ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
Székhely:
9024 Győr, Szent Imre út 2-4.
Postacím:
9002 Győr, Pf. 302.
Telefonszám: +36-96/520-000
Faxszám:
+36-96/520-061, +36-96/520-000/1435
Központi elektronikus levélcím: gyormrfk@gyor.police.hu
A honlap URL-je: www.police.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály
telefonszám: +36-96/520-034
telefaxszám: +36-96/520-000/1016
ügyfélfogadás helye: 9024 Győr, Szent Imre út 5.
postacíme:
9002 Győr, Pf. 302.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Szücs Zsuzsanna c. r.
alezredes, igazgatásrendészeti osztályvezető
10. Az ügyfélfogadás rendje:
kedd, csütörtök: 13:00-15:30, szerda: 8:00-12:00
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II. A szervezeti struktúra
1.

A szervezeti struktúra ábrája

III. A szerv vezetői
1.

A szerv vezetője és helyettesei:
Vezető neve: Csizmadia Gábor r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos
rendőrfőkapitány
Telefonszám: +36-96/520-001, +36-96/418-975
Telefaxszám: +36-96/520-061
Postacím:
9002 Győr, Pf. 302.
Elektronikus levélcím: gyormrfk@gyor.police.hu
Helyettes neve: dr. Bánhalmi Zsolt r. ezredes, rendőrségi főtanácsos
bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-96/418-713
Telefaxszám: +36-96/520-000/1275
Postacím:
9002 Győr, Pf. 302.
Elektronikus levélcím: bunugyig.gyormrfk@gyor.police.hu

Helyettes neve: Németh Lajos r. ezredes, rendőrségi főtanácsos
rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-96/313-601
Telefaxszám: +36-96/317-012
Postacím:
9002 Győr, Pf. 302.
Elektronikus levélcím: rendig.gyormrfk@gyor.police.hu
Helyettes neve: Parrag Norbert r. ezredes, rendőrségi főtanácsos
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-96/415-931
Telefaxszám: +36-96/520-028
Postacím:
9002 Győr, Pf. 302.
Elektronikus levélcím: gazdig.gyormrfk@gyor.police.hu
2.

A szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok vezetői
Név:
Bűnügyi szolgálati ág
Vezető neve: dr. Bánhalmi Zsolt r.ezredes, rendőrségi főtanácsos
bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-96/418-713
Telefaxszám: +36-96/520-000/1275
Postacím:
9002 Győr, Pf. 302.
Elektronikus levélcím: bunugyig.gyormrfk@gyor.police.hu
Név:
Határrendészeti szolgálati ág
Vezető neve: dr. Kovács Péter c. r. alezredes
Határrendészeti Osztály osztályvezető
Telefonszám: +36-96/510-836
Telefaxszám: +36-96/510-836
Postacím:
9002 Győr, Pf. 302.
Elektronikus levélcím: rendig.gyormrfk@gyor.police.hu
Név:
Igazgatásrendészeti szolgálati ág
Vezető neve: Szücs Zsuzsanna c.r. alezredes
Igazgatásrendészeti Osztály osztályvezető
Telefonszám: +36-96/520-034
Telefaxszám: +36-96/520-000/1016
Postacím:
9002 Győr, Pf. 302.
Elektronikus levélcím: rendig.gyormrfk@gyor.police.hu
Név:
Közlekedésrendészeti szolgálati ág
Vezető neve: Perjámosy István r. alezredes, rendőrségi főtanácsos
Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezető
Telefonszám: +36-96/510-831
Telefaxszám: +36-96/520-000/8144
Postacím:
9002 Győr, Pf. 302.
Elektronikus levélcím: rendig.gyormrfk@gyor.police.hu

Név:
Közrendvédelmi szolgálati ág
Vezető neve: Végső Attila r. alezredes, rendőrségi főtanácsos
Közrendvédelmi Osztály osztályvezető
Telefonszám: +36-96/520-000/8135
Telefaxszám: +36-96/520-000/8134
Postacím:
9002 Győr, Pf. 302.
Elektronikus levélcím: rendig.gyormrfk@gyor.police.hu
Név:
Személy- és objektumvédelmi szolgálati ág
Vezető neve: Pusztai Antal r. alezredes
Őrzött Szállás Osztály osztályvezető
Telefonszám: +36-96/510-835
Telefaxszám: +36-96/520-000/8404
Postacím:
9002 Győr, Pf. 302.
Elektronikus levélcím: rendig.gyormrfk@gyor.police.hu
Név:
Bűnügyi Technikai szolgálat
Vezető neve: Simon Csaba r. alezredes
Bűnügyi Technikai Osztály osztályvezető
Telefonszám: +36-96/520-017
Telefaxszám: +36-96/520-000/1202
Postacím:
9002 Győr, Pf. 302.
Elektronikus levélcím: bto.gyormrfk@gyor.police.hu
Név:
Ügyeleti szolgálat
Vezető neve: dr. Székely György r. alezredes, rendőrségi főtanácsos
Tevékenység-irányítási Központ osztályvezető
Telefonszám: +36-96/520-023
Telefaxszám: +36-96/520-000/1861
Postacím:
9002 Győr, Pf. 302.
Elektronikus levélcím: rendig.gyormrfk@gyor.police.hu
Név:
Ellenőrzési Szolgálat
Vezető neve: dr. Csordós Albert r. alezredes
ellenőrzési szolgálatvezető
Telefonszám: +36-96/520-000/8110
Postacím:
9002 Győr, Pf. 302.
Elektronikus levélcím: ello.gyormrfk@gyor.police.hu
Név:
Gazdasági szakszolgálat
Vezető neve: Parrag Norbert r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-96415-931
Telefaxszám: +36-96/520-028
Postacím:
9002 Győr, Pf. 302.
Elektronikus levélcím: gazdig.gyormrfk@gyor.police.hu

Név:
Hivatali szakszolgálat
Vezető neve: Torma Tamás r. alezredes
hivatalvezető
Telefonszám: +36-96/520-008
Telefaxszám: +36-96/520-009
Postacím:
9002 Győr, Pf. 302.
Elektronikus levélcím: hiv.gyormrfk@gyor.police.hu
Név:
Humánigazgatási szakszolgálat
Vezető neve: Tóth Attila r. alezredes, rendőrségi tanácsos
humánigazgatási szolgálatvezető
Telefonszám: +36-96/520-006
Telefaxszám: +36-96/520-052
Postacím:
9002 Győr, Pf. 302.
Elektronikus levélcím: gyormrfk@gyor.police.hu
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a
fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv
felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Név:
Országos Rendőr-főkapitányság
Székhely:
1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Telefonszám: +36-1/443-5500
Telefaxszám: +36-1/443-5733
Postacím:
1903 Budapest, Pf.: 314.
Elektronikus levélcím: Honlap:
www.police.hu
2. A 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: +36-1/443-5500
Telefaxszám: +36-1/443-5733
Postacím:
1903 Budapest, Pf.: 314.
Ügyfélfogadás helye: Ügyfélfogadás rendje: -

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A területi 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
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező
szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró
szerv megnevezése.
A. A lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer (lőszerelem), a flóbert töltény, a festéklövő fegyver,
a gáz- és riasztófegyver, a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, a légfegyver, a
muzeális fegyver, a színházi fegyver gyártásának, a Magyarország területén történő
forgalmazásának. a lőfegyver, a lőszer (lőszerelem) kereskedelmi célú kivitelének,
behozatalának, az ország területén történő átszállításának engedélyezése

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály
B. Az „A” kategóriába tartozó tűzfegyver, lőszer tartásának engedélyezése szervezet részére
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály
C. Lőfegyver és hozzá tartozó lőszer önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi célra
történő tartásának, a tárolásukra szolgáló tárolóhely üzemeltetésének, az önvédelmi vagy
személy- és vagyonvédelmi célra tartott lőfegyver hatástalanításának, a lőfegyver
kiállításának, valamint a hangtompító tartásának engedélyezése

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály
D. Megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedély kiadása
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály
E. Pirotechnikai termék gyártásának, forgalomba hozatalának, forgalmazásának,
vizsgálatának, megsemmisítésének, felhasználásának, tárolásának engedélyezése
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály
F. Rendészeti feladatokat ellátó személyek részére igazolvány és jelvény kiadása
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály
G. Az atomenergia körében személyek foglalkoztatásához szükséges közbiztonsági
engedély kiadása
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály
H. Ideiglenes határnyitás
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Határrendészeti Osztály
I. A légijármű-, vagy repülőeszköz-vezetői képzés, valamint ejtőernyős ugrás során és
ejtőernyős képzésben harmadik országbeli állampolgár részvételének a képző vagy
az ugrást szervező szervezet által történő bejelentése.
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztály

J. Fellebbezés a közúti árufuvarozás, személyi szállítás és a közúti közlekedés
rendjének megszegéséhez kapcsolódó közigazgatási bírságolás miatt.
– közúti közlekedési szabályok közül:
- a megengedett legnagyobb sebességre (gyorshajtás),
- a biztonsági öv használatára,
- a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire,
- a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó
alkohol tilalmára („ittas vezetés”)
- a vasúti átjárón való áthaladásra,
- a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási
irányra,
- az autópálya leálló sávjának igénybevételére,
- a magyarországi illetőségű személynek vagy szervezetnek a külföldi
hatósági jelzéssel ellátott jármű belföldi üzemeltetésére, használatára,
- az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos
útdíjra
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Osztály,
Közlekedésrendészeti Osztály, Igazgatásrendészeti Osztály
K. Fellebbezés a közúti árufuvarozás, személyi szállítás és a közúti közlekedés
rendjének megszegéséhez kapcsolódó közigazgatási bírságolás miatt.
– közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint személyszállítási
tevékenységek hatósági ellenőrzésén belül:
- engedélyhez, okmány meglétéhez kötött közúti közlekedési szolgáltatás;
- okmány meglétéhez kötött saját számlás áru- és személyszállítás;
- a vezetési időre, a szünetre, illetve a megszakításra és a pihenőidőre
vonatkozó szabályok;
- a menetíró készülék és menetíró-lap, valamint a vezetői kártyá(k)
használatára;
- a veszélyes áruk szállítására;
- a gyorsan romló élelmiszerek és élő állatok szállítására;
- a bérelt járművekkel végzett áruszállításra; a megengedett legnagyobb
össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek
közlekedésére, az ömlesztett áruk szállítására,
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztály
L. Fellebbezés légi közlekedés védelme, valamint a pilóta nélküli légijárművekre
vonatkozó szabályok megsértése okán az általános rendőrségi feladatok ellátására
létrehozott szerv előtt közigazgatási hatósági eljárásban indult légiközlekedési
bírságolás miatt.
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztály
M. Rendőri intézkedés elleni panasz
A rendőri intézkedést foganatosító rendőri szerv
N. Rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárás – a közlekedési baleset
következtében beállott rendkívüli haláleset kivételével-, ha az áldozat diplomáciai
mentességet élvező személy; országgyűlési képviselő, az Országgyűlés által
választott tisztségviselő, a Kormány tagja, központi államigazgatási szerv vezetője,
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya tagja, avagy a halál a
rendőr szolgálati helyén vagy szolgálata során következett be, és a rendőr nem az
ORFK állományába tartozó hivatásos állományú tagja.

Másodfokú szervként eljár a helyi rendőri szervek által folytatott eljárásokban.
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály
2. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező,
hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi
területe.
A. A lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer (lőszerelem), a flóbert töltény, a festéklövő
fegyver, a gáz- és riasztófegyver, a gáztöltény, a riasztótöltény, a vaktöltény, a
légfegyver, a muzeális fegyver, a színházi fegyver gyártásának, a Magyarország
területén történő forgalmazásának. a lőfegyver, a lőszer (lőszerelem) kereskedelmi
célú kivitelének, behozatalának, az ország területén történő átszállításának
engedélyezése
Győr-Moson-Sopron megye területe
B. Az „A” kategóriába tartozó tűzfegyver, lőszer tartásának engedélyezése szervezet
részére
Győr-Moson-Sopron megye területe
C. Lőfegyver és hozzá tartozó lőszer önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi
célra történő tartásának, a tárolásukra szolgáló tárolóhely üzemeltetésének, az
önvédelmi vagy személy- és vagyonvédelmi célra tartott lőfegyver
hatástalanításának, a lőfegyver kiállításának, valamint a hangtompító tartásának
engedélyezése
Győr-Moson-Sopron megye területe
D. Megkülönböztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó engedély kiadása
Győr-Moson-Sopron megye területe
E. Pirotechnikai termék gyártásának, forgalomba hozatalának, forgalmazásának,
vizsgálatának, megsemmisítésének, felhasználásának, tárolásának engedélyezése
Győr-Moson-Sopron megye területe
F. Rendészeti feladatokat ellátó személyek részére igazolvány és jelvény kiadása
Győr-Moson-Sopron megye területe
G. Az atomenergia körében személyek foglalkoztatásához szükséges közbiztonsági
engedély kiadása
Győr-Moson-Sopron megye területe
H. Ideiglenes határnyitás
Győr-Moson-Sopron megye területe
I. A légijármű-, vagy repülőeszköz-vezetői képzés, valamint ejtőernyős ugrás során és
ejtőernyős képzésben harmadik országbeli állampolgár részvételének a képző vagy
az ugrást szervező szervezet által történő bejelentése.
Győr-Moson-Sopron Megye területe
J. Fellebbezés a közúti árufuvarozás, személyi szállítás és a közúti közlekedés
rendjének megszegéséhez kapcsolódó bírságolás miatt
– közúti közlekedési szabályok közül:
- a megengedett legnagyobb sebességre (gyorshajtás),
- a biztonsági öv használatára,
- a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire,
- a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó
alkohol tilalmára („ittas vezetés”)
- a vasúti átjárón való áthaladásra,
- a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a kötelező haladási
irányra,

- az autópálya leálló sávjának igénybevételére,
- a magyarországi illetőségű személynek vagy szervezetnek a külföldi
hatósági jelzéssel ellátott jármű belföldi üzemeltetésére, használatára,
- az útdíjköteles útszakaszok használatáért fizetendő, megtett úttal arányos
útdíjra
Győr-Moson-Sopron megye területe
K. Fellebbezés a közúti árufuvarozás, személyi szállítás és a közúti közlekedés
rendjének megszegéséhez kapcsolódó bírságolás miatt.
– közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint személyszállítási
tevékenységek hatósági ellenőrzésén belül:
- engedélyhez, okmány meglétéhez kötött közúti közlekedési szolgáltatás;
- okmány meglétéhez kötött saját számlás áru- és személyszállítás;
- a vezetési időre, a szünetre, illetve a megszakításra és a pihenőidőre
vonatkozó szabályok;
- a menetíró készülék és menetíró-lap, valamint a vezetői kártyá(k)
használatára;
- a veszélyes áruk szállítására;
- a gyorsan romló élelmiszerek és élő állatok szállítására;
- a bérelt járművekkel végzett áruszállításra; a megengedett legnagyobb
össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek
közlekedésére, az ömlesztett áruk szállítására,
Győr-Moson-Sopron megye területe
L. Fellebbezés légi közlekedés védelme, valamint a pilóta nélküli légijárművekre
vonatkozó szabályok megsértése okán az általános rendőrségi feladatok ellátására
létrehozott szerv előtt közigazgatási hatósági eljárásban indult légiközlekedési
bírságolás miatt.
Győr-Moson-Sopron Megye területe
M. Rendőri intézkedés elleni panasz
A rendőri intézkedést foganatosító rendőri szerv illetékességi területe
N. Rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárás – a közlekedési baleset
következtében beállott rendkívüli haláleset kivételével – , ha az áldozat
diplomáciai mentességet élvező személy; országgyűlési képviselő, az
Országgyűlés által választott tisztségviselő, a Kormány tagja, központi
államigazgatási szerv vezetője, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi
állománya tagja, avagy a halál a rendőr szolgálati helyén vagy szolgálata során
következett be, és a rendőr nem az ORFK állományába tartozó hivatásos
állományú tagja.
Másodfokú szervként eljár a helyi rendőri szervek által folytatott eljárásokban.
Győr-Moson-Sopron megye 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 – Rendőri intézkedés elleni panasz (2/II/2/M. pont) – az eljárást
megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van),
ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő.
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
9026 Győr, Szövetség út 17.
9002 Győr, Pf..302.
gyormrfk@gyor.police.hu
Ügyfélfogadási idő:
 hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 07.30-16.00 óra
 péntek: 07.30-13.30 óra
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
9. A hatósági ügyekben igénybe vehető programok elérése, időpontfoglalás.
http://www.police.hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes
10. A hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás
az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
http://www.police.hu/ugyintezes
IV. A szerv nyilvántartásai
1. A szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások felsorolása
http://www.police.hu/ugyintezes/adatigenyles
2. A szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 65. § (1) bekezdésében szereplő adatok
http://www.police.hu/ugyintezes/adatigenyles
VIII. Pályázatok
1. A szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk --X. Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton
bárki igényt nyújthat be.
Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény
pontosítására.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő
közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.
Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a
15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az
igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.
Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási
módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot
ellátó szerv a másolat készítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség
mértékéig terjedően - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az
igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.
Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot
igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az
igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a
másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű,
továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a
másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét
követő 8 napon belül tájékoztatni kell.
A költségtérítés mértékének megállapítása során figyelembe vehető
költségelemeket és azok legmagasabb mértékét, valamint a másolatként igényelt
dokumentum jelentős terjedelmének megállapítása során alkalmazandó
szempontokat jogszabály határozza meg.
Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem
ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot
felismerhetetlenné kell tenni.
Az adatigénylésnek közérthető formában és - amennyiben ezt az adatot kezelő
közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az
igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha a
kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény
teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az
adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak
közérthető formában nem lehet eleget tenni.
Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt
e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással
együtt, 8 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét
közölte - elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.
A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért,
mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa
értett más nyelven fogalmazza meg.
Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása
tekintetében törvény az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás
alapját szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat megismerésére irányuló
igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás
alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére
irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél.
A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes
ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései
irányadók. Ha erre való hivatkozással az adatigénylés elutasításra kerül, az
adatigénylő a Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet.

Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a
teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a meghosszabbított határidő
eredménytelen eltelte esetén, valamint - ha a költségtérítést nem fizette meg - a
másolat készítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata
érdekében bírósághoz fordulhat.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti
egység neve
Név:
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti
egység elérhetősége
Székhely:
9024 Győr, Szent Imre út 2-4.
Postacím:
9002 Győr, Pf. 302.
Telefonszám: +36-96/520-000
Telefaxszám: +36-96/520-061
Elektronikus levélcím: gyormrfk@gyor.police.hu
4. Az adatvédelmi felelős neve: Torma Tamás r. alezredes
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti elutasított
kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól adatszolgáltatás az ORFK
Biztonság-felügyeleti és Ügykezelési Osztálynak tárgyévet követő év január 15ig.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására,
hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
--7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
--3. Gazdálkodási adatok
3.1.Működés törvényessége, ellenőrzések
I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1.

Az alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó –
vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, azok megállapításai.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

II. Állami Számvevőszék ellenőrzései
1.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
3.2.Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések
1.

A szerv éves (elemi) költségvetései.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/elemi-koltsegvetes

II. Számviteli beszámolók
1. A szerv számviteli törvény szerinti beszámolói.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/beszamolok
III. A költségvetés végrehajtása
1. A szervnek a költségvetése végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott
módon és gyakorisággal – készített beszámolói.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/beszamolok
3.3.Költségvetések, beszámolók
I. A foglalkoztatottak
1. A szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített
adatok.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/szemelyi-juttatasok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai,
valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke összesítve.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/szemelyi-juttatasok
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/szemelyi-juttatasok

II. Támogatások
1. A szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások
kedvezményezettjeinek neve.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
2.

A szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások
célja.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

3.

A szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások
összege.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

4.

A szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási
program megvalósítási helye.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

III. Szerződések
1.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő, vagy azt
meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására,
valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a
szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés
esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági,
illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai és minősített
adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános
forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a
vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe
venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött –
szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított
összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel
kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

IV. Koncessziók
1.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások,
pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok

V. Nem alapfeladat ellátására fordított, 5 millió forint feletti kifizetések
1.

A nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására,
foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára,

foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő
szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre)
fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések
1.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó
szerződések.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok/eu-s-fejlesztesek

VII. Közbeszerzés
1.

A közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a
megkötött szerződésekről.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/beszerzesek

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Közterületen elhelyezett képfelvevő berendezések
1. Közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve bűnüldözési célból elhelyezett
kamerákat működtető adatkezelő szerv megnevezése
2. Az adatkezelés nyilvántartási száma
3. A képfelvevő pontos helye
4. A képfelvevő által megfigyelt terület adatai
II. A közbeszerzési eljárás eredményeként nettó 100 millió forint teljesítési értéket
meghaladó szerződések
1. A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe
tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami
pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó
szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés
időpontja
III. Az európai uniós finanszírozással bonyolított pályázatok esetén a nettó 100 millió
forintot meghaladó, teljesített kifizetések
1. Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetén a nettó 100 millió
forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés
időpontja
IV. Közbeszerzés
1. Közbeszerzési terv, valamint annak módosítása
2. Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos, a Kbtv. 80.§ (2) bekezdése szerinti adatok

3. A Kbtv.9.§ (1) bekezdés h)-i) pontjának, valamint a Kbtv. 12.§ (1)-(5) bekezdésének
alkalmazásával megkötött szerződések
4. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések
5. A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzés
6. A szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatok:
 hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül
induló eljárások esetében felhívásra),
 a szerződő felek megnevezése, az, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e,
 a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja,
 az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás
értéke.
7. Külön jogszabályban meghatározott statisztikai összegzés
V. Elektronikus ügyintézés
1. A Rendőrség elektronikus űrlap biztosításával nyújtott elektronikus ügyintézési
szabályzata
2. A Rendőrség Információátadási Szabályzata
3. Ügyféltájékoztatók
4. Az e-ügyintézéssel kapcsolatos általános tájékoztató
5. Elektronikus űrlapok
6. Elektronikus ügyintézési és iratkezelési szabályzat
7. Másolatkészítési szabályzat
8. Elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzat
9. A Küldemény Dokumentumtár elektronikus ügyintézési szolgáltatás szolgáltatási
szabályzata
EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA
I. Díjkitűzés
1.
2.
3.
4.
5.

A díjkitűzéssel érintett cselekmény rövid leírása
A keresett személy(ek) személyleírása
A bejelentés megtételét rögzítő telefonszám
A díjkitűzés összege
A díjkitűzés visszavonásának időpontja

II. Ötvenezer forintnál nagyobb értékű adomány és az adományozó
1. Az adományozó székhelye, az adomány leírása és értéke, az adomány
felhasználásának célja, az adomány elfogadójának megnevezése és székhelye
III. Körzeti megbízottak elérhetősége
1. A körzeti megbízotti működési körzetért felelős körzeti
megbízott elérhetősége (mobiltelefonszám, körzeti megbízotti
iroda címe, telefonszáma, e-mail címe, körzeti megbízotti
működési körzete, fogadóóra időpontja).

