AZ ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Balmazújvárosi Rendőrkapitányság
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
1. Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Balmazújvárosi
Rendőrkapitányság
2. Székhely: 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4.szám
3. Postacím:
4060 Balmazújváros, Pf.: 3.
4. Telefonszám: Tel.: +36-52/370-013
5. Faxszám: Fax: +36-52/370-013
6. Központi elektronikus levélcím: ugyelet.balmazujvarosrk@hajdu.police.hu
7. A honlap URL-je: www.police.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége: Nincs
telefonszám: +36-52/370-013
telefaxszám: +36-52/370-013
ügyfélfogadás helye: 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4.
postacíme: 4060 Balmazújváros Pf.: 3
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve:
10. Az ügyfélfogadás rendje: Minden hónap utolsó kedd 14:00-15:30 óráig
II. A szervezeti struktúra
1.

A szervezeti struktúra ábrája
http://www.police.hu/sites/default/files/szervezeti_felepites_pdf/Balmazujvaros_szervezeti_
abra_2020_08.pdf

III. A szerv vezetői
1.

A szerv vezetője és helyettesei:
Vezető neve: Dr. Berecz József r.alezredes kapitányságvezető
Telefonszám: +36-52/370-013, +36-52/370-300
Telefaxszám: +36-52/370-013
Postacím: 4060 Balmazújváros, Pf.:3
Elektronikus levélcím: bereczj@hajdu.police.hu
Helyettes neve: Szilágyi Csaba r. alezredes bűnügyi osztályvezető, kapitányságvezető
helyettes
Telefonszám: +36-52/370-013
Telefaxszám: +36-52/370-013
Postacím: 4060 Balmazújváros, Pf.:3
Elektronikus levélcím: szilagy_@hajdu.police.hu
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2. A szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok vezetői
Név: Bűnügyi Osztály
Vezető neve: Szilágyi Csaba r. alezredes bűnügyi osztályvezető
Telefonszám: +36-52/370-013
Telefaxszám: +36-52/370-013
Postacím: 4060 Balmazújváros, Pf.:3
Elektronikus levélcím: szilagy_@hajdu.police.hu
Név: Nyomozó Alosztály
Vezető neve: Vásári Péter r.őrnagy
Telefonszám: +36-52/373-029
Telefaxszám: +36-52/373-029
Postacím: 4066 Tiszacsege, Fő u. 83.szám
Elektronikus levélcím: vasarip@hajdu.police.hu
Név: Vizsgálati Alosztály
Vezető neve: Dr. Zancsics Márta r.hdgy.
Telefonszám: +36-52/378-177
Telefaxszám: +36-52/378-177
Postacím: 4069 Egyek, Óvoda u. 2.szám
Elektronikus levélcím: zancsicsm@hajdu.police.hu
Név: Rendészeti Osztály
Vezető neve: Lakatos Sándor r. alezredes
Telefonszám: +36-52/370-013
Telefaxszám: +36-52/370-013
Postacím: 4060 Balmazújváros, Pf.:3
Elektronikus levélcím: lakatossa@hajdu.police.hu
Név: Közrendvédelmi Alosztály
Vezető neve: Orbán Szabolcs Gergely r.százados
Telefonszám: +36-52/370-013
Telefaxszám: +36-52/370-013
Postacím: 4060 Balmazújváros, Pf.:3
Elektronikus levélcím: orban@hajdu.police.hu
Név: Igazgatásrendészeti Alosztály
Vezető neve: Dr. Kiss István László c.r.őrgy.
Telefonszám: +36-52/370-013
Telefaxszám: +36-52/370-013
Postacím: 4060 Balmazújváros, Pf.:3
Elektronikus levélcím: kissil@hajdu.police.hu
Név: Egyek Rendőrőrs (alosztály jogállású)
Vezető neve:
Telefonszám: +36-52/378-177
Telefaxszám: +36-52/378-188
Postacím: 4069 Egyek, Óvoda u. 2.szám
Elektronikus levélcím:
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Név: Tiszacsege Rendőrőrs (alosztály jogállású)
Vezető neve: Hrabovszki András r.hdgy
Telefonszám: +36-52/373-029
Telefaxszám: +36-52/373-029
Postacím: 4066 Tiszacsege, Fő u. 83.szám
Elektronikus levélcím: hrabovszkia@hajdu.police.hu
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló
I. Felettes, felügyeleti törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A helyi szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a
fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a helyi szerv felett
törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Név: Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
Székhely: 4024 Debrecen, Kossuth u. 20.
Telefonszám: +36-54/516-400
Telefaxszám: +36-54/516-400
Postacím: 4002 Debrecen Pf.: 35.
Elektronikus levélcím: hajdumrfk@hajdu.police.hu
Honlap:
Név: Debreceni Járási Ügyészség
Székhely: 4029 Debrecen, Attila tér 3.
Telefonszám: +36-52/525810, +36-52/525820
Telefaxszám: +36-52/349-560
Postacím: 4002, Debrecen, Pf. 15.
Elektronikus levélcím:
Honlap:
2. A helyi szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a
fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a törvényességi ellenőrzést
gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége
Telefonszám:
Telefaxszám:
Postacím:
Ügyfélfogadás helye:
Ügyfélfogadás rendje:
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A helyi szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó
alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és
működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és
teljes szövege
a. http://www.police.hu/a-rendorsegrol/jogszabalyok/torvenyek
b. http://www.police.hu/ugyintezes
c. http://www.police.hu/a-rendorsegrol/jogszabalyok/torvenyek
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II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatósági ügyekben ügy fajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv
megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
megnevezése.
Balmazújvárosi Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály, Igazgatásrendészeti Alosztály
hatáskörét képező hatósági ügyek:
- fegyverügyek: vadászat, sportlövészet, gáz-riasztó fegyverek, flóbert fegyverek
munkavégzési célú fegyverek megszerzése, tartása
- személy -és vagyonőri ügyek intézése
- figyelmeztető jelzések felszerelésnek engedélyezése
- pirotechnikai ügyek: árusítás, felhasználás
2. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.
Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területe
3. A hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása.
http://www.police.hu/ugyintezes
4. A hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege.
http://www.police.hu/ugyintezes
5. A hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő
útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.
http://www.police.hu/ugyintezes
6. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók
szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő.
Postacím: 4060 Balmazújváros, Pf. 3.
Ügyfélfogadási cím: 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4. sz.
Ügyfélfogadási idő: Hétfőn és szerdán: 08.00-11.30, 13.00-15.30
Pénteken: 08.00-11.30
7. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére
nyitva álló határidő.
http://www.police.hu/ugyintezes
8. A hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.
http://www.police.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.
www.magyarorszag.hu, - ügyintézés- szolgáltatások- lőfegyverekkel kapcsolatos engedélyek,
űrlapok, kérelmek az Országos Rendőr-főkapitányság honlapján
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www.police.hu / személy, vagyonőri igazolvány, vállalkozások számára kérelem/
Kormányrendeletek mellékletei
9. A hatósági ügyekben igénybe vehető programok elérése, időpontfoglalás.
http://www.police.hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes
Időpontfoglalás csak telefonon lehetséges.
10. A hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az
ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
http://www.police.hu/ugyintezes
Fegyverügyek:
2004. évi XXIV. törvény
a lőfegyverekről és lőszerekről
253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a fegyverekről és lőszerekről
49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges
elméleti és jártassági követelményekről
50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása
és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási
szolgáltatási díjairól
22/1991. (XI. 15.) NM rendelet
a kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi
alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról
1997. évi CLIX. törvény
a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet
a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról
29/1998.(IV.30.) FM. Rendelet a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról
1996. évi LIII. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról
79/2004. FVM. rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló
1996. évi LV. Törvény végrehajtásának szabályairól
Személy-és vagyonőri ügyek:
2005. évi CXXXIII. törvény
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
2012. évi CXX. törvény
az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
22/2006. (IV. 25.) BM rendelet
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról
2004. évi I. törvény a sportról
54/2004. kormány rendelet a sportrendezvények biztosításáról
Pirotechnikai ügyek:
173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
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a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről
7/2012. (IV. 21.) ORFK utasítás
a polgári célú pirotechnikai tevékenységekkel kapcsolatos rendőrhatósági feladatokról
Figyelmezető jelzés engedélyi eljárások:
12/2007. (III. 13.) IRM rendelet
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának
szabályairól
IV. A szerv nyilvántartásai
1. A szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások felsorolása.
http://www.police.hu/hu/adatvedelmi-nyilvantartas/Balmazújvárosi Rendőrkapitányság
VIII. Pályázatok
1. A szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk: nincs kiírt
pályázat
X. Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:
Az adatvédelmi szabályzatról szóló 39/2019. (XI. 19.) ORFK utasítás 19. fejezetében
foglaltak alapján.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
neve
Név: Balmazújvárosi Rendőrkapitányság
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
elérhetősége
Székhely: 4060 Balmazújváros, Debreceni u. 4.
Postacím: 4060 Balmazújváros, Pf. 83.
Tel/Fax: +36/52-370-013
Elektronikus levélcím: ugyelet.balmazujvarosrk@hajdu.police.hu
4. Az adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Rásó Orsolya
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai: személyes adatot nem tartalmazó kimutatást vezet a közérdekű és a
közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt benyújtott és elutasított kérelmekről, és az
elutasítás indokairól
6. A helyi szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó
általános szerződési feltételek: nem áll rendelkezésre ilyen adat.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a területi
szerv az egyik szerződő fél: nem áll rendelkezésre ilyen adat.
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EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Díjkitűzés
http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/dijkituzesek

II. Ötvenezer forintnál nagyobb értékű adomány és az adományozó
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/adomanyok

III. Körzeti megbízottak elérhetősége
Név,
rendfokozat
Mustos Tibor r.zls
Kerekes Gábor c.r.törm.
Szeifert Balázs Imre
r.ftörm.
Gerő Gergő r.ftőrm.
Csige Imre r.ftőrm.

KMB iroda címe,
telefonszáma
4060 Balmazújváros,
Debreceni u. 4.szám
06/20/2586870
4060 Balmazújváros,
Debreceni u. 4.szám
06/52/370-013
4060 Balmazújváros,
Debreceni u. 4.szám
06/70/4920655
4060 Balmazújváros,
Debreceni u. 4.szám
06/20/2390142
4060 Balmazújváros,
Debreceni u. 4.szám
06/70/4301356

Működési körzet
Balmazújváros I.
körzet
Balmazújváros
IV. körzet
Balmazújváros
III. körzet
Balmazújváros V.
körzet
Balmazújváros II.
körzet

Vajda János r.zls.

4071 Hortobágy,
Kossuth u. 15.
06/30/3826274

Könnyű Viktor r.törm.

4069 Egyek, Óvoda u. 2. Tiszacsege-Egyek
06/52/378-177
körzet

Könnyű Péter r.ftörm.

4069 Egyek, Óvoda u. 2. Egyek-Tiszacsege
06/70/4301355
körzet

Barkó József r.ftőrm

4065 Újszentmargita,
Rákóczi u. 113.
06/30/1791641

Hortobágy körzet

Újszentmargita
körzet
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Fogadóóra helye, időpontja
4060 Balmazújváros, Debreceni u.
4.szám
minden hónap első szerda 16.00-17.00
4060 Balmazújváros, Debreceni u.
4.szám
minden hónap első szerda 16.00-17.00
4060 Balmazújváros, Debreceni u.
4.szám
minden hónap első szerda 16.00-17.00
4060 Balmazújváros, Debreceni u.
4.szám
minden hónap első szerda 16.00-17.00
4060 Balmazújváros, Debreceni u.
4.szám
minden hónap első szerda 16.00-17.00
4071 Hortobágy, Kossuth u. 15. kmb
iroda
minden hónap első csütörtök 16.0017.00
4066 Tiszacsege, Fő u. 83. minden
hónap páros héten szerda 14.00-16.00
4069 Egyek, Óvoda u. 2. minden
hónap páros héten kedd 17.00-18.00
4069 Egyek, Óvoda u. 2. minden
hónap páros héten kedd 17.00-18.00
4066 Tiszacsege, Fő u. 83. minden
hónap páros héten szerda 14.00-16.00
4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 113.
minden hónap első szerda 16:00-17:00

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Közterületen elhelyezett képfelvevő berendezések
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/statisztikak/kimutatas-a-terfigyelo-kamerakrol-0

II. A közbeszerzési eljárás eredményeként nettó 100 millió forint teljesítési értéket
meghaladó szerződések
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/beszerzesek

III. Az európai uniós finanszírozással bonyolított pályázatok esetén a nettó 100 millió forintot
meghaladó, teljesített kifizetések
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

IV. Közbeszerzés
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/beszerzesek
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