ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
A) Adat megnevezése
1. Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság
2. Székhely: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 2.
3. Postacím 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 2. Pf.: 66.
4. Telefonszám +36-42/524-600

B) Belső adatfelelős

5.Faxszám: 6. Központi elektronikus levélcím szabolcsmrfk@szabolcs.police.hu
7. A honlap URL-je: www.police.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönség-kapcsolat elérhetősége
a) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendészeti Osztály feladatkörét
érintően
Telefonszám:+36-42/524-600/31-91mellék
Ügyfélfogadás helye: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 2.
Postacíme: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 2. Pf.: 66.
Elektronikus levelezési címe: szabolcsmrfk@szabolcs.police.hu
b) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
feladatkörét érintő közérdekű bejelentések és panaszok esetében
Sz-Sz-B MRFK Ellenőrzési Szolgálat
Telefonszám:+36-42/524-600/30-61mellék
Ügyfélfogadás helye: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 2.
Postacíme: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 2. Pf.: 66.
Elektronikus levelezési címe: szabolcsmrfk@szabolcs.police.hu
c) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
feladatkörét érintően közérdekű adatigénylések, illetve személyes
adatok kezelésével összefüggő tájékoztatásra irányuló kérelmek
esetén
Sz-Sz-B MRFK adatvédelmi felelőse
Telefonszám:+36-42/524-600/30-72mellék
Ügyfélfogadás helye: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 2.
Postacíme: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 2. Pf.: 66.
Elektronikus levelezési címe:adatvedelem@szabolcs.police.hu
d) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Rendészeti Igazgatóság Közigazgatási Hatósági Szolgálat II.
feladatkörét érintően
Telefonszám:+3645-/526-600
Ügyfélfogadás helye: 4807 Vásárosnamény Jókai út 15.
Postacíme: 4807 Vásárosnamény Jókai út 15.
Elektronikus
levelezési
címe:
Szabolcs-SzatmarBeregMKV@szabolcs.police.hu
e) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Rendészeti Igazgatóság Határrendészeti Osztály feladatkörét
érintően

a hivatalvezető

Telefonszám:+36-42/281-277/71-01mellék
Ügyfélfogadás helye: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 2.
Postacíme: 4300 Nyírbátor, Bocskai út 2-4.
Elektronikus levelezési címe: szabolcsmrfk@szabolcs.police.hu
f) A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Rendészeti
Igazgatóság
Közlekedésrendészeti
Osztály
feladatkörét érintően
Telefonszám:+36-42/524-600/31-51mellék
Ügyfélfogadás helye: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 2.
Postacíme: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 2. Pf.: 66.
Elektronikus levelezési címe: szabolcsmrfk@szabolcs.police.hu

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
8/a. pont tekintetében: Toldiné dr. Hepp Éva c. r. alezredes;
igazgatásrendészeti osztályvezető
8/b. pont tekintetében: Jenei József r. alezredes; ellenőrzési
szolgálatvezető
8/c. pont tekintetében: dr. Nagy Dóra, adatvédelmi tisztviselő
8/d. pont tekintetében: Dr. Farkas Szabolcs r. alezredes, hatósági
szolgálatvezető
8/e. pont tekintetében: Gáll József r. alezredes, határrendészeti
szolgálatvezető
8/f.
pont
tekintetében:
Koncz
László
r.
alezredes;
közlekedésrendészeti osztályvezető
10. Az ügyfélfogadás rendje
Engedélyügyek: hétfő 08.00-12.00
szerda 08.00-15.00
péntek 08.00-12.00
Panaszok és közérdekű bejelentések:
Hivatali munkaidőben: kedd, csütörtök: 9:00-11:00
Hivatali munkaidőn túl: www.police.hu
Közigazgatási Hatósági Szolgálat II.
kedd 08.00-12.00
csütörtök 13.30-15.30

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
A) Adat megnevezése
1. A területi szerv szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti
elemek és vezetőik megnevezésével)
Szervezeti struktúra ábrája

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

B) Belső adatfelelős
a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok
esetén a hivatalvezető;
az egyes feladatok ellátására létrehozott
szervek
vezetője által kijelölt vezető

A) Adat megnevezése
1. A területi szerv vezetője és helyetteseinek neve, beosztás
megnevezése, hivatali elérhetősége

B) Belső adatfelelős

Vezető neve: Farkas József r. dandártábornok
Telefonszám:+36-42/524-601; +36-42/311-975
Postacím: 4400 Nyíregyháza Pf.: 66.
Elektronikus levélcím: szabolcsmrfk@szabolcs.police.hu
Helyettes neve: Dr. Hudák Zsolt r. ezedes
rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-42/524-602;+36-42/311-574
Postacím: 4400 Nyíregyháza Pf.: 66.
Elektronikus levélcím: HudakZ@szabolcs.police.hu
Helyettes neve: Dr. Kánya Zoltán r. ezredes
bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-42/524-603; +36-42/315-500
Postacím: 4400 Nyíregyháza Pf.: 66.
Elektronikus levélcím: KanyaZ@szabolcs.police.hu
Helyettes neve: Széman János r. ezredes
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-42/524-611
Postacím: 4400 Nyíregyháza Pf.: 66.
Elektronikus levélcím: Szeman.Janos@szabolcs.police.hu

2. A területi szervnél a szolgálati ágak, szolgálatok és
szakszolgálatok vezetőinek neve, beosztás megnevezése,
hivatali elérhetősége
Igazgatásrendészeti Osztály:
Vezető neve: Toldiné dr. Hepp Éva c. r. alezredes;
igazgatásrendészeti osztályvezető
Telefonszám: +36-42/524-620
Postacím: 4400 Nyíregyháza Pf.: 66.
Elektronikus levélcím: ToldineH@szabolcs.police.hu
Közlekedésrendészeti szolgálati ág:
Vezető
neve:
Koncz
László
r.
alezredes;
közlekedésrendészeti osztályvezető
Telefonszám: +36-42/524-632
Postacím: 4400 Nyíregyháza Pf.: 66.
Elektronikus levélcím: konczla@szabolcs.police.hu
Közrendvédelmi szolgálati ág:
Vezető neve: Erdős Zoltán c. r. alezredes, közrendvédelmi
osztályvezető
Telefonszám: +36-42/524-622
Postacím: 4400 Nyíregyháza Pf.: 66.
Elektronikus levélcím: erdoszo@szabolcs.police.hu
Ügyeleti szolgálat:

a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányságok esetén a hivatalvezető;
az egyes feladatok ellátására létrehozott
szervek
vezetője által kijelölt vezető

Vezető neve: Gaszper Róbert r. alezredes
Telefonszám:+36-42/524-606
Postacím: 4400 Nyíregyháza Pf.: 66.
Elektronikus levélcím: GaszperR@szabolcs.police.hu
Határrendészeti szakszolgálat:
Vezető neve: Gáll József r. alezredes, határrendészeti
szolgálatvezető
Telefonszám:+36-42/524-561
Postacím: 4300 Nyírbátor, Bocskai út 2-4.
Elektronikus levélcím: GallJ@szabolcs.police.hu
Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály:
Vezető neve: Birta Sándor c. r. alezredes, osztályvezető (mb.)
Telefonszám:+36-42/523-515
Postacím: 4300 Nyírbátor, Bocskai út 2-4.
Elektronikus levélcím: birtas@szabolcs.police.hu
Közigazgatási Szolgálat II.
Vezető neve: Dr. Farkas Szabolcs r. alezredes, hatósági
szolgálatvezető
Telefonszám:+36-1/526-001
Postacím: 4807 Vásárosnamény, Jókai út 5.
Elektronikus levélcím: FarkasSz@khsz.police.hu
Bűnügyi szolgálati ág
Vezető neve: Dr. Kánya Zoltán r. ezredes, bűnügyi
rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-42/524-603; +36-42/315-500
Postacím: 4400 Nyíregyháza Pf.: 66.
Elektronikus levélcím: KanyaZ@szabolcs.police.hu
Bűnügyi Technikai Szolgálat:
Vezető neve: Dr. Illés László r. alezredes; bűnügyi-technikai
osztályvezető
Telefonszám:+36-42/524-645
Postacím: 4400 Nyíregyháza Pf.: 66.
Elektronikus levélcím: IllesLa@szabolcs.police.hu
Gazdasági szakszolgálat:
Vezető neve: Széman János r. ezredes, gazdasági
rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám:+36-42/524-611
Postacím: 4400 Nyíregyháza Pf.: 66.
Elektronikus levélcím: Szeman.Janos@szabolcs.police.hu
Humánigazgatási szakszolgálat:
Vezető neve: Szomor Péter. ezredes, humánigazgatási
szolgálatvezető
Telefonszám:+36-42/524-625
Postacím: 4400 Nyíregyháza Pf.: 66.
Elektronikus levélcím SzomorP@szabolcs.police.hu
Ellenőrzési szakszolgálat:
Vezető neve: Jenei József
szolgálatvezető
Telefonszám:+36-42/524-618

r.

alezredes;

ellenőrzési

Postacím: 4400 Nyíregyháza Pf.: 66.
Elektronikus levélcím: JeneiJ@szabolcs.police.hu
Hivatali szakszolgálat:
Vezető neve: Dr. Tasnádi Éva r. alezredes, hivatalvezető
Telefonszám:+36-42/524-605
Postacím: 4400 Nyíregyháza Pf.: 66.
Elektronikus levélcím: tasnadie@szabolcs.police.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében
működő más közfeladatot ellátó szerv
A) Adat megnevezése
1. A területi szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt
álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó
szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége
(telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
Név: Nyíregyházi Rendőrkapitányság
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Stadion út 1-5.
Telefonszám:06-42/524-600
Postacím:4401 Nyíregyháza Pf.:196.
Elektronikus levélcím: nyiregyhazark@szabolcs.police.hu
Név: Fehérgyarmati Rendőrkapitányság
Székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 50.
Telefonszám:06-44/364-211
Postacím:4901 Fehérgyarmat Pf.:2.
Elektronikus levélcím: fehergyarmatrk@szabolcs.police.hu
Név: Kisvárdai Rendőrkapitányság
Székhelye: 4600 Kisvárda, Somogyi Rezső u 5-7.
Telefonszám:06-45/402-022
Postacím:4601 Kisvárda Pf.:70.
Elektronikus levélcím: kisvardark@szabolcs.police.hu
Név: Mátészalkai Rendőrkapitányság
Székhelye: 4700 Mátészalka, József A. u. 1-3.
Telefonszám:06-44/312-033
Postacím:4701 Mátészalka Pf.:40.
Elektronikus levélcím: mateszalkark@szabolcs.police.hu
Név: Nyírbátori Rendőrkapitányság
Székhelye: 4300 Nyírbátor, Bocskai u. 2-4.
Telefonszám:06-42/281-666
Postacím:4301 Nyírbátor Pf.:24.
Elektronikus levélcím: nyírbatorrk@szabolcs.police.hu
Név: Tiszavasvári Rendőrkapitányság
Székhelye: 4440 Tiszavasvári Kabay J. u. 1.
Telefonszám:06-42/372-311
Postacím:4440 Tiszavasvári Pf.: 35.

B) Belső adatfelelős
hivatalvezető

Elektronikus levélcím: tiszavasvárirk@szabolcs.police.hu
Név: Vásárosnaményi Rendőrkapitányság
Székhelye: 4800 Vásárosnamény, Kossuth u. 7-11.
Telefonszám:06-45/470-422
Postacím:4801 Vásárosnamény Pf.:15.
Elektronikus levélcím: vasarosnamanyrk@szabolcs.police.hu
Név: Záhonyi Rendőrkapitányság
Székhelye: 4625 Záhony, Zalka Máté u. 2.
Telefonszám:06-45/425-011
Postacím:4625 Záhony Pf.:4.
Elektronikus levélcím: zahonyrk@szabolcs.police.hu
Név: Határrendészeti Kirendeltség Barabás
Székhelye: 4937 Barabás, Árpád út 87.
Telefonszám:06-45/570-163
Postacím: 4937 Barabás, Árpád út 87.
Elektronikus levélcím: barabashrk@szabolcs.police.hu
Név: Határrendészeti Kirendeltség Beregsurány
Székhelye: 1933 Beregsurány, Beregszászi u. 2.
Telefonszám:06-45/570-167
Postacím:4933 Beregsurány Pf.:2.
Elektronikus levélcím: beregsuranyhrk@szabolcs.police.hu
Név: Határrendészeti Kirendeltség Csenger
Székhelye: 4765 Csenger, Riskó Ignác u. 4.
Telefonszám:06-44/520-081
Postacím:4764 Csenger Pf.:25.
Elektronikus levélcím: csengerHRK@szabolcs.police.hu
Név: Határrendészeti Kirendeltség Kölcse
Székhelye: 4965 Kölcse, Kölcsey Ferenc u. 109.
Telefonszám:06-44/435-623
Postacím: 4965 Kölcse, Kölcsey Ferenc u. 109.
Elektronikus levélcím: kolcsehrk@szabolcs.police.hu
Név: Határrendészeti Kirendeltség Nyírbátor
Székhelye: 4300 Nyírbátor, Bocskai u. 2-4.
Telefonszám:06-42/506-255
Postacím: 4300 Nyírbátor, Bocskai u. 2-4.
Elektronikus levélcím: nyirbatorhrk@szabolcs.police.hu
Név: Határrendészeti Kirendeltség Záhony
Székhelye: 4625 Záhony, Kárpát út 4-6.
Telefonszám:06-45/525-161
Postacím:4625 Záhony, Kárpát út 4-6.
Elektronikus levélcím: zahonyhrk@szabolcs.police.hu

2. A területi szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló,
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek
honlapjának URL-je
3.A területi szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló,
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége

nincs ilyen közérdekű adat
hivatalvezető;

(telefonszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának
rendje)
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendorfokapitanysag/szabolcs-szatmar-bereg-megyei-rendorfokapitanysag
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
A) Adat megnevezése
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége
(telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím),
amelyek a területi szerv tulajdonában állnak, illetve amelyek
felett közvetlen irányítással rendelkezik
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi
körének leírása
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a területi szerv
részesedésének mértéke

B) Belső adatfelelős

nincs ilyen közérdekű adat

1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
A) Adat megnevezése
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a területi szerv alapított,
amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak
felsorolása

B) Belső adatfelelős

nincs ilyen közérdekű adat

1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
A) Adat megnevezése
1. A területi szerv által alapított lapok neve
2. A területi szerv által alapított lapok szerkesztőségének és
kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely,
postacím, elektronikus levélcím)
3. A területi szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

B) Belső adatfelelős

nincs ilyen közérdekű adat

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A területi szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági
döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek,
ennek hiányában a területi szerv felett törvényességi ellenőrzést
vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve),
székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím,
elektronikus levélcím), honlapjának címe
Név. Országos Rendőr-főkapitányság
Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
Telefonszám:+36-1/443-5500
Telefaxszám:+36-1/443-5733
Postacím: 1903 Budapest, Pf.:314.
Elektronikus levelezési cím: orfktitkarsag@orfk.police.hu
Honlap: www.police.hu
hivatalvezető
2. A területi 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, ügyfélfogadás helye,
postacíme), ügyfélfogadásának rendje
Név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség
Székhely: 4400 Nyíregyháza Bocskai u. 4.
Telefonszám:+36-42/502-500
Telefaxszám:+36/502-551
Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf.:87.
Elektronikus levelezésicím:sz.fou@mku.hu

1.7. Költségvetési szervek
A) Adat megnevezése
1. A területi szerv által alapított költségvetési szerv neve,
székhelye, a
költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt
alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési
engedélye
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

B) Belső adatfelelős
nincs ilyen közérdekű adat

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I.

Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése
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
Magyarország Alaptörvénye
1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről

B) Belső adatfelelős
hivatalvezető

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet a Rendőrség szerveiről és a
Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről
30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a rendőrség szolgálati
szabályzatáról
39/2019. (XI. 19.) ORFK utasítás az adatvédelmi szabályzatról
25/2014 (VII.18.) MRFK intézkedés a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és
megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv
feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szöveg magyar és
angol nyelven
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és
részletes leírása

II.

nincs ilyen közérdekű adat

nincs ilyen közérdekű adat

Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése
1. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a
hatáskörrel
rendelkező
szerv
megnevezése,
hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
megnevezése

B) Belső adatfelelős

Ellenőrzési Szolgálat vezetője gondoskodik a megyei rendőrfőkapitány hatáskörébe tartozó állampolgári panaszok, közérdekű
bejelentések kivizsgálásáról
Közigazgatási Hatósági Szolgálat
A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések
köréről, az e tevékenységekre, vonatkozó rendelkezések
megsértése
esetén
kiszabható
bírságok
összegérők,
felhasználásnak rendjéről és az ellenőrzésben történő
közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.)
Kormányrendelet alapján. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény 21. § (1) bekezdés a)-g) pontja szerint bírságolással
kapcsolatos első fokú eljárás lefolytatása

szolgálatvezető (ellenőrzési)

Igazgatásrendészeti Osztály
Lőfegyverekkel és lőszerekkel kapcsolatos hatósági ügyintézés
Személy- és vagyonvédelemmel kapcsolatos ügyintézés
Rendészeti feladatok ellátó személyek igazolvánnyal és
jelvénnyel kapcsolatos ügyintézés
Pirotechnikai termék tárolásával, forgalmazásával,
felhasználásával kapcsolatos ügyintézés
Atomenergia közbiztonsági engedély kiadásával kapcsolatos
ügyintézés
Megkülönböztető jelzéssel kapcsolatos ügyintézés

rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

Idegenrendészeti Osztály
Idegenrendészeti hatósági eljárás
Határrendészeti Osztály
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása (kérelemre)
Korlátozott nyitva tartású határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli
igénybevétele (kérelemre)
Határátkelőhelyre nem határlépés céljából történő belépés és
tartózkodás (kérelemre)
Menet közbeni ellenőrzés (autóbuszon, vasúton, vízi járművön)
(kérelemre)
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzéscéljából történő
határátlépés (kérelemre)
Határvízi közlekedés (kérelemre)
A kényszerleszállást végrehajtó – nemzetközi forgalomban
közlekedő vagy külföldi – légi jármű tovább haladásának
engedélyezése (kérelemre)
Vám-mellékúton történő áruszállítás engedélyezése (Nemzeti
Adó-és Vámhivatal illetékes szervéhez benyújtott kérelem
alapján)
Szakhatósági közreműködés egyes építésügyi hatóság
engedélyezési eljárásban.
Közlekedésrendészeti Osztály
I. fokon a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a
továbbiakban: Kkt.) 20. § (1) bekezdésében meghatározott
bírságolással összefüggő eljárásokat, valamint II. fokon jár el a
helyi szervek által a Kkt. 20. § (1) bekezdésében lefolytatott
közigazgatási bírságolással kapcsolatos ügyekben.
2. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként
hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén
a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területe
Közigazgatási Hatósági Szolgálat illetékességi területe BácsKiskun megye, Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, JászNagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
Nógrád megye és Pest megye
Határrendészeti osztály illetékességi területe a rendőrség szervei
illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII.28.)
IRM rendelet 1. számú melléklet 16. pontjában meghatározott
települések közigazgatási területe, valamint a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság alárendeltségébe tartozó
Nyírbátor-, Csenger-, Kölcse-, Beregsurány-, Barabás-, Záhony
Határrendészeti
Kirendeltségek
illetékességéhez
tartozó
határátkelőhelyek területe.
Záhony HRK illetékessége kiterjed – a menet közbeni ellenőrzés
végrehajtása céljából – Záhony-Debrecen vasútvonal és Debrecen
vasútállomásra is.
Ideiglenes határátkelőhely megnyitásának engedélyezése esetén –
amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – a megyei
rendőr-főkapitányság határozatában kell kijelölni azt a
határrendészeti kirendeltséget, illetve rendőri szervet, amelynek
illetékességébe
tartozik
az
ideiglenesen
megnyitott
határátkelőhely.
3. A hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges
dokumentumok, okmányok felsorolása
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes
4. A hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási
szolgáltatási díjak összege
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes
5. A hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek
magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes
6. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására
szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási
vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
4400 Nyíregyháza Pf.66.
Engedélyügyek: hétfő 08.00-12.00
szerda 08.00-15.00
péntek 08.00-12.00
7. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására,
elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
http://www.police.hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes

8. A hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
http://www.police.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok

9. A hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus 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
http://www.police.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
A) Adat megnevezése
1. A területi szerv által nyújtott vagy költségvetéséből
finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
2. A területi szerv által nyújtott vagy költségvetéséből
finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
3. A területi szerv által nyújtott vagy költségvetéséből
finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére
vonatkozó tájékoztatás
4. A területi szerv által nyújtott vagy költségvetéséből
finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott
kedvezmények mértéke

B) Belső adatfelelős

nincs ilyen közérdekű adat

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
A) Adat megnevezése
1. A területi szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve
nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja,
jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása,
kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

B) Belső adatfelelős

http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendorfokapitanysag/szabolcs-szatmar-bereg-megyei-rendorfokapitanysag
2. A területi szerv által - alaptevékenysége keretében – gyűjtött és
feldolgozott adatok fajtái
• közérdekű adatok,
• közérdekből nyilvános adatok,
• egészségügyi adatok,
• személyes adatok,
• különleges adatok,
• bűnügyi személyes adatok.
3. A területi szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és
feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
Az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben,

hivatalvezető

valamint az adatvédelmi szabályzatról szóló 39/2019. (XI. 19.)
ORFK utasításban foglaltak szerint
4. A területi szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és
feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint

V.

Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése
1. A területi szerv nyilvános kiadványainak címei
2. A területi szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
3. A területi szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés
módja
4. A területi szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés
mértéke vagy az ingyenesség ténye

B) Belső adatfelelős

nincs ilyen közérdekű adat

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
A) Adat megnevezése
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári
közreműködés
(véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus
levélcím)
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca,
házszám)
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra
megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei,
illetve összefoglalói
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra
megjelöléssel), valamint nyilvánossága
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
8. A testületi szerv üléseinek napirendje
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

B) Belső adatfelelős

nincs ilyen közérdekű adat

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A) Adat megnevezése
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap
megjelöléssel)
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt
jogszabály nem korlátozza
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről
szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló
koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

B) Belső adatfelelős

nincs ilyen közérdekű adat

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről
szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló
koncepciók,
jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére
benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az
észrevételek
elutasításának indokairól
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
A) Adat megnevezése
1. A területi szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok
eredményei és indokolásuk

B) Belső adatfelelős
nincs ilyen közérdekű adat

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
A) Adat megnevezése
1. A területi szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

B) Belső adatfelelős
nincs ilyen közérdekű adat

X.

Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
intézésének rendje
Az adatvédelmi szabályzatról szóló 39/2019. (XI. 19.) ORFK
utasítás III. Fejezet 19. alcímében foglaltak szerint
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
tekintetében illetékes szervezeti egység neve

B) Belső adatfelelős

hivatalvezető

hivatalvezető

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme,
földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus
levélcíme)
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 2.
Telefonszám:+36-42/524-600/30-72 mellék
Postacíme: 4400 Nyíregyháza, Bujtos utca 2. Pf.: 66.
Elektronikus levelezési címe:adatvedelem@szabolcs.police.hu
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó
személy neve

hivatalvezető

hivatalvezető
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
adatvédelmi tisztviselője

dr. Nagy Dóra
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai
adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
2018. évben elutasított közérdekű adatigénylések száma: 7 db
2019. évben elutasított közérdekű adatigénylések száma: 11 db
2020. évben elutasított közérdekű adatigénylések száma: 9 db
6. A területi szerv kezelésében lévő közérdekű adatok
felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési
feltételek
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések
listája, amelyekben a területi szerv az egyik szerződő fél

hivatalvezető

nincs ilyen közérdekű adat

nincs ilyen közérdekű adat

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
A) Adat megnevezése
1. A Rendőrség különös közzétételi listája
2. A Rendőrség egyedi közzétételi listája

B) Belső adatfelelős
nincs ilyen közérdekű adat

3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A) Adat megnevezése
1. A területi szerv alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános
megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

B) Belső adatfelelős
a gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
A) Adat megnevezése
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános
megállapításai

B) Belső adatfelelős
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A) Adat megnevezése
1. A területi szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
nyilvános megállapításai

B) Belső adatfelelős
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

A területi szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának
jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére
szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
A) Adat megnevezése
1. A területi szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló
statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

B) Belső adatfelelős
bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes
rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

http://www.police.hu/a-rendorsegrol/statisztikak/bunugyistatisztikak
3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
A) Adat megnevezése
1. A területi szerv éves (elemi) költségvetései

B) Belső adatfelelős
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/koltsegvetesek-beszamolok
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
A) Adat megnevezése
1. A területi szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

B) Belső adatfelelős
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/koltsegvetesek-beszamolok
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
A) Adat megnevezése
1. A területi szerv költségvetése végrehajtásáról – a külön
jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített
beszámolói

B) Belső adatfelelős

gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/koltsegvetesek-beszamolok
3.3. Költségvetések, beszámolók
I.

Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezése
1. A területi szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi
juttatásaira vonatkozó összesített adatok

B) Belső adatfelelős
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes,
szolgálatvezető (humánigazgatási)

http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/szemelyi-juttatasok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és
rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/szemelyi-juttatasok
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és
mértéke összesítve

gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/szemelyi-juttatasok

II. Közzétételi egység: Támogatások
A) Adat megnevezése
1. A területi szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív,
céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

B) Belső adatfelelős

http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/koltsegvetesi-tamogatas
2. A területi szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív,
céljellegű, fejlesztési támogatások célja
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/koltsegvetesi-tamogatas
3. A területi szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív,
céljellegű, fejlesztési támogatások összege

gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/koltsegvetesi-tamogatas
4. A területi szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív,
céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/koltsegvetesi-tamogatas
III. Közzétételi egység: Szerződések
A) Adat megnevezése
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

B) Belső adatfelelős

gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül
összefüggő beszerzések adatai és a 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/hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/szerzodesek

IV. Közzétételi egység: Koncessziók
A) Adat megnevezése
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános
adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról
készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

B) Belső adatfelelős

gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/koncessziok
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
A) Adat megnevezése
1. A területi szerv nem alapfeladatai ellátására (így különösen
egyesület
támogatására,
foglalkoztatottjai
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 címzettjei
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/egyeb-kifizetesek

B) Belső adatfelelős

gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések
leírása, az azokra vonatkozó szerződések
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/europai-uniostamogatasok/eu-s-fejlesztesek-kozzetetele
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezése
1. A közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok
elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/beszerzesek/tervek
2018. január 01. napjától a Miniszterelnökség által üzemeltetett
központi közbeszerzési nyilvántartás, az EKR informatikai
rendszer tartalmazza az éves közbeszerzési tervet, a közbeszerzési
eljárásokra vonatkozó adatokat (összegzés az ajánlatokról, a
megkötött szerződésekről), amely a https://ekr.gov.hu/ oldalon
érhetők el.
2018. január 1. napja után kötött szerződések a Közbeszerzési
Hatóság által üzemeltetett „CoRe” nyilvános elektronikus
szerződéstárban érhetők el a https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/
linken, vagy a https://kozbeszerzes.hu/ oldalon keresztül.

B) Belső adatfelelős
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÖZZÉTÉTELI EGYSÉGEI ÉS AZ AHHOZ
KAPCSOLÓDÓAN KIJELÖLT BELSŐ ADATFELELŐSÖK
I. Közzétételi egység: Közterületen elhelyezett képfelvevő berendezések
A) Adat megnevezése

E) Belső adatfelelős

1. Közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, illetve
bűnüldözési célból elhelyezett kamerákat működtető
adatkezelő szerv megnevezése

bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes
rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/statisztikak/kimutatasaterfigyelo-kamerakrol-0
2. Az adatkezelés nyilvántartási száma
A Rendőrség adatvédelmi nyilvántartásában szereplő: 29000148/144/2018. RAV

3. A képfelvevő pontos helye
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/statisztikak/kimutatasaterfigyelo-kamerakrol-0

4. A képfelvevő által megfigyelt terület adatai
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/statisztikak/kimutatasa-terfigyelo-kamerakrol-0

bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes
rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes
rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes
rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA KÖZZÉTÉTELI EGYSÉGEI ÉS AZ AHHOZ
KAPCSOLÓDÓAN KIJELÖLT BELSŐ ADATFELELŐSÖK
I. Közzétételi egység: Díjkitűzés
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A díjkitűzéssel érintett cselekmény rövid leírása
2. A keresett személy(ek) személyleírás
3. A bejelentés megtételét rögzítő telefonszám
4. A díjkitűzés összege

a díjkitűzést
elrendelő vezető

5. A díjkitűzés visszavonásának időpontja
http://www.police.hu/hu/hirek-esinformaciok/legfrissebbhireink/dijkituzesek

II. Közzétételi egység: Ötvenezer forintnál nagyobb értékű adomány és az adományozó
A) Adat megnevezése
B) Belső adatfelelős
1. Az adományozó székhelye, az adomány leírása és értéke, az
adomány felhasználásának célja, az adomány elfogadójának
megnevezése és székhelye
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/adomanyok

gazdasági
rendőrfőkapitány-helyettes

III. Közzétételi egység: Körzeti megbízottak elérhetősége
Adat megnevezése
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), valamint a
településeken megtartásra kerülő fogadóóra időpontja,
helyszíne

KMB irodák
Nyíregyházi Rendőrkapitányság
http://www.police.hu/sites/default/files/kmb_irodak_pdf/kmb_
elerhetosegek_sz-sz-b_nyiregyhaza.pdf

B) Belső adatfelelős

rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes

Fehérgyarmati Rendőrkapitányság
http://www.police.hu/sites/default/files/kmb_irodak_pdf/kmb_
elerhetosegek_sz-sz-b_fehergyarmat.pdf
Kisvárda Rendőrkapitányság
http://www.police.hu/sites/default/files/kmb_irodak_pdf/kmb_
elerhetosegek_sz-sz-b_kisvarda.pdf
Mátészalka Rendőrkapitányság
http://www.police.hu/sites/default/files/kmb_irodak_pdf/KMB
_el%C3%A9rhets%C3%A9g_M%C3%A1t%C3%A9szalkaiR
k%20201902.pdf
Nyírbátor Rendőrkapitányság
http://www.police.hu/sites/default/files/kmb_irodak_pdf/kmb_
elerhetosegek_sz-sz-b_nyirbator.pdf
Tiszavasvári Rendőrkapitányság
http://www.police.hu/sites/default/files/kmb_irodak_pdf/kmb_
elerhetosegek_sz-sz-b_tiszavasvari.pdf
Vásárosnamény Rendőrkapitányság
http://www.police.hu/sites/default/files/kmb_irodak_pdf/v%C3
%A1s%C3%A1rosnam%C3%A9nyrk%20KMB%20el%C3%
A9rhets%C3%A9gek%2C%20fogad%C3%B3%C3%B3r%C3
%A1k_20190115.pdf
Záhony Rendőrkapitányság
http://www.police.hu/sites/default/files/kmb_irodak_pdf/v%C3
%A1s%C3%A1rosnam%C3%A9nyrk%20KMB%20el%C3%
A9rhets%C3%A9gek%2C%20fogad%C3%B3%C3%B3r%C3
%A1k_20190115.pdf

