ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Területi szerv
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
Székhely:
2800 Tatabánya, Komáromi u. 2.
Postacím:
2800 Tatabánya, Pf.131
Telefonszám: +36-34/517-777
Faxszám:
+36-34/517-778
Központi elektronikus levélcím: komarommrfk@komarom.police.hu
A honlap URL-je: www.police.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
telefonszám: +36-34/517-777
telefaxszám: +36-34/517-778
ügyfélfogadás helye:2800 Tatabánya, Komáromi u. 2.
postacíme: 2800 Tatabánya, Pf. 131
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve:
Az ügyfélfogadás rendje: minden hónap negyedik hetének keddi napján 10.00-12.00
II. A szervezeti struktúra
1.

A szervezeti struktúra ábrája

III. A szerv vezetői
1.

A szerv vezetője és helyettesei:
Vezető neve: Farkas Gábor r. dandártábornok
Telefonszám: +36-34/517-787
Telefaxszám: +36-34/517-788
Postacím: 2800 Tatabánya, Pf.131
Elektronikus levélcím: fokap@komarom.police.hu
Helyettes neve: Dr. Reinhoffer Csaba r. ezredes – bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-34/517-704
Telefaxszám: +36-34/517-768
Postacím: 2800 Tatabánya, Pf.131
Elektronikus levélcím: buig.komarommrfk@komarom.police.hu
Helyettes neve: Milus Gábor r. ezredes – rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-34/517-708
Telefaxszám: +36-34/517-753
Postacím: 2800 Tatabánya, Pf. 131
Elektronikus levélcím: rendig.komarommrfk@komarom.police.hu
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Helyettes neve: Buzonics Ferenc r. ezredes – gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-34/517-734
Telefaxszám: +36-34/517-711
Postacím: 2800 Tatabánya, Pf. 131
Elektronikus levélcím: gazdig@komarom.police.hu
2.

A szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok vezetői
Szolgálati ágak:
Név: KEMRFK Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi Osztály
Osztályvezető: Dr. Vaczula József c.r. alezredes
Telefonszám: +36-34/517-720
Telefaxszám: +36-34/517-721
Postacím: 2800 Tatabánya, Pf. 131
Elektronikus levélcím: vaczulaj@komarom.police.hu
KEMRFK Rendészeti Igazgatóság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály
Osztályvezető: Kreidl Csaba r. alezredes
Telefonszám: +36-34/517-761
Telefaxszám: +36-34/517-762
Postacím: 2800 Tatabánya, Pf. 131
Elektronikus levélcím: kho@komarom.police.hu
Név: KEMRFK Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendészeti Osztály
Osztályvezető: Pappné dr. Káin Gyöngyi r. alezredes mb. osztályvezető
Telefonszám: +36-34/517-751
Telefaxszám: +36-34/517-753
Postacím: 2800 Tatabánya, Pf. 131
Elektronikus levélcím: igrendo.komarommrfk@komarom.police.hu
Név: KEMRFK Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály
Osztályvezető: Sólyáné Farkas Friderika r. alezredes
Telefonszám: +36-34/517-743
Telefaxszám: +36-34/517-780
Postacím: 2800 Tatabánya, Pf. 131
Elektronikus levélcím: kozlo@komarom.police.hu
Név: KEMRFK Kommunikációs Szolgálat
Vezető neve: Gányai Balázs r. zászlós sajtóreferens
Telefonszám: +36-34/517-777
Telefaxszám: +36-34/517-777
Postacím: 2800 Tatabánya, Pf. 131
Elektronikus levélcím: takacsj@komarom.police.hu
Név: KEMRFK Rendészeti Igazgatóság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató
Alosztály
Osztályvezető: dr. Varga Norbert r. alezredes
Telefonszám: +36-34/517-777
Telefaxszám: +36-34/517-708
Postacím: 2800 Tatabánya, Pf. 131
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Elektronikus levélcím: mekta@komarom.police.hu
Szolgálatok:
Név: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi
Technikai Osztály
Osztályvezető: Fazekas Norbert r. őrnagy
Telefonszám: +36-34/517-726
Telefaxszám: +36-34/517-727
Postacím:2800 Tatabánya, Pf. 131
Elektronikus levélcím: bto@komarom.police.hu
Név: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság
Tevékenység-irányítási Központ
Osztályvezető: Kontz Norbert c. r. alezredes mb. vezető
Telefonszám: +36-34/517-777
Telefaxszám: +36-34/517-778
Postacím: 2800 Tatabánya, Pf. 131
Elektronikus levélcím: ugyelet.komarommrfk@komarom.police.hu
Szakszolgálatok:
Név: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala
Vezető neve: dr. Takács Piroska r. alezredes
Telefonszám: +36-34/517-713
Telefaxszám: +36-34/517-714
Postacím: 2800 Tatabánya, Pf. 131
Elektronikus levélcím: hiv@komarom.police.hu
Név: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálat
Vezető neve: Kiss Sándor r. alezredes
Telefonszám: +36-34/514-928
Telefaxszám: Postacím: 2800 Tatabánya, Pf. 131
Elektronikus levélcím: ellosz@komarom.police.hu
Név: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat
Vezető neve: Nahalkóné Varga Anita r. alezredes
Telefonszám: +36-34/517-716
Telefaxszám: +36-34/517-718
Postacím: 2800 Tatabánya, Pf. 131
Elektronikus levélcím: human@komarom.police.hu
Név: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság
Vezető neve: Buzonics Ferenc r. ezredes
Telefonszám: +36-34/517-734
Telefaxszám: +36-34/517-711
Postacím: 2800 Tatabánya, Pf. 131
Elektronikus levélcím: gazdig@komarom.police.hu
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
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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: orfk@orfk.police.hu
Honlap: www.police.hu
Név: Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség
Székhely: 2800 Tatabánya, Népház u. 6.
Telefonszám: +36-34/517-000
Telefaxszám: +36-34/517-000
Postacím: 2800 Tatabánya, Népház u. 6.
Elektronikus levélcím: kom.fou@mku.hu
Honlap: www.mklu.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: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
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.
Bűnügyi Igazgatóság – Bűnügyi Osztály
Rendkívüli halálesetek kivizsgálásával kapcsolatos eljárás – a közlekedési baleset
következtében beállott rendkívüli haláleset kivételével – ha az áldozat diplomáciai
mentességet élvező személy, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés által választott
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tisztségviselője, 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 szervkén eljár a helyi rendőri szervek által folytatott eljárásokban.
Rendészeti Igazgatóság – Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti
Osztálya az alábbi eljárásokban szakhatóságként vesz részt:
- sportrendészeti eljárásokban
- településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában elsőfokon
- a gyülekezési joggal összefüggő ügyekben másodfokon
- a határjelekkel és a határmenti munkálatokkal kapcsolatban elsőfokon
A fenti eljárásokban való részvétel, illetve ügyintézés joga nem ruházható át.
Rendészeti Igazgatóság – Közlekedésrendészeti Osztály
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya az
alábbi eljárásokban szakhatóságként vesz részt:
A közutak, a közforgalom elől el nem zárt magánutak, a kerékpárutak, a gyalogutak, a
gyalog- és kerékpárutak, a járdás, valamint ezek műtárgyai és tartozékai építésének,
korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének engedélyezésére, építésének elvi
engedélyezésére, forgalomba helyezésének ideiglenesen engedélyezésére irányuló eljárásban,
valamint – ha a kérelem a szakhatósági korábbi állásfoglalásában foglalt feltételeket érinti –
az építési engedélyben foglaltaktól való eltérés engedélyezésére irányuló eljárásban illetékes
szakhatósági állásfoglalás kiadására, a közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és
elhelyezésük közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálata
tekintetében.
Rendészeti Igazgatóság – Igazgatásrendészeti Osztály
Hatósági ügytípusok:
- önvédelmi célú maroklőfegyver illetve
- vagyonvédelmi célú szolgálati lőfegyver-engedélyezése,
- polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezése,
- polgári célú robbanóanyag tevékenység engedélyezése,
- rendészeti feladatot ellátó személyek igazolvánnyal illetve jelvénnyel történő ellátása,
- megkülönböztető jelzés engedélyezése,
- közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárás (1988. I. tv. 20. § (1) bekezdés a) - j) illetve
l.) pontjában foglalt jogsértések esetén I. fokú elbírálása
- az atomenergia körében személyek foglalkozásához szükséges közbiztonsági engedély
kiadása
esetén a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság, a kérelmet a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztályra kell benyújtani.
Rendészeti Igazgatóság – Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály
A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Mélységi
Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztálya szervezi és irányítja a mélységi ellenőrzési
feladatokat a megye főútvonalain és az 1. számú vasútvonal megyei szakaszán. Végrehajtja
és szakirányítja a megyében keletkező idegenrendészeti feladatokat. Koordinálja a
dokumentációkészítéssel és közokirat hamisítások (úti okmány ismeret és hamisítás)
felfedésével kapcsolatos szakmai képzéseket.
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Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság – Ellenőrzési Szolgálat
Panasz ügyekben az I. és II. fokon eljáró szerv a Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság Ellenőrzési Szolgálata. Illetékesség hiánya esetében a ténylegesen eljáró szerv
a rendőri intézkedés elleni panasszal érintett rendőrkapitányság
2. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.
Bűnügyi Igazgatóság – Bűnügyi Osztály
Rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárás tekintetében Komárom-Esztergom
Megye közigazgatási területe.
Rendészeti Igazgatóság – Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály
Valamennyi eljárás tekintetében Komárom-Esztergom megye közigazgatási területe.
Rendészeti Igazgatóság – Igazgatásrendészeti Osztály
a) lakóhely illetve székhely szerinti illetékesség:
- önvédelmi célú maroklőfegyver engedélyezése,
- megkülönböztető jelzés engedélyezése,
- rendészeti feladatot ellátó személyek igazolvánnyal illetve jelvénnyel történő ellátása.
- az atomenergia körében személyek foglalkozásához szükséges közbiztonsági engedély
kiadása
b) tevékenység helye szerinti illetékesség:
- vagyonvédelmi célú szolgálati lőfegyver-engedélyezése,
- polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezése,
- polgári célú robbanóanyag tevékenység engedélyezése.
c) elkövetés helye szerinti illetékesség:
- közigazgatási bírsággal kapcsolatos eljárás (1988. I. tv. 20. § (1) bekezdés a) - j) illetve
l.) pontjában foglalt jogsértések esetén I. fokú elbírálás.
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság - Ellenőrzési Szolgálat
Tatabánya Rendőrkapitányság
Tata Rendőrkapitányság
Esztergom Rendőrkapitányság
Dorog Rendőrkapitányság
Komárom Rendőrkapitányság
Oroszlány Rendőrkapitányság
Kisbér Rendőrkapitányság
Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a rendőri intézkedés elleni panasszal érintett
rendőrkapitányságok 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.
6

7
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.
Rendészeti Igazgatóság – Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály
Az elsőfokú eljárások esetében a megszólítandó címzett a KEMRFK Vezetője (2800
Tatabánya, Komáromi u. 2.), a másodfokú eljárásokban a jogorvoslati kérelmet az elsőfokú
döntést hozó (helyi) szervnél kell benyújtani.
Rendészeti Igazgatóság – Igazgatásrendészeti Osztály
Levelezési cím: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti
Osztály
2800 Tatabánya, Komáromi út 2.; Pf.: 131.
Ügyfélfogadási cím: 2800 Tatabánya, Előd V. u. 23.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 12.00 – 14.30
Kedd: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 14.30
Szerda: 08.00 – 12.00 és 13.00 – 14.30
Csütörtök: Péntek: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság – Ellenőrzési Szolgálat
Postacím: 2801 Tatabánya, Postafiók 131.
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
. 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
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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
23/2013. ORFK utasítás
104. A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt soron kívül be kell mutatni az
adatkezelő szerv vezetőjének, aki köteles gondoskodni a megkeresés határidőben történő
megválaszolásáról.
105. Amennyiben az igényelt adat kezelője nem a megkeresett szerv, és az adatot ténylegesen
kezelő szerv megállapítható, úgy az adatigénylést haladéktalanul továbbítani kell a közérdekű
adatot kezelő szervnek, és az áttételről egyidejűleg tájékoztatni kell az igénylőt. Amennyiben
a megkeresett szerv az adatkezelő szerv ismeretének hiányában a megkeresés áttételére nem
tud intézkedni, úgy az adatigénylőt erről kell tájékoztatni.
108. Az adatkezelő szerv vezetője - a belső adatvédelmi felelős vagy az adatvédelmi felelős és
az adat tárgya szerint érintett szakterület vezetőjének előterjesztése alapján - a döntés
megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igényt az adat keletkezésétől számított
tíz éven belül a döntés meghozatalát követően akkor utasíthatja el, ha az adat megismerése a
közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének
illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető
álláspontjának a döntések előkészítése során történő kifejtését veszélyeztetné.
109. A közérdekű adat megismerésére irányuló igény elutasítását az adatkezelő szerv vezetője
minden esetben olyan módon köteles írásban indokolni, hogy az az igénylő által esetlegesen
indított perben alkalmas legyen a megtagadás jogszerűségének és megalapozottságának
igazolására, tekintettel arra, hogy ezt minden esetben az adatkezelő köteles bizonyítani.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
neve
Név: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
elérhetősége
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatal Székhely: 2800 Tatabánya,
Komáromi u. 2.
Postacím: 2800 Tatabánya, Pf. 131
Telefonszám: +36-34/517-713
Telefaxszám: +36-34/517-714
Elektronikus levélcím: hiv@komarom.police.hu
4. Az adatvédelmi felelős neve: Dr. Takács Piroska r. alezredes
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
25/2013.(XII.21.) MRFK intézkedés 6. pont l.) alpont alapján –
Kimutatást vezet a közérdekű, közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti elutasított
kérelmekről, valamint az elutasítás indokairól, és azokról – a helyi szervekre is kiterjedően – a
tárgyévet követő év január 15-ig tájékoztatja az ORFK Biztonság-felügyeleti és Ügykezelési
Osztályát
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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
Az alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok,
ellenőrzések felsorolása, azok megállapításai.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
II. Állami Számvevőszék ellenőrzései
1.

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
9

10
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
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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
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.

1.

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

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
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