ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Területi szerv
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Székhely: 6722 Szeged, Kossuth Lajos. sgt. 22-24.
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Telefonszám: 62/562-400
Faxszám: 62/562-400
Központi elektronikus levélcím: ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
A honlap URL-je: www.police.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
telefonszám: 62/562-400
telefaxszám: 62/562-400
ügyfélfogadás helye: 6722 Szeged, Kossuth Lajos. sgt. 22-24.
postacíme: 6701 Szeged Pf: 411
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Dr. Lukács János r.
dandártábornok
10. Az ügyfélfogadás rendje: Negyedévente egy alkalommal az utolsó hónap második felében
(Főkapitányi fogadóóra)
A szóbeli panaszok és a közérdekű bejelentések felvételének ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:
09-11 óráig fszt. 21-23.
Csütörtök:
09-11 óráig fszt. 21-23.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II. A szervezeti struktúra
A szervezeti struktúra ábrája
III. A szerv vezetői
1. A szerv vezetője és helyettesei:
Vezető neve: Dr. Lukács János r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány
Telefonszám: 62/562-400
Telefaxszám: 62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím: LukacsJ@csongrad.police.hu
Helyettes neve: Dr. Rádi Norbert r. ezredes, főkapitány-helyettes (bűnügyi)
Telefonszám: 62/562-400
Telefaxszám: 62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím: Radi.Norbert@csongrad.police.hu
Helyettes neve: Gulyás Zsolt r. ezredes, főkapitány-helyettes (rendészeti)
Telefonszám: 62/562-400
Telefaxszám: 62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím: GulyasZs@csongrad.police.hu
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Helyettes neve: Papp Károly r. ezredes, főkapitány-helyettes (gazdasági)
Telefonszám: 62/562-400
Telefaxszám: 62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím: PappKaroly@csongrad.police.hu
2.

A szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok vezetői
Név: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala
Vezető neve: Gachályi Béla r. ezredes
Telefonszám: 62/562-400
Telefaxszám: 62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím: GachalyiB@csongrad.police.hu
Név: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata
Vezető neve: Varga Mihály r. alezredes
Telefonszám: 62/562-400
Telefaxszám: 62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím: VargaMi@csongrad.police.hu
Név: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálata
Vezető neve: Dr. Veprik Zita Judit r. alezredes
Telefonszám: 62/562-400
Telefaxszám: 62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím: Veprik.Zita@csongrad.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 utca 4-6.
Telefonszám: 1/443-5500
Telefaxszám: 1/443-5733
Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314.
Elektronikus levélcím: www.orfktitkarsag@orfk.police.hu
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: 1/443-5500
Telefaxszám: 1/443-5733
Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314.
Ügyfélfogadás helye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
Ügyfélfogadás rendje: www.police.hu
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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 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatósága hatáskörében
Határrendészeti Osztály:
Közigazgatási hatósági eljárás:
- Ideiglenes határátkelőhely megnyitásának engedélyezése.
- Korlátozott forgalmú határátkelőhely forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevétel
engedélyezése.
- Korlátozott nyitva tartású határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli igénybevétel
engedélyezése.
- A határátkelőhelyre határátlépéssel nem járó feladata ellátása céljából történő
belépés engedélyezése.
- A nemzetközi forgalomban közlekedő vasúti és vízi járművek menet közbeni
ellenőrzése.
- Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés engedélyezése.
- Határvízen történő közlekedés engedélyezése.
- Soron kívüli határellenőrzés engedélyezése.
Idegenrendészeti Osztály:
- Visszafogadási egyezmények alkalmazása.
- Személyek államhatáron történő átadás-átvétele.
- Ideiglenes őrzött szállás működtetése.
- Harmadik országbeli állampolgárok kiutasítást előkészítő őrizetének elrendelése.
- Harmadik országbeli állampolgárok idegenrendészeti őrizetének elrendelése.
- Harmadik országbeli állampolgárok kiutasítása.
- Harmadik országbeli állampolgárok kitoloncolása.
- A külföldiek az ország területén történő ellenőrzésével kapcsolatos feladatok
végrehajtása.
- A jogszabályi feltételek megléte esetén javaslattétel a beutazási és tartózkodási
tilalom elrendelésére vagy elrendelése.
- A jogszabályban meghatározott menedékjogi feladatok végrehajtása.
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Igazgatásrendészeti Osztály:
1. Fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos közigazgatási feladatok:
- forgalmazás engedélyezése,
- gyártás engedélyezése,
- vagyonvédelmi maroklőfegyver ügyintézés,
- önvédelmi maroklőfegyver ügyintézés,
- fegyverismereti, fegyverforgalmazói és lőszer újratöltő vizsgáztatás,
- fegyver kiállítás engedélyezése.
2. Pirotechnikai eszközökkel kapcsolatos közigazgatási feladatok:
Pirotechnikai termékek:
- Gyártásának,
- megsemmisítésének,
- önálló vizsgálatának,
- forgalmazásának,
- kiállításának,
- tárolásának,
- forgalmazásának engedélyezése.
3. Robbanóanyagokkal kapcsolatos közigazgatási feladatok:
- robbanóanyag belföldi átadásának engedélyezése.
4. Atomenergia alkalmazásával összefüggő hatósági feladatok:
- közbiztonsági engedély kiadása
5. Rendészeti feladatot ellátó személyekhez kapcsolódó hatósági feladatok:
- igazolvány és jelvény kiadása
6. Megkülönböztető jelzések felszerelésére és használatára vonatkozó hatósági eljárás
7. Kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos
feladatok:
- hatósági ellenőrzés
8. Másodfokon jár el:
- fegyver,
- pirotechnika,
- személy- és vagyonvédelem,
- figyelmeztető jelzés eljárásban.
Közlekedésrendészeti Osztály:
- Lefolytatja a szabályszegések miatt a közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. Tv. 20 §.
alapján indított közigazgatási eljárásokban a bírságolással kapcsolatos eljárást, a
rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.)
kormányrendelet 11. §. (3) bekezdés i) és j) pontja alapján.
-

A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén
követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 3. pont
d. alpont és 4. pontja alapján folytatott eljárásban -figyelemmel a rendkívüli halál
esetén követendő rendőri eljárásról szóló 24/2014. (VII. 11.) ORFK utasítás 3.
pontjában foglaltakra-, tekintettel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvényre, I fokú szervként jár el.
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-

-

II. fokú szervként jár el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 104. §. 105. §. alapján.
Lefolytatja a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 66/A. § (2)
bekezdésében a rendőrség hatáskörébe utalt bírságolással kapcsolatos eljárást.
Lefolytatja a Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről,
valamint a szakszolgálati engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a
légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól szóló 19/2009. (VI.
18.) IRM rendelet alapján hatáskörbe utalt eljárásokat.
Ellátja a közúti és légi közlekedés rendjével kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat.
Baleset-megelőzési feladatokat végez.
Értékeli és elemzi a közlekedési helyzet alakulását.
Lefolytatja a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.)
BM Rendelet alapján hatáskörbe utalt eljárásokat.

Közrendvédelmi Osztály:
A fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos hatósági és szakmai felügyelet (1997. évi CLIX.
törvény 4. §.)
A rendőrség a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatban
a) hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi az 1. § (3) bekezdése szerinti határozatban
előírtak megvalósítását;
b) a kötelezett vagy a fegyveres biztonsági őrséget működtető szervezet költségére
kiadja, visszavonja, ideiglenesen bevonja, és nyilvántartja a fegyveres biztonsági őr
hatósági szolgálati igazolványát;
c) határozattal jóváhagyja a fegyveres biztonsági őrség őrségutasítását és őrutasítását;
d) hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi a fegyveres biztonsági őrök
szolgálatellátását;
e) kezdeményezi az őrszolgálat ideiglenes korlátozását vagy megerősítését;
f) ellenőrzi a fegyveres biztonsági őr alkalmassága elbírálásához szükséges
adatokat.”
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága hatáskörében
Bűnügyi Osztály:
- A rendkívüli halálesetek kapcsán másodfokon jár el.
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálata hatáskörében
- Rendőri intézkedés elleni panaszügyek kapcsán másodfokon jár el.
2. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.
Csongrád megye
2. A hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása.
http://www.police.hu/ugyintezes
3. A hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege.
http://www.police.hu/ugyintezes
4. A hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő
útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.
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http://www.police.hu/ugyintezes
5. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók
szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő.
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
6701 Szeged Pf: 411
6722 Szeged, Kossuth Lajos. sgt. 22-24.
Ügyfélfogadási idő: Kedd, Péntek: 8.00-12.00 óra
Szerda: 8.00-12.00 óra, 13.00-15.00 óra (Igazgatásrendészeti ügyek)
Ügyfél fogadási idő: Hétfő-csütörtök: 08:00 – 16:00
Péntek 08:00 – 13:30 óráig (Közlekedésrendészeti ügyek)
6. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére
nyitva álló határidő.
http://www.police.hu/ugyintezes
7. A hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.
http://www.police.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
8. A hatósági ügyekben igénybe vehető programok elérése, időpontfoglalás.
http://www.police.hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes
9. 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
 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény,
 A belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013 (V. 17.) ORFK utasítás,
 A belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013 (X. 03.) CSMRFK
intézkedés
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2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
neve
Név: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
elérhetősége
Székhely: 6722 Szeged, Kossuth Lajos. sgt. 22-24.
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Telefonszám: 62/480-677
Telefaxszám: 62/480-677
Elektronikus levélcím: hivatal.csongradmrfk@csongrad.police.hu
4. Az adatvédelmi felelős neve: dr. Katona Zsolt Balázs
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai 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
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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
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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
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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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