ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Területi szerv
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
Székhely:
Nyíregyháza
Postacím:
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2. Pf.:66
Telefonszám: +36-42/524/-600
Faxszám:
+36-42/311-975
Központi elektronikus levélcím: szabolcsmrfk@szabolcs.police.hu
A honlap URL-je: www.police.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
telefonszám: +36-42/524-600
telefaxszám: +36-42/311-975
ügyfélfogadás helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányág
postacíme: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve:
10. Az ügyfélfogadás rendje:
Hétfő-Csütörtök:
07.30 – 16.00
Péntek:
07.30 – 13:30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II. A szervezeti struktúra
1. A szervezeti struktúra ábrája
III. A szerv vezetői
1. A szerv vezetője és helyettesei:
Vezető neve: Farkas József r. dandártábornok
Telefonszám: +36-42/524-600 (30-01)
Telefaxszám: +36-42/311-975
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2.
Elektronikus levélcím:
(Rendészeti) helyettes neve: Dr. Hudák Zsolt r. ezredes
Telefonszám: +36-42/524-602
Telefaxszám: +36-42/311-574
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2.
Elektronikus levélcím: hudakz@szabolcs.police.hu
(Gazdasági) helyettes neve Száman János r. ezredes
Telefonszám: +36-42/524-611
Telefaxszám: +36-42/524-641
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2.
Elektronikus levélcím: szeman.janos@szabolcs.police.hu

(Bűnügyi) helyettes neve: Dr. Kánya Zoltán r. alezredes (mb.)
Telefonszám: +36-42/524-603; +36-42-315-500
Telefaxszám: +36-42/524-642
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2.
Elektronikus levélcím: KanyaZ@szabolcs.police.hu
2. A szolgálati ágak, szakszolgálatok és szakszolgálatok vezetői:
Név: Humánigazgatási Szolgálat
Vezető neve: Szomor Péter r. alezredes
Telefonszám: +36-42/524-625
Telefaxszám: +36-42/524-629
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2.
Elektronikus levélcím: szomorp@szabolcs.police.hu
Név: Hivatala
Vezető neve: Dr. Tasnádi Éva Gabriella r. alezredes
Telefonszám: +36-42/524-605
Telefaxszám: +36-42/524-692
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2.
Elektronikus levélcím: tasnadie@szabolcs.police.hu
Név: Ellenőrzési Szolgálat
Vezető neve: Jenei József r. alezredes (mb.)
Telefonszám: +36-42/524-618
Telefaxszám: +36-42/524-692
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2.
Elektronikus levélcím: JeneiJ@szabolcs.police.hu
Név: Határrendészeti Szolgálat
Vezető neve: Gáll József r. alezredes
Telefonszám: +36-42/510-561 (71-00)
Telefaxszám: +36-42/510-561
Postacím: 4300 Nyírbátor, Bocskai út 2-4.
Elektronikus levélcím: gallj@szabolcs.police.hu
Név: Közigazgatási Hatósági Szolgálat II.
Vezető neve: Dr. Farkas Szabolcs r. alezredes
Telefonszám: +36-1/443-5709 (80-00)
Telefaxszám: Postacím: 4807 Vásárosnamény, Jókai út 15.
Elektronikus levélcím: farkassz@khsz.police.hu
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: Budapest
Telefonszám: +36-1/443-5500
Telefaxszám: +36-1/443-5733
Postacím: 4807 Vásárosnamény, Jókai út 15.
Elektronikus levélcím: orfktitkarsag@orfk.police.hu
Honlap: www. police.hu
Név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei főügyészség
Székhely:4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 4.
Telefonszám: +36-42/502-500
Telefaxszám: +36-42/502-551
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 87.
Elektronikus levélcím: sza.fou@mku.hu
Honlap: Név: Nyíregyházi Járási Ügyészség
Székhely:4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 4.
Telefonszám: +36-42/502-510
Telefaxszám: +36-42/502-581
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 87.
Elektronikus levélcím: Honlap: 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:
Telefaxszám:
Postacím:
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.
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
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
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 továbbhaladásának engedélyezése (kérelemre9
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 a hatáskörrel rendelkező,
hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területe
Közigazgatási Hatósági Szolgálat illetékességi területe Bács-Kiskun megye, Békés
megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Heves
megye, Jász-Nagykun-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 SzabolcsSzatmár-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/ugyintezes
4. A hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgálati díjak összege.
http://www.police.hu/ugyintezes
5. A hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést
segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.

http://www.police.hu/ugyintezes
6. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók
szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím vagy nyitvatartási
idő.
Közigazgatási Hatósági Szolgálat
4807 Vásárosnamény, Jókai u. 15Kedd: 8.00-12.00
Csütörtök: 13.30-15.30
Igazgatásrendészeti Osztály
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2. Pf.:66
Hétfő: 8-12
Szerda: 8-15
Péntek.8-12
Határrendészeti Osztály
Közlekedésrendészeti Osztály
4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2. Pf.:66
Hétfő-Csütörtök: 7:30-16:00
Péntek: 7:30-13:30
7. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésre, fellebbezésére
nyitvaálló határidő.
http://www.police.hu/ugyintezes
8. A hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.
http://www.police.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
9. A hatósági ügyekben igénybe vehetőprogramok 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
2. A szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év
CXII. törvény 65. § (1) bekezdésében szereplő adatok
VIII. Pályázatok
1. A szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

X. Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
A belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló 23/2013. (V. 17.) ORFK
utasításban foglaltaknak megfelelően.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti
egység neve
Név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti
egység elérhetősége
Székhely: Nyíregyháza
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 2.
Telefonszám: +36/42/524-600 (30-01)
Telefaxszám: +36-42/311-975
Elektronikus levélcím: titkarsag@szabolcs.police.hu
4. Az adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Nagy Dóra
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
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 támogatások
megvalósításának helye.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
III. Szerződések
1. Az államháztartásról pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó
vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő ötmillió forintot elérő vagy azt
meghaladó értékű árubeszerzése 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 időtartalmára, valamint az említett adatok változásai, a
nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések
adatok és minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért
kiköltött – 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 összeget 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, pályázati 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, 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.
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 elbírálásról, a megkötött
szerződésekről.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/beszerzesek

