ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Helyi szerv
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Sz-Sz-B. megyei Rendőr-főkapitányság / Záhonyi Rendőrkapitányság
Székhely:
4625 Záhony, Alkotmány út 36.
Postacím:
4625 Záhony, Alkotmány út 36. Pf. 4 .
Telefonszám: (45) 425-011
Faxszám:
(45) 425-011
Központi elektronikus levélcím: zahony_rk@szabolcs.police.hu
A honlap URL-je: http://www.police.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
telefonszám: (45) 425-011
telefaxszám: (45) 425-011
ügyfélfogadás helye: Záhony Rendőrkapitányság
postacíme: 4625 Záhony, Alkotmány út 36.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Harmati Gábor r. ezredes
10. Az ügyfélfogadás rendje: minden hónap harmadik szerda
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: Harmati Gábor r. ezredes
Telefonszám: (45) 425-011 (6101 mellék)
Telefaxszám: (45) 425-011
Postacím: 4625 Záhony, Alkotmány út 36. Pf. 4.
Elektronikus levélcím: HarmatiGI@szabolcs.police.hu
Helyettes neve: Koncz Sándor r. alezredes
Telefonszám: (45) 425-011 (6140 mellék)
Telefaxszám: (45) 425-011
Postacím: 4625 Záhony, Alkotmány út 36,
Elektronikus levélcím: KonczSandor@szabolcs.police.hu

2.

A szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok vezetői
Név: Bűnügyi Osztály
Vezető neve: Koncz Sándor r. alezredes
Telefonszám: (45) 425-011 (6140 mellék)
Telefaxszám: (45) 425-011
Postacím: 4625 Záhony, Alkotmány út 36 . Pf.4.
Elektronikus levélcím: KonczSandor@szabolcs.police.hu
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Név: Rendészeti Osztály
Vezető neve: Magyari Szilárd r. alezredes
Telefonszám: (45) 425-011 (6170 mellék)
Telefaxszám: (45) 425-011
Postacím: 4625 Záhony, Alkotmány út 36. Pf.4.
Elektronikus levélcím: MagyariSz@szabolcs.police.hu
Név: Rendészeti Osztály / Közlekedésrendészeti Alosztály
Vezető neve: Balogh Lajos c. r. alezredes
Telefonszám: (45) 425-011 (6172 mellék)
Telefaxszám: (45) 425-011
Postacím: 4625 Záhony, Alkotmány út 36. Pf.4.
Elektronikus levélcím: BaloghLajos@szabolcs.police.hu
Név: Rendészeti Osztály /KMB Alosztály
Vezető neve: Gyöngyösi Bernadett r. százados
Telefonszám: (45) 425-011 (6181 mellék)
Telefaxszám: (45) 425-011
Postacím: 4625 Záhony, Alkotmány út 36. Pf.4.
Elektronikus levélcím: GyongyosiBe@szabolcs.police.hu
Név: Rendészeti Osztály/ Járőr- és Őrszolgálati Alosztály
Vezető neve: Tari István c. r. alezredes
Telefonszám: (45) 425-011 (6171 mellék)
Telefaxszám: (45) 425-011
Postacím: 4625 Záhony, Alkotmány út 36. Pf.4.
Elektronikus levélcím: TariI@szabolcs.police.hu
Név: Igazgatásrendészeti Alosztály
Vezető neve: Veres Zoltán c.r. alezredes
Telefonszám: (45) 425-011 (6190 mellék)
Telefaxszám: (45) 425-011
Postacím: 4625 Záhony, Alkotmány út 36. Pf.4.
Elektronikus levélcím: VeresZo@szabolcs.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: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság
Székhely: Nyíregyháza
Telefonszám: (42) 524-600
Telefaxszám: (42 524-666
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos út 2.szám
Elektronikus levélcím: szabolcsmrfk@szabolcs.police.hu
Honlap: http://www.police.hu
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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: (42) 524-600
Telefaxszám: (42) 524-666
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos út 2. szám
Ügyfélfogadás helye: 4400, Nyíregyháza, Bujtos út 2. szám
Ügyfélfogadás rendje: Hétfőtől- csütörtökig 07,30- 16,00
Pénteken
07,30- 13,30
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 osztály:
ügyfajta: általános, bűnügy, közigazgatási
eljárástípus: megkeresések, eltűnések, körözések, bűnügyi ügyfeldolgozás,
rendkívüli halálesetek, bűnmegelőzés.
Rendészeti osztály:
ügyfajta: általános, bűnügy, szabálysértés, közigazgatási
eljárástípus: elővezetés, elfogás, átkísérés, biztonsági intézkedés, nyílt rendőri
információgyűjtés, talált tárgyak, környezettanulmány, tulajdon elleni
szabálysértés, tartózkodási hely megállapítása, megkeresés, csendháborítás,
gyermek és ifjúságvédelem, működési engedélyekkel kapcsolatos, házi őrizet,
lakhelyelhagyási tilalom,
talált fegyverek-robbanószerek, ideiglenes
megelőző távoltartás.
Közlekedésrendészeti alosztály:
ügyfajta: általános, bűnügy,
eljárástípus: közúti balesetek, megkeresések, elfogás, előállítás, bűn és
balesetmegelőzés.
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Igazgatásrendészeti alosztály:
ügyfajta: általános, szabálysértés, fegyver, közigazgatási
eljárástípus: Közigazgatási: fegyver-és személy és vagyonőr, közigazgatási
bírság, pirotechnikai engedély, Szabálysértési: helyszíni bírság végrehajtás,
szabálysértési eljárás.
2. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe.
Záhony Rendőrkapitányság illetékességi területe (Benk, Tiszamogyorós, Mándok, Eperjeske,
Tiszaszentmárton, Zsurk, Záhony, Győröcske, Tiszabezdéd, Tuzsér, Komoró,)
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.
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.
6.
4625 Záhony, Alkotmány út 36.
Pf.: 4.
Hétfőtől- csütörtökig 7,30 – 16,00
Pénteken
7,30- 13,30
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

4

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
Nincsenek ilyen pályázatok
X. Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
Közérdekű adatnak minősül az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint az állami vagy helyi
önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó
szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen
módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától,
önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti
felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a
birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a
megkötött szerződésekre vonatkozó adat.
A közérdekű adatok iránti igény teljesítésének az igény tudomásra jutását követő
legrövidebb idő alatt, legkésőbb 15 napon belül kell eleget tenni. A teljesítés megtagadásáról
- annak indokát megjelölve – 8 napon belül kell az adatkérőt értesíteni.
A közérdekű adatokra vonatkozó igények teljesítése során az adatkérőt terheli a kérelem
teljesítésével kapcsolatban felmerült költségek viselése, így különösen a közérdekű adatokat
tartalmazó dokumentum másolatának költsége.
A közérdekű adatok iránti igény elutasítása esetén az intézmény székelye szerinti helyi
bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő
eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától
számított 30 napon belül kell megindítani.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
neve
Név: Záhony Rendőrkapitányság
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3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység
elérhetősége
Székhely: 4625 Záhony, Alkotmány út 36.
Postacím: 4625 Záhony, Alkotmány út 36. Pf.: 4.
Telefonszám: (45) 425-011
Telefaxszám: (45) 425-011
Elektronikus levélcím: zahony_rk@szabolcs.police.hu
4. Az adatvédelmi felelős neve: Csonkáné Maklári Mariann c. r. alezredes
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
A Záhony Rendőrkapitányságnak nincs kötelezően előírt statisztikai adatszolgáltatási
feladata
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására
vonatkozó általános szerződési feltételek
A Záhony Rendőrkapitányságnál nincsenek közérdekű
hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

adatok

felhasználására,

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
A Záhony Rendőrkapitányágon nincs ilyen megkötött szerződés.
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