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utasítás, valamint a vér- és vizeletminták rendőrségi ügyeleteken történő tárolásának, 
nyilvántartásának és továbbításának rendjéről szóló 10/2008. (OT. 7.) ORFK utasítás 
módosításáról 

 
2. 17/2011. (IX. 23) ORFK utasítás a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel, a bűnügyi és 
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I. rész 
UTASÍTÁSOK 

 
Szám: 17/2011. 
 

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

16/2011. (IX. 2.) ORFK 

U T A S Í T Á S A  

 

az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás, valamint 
a vér- és vizeletminták rendőrségi ügyeleteken történő tárolásának, nyilvántartásának és 

továbbításának rendjéről szóló 10/2008. (OT 7.) ORFK utasítás  
módosításáról 

 

Az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Ut1.), 
valamint a vér- és vizeletminták rendőrségi ügyeleteken történő tárolásának, nyilvántartásának és 
továbbításának rendjéről szóló 10/2008. (OT 7.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Ut2.) 
módosítására kiadom az alábbi 

 

u t a s í t á s t : 
 

1. Az Ut1. 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„7. Alkoholteszter a mérési eredményt számszerűen kijelző úgynevezett „aktív” üzemmódban 
vagy a mérési eredményt számszerűen ki nem jelző úgynevezett „passzív” üzemmódban 
alkalmazható. Amennyiben az alkoholteszterrel „passzív” üzemmódban végzett mérés 
eredménye pozitív, úgy a mérést „aktív” üzemmódban haladéktalanul meg kell ismételni.” 

 
2. Az Ut1. 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„9. Amennyiben az alkoholteszterrel végzett mérés eredménye gépi meghajtású közúti 
járművet vezetőnél a 0,30 mg/l, egyéb esetben pedig a 0,50 mg/l légalkohol értéket nem 
haladja meg, szóban nyilatkoztatni kell, hogy tüdőbetegségben szenved-e, illetve van-e 
testhőmérséklet emelkedése. Abban az esetben, ha a 25. pont alapján nem áll fenn a vér- és 
vizeletminta vétel esete és az alkoholfogyasztás tényét vagy az azzal megvalósított jogsértést 
nem büntetőeljárásban értékelik, úgy az intézkedés alá vont személyt nyilatkoztatni kell arról, 
hogy a mérési eredményt elfogadja-e. Amennyiben úgy nyilatkozik, hogy elfogadja, akkor az 
előző nyilatkozatait és a mérés eredményét az 1. számú melléklet szerinti Nyilatkozat (a 
továbbiakban: Nyilatkozat) kitöltésével rögzíteni kell. A Nyilatkozat rögzítését követően 
további mintavételre intézkedni nem kell.” 

 
3. Az Ut1. az alábbi 9/A. ponttal egészül ki: 
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„9/A. Amennyiben a nem gépi meghajtású vízi járművet vagy a nem gépi meghajtású úszó 
munkagépet vezetőnél az alkoholteszterrel végzett mérés eredménye pozitív, a mért értéktől 
függetlenül a 9. pontban meghatározottak szerint kell eljárni.” 
 

4. Az Ut1. 12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„12. Amennyiben az alkoholteszterrel végzett mérés eredménye a 9. pont szerinti légalkohol 
értékeket meghaladja, az intézkedés alá vont személyt szóban nyilatkoztatni kell arról, hogy 
hajlandó-e magát alávetni hiteles mérőeszközzel történő vizsgálatnak, továbbá arról, hogy 
szenved-e tüdőbetegségben, vagy van-e testhőmérséklet emelkedése. Abban az esetben, ha 
hajlandó magát a vizsgálatnak alávetni és nyilatkozata szerint nem szenved tüdőbetegségben 
és nincs testhőmérséklet emelkedése, hiteles mérőeszközzel történő mérésre kell intézkedni. 
Ennek érdekében az intézkedés alá vont személyt a vizsgálat érdekében elő kell állítani, 
kivéve, ha a mérőeszköz az ellenőrzés helyszínén rendelkezésre áll.” 

 
5. Az Ut2. 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„3. A biológiai minták vételéhez az e célra rendszerbe állított, központilag beszerzett, 
sérülésmentes állapotban lévő egységcsomagokat (a továbbiakban: mintavételi eszköz) szabad 
felhasználni. A mintavételi eszköz felnyitása és alkalmazása csak a mintavétellel érintett 
személy, az intézkedést foganatosító rendőr és a mintát vevő orvos (rendőrorvos, háziorvos, 
valamint egészségügyi intézmény orvosa) jelenlétében történhet. Kivételesen indokolt esetben 
a mintavétellel érintett jelenléte mellőzhető, amelynek okát a rendőri jelentésben rögzíteni és 
indokolni kell.” 

 
6. Az Ut2. 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„10. A Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézettől (a továbbiakban: Intézet), illetve az Igazságügyi 
Szakértői és Kutató Intézetek intézeteitől a leadott minták vizsgálati eredményét az általuk 
meghatározott időpontban lehet átvenni. Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 
intézeteinek felsorolását és elérhetőségét a 4. számú melléklet tartalmazza. Az Intézettől két 
munkanap elteltével át nem vett vizsgálati eredmény az Állami Futárszolgálat útján kerül 
továbbításra a vizsgálatot kérő szervhez.” 

 
7. Az Ut2. 14. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„14. Az alkoholos állapot és alkoholos befolyásoltság orvosszakértői vizsgálata és 
véleményezése céljából biztosított biológiai mintát tartalmazó dobozt az Intézetbe legkésőbb a 
mintavételt követő futárpostával, az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek erre 
feljogosított intézeteibe, valamint a kábítószer fogyasztás, illetve bódító hatású szertől való 
befolyásoltság megállapítása céljából biztosított biológiai mintát az Országos Toxikológiai 
Intézetbe legkésőbb a mintavételt követő három munkanapon belül kell megküldeni.” 
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8. Az Ut1. 3. számú melléklete helyébe jelen utasítás 1. számú melléklete, az Ut1. 4. számú 
melléklete helyébe jelen utasítás 2. számú melléklete, az Ut1. 5. számú melléklete helyébe 
jelen utasítás 3. számú melléklete lép. 

 
9. Ez az utasítás a közzétételét követő 15. napon lép1 hatályba. 
 

10. Az Ut1. 11. pontjában a „személy 9. pont szerinti” szövegrész helyébe a „személy a 9. pont 
szerinti” szöveg lép. 

 
11. Az Ut2. 

a) 16. pontjában az „Országos Igazságügyi Toxikológiai Intézetbe” szövegrész helyébe az 
„Országos Toxikológiai Intézetbe”, 

b) 4. számú melléklete címében és a táblázatot megelőző alcímében az „IRM Igazságügyi 
Szakértői és Kutató Intézetek” szövegrész helyébe az „Igazságügyi Szakértői és Kutató 
Intézetek”, 

c) 4. számú melléklete táblázatának utolsó mezőjében az „ISZKI Toxikológiai Intézet” 
szövegrész helyébe az „ISZKI Országos Toxikológiai Intézet” 

szöveg lép. 
 
 
 

 Dr. Hatala József 
r. altábornagy sk. 

 

 
 

                                                 
1 Közzétételére a Hivatalos Értesítő 47. számában, 2011. szeptember 2-án került sor, hatályba lépés napja: 2011. 
szeptember 17. 
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1.  melléklet a 16 /2011. (IX. 2.) ORFK utasításhoz 
 

3. számú melléklet a 27/2010. (OT 14.) ORFK utasításhoz 
 
 
 
………………………….. 
         rendőri szerv 

 

 

KIMUTATÁS 
alkoholteszterrel végzett ellenőrzésekről 

.......................................(a vizsgált időszak) 

 
 
 Alkoholteszter 
 1. Ellenőrzések száma összesen:.................................................................................................eset 
 1.1 Pozitív eredményű ellenőrzések száma:…….......................................................................eset 
 2. Nem megfelelően fújta, ezért vérvételre került sor:…..............................................................fő 
 
 
 

       ………………………………. 
                                                                                                               adatszolgáltató neve 
                                                                                                                    rendfokozata 
                                                                                                                 beosztása, aláírása 
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2.  melléklet a16 /2011. (IX. 2.) ORFK utasításhoz 
 

4. számú melléklet a 27/2010. (OT 14.) ORFK utasításhoz 
 

 
 
………………………….. 
         rendőri szerv 

 

 

KIMUTATÁS 
hiteles mérőeszközzel végzett ellenőrzésekről 
.......................................(a vizsgált időszak) 

 
 
 Hiteles mérőeszköz gyártmánya, típusa:……………………………………….………………. 
 Gyári száma:………………………………………………………………………………………. 
 1.1 0,10 mg/l és az alatti eredményű ellenőrzések száma:.........................................................eset 
 1.2 0,11 mg/l-0,50 mg/l közötti eredményű ellenőrzések száma:..............................................eset 
1.3 0,50 mg/l feletti eredményű ellenőrzések száma:.................................................................eset 
 1.4 Ellenőrzések száma összesen:...............................................................................................eset 
 2. Kétségbe vonta az eredményt, és véralkohol-vizsgálatot kért:……..........................................fő 
 3. Nem megfelelően fújta, ezért vérvételre került sor:..................................................................fő 
 
 
 
                                                                                                      ………………………………. 
                                                                                                               adatszolgáltató neve 
                                                                                                                    rendfokozata 
                                                                                                                 beosztása, aláírása 
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3.  melléklet a 16/2011. (IX. 2.) ORFK utasításhoz 
 

5. számú melléklet a 27/2010. (OT 14.) ORFK utasításhoz 
 

A) Útmutató a járművezetők által megvalósítható tényállások 
megállapításához ittasság, illetve hozzá kapcsolódó gondatlan veszélyeztető, 

testi sértést vagy halált eredményező cselekmény esetén 
 

Magyarázat: 
1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (a továbbiakban: Btk.) 

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről (a továbbiakban: Szr.) 
1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről (a továbbiakban: Kkt.) 

 

A közlekedés 
helyének jellege 

Járművezető 
(hajtó) állapota Vezetett jármű 

A cselekmény 
eredménye [élet vagy 
testi épség közvetlen, 

illetve távoli 
veszélyeztetése, testi 

sértés, halál] 

Megvalósított tényállás 

Közút 

befolyásolt 

- gépi meghajtású 

- nincs, 
- közvetlen veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Btk. 188. § (1) bekezdés 

- súlyos testi sértés vagy 
- halál 

- Btk. 188. § (2) bekezdés 
(*Btk. 187. § (1), illetve (2) bekezdés és 
188. § (1) bekezdés halmazatban) 

- nem gépi 
meghajtású 

- nincs - Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 

- közvetlen veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) és 
- Szr. 46. § (1) bekezdés 
  (a veszélyeztetés vagy a testi sértés 

okozása miatt) 
- súlyos testi sértés, 
illetve 
- haláleset 

- Btk. 188. § (3) bekezdés 
(*Btk. 187. § (1), illetve (2) bekezdés és 
188. § (1) bekezdés halmazatban) 

ivott, de nem 
befolyásolt 

- gépi meghajtású 

- nincs - Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 

- közvetlen veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) és 
- Szr. 46. § (1) bekezdés 
  (a veszélyeztetés vagy a testi sértés 

okozása miatt) 

- súlyos testi sértés, 
illetve 
- haláleset 

- Btk. 187. § (1), illetve (2) bekezdés 
  (a testi sértés vagy halál okozása miatt) 

és 
- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont (az 

ittasság miatt) 

- nem gépi 
meghajtású 

- nincs - Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 

- közvetlen veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) és 
- Szr. 46. § (1) bekezdés 
  (a veszélyeztetés vagy a testi sértés 

okozása miatt) 

- súlyos testi sértés, 
illetve 
- haláleset 

- Btk. 187. § (1), illetve (2) bekezdés 
  (a testi sértés vagy halál okozása miatt) 

és 
- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) 
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A közlekedés 
helyének jellege 

Járművezető 
(hajtó) állapota Vezetett jármű 

A cselekmény 
eredménye [élet vagy 
testi épség közvetlen, 

illetve távoli 
veszélyeztetése, testi 

sértés, halál] 

Megvalósított tényállás 

Közforgalom elől 
el nem zárt 
magánút 

befolyásolt 

- gépi meghajtású 

- nincs - Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 

- közvetlen veszély 

- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) és 
- Szr. 46. § (1) bekezdés 
  (a veszélyeztetés miatt) 

- könnyű testi sértés 
- Btk. 188. § (1) bekezdés 
  (*Szr. 46. § (1) bekezdés és a Kkt. 20. 

§ (1) bekezdés k) pont) 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 188. § (2) bekezdés 
(*Btk. 187. § (1), illetve (2) bekezdés 
és Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont) 

- nem gépi 
meghajtású 

- nincs - Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 

- közvetlen veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont (az 
ittasság miatt) és 

- Szr. 46. § (1) bekezdés (a 
veszélyeztetés vagy a testi sértés 
okozása miatt) 

- súlyos testi sértés, 
illetve 
- haláleset 

- Btk. 188. § (3) bekezdés 
(*Btk. 187. § (1), illetve (2) bekezdés 
és Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont) 

ivott, de nem 
befolyásolt 

- gépi meghajtású 

- nincs - Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 

- közvetlen veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) és 
- Szr. 46. § (1) bekezdés 
  (a veszélyeztetés vagy a testi sértés 

okozása miatt) 

- súlyos testi sértés, 
illetve 
- haláleset 

- Btk. 187. § (1), illetve (2) bekezdés 
  (a testi sértés vagy halál okozása 

miatt) és 
- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) 

- nem gépi 
meghajtású 

- nincs - Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 

- közvetlen veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) és 
- Szr. 46. § (1) bekezdés 
  (a veszélyeztetés vagy a testi sértés 

okozása miatt) 

- súlyos testi sértés, 
illetve 
- haláleset 

- Btk. 187. § (1), illetve (2) bekezdés 
  (a testi sértés vagy halál okozása 

miatt) és 
- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) 

 

A közlekedés 
helyének jellege 

Járművezető 
(hajtó) állapota Vezetett jármű 

A cselekmény eredménye 
[élet vagy testi épség 

közvetlen, illetve távoli 
veszélyeztetése, testi 

sértés, halál] 

Megvalósított tényállás 

Közforgalom elől 
elzárt magánút és 

útnak nem 
minősülő terület 

befolyásolt - gépi meghajtású 

- nincs vagy 
- közvetlen veszély 

- 

- könnyű testi sértés 
- Btk. 188. § (1) bekezdés 
  (*nem valósul meg tényállás) 

- súlyos testi sértés, illetve 
- haláleset 

- Btk. 188. § (2) bekezdés 
  (*Btk. 187. § (1), illetve (2) 
    bekezdés) 
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- nem gépi 
meghajtású 

- nincs vagy 
- közvetlen veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- 

- súlyos testi sértés, illetve 
- haláleset 

- Btk. 188. § (3) bekezdés 
  (*Btk. 187. § (1), illetve (2) 
    bekezdés) 

ivott, de nem 
befolyásolt 

- gépi vagy 
- nem gépi 
meghajtású 

- nincs, 
- közvetlen veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- 

- súlyos testi sértés, illetve 
- haláleset 

- Btk. 187. § (1), illetve (2) bekezdés 
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A közlekedés 
helyének jellege 

Járművezető 
(hajtó) állapota 

Vezetett jármű 

A cselekmény eredménye 
[élet vagy testi épség 

közvetlen, illetve távoli 
veszélyeztetése, testi 

sértés, halál] 

Megvalósított tényállás 

Vasúti pálya 

befolyásolt 

- gépi vagy 
- nem gépi 
meghajtású 

vasúti 

- nincs - Btk. 188. § (1) bekezdés 

- távoli veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Btk. 185. § (3) bekezdés 
  (a veszélyeztetés vagy a testi sértés 

okozása miatt) és 
- Btk. 188. § (1) bekezdés 
  (az ittasság miatt) halmazatban 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 188. § (2) bekezdés 
 (*Btk. 185. § (3) bekezdés és 188. § (1) 

bekezdés halmazatban) 

ivott, de nem 
befolyásolt 

- gépi vagy 
- nem gépi 
meghajtású 

vasúti 

- nincs - Szr. 42. § (1) bekezdés a) pont 

- távoli veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Btk. 185. § (3) bekezdés 
  (a veszélyeztetés vagy a testi sértés 

okozása miatt) és 
- Szr. 42. § (1) bekezdés a) pont 
  (az ittasság miatt) 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 185. § (3) bekezdés 
  (a testi sértés vagy halál okozása miatt) 

és 
- Szr. 42. § (1) bekezdés a) pont 
  (az ittasság miatt) 

A légi jármű 
repülési feladata 

végrehajtása 
(repülésének 

tartama) során 
igénybe vett légtér, 

földi vagy vízi 
terület 

befolyásolt 

- gépi vagy és 
- nem gépi 

meghajtású légi 
jármű 

- nincs - Btk. 188. § (1) bekezdés 

- távoli veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Btk. 185. § (3) bekezdés 
  (a veszélyeztetés vagy a testi sértés 

okozása miatt) és 
- Btk. 188. § (1) bekezdés  
  (az ittasság miatt) halmazatban 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 188. § (2) bekezdés 
 (*Btk. 185. § (3) bekezdés és 188. § (1) 

bekezdés halmazatban) 

ivott, de nem 
befolyásolt 

- gépi vagy 
- nem gépi 

meghajtású légi 
jármű 

- nincs - Szr. 42. § (1) bekezdés a) pont 

- távoli veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Btk. 185. § (3) bekezdés 
  (a veszélyeztetés vagy a testi sértés 

okozása miatt) és 
- Szr. 42. § (1) bekezdés a) pont 
  (az ittasság miatt) 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 185. § (3) bekezdés (a testi sértés 
vagy halál okozása miatt) és 

- Szr. 42. § (1) bekezdés a) pont 
  (az ittasság miatt) 
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A közlekedés 
helyének jellege 

Járművezető 
(hajtó) állapota Vezetett jármű 

A cselekmény 
eredménye [élet vagy 
testi épség közvetlen, 

illetve távoli 
veszélyeztetése, testi 

sértés, halál] 

Megvalósított tényállás 

Vízi út, illetve 
bármilyen 

természetes és 
mesterséges 
felszíni víz 

befolyásolt 

- gépi meghajtású 
vízi jármű vagy 

- gépi meghajtású 
úszó munkagép 

- nincs - Btk. 188. § (1) bekezdés 

- távoli veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Btk. 185. § (3) bekezdés 
  (a veszélyeztetés vagy a testi sértés 

okozása miatt) és 
- Btk. 188. § (1) bekezdés 
  (az ittasság miatt) halmazatban 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 188. § (2) bekezdés 
 (*Btk. 185. § (3) bekezdés és 188. § 

(1) bekezdés halmazatban) 

- nem gépi 
meghajtású vízi 

jármű, vagy 
- nem gépi 

meghajtású úszó 
munkagép 

- nincs 

- Szr. 42. § (2) bekezdés [nem gépi 
meghajtású vízi járműnél], illetve 

- Szr. 56. § [nem gépi meghajtású vízi 
járműnél] 

- távoli veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Btk. 185. § (3) bekezdés 
  (a veszélyeztetés vagy a testi sértés 

okozása miatt) és 
- Szr. 42. § (2) bekezdés [nem gépi 

meghajtású vízi járműnél], illetve 
- Szr. 56. § [nem gépi meghajtású úszó 

munkagépnél] 
  (az ittasság miatt) 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 188. § (3) bekezdés 
 (*Btk. 185. § (3) bekezdés és Szr. 42. 

§ vizi járműnél, illetve 56. § úszó 
munkagépnél) 

ivott, de nem 
befolyásolt 

- gépi meghajtású 
vízi jármű, vagy 

- gépi meghajtású 
úszó munkagép 

- nincs - Szr. 42. § (1) bekezdés a) pont 

- távoli veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Btk. 185. § (3) bekezdés 
  (a veszélyeztetés vagy a testi sértés 

okozása miatt) és 
- Szr. 42. § (1) bekezdés a) pont 
  (az ittasság miatt) 

- súlyos testi sértés, 
vagy 
- haláleset 

- Btk. 185. § (3) bekezdés 
  (a testi sértés vagy halál okozása 

miatt) és 
- Szr. 42. § (1) bekezdés a) pont 
  (az ittasság miatt) 

- nem gépi 
meghajtású vízi 

jármű, vagy 
- nem gépi 

meghajtású úszó 
munkagép 

- nincs 
- Szr. 42. § (2) bekezdés [vízi 

járműnél], illetve 
- Szr. 56. § [úszó munkagépnél] 

- távoli veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Btk. 185. § (3) bekezdés 
  (a veszélyeztetés vagy a testi sértés 

okozása miatt) és 
- Szr. 42. § (2) bekezdés [vízi 

járműnél], illetve 
- Szr. 56. § [úszó munkagépnél] 
  (az ittasság miatt) 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 185. § (3) bekezdés 
  (a testi sértés vagy halál okozása 

miatt) és 
- Szr. 42. § (2) bekezdés [vízi 

járműnél], illetve 
- Szr. 56. § [úszó munkagépnél] 
  (az ittasság miatt) 

 
*Amennyiben az ittasság és az eredmény (testi sértés vagy halál) között ok-okozati összefüggés nem állapítható 
meg. 
Ekkor az eredmény előidézését és az ittas vezetést külön jogsértésként kell értékelni. 
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B) Útmutató a járművezetők által megvalósítható tényállások 

megállapításához, az ittassághoz kapcsolódó szándékos veszélyeztető 
cselekmény esetén 

 
Magyarázat: 

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről (a továbbiakban: Btk.) 
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről (a továbbiakban: Szr.) 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről (a továbbiakban: Kkt.) 
 

A közlekedés 
helyének jellege 

Járművezető 
(hajtó) 

állapota 
Vezetett jármű 

A cselekmény eredménye 
[élet vagy testi épség 

közvetlen, illetve távoli 
veszélyeztetése, testi 

sértés és halál] 
(az elkövetőt a 
veszélyhelyzet 
tekintetében 

szándékosság, a további 
eredmények tekintetében 
legfeljebb gondatlanság 

terheli) 

Megvalósított tényállás 

Közút 

befolyásolt 

- gépi meghajtású 

- közvetlen veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Btk. 186. § (1) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Btk. 188. § (1) bekezdés 

  (az ittasság miatt) halmazatban 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 186. § (2) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Btk. 188. § (1) bekezdés 

  (az ittasság miatt) halmazatban 

- nem gépi 
meghajtású 

- közvetlen veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Btk. 186. § (1) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 186. § (2) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) 

ivott, de nem 
befolyásolt 

- gépi meghajtású 

- közvetlen veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Btk. 186. § (1) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 186. § (2) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) 

- nem gépi 
meghajtású 

- közvetlen veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Btk. 186. § (1) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 

   (az ittasság miatt) 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 186. § (2) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) 
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A közlekedés 
helyének jellege 

Járművezető 
(hajtó) állapota 

Vezetett jármű 

A cselekmény 
eredménye [élet vagy 
testi épség közvetlen, 

illetve távoli 
veszélyeztetése, testi 

sértés és halál] 
(az elkövetőt a 
veszélyhelyzet 
tekintetében 

szándékosság, a további 
eredmények 

tekintetében legfeljebb 
gondatlanság terheli) 

Megvalósított tényállás 

Közforgalom elől 
el nem zárt 
magánút 

befolyásolt 

- gépi meghajtású 

- közvetlen veszély 

- Szr. 46. § (1) bekezdés 
 (az eredmény miatt) és 
- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 

   (az ittasság miatt) 

- könnyű testi sértés 

- Btk. 186. § (1) bekezdés 
 (az eredmény miatt) és 
- Btk. 188. § (1) bekezdés 
  (az ittasság miatt) halmazatban 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 186. § (2) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Btk. 188. § (1) bekezdés 
  (az ittasság miatt) halmazatban 

- nem gépi 
meghajtású 

- közvetlen veszély 

- Szr. 46. § (1) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) 

- könnyű testi sértés 

- Btk. 186. § (1) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 186. § (2) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Btk. 188. § (1) bekezdés 
  (az ittasság miatt) halmazatban 

ivott, de nem 
befolyásolt 

- gépi meghajtású 

- nincs 

- Szr. 46. § (1) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) 

- könnyű testi sértés 

- Btk. 186. § (1) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 186. § (2) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) 

- nem gépi 
meghajtású 

- közvetlen veszély 

- Szr. 46. § (1) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) 

- könnyű testi sértés 

- Btk. 186. § (1) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 186. § (2) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont 
  (az ittasság miatt) 
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A közlekedés 
helyének jellege 

Járművezető 
(hajtó) állapota 

Vezetett jármű 

A cselekmény 
eredménye [élet vagy 
testi épség közvetlen, 

illetve távoli 
veszélyeztetése, testi 

sértés és halál] 
(az elkövetőt a 
veszélyhelyzet 
tekintetében 

szándékosság, a 
további eredmények 

tekintetében legfeljebb 
gondatlanság terheli) 

Megvalósított tényállás 

Közforgalom elől 
elzárt magánút és 

útnak nem 
minősülő terület 

 

befolyásolt 

- gépi meghajtású 

- közvetlen veszély - 

- könnyű testi sértés 

- Btk. 186. § (1) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Btk. 188. § (1) bekezdés 
  (az ittasság miatt) halmazatban 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 186. § (2) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Btk. 188. § (1) bekezdés 
  (az ittasság miatt) halmazatban 

- nem gépi 
meghajtású 

- közvetlen veszély - 

- könnyű testi sértés 
- Btk. 186. § (1) bekezdés (az 

eredmény miatt) 

- súlyos testi sértés 
- haláleset 

- Btk. 186. § (2) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Btk. 188. § (1) bekezdés 
  (az ittasság miatt) halmazatban 

ivott, de nem 
befolyásolt 

- gépi vagy 
- nem gépi 
meghajtású 

- közvetlen veszély - 

- könnyű testi sértés 
- Btk. 186. § (1) bekezdés 
  (az eredmény miatt) 

- súlyos testi sértés, 
illetve 
- haláleset 

- Btk. 186. § (2) bekezdés 
  (az eredmény miatt) 
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A közlekedés 
helyének jellege 

Járművezető 
(hajtó) állapota 

Vezetett jármű 

A cselekmény 
eredménye [élet vagy 
testi épség közvetlen, 

illetve távoli 
veszélyeztetése, testi 

sértés és halál] 
(az elkövetőt a 
veszélyhelyzet 
tekintetében 

szándékosság, a további 
eredmények 

tekintetében legfeljebb 
gondatlanság terheli) 

Megvalósított tényállás 

Vasúti pálya 

befolyásolt 
- gépi vagy 
- nem gépi 

meghajtású vasúti 

- távoli veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Btk. 185. § (1) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Btk. 188. § (1) bekezdés 
  (az ittasság miatt) halmazatban 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 185. § (2) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Btk. 188. § (1) bekezdés 
  (az ittasság miatt) halmazatban 

ivott, de nem 
befolyásolt 

- gépi vagy 
- nem gépi 

meghajtású vasúti 

- távoli veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Btk. 185. § (1) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Szr. 42. § (1) bekezdés a) pont 
  (az ittasság miatt) 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 185. § (2) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Szr. 42. § (1) bekezdés a) pont 
  (az ittasság miatt) 

A légi jármű 
repülési feladata 

végrehajtása 
(repülésének 

tartama) során 
igénybe vett légtér, 

földi vagy vízi 
terület 

befolyásolt 

- gépi vagy és 
- nem gépi 

meghajtású légi 
jármű 

- távoli veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Btk. 185. § (1) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Btk. 188. § (1) bekezdés 
  (az ittasság miatt) halmazatban 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 185. § (2) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Btk. 188. § (1) bekezdés 
  (az ittasság miatt) halmazatban 

ivott, de nem 
befolyásolt 

- gépi vagy 
- nem gépi 

meghajtású légi 
jármű 

- távoli veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Btk. 185. § (1) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Szr. 42. § (1) bekezdés a) pont 
  (az ittasság miatt) 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 185. § (2) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Szr. 42. § (1) bekezdés a) pont 
  (az ittasság miatt) 
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A közlekedés 
helyének jellege 

Járművezető 
(hajtó) állapota Vezetett jármű 

A cselekmény eredménye 
[élet vagy testi épség 

közvetlen, illetve távoli 
veszélyeztetése, testi 

sértés és halál] 
(az elkövetőt a 
veszélyhelyzet 
tekintetében 

szándékosság, a további 
eredmények tekintetében 
legfeljebb gondatlanság 

terheli) 

Megvalósított tényállás 

Vízi út, illetve 
bármilyen 

természetes és 
mesterséges 
felszíni víz 

befolyásolt 

- gépi meghajtású 
vízi jármű vagy 

- gépi meghajtású 
úszó munkagép 

- távoli veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Btk. 185. § (1) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Btk. 188. § (1) bekezdés 
  (az ittasság miatt) halmazatban 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 185. § (2) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Btk. 188. § (1) bekezdés 
  (az ittasság miatt) halmazatban 

- nem gépi 
meghajtású vízi 

jármű, vagy 
- nem gépi 

meghajtású úszó 
munkagép 

- távoli veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Btk. 185. § (1) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Szr. 42. § (2) bekezdés [nem gépi 

meghajtású vízi járműnél], illetve 
- Szr. 56. § [nem gépi meghajtású vízi 

járműnél] (az ittasság miatt) 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 185. § (2) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Btk. 188. § (1) bekezdés 
  (az ittasság miatt) halmazatban 

ivott, de nem 
befolyásolt 

- gépi meghajtású 
vízi jármű, vagy 

- gépi meghajtású 
úszó munkagép 

- távoli veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Btk. 185. § (1) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Szr. 42. § (1) bekezdés a) pont 
  (az ittasság miatt) 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 185. § (2) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Szr. 42. § (1) bekezdés a) pont 
  (az ittasság miatt) 

- nem gépi 
meghajtású vízi 

jármű, vagy 
- nem gépi 

meghajtású úszó 
munkagép 

- távoli veszély vagy 
- könnyű testi sértés 

- Btk. 185. § (1) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Szr. 42. § (2) bekezdés [vízi 

járműnél], illetve 
- Szr. 56. § [úszó munkagépnél] 
  (az ittasság miatt) 

- súlyos testi sértés vagy 
- haláleset 

- Btk. 185. § (2) bekezdés 
  (az eredmény miatt) és 
- Szr. 42. § (2) bekezdés [vízi 

járműnél], illetve 
- Szr. 56. § [úszó munkagépnél] 
  (az ittasság miatt) 
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Szám: 18/2011. 
 
 

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG 
 

17/2011. (IX. 23.) ORFK 
 

U T A S Í T Á S A  
 

 
a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel, a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 

nyilvántartásával és a mintavétellel kapcsolatban az általános rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szervre háruló feladatokról 

 
 
A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: 
Bnytv.), a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés 
szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet (a továbbiakban: Bnyr.), továbbá a 
bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint 
az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai 
szabályairól szóló 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet (a továbbiakban: Brnyr.) végrehajtása, az 
eljárások szakszerűségének elősegítése és az egységes gyakorlat kialakítása céljából kiadom 
az alábbi 
 

u t a s í t á s t: 
 
 

I. Általános és értelmező rendelkezések 
 
1. Az utasítás hatálya kiterjed:  

a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK); 
b) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a Nemzeti Nyomozó Irodára, a 

Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra és a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre (a 
továbbiakban együtt: területi szervek); 

c) a rendőrkapitányságokra. 
(a továbbiakban együtt: Rendőrség) 

 
2. Az utasítás alkalmazásában: 

a) nyilvántartásba vételi tevékenység végzésére jogosult személy: az eljáró nyomozó 
hatóság vagy nyomozó szervezeti egység tagja, aki a gyanúsított és egyéb személyek 
tekintetében az ORFK Dunakeszi Oktatási Központ (a továbbiakban: oktatást végző 
szerv) által kiadott igazolás (tanúsítvány) alapján arcképmás rögzítésére, ujj- és 
tenyérnyomatvételre és DNS-mintavételre jogosult;  

b) egyéb személy: tanú, sértett vagy ismeretlen személyazonosságú személy, holttest, 
hozzátartozó; 

c) bűncselekmény 17 jegyű azonosító kód: az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi 
bűnügyi statisztikáról szóló miniszteri rendelet rendelkezéseinek megfelelően a 



ORFK Tájékoztató (OT)               
2011/12. szám (2011. október 03.) 

ORFK Tájékoztató (OT)               
2011/12. szám (2011. október 03.) 

18 

Robotzsaru NEO integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer (a továbbiakban: 
Robotzsaru NEO) által automatikusan előállított kód; 

d) egyedi azonosító kód: az arcképmásokhoz a Robotzsaru NEO rendszer által 
hozzárendelt egyedi, alfanumerikus azonosító; 

e) belső azonosító kód: a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet (a továbbiakban: BSZKI) 
által meghatározott tartományú alfanumerikus azonosító, amely a BSZKI által kezelt 
biometrikus adatokat hozzárendeli a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala (a továbbiakban KEKKH), mint bűnügyi nyilvántartó szerv által 
kezelt nyilvántartásokban szereplő adatokhoz (ujjnyomat- és DNS-kód); 

f) megfelelő adattartalmú ujjnyomat lap: az INTERPOL szabványnak megfelelő, a 
Brnyr. 3. mellékletében meghatározott minta; 

g) INTERPOL szabvány: az INTERPOL közgyűlése által elfogadott ujjnyomatlap 
nyomtatványok szabványosítása, amely a méretek és az adatok meghatározása, 
elhelyezési szempontjai szerint egységesíti az ujjnyomatolást.  

 
3. Nyilvántartásba vételi tevékenység kizárólag abban az esetben kezdhető meg, ha a 

rögzítést végző személy személyazonosításra alkalmas okirat alapján meggyőződött a 
rögzítésen megjelent személy személyazonosságáról. 

 
4. A nyilvántartásba vételi tevékenység szakszerűségéért az azt végrehajtó személy felel. 

 
 

II. A Rendőrség központi, területi és helyi nyomozó hatóságai, illetve nyomozó 
szervezeti egységei vezetőinek feladatai 

 
5.  A Rendőrség központi, területi és helyi nyomozó hatóságai és nyomozó szervezeti 

egységeinek vezetői (a továbbiakban együtt: nyomozó szervek vezetői) felelősek a 
bűnügyi nyilvántartásba vételi eljárással kapcsolatos feladatok jogszabályoknak és 
vonatkozó normáknak megfelelő végrehajtásáért, az ezzel összefüggő jogok gyakorlásáért 
és kötelezettségek teljesítéséért. 

 
6. A nyomozó szervek vezetői: 

a) gondoskodnak arról, hogy a bűnügyi nyilvántartásba vételi eljárás – így az arcképmás 
rögzítés, az ujj- és tenyérnyomat vétel, valamint a DNS-minta vétel – alá vont 
személyeket megfelelően dokumentálják, azzal, hogy a nyilvántartást kell vezetniük a 
külön erre a célra rendszeresített főkönyvi számmal ellátott papír alapú adathordozón 
(a továbbiakban: bűnügyi nyilvántartásba vételi eljárásról vezetett nyilvántartó 
könyv), amely tartalmazza 
aa) a sorszámot, 
ab) a bűnügyi számot, 
ac) a bűnügyi nyilvántartásba vételt foganatosító személy nevét, rendfokozatát, 

jelvényszámát, 
ad) a bűnügyi nyilvántartásba vétel időpontját, 
ae) az arcképmás rögzítés tényét, 
af) az ujj- és tenyérnyomat belső azonosító kódot, valamint  
ag) a DNS mintavételi egységcsomag belső azonosító kódját; 

b) kötelesek kijelölni és a bűnügyi nyilvántartásba vételi eljárásról vezetett nyilvántartó 
könyvben külön lapon – név, rendfokozat, jelvényszám megjelölésével – feltüntetni, 
továbbá folyamatosan aktualizálni a bűnügyi nyilvántartásba vételi eljárást folytató 
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személyeket, gondoskodni a nyilvántartásba vételhez szükséges képzésben történő 
részvételükről, koordinálni és ellenőrizni a tevékenységüket; 

c) gondoskodnak arról, hogy a bűnügyi nyilvántartásba vételi eljáráshoz kapcsolódó 
fényképfelvételek, nyomatok, minták és adatok dokumentáltan kerüljenek 
megküldésre a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, megfelelő szervezetnek az 
ott meghatározott határidő betartásával olyan módon, hogy a továbbküldések számát 
és idejét mindenkor kimutathatóan, visszaellenőrizhető módon kell nyilvántartani; 

d) félévente jelentést készíttetnek a sikertelen mintavételek számáról, valamint a 
megkeresés alapján végrehajtott nyilvántartásba vételi tevékenységről, amelyet 
minden naptári év július 15-ig, valamint az aktuális naptári évet követő év január 15-ig 
megküldenek a BSZKI igazgatója bűnügyi helyettese részére, a jelentés tartalmazza 
különösen: 
da) a nyilvántartásba vételi eljárás alá vont személyek számát, 
db) a nyilvántartásba vételek számát, 
dc) az ujj- és tenyérnyomat vételek számát, valamint 
dd) a DNS mintavételek számát; 

e) kötelesek biztosítani a nyilvántartásba vételi tevékenység zökkenőmentes és 
folyamatos ellátását; 

f) szükség szerint felveszik a kapcsolatot az oktatást végző szerv vezetőjével a bűnügyi 
nyilvántartásba vételi eljárásra kijelölt újabb személyek képzésével kapcsolatosan; 

g) gondoskodnak a nyilvántartásba vételi eljáráshoz szükséges anyagi, technikai és 
személyi feltételek rendelkezésre állásáról, ennek végrehajtása érdekében: 
ga) a bűnügyi nyilvántartásba vételi eljáráshoz szükséges informatikai igényeket, a 

felmerülő hibákat jelzik az illetékes informatikai egység vezetője felé, 
gb) a bűnügyi nyilvántartásba vételi eljáráshoz szükséges mintavételi, illetve egyéb 

eszköz- (arcképmás rögzítéséhez szükséges fényképezőgép, bűnügyi számtábla, 
előírt színárnyalatú háttér; ujj- és tenyérnyomat vételhez szükséges papír, festék, 
henger; DNS mintavételi eljáráshoz szükséges egységcsomag) igényüket jelzik a 
területileg illetékes műszaki egység vezetője felé, 

gc) a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a bűnügyi nyilvántartásba vételi eljárás 
lefolytatására alkalmas helyiség kialakításával, fenntartásával kapcsolatos 
problémákat jelzik a területileg illetékes gazdasági egység vezetője felé. 

 
III. A b űnügyi nyilvántartásba vételi eljárás során használható eszközök 

 
7. Az arcképmás rögzítéséhez a jogszabályokban és egyéb vonatkozó normákban 

meghatározott feltételeknek megfelelő eszközöket kell használni, amennyiben ezek nem 
biztosítottak, úgy a korábbi szabályozásnak megfelelően beszerzett eszközök használata is 
megengedett. 

 
8. A gyanúsítottól és egyéb személytől történő ujj- és tenyérnyomat vétel során a 

krimináltechnikában e célra alkalmazott és rendszeresített eszközök használhatóak. A 
gyanúsítottól történő ujjnyomat vételhez kizárólag a Brnyr. által meghatározott 
adattartalmú ujjnyomatlapot lehet használni azzal, hogy a Brnyr. 3. számú mellékletében 
lévő ujjnyomatlapot kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha a Robotzsaru NEO 
rendszer meghibásodása miatt az ujjnyomatlap kinyomtatása nem lehetséges. 
Tenyérnyomat vételhez a Robotzsaru NEO rendszerben szereplő és kinyomtatott 
tenyérnyomatlap, vagy annak hiányában a megfelelő adatokkal kitöltött A/4 méretű 
másolópapír használható. 
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9. A helyszíni DNS-minta rögzítést, valamint a személyi DNS-mintavételt a BSZKI által 
előzetesen jóváhagyott eszközzel kell végezni. 

 
IV. Az azonosító kódok 

 
Az egyedi azonosító kód 

 
10. Az egyedi azonosító kódot az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály 

képezi, és azt a Robotzsaru NEO rendszer a Bnytv. alapján meghatározott adatlapokon 
jeleníti meg.  

 
11. A Bnyr. 1. számú melléklete szerinti – „Adatközlés a büntetőeljárási cselekményekről” 

című – 1. számú adatlapra (a továbbiakban: 1. számú adatlap) a Robotzsaru NEO által 
generált arckép egyedi azonosító kerül fel. 

 
12. Az arcképmások egyedi azonosító kódjait az arcképmásrögzítés során az 1. számú adatlap 

3.1. mezőjében kell feltüntetni. 
 

A belső azonosító kód 
 

13. A daktiloszkópiai nyilvántartás belső azonosító kód számkontingensét a BSZKI adja meg 
a Robotzsaru NEO rendszer részére. Rendszerzavar esetén az ujjnyomatlapokhoz 
felhasználásra kerülő belső azonosító kódot tartalmazó vonalkódos etikett címkéket a 
BSZKI megfelelő példányban elkészíti, és továbbítja a területi szervek hivatalai részére. A 
vonalkódokat kizárólag a gyanúsított személyek nyomatait tartalmazó ujjnyomatlapokhoz 
lehet felhasználni. 

 
14. A hivatali szakszolgálatok a 13. pontban meghatározott vonalkódos etikett címkéket igény 

szerint elosztják az illetékességi területükön mintavételre jogosult rendőri szervek között. 
 
15. A DNS-profil nyilvántartási belső azonosító kód megegyezik a nyilvántartásba vétel 

céljára felhasznált DNS-mintavételi egységcsomag külső csomagolásán található 
vonalkód számsorával. 

 
16. A belső azonosító kód a BSZKI és a KEKKH által nyilvántartott adatok egymáshoz 

rendelése céljából készül. A vonalkódos etikett címke használata esetén a vonalkód 
számsorát a Robotzsaru NEO rendszerben az 1. számú adatlap „3.2. Belső azonosító kód 
ujj- és tenyérnyomathoz”, valamint „3.3. Belső azonosító kód DNS mintához” elnevezésű 
mezőjébe kell pontosan beírni. 

 
V. A gyanúsított személyről történő arcképmás készítésének részletes szabályai 

 
17. Az arcképmásrögzítést kizárólag olyan személy végezheti, aki munkaköri leírásában 

rögzített munkaköre keretében a nyilvántartásba vételi tevékenység végzésére jogosult, és 
erre a tevékenységre irányuló képzésben részesült. 

 
 
18. Az eljáró szerv – a Bnytv. 6. § (2) bekezdésében meghatározott esetek kivételével – a 

megalapozott gyanú közlését követően haladéktalanul köteles gondoskodni az arcképmás 
elkészítéséről gondatlan és szándékos bűncselekmény esetén egyaránt.  
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19. Az arcképmás rögzítését az 1. számú melléklet alapján kell végrehajtani.  
 
20. Az arcképmás rögzítését végző személy az elkészített arcképmásokat a Robotzsaru NEO 

rendszerben – az egyedi azonosító kód karaktereinek figyelembevételével – az adott 
ügyben a megfelelő személyhez haladéktalanul rögzíti annak érdekében, hogy a KEKKH 
felé történő adatszolgáltatás három munkanapon belül teljesülhessen. 

 
21. A visszaküldött arcképmás ismételt rögzítését a visszajelzésről készült irat iktatását 

követően haladéktalanul végre kell hajtani. 
 

VI. A gyanúsítottól történő ujj- és tenyérnyomat vételének részletes szabályai 
 

22. Az ujj- és tenyérnyomatvételt kizárólag olyan személy végezheti, aki munkaköri 
leírásában rögzített munkaköre keretében a nyilvántartásba vételi tevékenység végzésére 
jogosult, és erre a tevékenységre vonatkozó képzésben részesült. 

 
23. A Bnytv. 44. § (1) bekezdésben felsorolt bűncselekmény elkövetésének megalapozott 

gyanúja miatt büntetőeljárás alá vont személyektől ujj- és tenyérnyomatot kell rögzíteni a 
8. pontban meghatározott eszközökkel, a 2. számú mellékletben meghatározott módon. 

 
24. A nem megfelelően rögzített, a BSZKI által visszaküldött ujj- és tenyérnyomatok ismételt 

rögzítését a Brnyr. 7. § (4) bekezdése szerint kell elvégezni. Az ismételt nyomatolást a 
visszajelzésről készült irat iktatását követően haladéktalanul végre kell hajtani. A 
megismételt nyomatolást az ügyben a Robotzsaru NEO rendszerben lévő, az eredeti belső 
azonosítókóddal ellátott nyomatlapra, annak újbóli kinyomtatását követően kell elvégezni. 
Amennyiben a nem megfelelő nyomatvétel vonalkódos etikett címkével ellátott 
nyomatlapra történt, az ismételt nyomatvétel során a felhasználásra kerülő nyomatlapra az 
eredeti lapon szereplő vonalkód számsorát (belső azonosító kódot) kell a „Belső 
azonosító” mezőbe írni. A BSZKI felé az adatszolgáltatást a megismételt mintavételt 
követően, az elkészített ujj- és tenyérnyomatlappal és a visszaküldött (nem megfelelő) ujj- 
és tenyérnyomatlappal együtt kell teljesíteni. 

 
25. Amennyiben az ismételt nyomatolás nem lehetséges, úgy annak tényéről és okáról a 

BSZKI-t írásban értesíteni kell. 
 

VII. A gyanúsítottól történ ő DNS-minta vételének részletes szabályai 
 

26. DNS-profil meghatározása céljából a mintavételt kizárólag olyan személy végezheti, aki 
munkaköri leírásában rögzített munkaköre keretében a nyilvántartásba vételi tevékenység 
végzésére jogosult, és erre a tevékenységre vonatkozó képzésben részesült. 

 
27. A Bnytv. 59. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja 

miatt büntetőeljárás alá vont személyektől a DNS-mintavételt a BSZKI által a személyi 
DNS-mintavételre jóváhagyott és biztosított eszközzel kell végezni, az oktatott, illetőleg a 
mintavételi csomagban levő használati utasításban meghatározott módon.  

 
28. A személyi DNS mintavételi egységcsomagot kizárólag a gyanúsítottól – nyilvántartásba 

vétel céljából – történő szájnyálkahártya-törlet biztosítására lehet használni.  
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29. A mintavételről az eljáró szerv a megalapozott gyanú közlését követően haladéktalanul 
gondoskodik. 

 
30. A DNS-mintavételt megelőzően a kizárólag nyilvántartásba vétel céljára felhasználható 

DNS-mintavételi egységcsomagot a gyanúsított kihallgatását végző előadó átveszi a 
mintavételi egységcsomagok tárolásával megbízott személytől. 

 
31. A mintavételt megelőzően a mintaadásra kötelezett személyt tájékoztatni kell arról, hogy a 

szájnyálkahártya-törlet levételének célja a DNS-elemzés. 
 
32. A mintavétel abban az esetben kezdhető meg, ha 

a) a mintavétel alapjául szolgáló bűnügy már rendelkezik végleges ügyszámmal (bü.); 
b) a mintavételt végző személy ellenőrizte a mintavételi egységcsomagban a belső 

azonosító kódok hiánytalan meglétét; 
c) a DNS mintavételi adatlap a Robotzsaru NEO rendszerből kinyomtatásra került, azt a 

mintát vevő személy ellátta egy darab belső azonosító kóddal, vagy rendszerhiba esetén 
az egységcsomagban lévő mintavételi adatlapot a mintát vevő személy kitöltötte és 
ellátta egy darab belső azonosító kóddal; 

d) a mintavétel technikai feltételei biztosítottak. 
 
33. Nem megfelelő DNS-minta esetén a mintavételt a Brnyr. 7. § (4) bekezdése alapján meg 

kell ismételni. Az ismételt rögzítést a visszajelzésről készült irat iktatását követően 
haladéktalanul végre kell hajtani. A megismételt DNS-mintavételt követően a BSZKI-t az 
előzményi adatokra hivatkozva írásban értesíteni kell. Az ismételt mintavételből adódó 
belső azonosító kód változás átvezetése céljából az új belső azonosító kódot tartalmazó 1. 
számú adatlap ismételt előállításával a KEKKH-t értesíteni kell. Amennyiben az ismételt 
mintavétel nem lehetséges, erről a BSZKI-t írásban értesíteni kell. 

 
A DNS-mintavevő egységcsomagok tárolásának, kiadásának rendje 

 
34. A DNS-mintavételi egységcsomagokat a központi beszerzést követően a BSZKI osztja el. 

A nyomozó szerv vezetője köteles kijelölni a tárolásért, a kiadásért és nyilvántartásért 
felelős személyt. 

 
35. Az egységcsomagok átadása, átvétele, tárolása és továbbítása során a következők szerint 

kell eljárni: 
a) a csomagok átvétele az egységcsomagon található vonalkód alatt lévő számsor (belső 

azonosító kód) szerint történik, amelyet az átvételi okmányokon (utalványon) is fel 
kell tüntetni, ennek másolatát főnyilvántartási számmal ellátott nyilvántartókönyv 
mellékleteként kell kezelni; 

b) az egységcsomagok vonalkódjának számsorát nyilvántartókönyvbe kell bevezetni; 
c) a csomagokat további felhasználás céljából az adatszolgáltatásra kötelezett szervezeti 

egységek, szervezeti elemek részére kell átadni;  
d) az átadást a nyilvántartókönyvben dokumentálni kell;  
e) az egységcsomagokat elzárva kell tárolni. 

 
36. Az egységcsomagok felhasználását, rongálódását, továbbá a feldolgozó szerv részére 

történő megküldését úgy kell dokumentálni, hogy a csomagok helye, útja egyértelműen 
megállapítható, követhető legyen. 
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37. Rontott, szennyeződött minta esetén, vagy ha az egységcsomag hiányos, illetve bármely 
eleme sérült, megrongálódott, a csomagot megsemmisítés céljából a BSZKI-nak kell 
megküldeni. A megsemmisítés, valamint annak dokumentálása a BSZKI feladata. 

 
VIII. Az adatközlés közös szabályai 

 
38. A mintaadásra kötelezett személlyel a megalapozott gyanú közlésekor készült, 

„Jegyzőkönyv gyanúsított kihallgatásáról” című iratban (a továbbiakban: gyanúsítotti 
jegyzőkönyv) írásba foglalva közölni kell a mintavételt megelőzően, hogy:  
a) arcképmás készítésére, ujj- és tenyérnyomat, illetve DNS-minta levételére kerül sor; 
b) a DNS-minta (szájnyálkahártya-törlet) levételi célja a DNS-elemzés. 
 

39. Ha a megalapozott gyanú alapjául szolgáló büntetőeljárásban korábban csak 
arcképmáskészítés történt, de a megváltozott minősítés miatt indokolt ujj- és 
tenyérnyomatvétel, illetve DNS-mintavétel, úgy kizárólag azt kell végrehajtani, amelyre 
nézve a Bnytv. 44. §-a vagy 59. §-a mintavételi kötelezettséget határoz meg. Ebben az 
esetben az adatközlés teljesülése érdekében a Robotzsaru NEO rendszerben ismételten 
létre kell hozni az 1. számú adatlapot.  

 
40. Az arcképmások és az 1. számú adatlap továbbküldésére való figyelmeztetést az ügyben a 

Robotzsaru NEO rendszer jelzi, azzal, hogy a közvetlen (online) továbbítás a KEKKH 
felé csak az ügy előadójának jóváhagyásával (hitelesítés) történhet meg. 

 
41. Az ügy előadója ellenőrzi, hogy az ügyben készített ujj- és tenyérnyomatlapok, valamint 

DNS-minta a rögzítést követő három munkanapon belül megküldésre kerültek-e, 
amennyiben nem, úgy ennek okáról soron kívül átiratban értesíti a KEKKH-t. 

 
42. Megkeresés esetén az adatközlést az utasítás 53-68. pontjaiban foglaltak szerint kell 

végrehajtani. 
 

Adatközlés a bűnügyi nyilvántartás részére 
 
43. A bűnügyi nyilvántartás részére – a Bnytv. 22. § (2) bekezdésében meghatározott esetek 

kivételével – minden gondatlan, illetve szándékos bűncselekmény esetén adatot kell 
szolgáltatni. Az adatszolgáltatást az 1. számú adatlap kitöltésével kizárólag a gyanúsított 
személyéhez kötötten kell teljesíteni.  

 
44. Az adatszolgáltatást  

a) a megalapozott gyanú közlésének, 
b) a nyomozás felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről hozott határozat esetén a 

jogorvoslatra nyitva álló határidő elteltének, 
c) a felfüggesztett nyomozás folytatását elrendelő határozathozatal, 
d) ha az nem esik egybe az a) alpont szerinti időponttal, az arcképmás rögzítésének 
napjától számított három munkanapon belül kell végrehajtani.  

 

45. A megfelelően kitöltött 1. számú adatlapot a Robotzsaru NEO rendszerben hitelesíteni 
kell ahhoz, hogy az elektronikus adatok a KEKKH felé továbbításra kerüljenek.  
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46. A ügyben eljáró nyomozó szerv a büntetőügyek egyesítése, illetve elkülönítése esetén a 
határozatok meghozatalát követő három munkanapon belül értesítést (átiratot) készít, 
amelyet megküld a KEKKH-nak. 

 
47. A büntetőügy áttétele esetén az áttételt elrendelő nyomozó szerv, és az ügyet átvevő 

nyomozó szerv az átvett ügyről az áttétel és az átvétel napját követő három munkanapon 
belül értesítést készít, amelyet megküldi a KEKKH-nak.  

 
 

Adatközlés a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére 
 
48. A mintavételt végző személy legkésőbb a mintavételt követő munkanapon a gyanúsítottól 

levett, belső azonosító kóddal ellátott ujjnyomatlap két példányát, a tenyérnyomatlap egy-
egy példányát, illetve a DNS-mintát tartalmazó egységcsomagot továbbítja az ügy 
előadójának. 

 
49. Az ügy előadója a mintavételt követő három munkanapon belül gondoskodik a 

gyanúsítottól – nyilvántartásba vétel céljából – levett ujj- és tenyérnyomatlapok, valamint 
DNS-mintát tartalmazó egységcsomag BSZKI-nak történő megküldéséről. 

 
50. A BSZKI részére értesítést (átiratot) kell készíteni, amelyet papír alapon meg kell küldeni: 

a) ha a nyomozás megszüntetésére vagy a büntetőeljárás jogerős befejezésére azért 
került sor, mert a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló cselekmény nem 
bűncselekmény vagy a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg bűncselekmény 
elkövetése, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény, úgy a határozat jogerőre 
emelkedésétől számított három munkanapon belül; 

b) ha a büntetőeljárásban megállapítható, hogy a bűncselekmény helyszínén rögzített, a 
daktiloszkópiai nyilvántartás részére korábban megküldött ujj- és tenyérnyom, vagy a 
DNS-profil nyilvántartásba vétel céljából megküldött DNS-mintából megállapított 
DNS-profil olyan személytől származik, aki nem hozható összefüggésbe a 
nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló bűncselekmény elkövetésével, úgy ennek 
tényéről a büntetőeljárás befejezésétől számított három munkanapon belül. 

 
 

Kényszerítés az arcképmás rögzítés, 
az ujj- tenyérnyomat és DNS-minta vétele során 

 
51. A mintavételt a mintaadásra kötelezett személy fizikai sértetlenségének biztosításával kell 

végezni. A mintaadásra kötelezett személy ellenszegülése esetén vele szemben testi 
kényszer alkalmazható, erről a mintavételt megelőzően a gyanúsítotti jegyzőkönyvben 
írásba foglalva tájékoztatni kell. A testi kényszer alkalmazására a Rendőrségről szóló 
törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 
52. A gyanúsítottat a mintavétel helyszínére kell kísérni. A mintavételen a mintaadásra 

kötelezett, a mintavételt végző személy, valamint a kísérő hivatásos állomány tagja van 
jelen.  
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IX. Megkeresések 
 

Rendőrségtől érkező megkeresés teljesítése 
 

53. A Rendőrségtől érkező megkeresés esetén a gyanúsítottat a Robotzsaru NEO rendszerben 
általános ügyszámon, a bűnügyi ügyszámra való hivatkozással kell kihallgatni, majd a 
kihallgatását követően haladéktalanul meg kell tenni a nyilvántartásba vétel érdekében 
szükséges intézkedéseket.  

 
54. A gyanúsítotti jegyzőkönyv hitelesítését követően az ujj- és tenyérnyomatlapot úgy kell 

kinyomtatni, hogy rajta legyen a megkereső szerv Robotzsaru NEO rendszer által készített 
formátumú bűnügyi ügyszáma.  

 
55. Arcképmás készítés esetén a V. fejezet rendelkezéseit jelen fejezetben meghatározott 

eltérésekkel kell alkalmazni, és az 1. számú melléklet szerint kell végrehajtani.  
 
56. Ujj- és tenyérnyomatvétel esetén a VI. fejezet rendelkezéseit jelen fejezetben 

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni, és a 2. számú melléklet szerint kell 
végrehajtani.  

 
57. DNS-mintavétel esetén a VII. fejezet rendelkezéseit jelen fejezetben meghatározott 

eltérésekkel kell alkalmazni és végrehajtani. A mintavételi jegyzőkönyv elkészítésekor 
ügyelni kell arra, hogy a megkereső szerv ügyszáma is szerepeljen rajta. 

 
58. A keletkezett iratokat, az ujj- és tenyérnyomatlapot, a DNS-mintavételi egységcsomagot, 

valamint – szükség esetén – az arcképmásokat a megkeresés teljesítését követően 
haladéktalanul meg kell küldeni a megkereső szervnek. Az arcképmást elektronikus úton 
meg kell küldeni a megkereső szerv részére. A határidőre történő megküldésért a 
megkeresést teljesítő szerv felel. 

 
59. A megkereső szerv részéről az ügy előadója a beérkezett adatok alapján a Robotzsaru 

NEO rendszerben elektronikusan előállítja az 1. számú adatlapot, illetve – amennyiben 
mintavételre is sor került – a BSZKI részére is teljesíti az adatszolgáltatást. 

 
Egyéb hatóságtól érkező megkeresés teljesítése 

 
60. Az ügyészség vagy a katonai nyomozó hatóság részére (a továbbiakban: megkereső 

hatóság) arcképmás rögzítését, ujj- és tenyérnyomat, vagy DNS-minta vételét, az ujj- és 
tenyérnyom vagy a DNS-minta rögzítését a megkeresett hatóság székhelye szerint 
illetékes rendőrkapitányság végzi.  

 
61. A gyanúsított megjelenéséről – a szabadlábon lévő gyanúsított idézésével vagy a fogva 

lévő terhelt előállításának elrendelésével – a megkereső hatóság gondoskodik. A fogva 
lévő gyanúsítottat – kivéve, ha a szabadságvesztés megkezdését követően kerül sor a 
büntetőeljárásra – a megkereső hatóság székhelye szerint illetékes helyi rendőrkapitányság 
kíséri át.  

 
62. Az arcképmás rögzítése és a mintavétel csak akkor teljesíthető, ha a megkereső hatóság a 

mintavétel elvégzéséhez előzetesen megküldi a személyes és bűncselekményi adatokkal  
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megfelelően kitöltött 1. számú adatlapot, és két példányban az ujjnyomat-, illetve egy-egy 
példányban a tenyérnyomatlapot. A vonalkódokról – amennyiben hiányoznak az 
ujjnyomatlapokról – az illetékes rendőrkapitányság köteles gondoskodni. 

 
63. A megkeresést teljesítő szerv előadója – amennyiben a Robotzsaru NEO-ban nincs 

lehetőség az 1. számú adatlap kitöltésére – az „Arcképmás kísérő” adatlap elnevezésű, 
általános ügyiratszámra iktatott iratot állítja elő a megkereső hatóság ügyszámára való 
hivatkozással. 

 
64. Arcképmásrögzítés esetén az 1. számú melléklet szerint kell eljárni.  
 
65. Az arcképmásokat nem kell a Robotzsaru NEO rendszerben rögzíteni, kizárólag 

elektronikus úton vagy adathordozón kell visszaküldeni a megkereső hatóságnak három 
munkanapon belül az ujj-és tenyérnyomatlappal, a DNS-mintavételi egységcsomaggal és 
az 1. számú adatlappal együtt. 

 
66. Ujjnyomatvétel esetén a 2. számú melléklet szerint kell eljárni. A vonalkódot az 

ujjnyomatlapra és az 1. számú adatlap 3.2. mezőjére is fel kell ragasztani.  
 
67. DNS-mintavétel esetén a VII. fejezet rendelkezéseit jelen címben meghatározott 

eltérésekkel kell alkalmazni és végrehajtani. A megkereső hatóság ügyiratszámát a DNS 
mintavételi egységcsomagban lévő mintavételi jegyzőkönyvre is fel kell vezetni. A 
vonalkódot a mintavételi jegyzőkönyvre, valamint az 1. számú adatlap 3.3 mezőjére kell 
ragasztani.  

 
68. Az arcképmás nem megfelelő rögzítését, illetve a nem megfelelő ujj- és 

tenyérnyomatvételt, DNS-mintavételt – a mintavételt végző szerv költségére – meg kell 
ismételni.  

 
X. A bűncselekménnyel összefüggésben 

rögzített nyomokkal, anyagmaradványokkal kapcsolatos szabályok 
 
69. A nyomozási cselekményekkel összefüggésben rögzített ujj- és tenyérnyom esetében az 

adatszolgáltatás teljesítése érdekében – amennyiben a nyomozást végző szerv arról dönt, 
hogy a rögzített ujj- és tenyérnyom nyilvántartásba vételét kezdeményezi – a bűnügyi és 
rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére a rögzítést követő három 
munkanapon belül megküldi az ügy előadója az alábbiakat:  
a) a Robotzsaru NEO rendszerben elkészített „Adatlap nyomrögzítésről” című 

nyomtatványt (egyedi azonosító kódok kitöltése nélkül); 
b) a BSZKI részére a nyilvántartásba vétel kezdeményezéséről szóló szakértő kirendelő 

határozatot; 
c) a krimináltechnikai tevékenységre vonatkozó normák ajánlásai szerint rögzített, 

hitelesített és csomagolt ujj- és tenyérnyomokat. 
 
70. Amennyiben a nyomozást végző szerv arról dönt, hogy a rögzített ismeretlen DNS-

anyagmaradvány nyilvántartásba vételét a Bnytv. 54. § (1) bekezdés alapján 
kezdeményezi, úgy a DNS-profil megállapításra a Bnytv. 57.§ (1) bekezdés alapján a 
szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a 
meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken 
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szakvéleményt adó szervekről szóló Kormányrendeletben (a továbbiakban: 
Kormányrendelet) meghatározott szervet kell kirendelni. 

 
71. A DNS-profil meghatározása céljából kirendelt szerv részére az ügy előadója megküldi: 

a) a Robotzsaru NEO rendszerben elkészített „Adatlap nyomrögzítésről” című 
nyomtatványt; 

b) szakértő kirendelő határozatot; 
c) a helyszínen a rendszeresített mintavevő eszközzel és/vagy eredetben rögzített, 

hitelesített, előírásoknak megfelelően csomagolt anyagmaradványt, bűnjeltárgyat. 
 
72. A kirendelő határozatban a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartás részére 

teljesítendő adatszolgáltatásról minden esetben rendelkezni kell a kirendelt szerv felé. 
 

XI. Ismeretlen személyazonosságú elhunyt személlyel kapcsolatos mintavétel és 
adatközlés rendje 

 
73. Az ismeretlen személyazonosságú elhunyt azonosítása érdekében, valamint szükség 

esetén a rendkívüli haláleset miatt folyó közigazgatási hatósági eljárásban ujj- és 
tenyérnyomat, valamint DNS-minta levételére kell intézkedni.  

 
74. Az ujj- és tenyérnyomat levételére, valamint a DNS-minta rögzítésére a holttest 

állapotának megfelelő krimináltechnikai módszert kell alkalmazni. A módszer helyes 
megválasztásáért és a levétel szakszerűségéért a levételt végrehajtó személy felel. 
Amennyiben a körülmények indokolttá teszik, különös szakismerettel rendelkező 
személyt (pl.: boncmester) kell igénybe venni. 

 
75. A levett ujjnyomatokat a 2. pont f) alpontjában meghatározott ujjnyomatlap megfelelő 

mezőiben kell elhelyezni. Az ujjnyomatlapot, a tenyérnyomatlapot és a csomagolóanyagot 
is piros színű, ”FERTŐZÉSVESZÉLY!” felirattal kell ellátni. 

 
76. Közigazgatási hatósági eljárás során az ismeretlen holttestről rögzített ujj- és 

tenyérnyomatokat összehasonlítás céljából meg kell küldeni a BSZKI részére. Ebben az 
esetben a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére helyszíni nyom 
adatlapot nem kell készíteni.  

 
77. Amennyiben a közigazgatási hatósági eljárásban az ismeretlen holttesttől levett ujj- és 

tenyérnyomat daktiloszkópiai nyilvántartásban történő keresésre nem alkalmas, úgy a 
holttestből rögzített DNS-mintából a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásában való keresésre alkalmas profil meghatározására a Kormányrendeletben 
meghatározott szervet kell kirendelni. A végzésben a bűnügyi és rendészeti biometrikus 
adatok nyilvántartásában történő összehasonlítás elvégzéséről is rendelkezni kell. 

 
78. Amennyiben büntetőeljárás indul, úgy az ismeretlen személyazonosságú elhunyt 

személyről rögzített ujj- és tenyérnyomattal kapcsolatban a 69. pont, a DNS-mintával 
kapcsolatban a 71-72. pont szerint kell eljárni. 

 
XII. Egyéb személytől való mintavétel rendje 

 
79. Mintavételt egyéb személytől kizárólag nyilvántartásba vételi tevékenység végzésére 

jogosult személy hajthat végre. A mintavételről jegyzőkönyvet kell kiállítani. 
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80. Egyéb személytől történő ujj- és tenyérnyomatvételhez vonalkódok felhasználásra nem 

kerülhetnek. 
 
81. Egyéb személytől történő DNS-mintavételre elsősorban a helyszíni DNS anyagmaradvány 

rögzítésére rendszeresített egységcsomagot kell használni, annak hiányában alapvető 
követelmény, hogy a szájnyálkahártya-törlet biztosítására felhasználásra kerülő 
mintavételi eszköz steril legyen. A mintavétel során a mintavevőnek az egyszer 
használatos kesztyűt viselnie kell.  

 
XIII. Oktatás, képzés 

 
82.  A nyilvántartásba vételi tevékenység végzésére jogosító képzést folytatni, valamint annak 

elvégzéséről igazolást (tanúsítványt) kiállítani az oktatást végző szerv jogosult, amely a 
kiadott igazolásokról nyilvántartást vezet, a nyilvántartásba vételről értesítést küld a 
BSZKI-nak. 

 
XIV. Záró és vegyes rendelkezések 

 
83. A Robotzsaru NEO rendszer adatai, valamint az utasítás 6. pontja d) alpontjában 

meghatározott szempontok szerint elkészített jelentések alapján a központi szakmai 
irányítást végző szerv minden év február 5-ig elkészíti összefoglaló jelentését, és azt 
felterjeszti az ORFK bűnügyi főigazgatója részére. 

 
84. A területi szerv köteles gondoskodni: 

a) a nyilvántartási tevékenységről szóló jogszabályok, valamint ezen utasításban foglalt 
feladatok végrehajtásához szükséges technikai háttér biztosításáról, valamint 

b) az eszközök javíttatásáról, cseréjéről, pótlásáról. 
 
85.  A bűnügyi nyilvántartásba vételi tevékenységhez használt közepes és nagy értékű 

speciális krimináltechnikai eszközöket központi ellátásként kell meghatározni egyszeri 
bekerülési értékként, majd évenkénti bekerülési és karbantartási értékként. Ennek 
végrehajtásáért az ORFK gazdasági főigazgatója, a szakmai szempontok érvényesítéséért 
a BSZKI igazgatója felelős. 

 
86.  Ezen utasítás október 1-jén lép2 hatályba. 
 
 
 
 Dr. Hatala József 

r. altábornagy sk. 
 
 
 

 

 

 

                                                 
2 Közzétételére a Hivatalos Értesítő 50. számában, 2011. szeptember 23-án került sor. 
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1.  melléklet a 17 /2011. (IX. 23.) ORFK utasításhoz 
 

Az arcképmásrögzítés módja 
 
 

A helyiség technikai követelményei 
 
 
A fényképek elkészítését olyan helyiségben kell végrehajtani, amely megfelel az 
arcképmáskészítés feltételeinek. Biztosítja a homogén világosszürke, sík, nem tükröződő 
hátteret. A képmezőben a fényképezett személyen kívül más tárgy, felirat, személy nem lehet. 
Az állóképen a háttérben a metrikus skálának látszódnia kell.  
 
A metrikus skála méretezése egységesen minden arcképmáskészítő helyen fehér alapon fekete 
színű számokkal legyen jelölve. A fényképezés során állvánnyal kell biztosítani az egységes 
minőségű, éles, torzításmentes képalkotást.  
 

Az arcképmások rögzítése 
 
Az arcképmások rögzítése során legalább 16,7 millió színfelbontású (24 bit/képpont), 
legalább 600×800 pixel képfelbontású, a szemek között legalább 120 pixel távolságú normál 
minőségű tömörítéssel készített digitális adatot kell létrehozni, amelynek mérete 1,2 
Megabájtnál nem lehet nagyobb. A fényképfelvételeket a fényképezőgép függőlegesre állított 
képsíkjával kell végrehajtani. 
 
Az arcképmás mellképeinek rögzítésekor a gyanúsítottat olyan helyzetbe kell beállítani, hogy 
az így készült felvétel a lehető legjobb minőségű, és a célnak megfelelő legyen, a fenti 
paraméterek betartása mellett.  
 
A gyanúsítottat úgy kell a háttér elé állítani (10-15 cm távolságra, támaszkodás nélkül), hogy 
a rendelkezésre álló eszközökkel biztosítani lehessen az árnyék- és torzításmentes felvétel 
készítését. A megvilágítást felső megvilágítással vagy alsó megvilágítással (ebben az esetben 
dobogó használata indokolt a világító berendezés eltakarásához) megfelelő villanó 
berendezéssel kell biztosítani úgy, hogy a fényesség ne legyen túltelített. Derítő eszköz 
használata megengedett. Egyéb digitális berendezés használata (eltérő intézkedésig) 
megengedett, amennyiben az így elkészül felvétel minőségileg nem kifogásolható. 
 
A gyanúsítottat, kabát és sapka nélkül, amennyiben más ruházatot nem visel, akkor kabátban 
kell lefényképezni.  
 
A gyanúsított szemeinek teljesen nyitva kell lenni, arckifejezése nem lehet szándékosan 
torzított, homloka és fülei, ha a viselettel nem ellentétes, a hajzattól szabadon legyenek, 
láttatva a homlokot és az arcélet. Ha a gyanúsított általában szemüveget visel (ide nem értve a 
napszemüveget), az arcképmásrögzítés során viselnie kell saját szemüvegét.  
 
A terheltről három arcot ábrázoló felvételt és két egészalakos állóképet kell rögzíteni. 
A három arckép készítése esetén a képeken szerepelnie kell azonosító táblának, vagy a 
digitális képen megjelenő digitális feliratnak, utóbbi (eltérő rendelkezésig) megjelenhet a 
képmező más részén is, amennyiben tartalmazza a tábla adattartalmát.  
A nem digitális azonosító tábla cserélhető számrendszerrel rendelkezik.  
 



ORFK Tájékoztató (OT)               
2011/12. szám (2011. október 03.) 

ORFK Tájékoztató (OT)               
2011/12. szám (2011. október 03.) 

30 

Első számcsoport:   nyilvántartási szám (nyilvántartókönyv sorszáma); 
Második számcsoport:  fénykép készítésének éve; 
Harmadik számcsoport:  fényképezett személy magassága centiméter mértékegységben 

meghatározva (amennyiben 2 karakternek van helye, úgy az 
utolsó két számjegyet kell jelölni pl. 183 cm esetén a 83-at). 

Negyedik számcsoport: nyilvántartásba vételt végző szerv kódja  
 

Egyéb feliratot az azonosító rész nem tartalmazhat. 
Megengedett a korábbi törvényi szabályozás ideje alatt beszerzett, még működő eszközök 
használata, a megfelelő módosítások elvégzésével.  
 

Az arcról készített fényképfelvételek elkészítését a következők szerint kell végrehajtani: 

- A rögzített arcképnek a függőlegesre állított képmező közepében kell elhelyezkednie, 
a képen a fej és az azonosító tábla töltse ki az egész képmezőt, a fej a képmező felső, a 
tábla alsó széle a képmező alsó szélére illesztve helyezkedjen el. A tábla a képkivágás 
1/3-ánál nem lehet nagyobb, és úgy kell elhelyezni, hogy a tábla felső széle a 
megfelelő testhelyzetben lévő gyanúsított állcsúcsától függőlegesen lefele 10-12 cm-re 
kerüljön.  

- 1. kép: a gyanúsított természetes fejtartással, egész testhelyzettel oldalnézetben 
szerepeljen úgy, hogy a fényképezőgép felé a jobb arcfele nézzen, fényképezőgép 
optikai tengelyére merőlegesen. 

- 2. kép: a gyanúsított egyenes fejtartással, a fényképezőgép optikai tengelyére 
merőlegesen, szembenézettben kerüljön rögzítésre. 

- 3. kép: a gyanúsított egyenes fejtartással, kissé jobbra fordított bal arcéllel kerüljön 
rögzítésre úgy, hogy teste a fényképezőgép optikai tengelyére merőlegesen 
helyezkedjen el, csak az arca forduljon el jobbra oly módon, hogy bal arcfele, 
valamint a füle is látható legyen.  

 

Az egész alakos fényképfelvételek elkészítését a következők szerint kell végrehajtani: 
- 4. kép: egész alakot ábrázol, álló helyzetben szemből, úgy, hogy a gyanúsított 

magassága a háttérben rögzített metrikus skáláról leolvasható legyen. 

- 5. kép: egész alakot ábrázol, álló helyzetben baloldalról  úgy, hogy a gyanúsított 
magassága a háttérben rögzített metrikus skáláról leolvasható legyen. 

 

Az arcképmást a RZs-NEO-ban történő rögzítést megelőzően, amennyiben szükséges, a 
megfelelő irányba (élőképnek megfelelően) el kell fordítani.  
 

Egyedi azonosító jegyek (pl.: tetoválások, hegek) fényképezése 
 

A fényképfelvételeket a fenti megvilágító berendezések, és fényképezési beállítások mellett 
oly módon kell elkészíteni, hogy az egyedi azonosító jelek elhelyezkedéséről először áttekintő 
felvétel készüljön. Ezt követően egyesével minden jelről külön-külön metrikus felvételt kell 
készíteni oly módon, hogy a bűnügyi nyilvántartásba vételhez az arcképmásrögzítés során 
használt, és egyező adattartamú azonosító tábla a kép függőleges vagy vízszintes síkjára 
illeszkedjen (függ az egyedi azonosító jegy elhelyezkedésétől), a fényképezőgép optikai 
tengelye merőleges legyen. A tábla hosszabb szélére a metrikus képekhez „cm” jelölésű 
mérőeszközt kell helyezni, és így kell a felvételeket elkészíteni. Amennyiben az egyedi 
azonosító jegy intim helyen található, a fényképezést azonos nemű személy végezze. 
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2.  melléklet a 17/2011. (IX. 23.) ORFK utasításhoz 
 
 

Az ujj- és tenyérnyomatvétel módja 
 
 
Az ujj- és tenyérnyomatvételt megelőzően az alábbiakat kell végrehajtani: 
 

a) az ujjnyomatlapot két példányban ki kell nyomtatni a RZs-NEO-ból (kizárólag a 
mérőléccel és címerrel ellátott, méretarányos lap használható, rajta a személyes 
adatokkal és a nyilvántartásba vételt megalapozó bűncselekmény miatt indított 
büntetőeljárás ügyszámával, Btk. szerinti minősítésével),  

b) a tenyérnyomatlapot egy-egy példányban ki kell nyomtatni (jobb tenyér és bal 
tenyér, rajta a személyes adatokkal és a nyilvántartásba vételt megalapozó 
bűncselekmény miatt indított büntetőeljárás ügyszámával, azonban a 
tenyérnyomatlapra vonalkód nem kerülhet). 

 
A kitöltött ujj- és tenyérnyomatlapot a gyanúsítottnak, írni-olvasni nem tudó terhelt esetén a 
hatósági tanúnak, valamint az ujj- és tenyérnyomatot felvevő személynek egyaránt olvasható 
módon alá kell írnia.  
 
Az ujj- és tenyérnyomat felvétele előtt a gyanúsított kezeit szappannal, meleg vízzel meg kell 
mosatni, és szárazra kell törölni. Ehhez szükséges tisztítószert és törlő eszközt és a mosdók 
tisztántartását folyamatosan biztosítani kell. 
 
Az ujjnyomatok felvételét az ujjak a befestékezését követően – az ujjnyomatlap első 
oldalának megfelelő rovataiban – az ujjak körömszéltől körömszélig történő átforgatásával 
kell elvégezni. 
 
A rá- és az átforgatást a jobb hüvelykujjal kezdve – sorban haladva – a bal kisujjal befejezve 
kell végrehajtani. 
 
Az együttes nyomatok rovatba a hüvelykujjakat egyenként, a többi ujjakat együttesen, 
átforgatás nélkül kell a papírra helyezni. Az ujjakat az együttes nyomaton úgy kell elhelyezni, 
hogy a két hüvelykujj a mező középen elosztott vonalai mellé kerüljön két oldalról, a négy 
ujjat együttesen pedig a maradék helyen úgy kell elhelyezni, hogy elférjen, ehhez 
megengedett az ujjak együttes elfordítása a középvonal irányába. 

 
Ha valamelyik ujjról nem lehet nyomatot venni (hiányzik, csonkolt, roncsolt stb.), annak okát 
fel kell tüntetni a megfelelő mezőbe nyomtatással, kézi vagy gépi írással bejegyezve. 
 
Amennyiben rendszerhiba miatt nem az RZsNEO rendszerből kinyomtatott és belső azonosító 
kóddal automatikusan ellátott ujjnyomatlapra történt a mintavétel, a nyomatolás minőségének 
ellenőrzését követően a vonalkódokat az ujjnyomatlap mindkét példányának „Belső 
azonosító” mezőjébe fel kell ragasztani. 



ORFK Tájékoztató (OT)               
2011/12. szám (2011. október 03.) 

ORFK Tájékoztató (OT)               
2011/12. szám (2011. október 03.) 

32 

A bal és jobb kéz tenyérnyomatát egy-egy példányban külön, a RZs-NEO-ból kinyomtatott 
tenyérnyomatlapra kell felvenni. A jobb tenyérhez a jobb, a bal tenyérhez a bal mutatóujjat és 
tenyérélt is a megfelelő mezőben el kell helyezni. Amennyiben nem áll rendelkezésre a 
megfelelő mezőkkel kialakított tenyérnyomatlap, a tenyérél nyomatát a tenyérnyomattól 
jobbra, a mutatóujj nyomatát a jobb alsó sarokba kell felvenni.  
A tenyérnyomat felvételénél a tenyér festékezését hengerrel kell végrehajtani úgy, hogy a 
bőrfodorszál rajzolatok, valamint a tenyér minden része – a hüvelykujjpárna, a kisujjpárna, a 
csukló feletti rész, az ujjak alatti rész, valamint a tenyér közepe és az éle – összefüggően, jól 
látható legyen. Ehhez íves, erre a célra kialakított felületet kell használni. A festékhenger 
használatánál ügyelni kell arra, hogy az ujjakon és a tenyéren többletfestéket, csíkozást ne 
okozzon.  
 
Az ujj- és tenyérnyomat lapokat összetűzni nem lehet, csak a gemkapocs használata 
megengedett. 
 

Egyéb személy ujj- és tenyérnyomatvétele 
 
Bizonyítási eljárás és nyomozási cselekmény során rögzített ujj- és tenyérnyomok esetén a 
sértett és más vétlen személyekről – lehetőség szerint – a helyszínen kell az ujj- és 
tenyérnyomatot levenni.  
Az ujj- és tenyérnyomatlapot 1 példányban a fenti rendelkezéseknek megfelelő módon, külön-
külön lapra kell levenni. 
 
A mintavétel után a kéztisztítási lehetőséget biztosítani kell. 
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Szám: 19/2011. 
 
 

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG 
 

18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítása 
 

a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer 
egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a 

rendszerfejlesztés előírásairól 
 

A Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer (a 
továbbiakban: Robotzsaru rendszer) egységes és kötelező használata, fejlesztése, a 
jogosultsági szintek meghatározása, a kapcsolódó felelősségi rendszer szabályozása, valamint 
a rendszerben végzett ügyfeldolgozással összefüggő adatkezelés adatvédelmi 
jogszabályoknak való megfeleltetése érdekében kiadom az alábbi 
 

u t a s í t á s t: 
 

I. Általános és értelmező rendelkezések 
 
1. Az utasítás hatálya kiterjed: 

a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK); 
b) a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra, a Köztársasági Őrezredre, a Nemzeti 

Nyomozó Irodára, a Készenléti Rendőrségre, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, a 
Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetre (a továbbiakban együtt: területi szervek); 

c) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: 
helyi szervek); 

(a továbbiakban együtt: rendőri szervek). 

2. A rendőri szervek a Robotzsaru rendszerben kötelesek rögzíteni: 
a) a feladatellátásuk során keletkező, illetve beszerzett valamennyi nyílt adatot, iratot, 

bűnjelet, amennyiben azok rögzítését a Robotzsaru rendszer technikailag lehetővé 
teszi; 

b) a szolgálatvezénylést, 
c) a túlórákat, 
d) a változó bér adatokat, valamint 
e)  a pénzügyi kimutatások adatait. 

 
3. Az utasítás alkalmazásában: 

3.1 Dokumentumtár: olyan elektronikus adatbázis, amely a Robotzsaru rendszerben 
előállított, illetőleg rögzített iratokat elektronikus formátumban tartalmazza az ügy 
selejtezéséig; 

3.2  Dolgozó: az a rendőri szerv állományába tartozó személy, akinek a Robotzsaru 
rendszerben rögzítve vannak a személyes adatai; 

3.3  Előadó: az ügy intézésére kijelölt személy, aki az ügyet döntésre előkészíti; 
3.4  Felhasználó: az a dolgozó, akinek a munkaköre ellátásához szükséges a 

Robotzsaru rendszer alkalmazása, erre tekintettel a Robotzsaru rendszerhez 
hozzáférési jogosultsággal és a szakterületi szerepkörének megfelelő jogosultsági 
szintekkel rendelkezik; 
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3.5 Mentor : az érintett vezető által kijelölt olyan, a Robotzsaru rendszer használatára 
jogosult személy, aki a rendszer használatára kiemelt képzésben részesült, az 
ismereteket továbbképzés keretében oktatja, továbbá illetékességi területén a 
rendszer használatához a Felhasználók részére rendszeres segítséget nyújt; 

3.6 Naplóállomány: a Robotzsaru rendszer használata során naplózott adatok 
összessége, amely az egyes Felhasználók – Robotzsaru rendszerben végzett – 
tevékenységét tartalmazza dátum és időpont megjelölésével; 

3.7 Nemzetközi kötelezettségen alapuló adatszolgáltatás: nemzetközi közösségi 
szabályok alapján időszakonként vagy eseti megkeresés alapján a Robotzsaru 
rendszerben tárolt adatok összességéből végrehajtott adatszolgáltatás; 

3.8 Netzsaru rendszer: olyan országos digitális, bűnügyi és rendészeti elektronikus 
adatbázis, amely strukturált adatbázis formájában magában foglalja a Robotzsaru 
NEO rendszer használata során rögzített ügyek, események releváns adatait az ügy 
selejtezéséig; felületén keresztül statisztikai célokra felhasználható adatok 
nyerhetők ki, valamint kereső-, kutató- és egyedi ügyviteli tevékenységek 
végezhetők a Robotzsaru rendszer jogosultsági rendjének keretei között; 

3.9 Országos szintű adatszolgáltatás: a Robotzsaru rendszerben tárolt adatok 
összességéből – egyedi megkeresés alapján – végrehajtott adatszolgáltatás; 

3.10 Releváns adat: minden olyan kötelezően rögzítendő adat, amely visszakereshető, 
és amelyre kimutatás kérhető; 

3.11 Robotzsaru Elektronikus Posta modul: két önálló iratképző, Robotzsaru Neo 
Rendszert alkalmazó szerv közötti elektronikus ügyirat-átadást biztosító modul; 

3.12 Robotzsaru NEO rendszer: a Robotzsaru-2000 integrált ügyviteli ügyfeldolgozó 
rendszer korszerű, továbbfejlesztett változata; olyan informatikai ügyviteli, 
ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő alkalmazás, amely az iratkezelési 
szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló külön jogszabályban 
meghatározott követelményeknek megfelel, tanúsítvánnyal rendelkezik, továbbá 
24 órás folyamatos üzemmódban rendelkezésre áll valamennyi rendőri szerv 
részére, és strukturált adatbázis formában tárolja a rendőri szervek által rögzített 
adatokat, iratokat; 

3.13 Robotzsaru rendszer: a rendőri szervek alap informatikai rendszere, olyan 
informatikai alkalmazások együttese, amely egységes rendszerbe foglal 
valamennyi nyílt rendőrségi tevékenységgel kapcsolatban keletkező, illetve 
beszerzett elektronikus adatot és iratot; a rendőri munka jellegéhez, illetve az 
egyes felhasználói csoportok feladat- és munkaköréhez igazodó felhasználói 
jogosultságok biztosításával komplex módon támogatja a rendőri szervek 
munkáját az elektronikus iratkezelésen, adatszolgáltatáson és feldolgozáson 
keresztül. Részét képezi a Dokumentumtár, a Netzsaru rendszer és a Robotzsaru 
NEO rendszer; 

3.14  Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős szervezeti elem: 
az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai Főosztály irányításával az ORFK 
Fejlesztési Osztály és az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági Ellátó 
Igazgatóság Országos Helpdesk, amely a Robotzsaru rendszert fejleszti és 
üzemelteti a rendőri szervek részére; 

3.15  Szerepkör és jogosultsági szint: az egyes jogosultsági szintek felhasználói által 
végezhető számítástechnikai műveletek összessége, amelyek alapján az adott 
Felhasználó által látható menüpontokat a Robotzsaru rendszer Felhasználói 
kézikönyve tartalmazza; 

3.16 Területi koordinátor : a területi szerv vezetője által kijelölt személy, aki a 
Robotzsaru rendszer fejlesztési és oktatási feladatainak koordinálását végzi. 
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II. A Robotzsaru rendszerhez kapcsolódó jogosultsági szintek 

 
4. A Felhasználó szolgálati feladatainak ellátása során köteles a Robotzsaru rendszert – az 1. 

és 2. mellékletben részletezett – jogosultsági szintjének megfelelően a rendelkezésére álló 
adatokkal feltölteni, illetve a vonatkozó belső normáknak megfelelően használni, a 
munkaeszközként biztosított számítógépen a legfrissebb rendszerverziót alkalmazni. 

 
5. A Robotzsaru rendszer a szervezeti hierarchiához igazodva – a szerepkörök figyelembe 

vételével – a jogosultsági szintnek megfelelő szintű hozzáférést biztosít: 
 

a) az országos rendőrfőkapitány; 
b) az ORFK bűnügyi főigazgatója; 
c) az ORFK rendészeti főigazgatója; 
d) az ORFK gazdasági főigazgatója; 
e) az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője; 
f) az ORFK Ellenőrzési Szolgálat vezetője; 
g) az ORFK Hivatalának vezetője,  
h) a területi és a helyi szervek vezetői, 
i) a rendőri szervek Robotzsaru rendszerhez hozzáférési jogosultsággal rendelkező 

Felhasználói részére. 
 
6. A Robotzsaru rendszerben végzett tevékenység jogosultsági szintekhez kötött, amelyek 

kiosztását a közvetlen vezető javaslatára a munkáltatói jogkört gyakorló vezető határozza 
meg. 

 
7. A Robotzsaru rendszerhez történő hozzáférési jogosultságot – a közvetlen vezető, vagy a 

szolgálati elöljáró javaslata alapján – a 3. melléklet szerinti jogosultság kérő 
formanyomtatványon a munkáltatói jogkört gyakorló engedélyezi, módosítja és vonja 
vissza. 

 
 
8. A Robotzsaru rendszerhez teljes körű hozzáférést biztosító országos elemzői jogkör 

engedélyezését és visszavonását az ORFK bűnügyi főigazgatója vagy rendészeti 
főigazgatója jogosult engedélyezni a szakterületére vonatkozóan a 4. melléklet szerinti – 
„a Netzsaru országos digitális, bűnügyi, bűnüldözési irattárhoz kapcsolódó jogosultság 
engedélyező lap”– formanyomtatványon. 

 
 
 
9. A Felhasználói kézikönyv naprakészségéért, illetve annak a Felhasználók által 

elektronikus úton való elérhetőségéért az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Informatikai 
Főosztály vezetője vagy az általa dokumentált módon kijelölt személy(ek) felelős(ek). 

 
10. A Robotzsaru rendszer jogosultsági szintjeit érintő fejlesztési igényeket az ORFK 

szakterület szerint érintett főigazgatója hagyja jóvá. 
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III.  A Robotzsaru rendszer irat- és ügykezelése 
 
11. A Robotzsaru rendszer alkalmazásához kapcsolódó irat- és ügykezelési tevékenység 

során a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló ORFK utasítást (a továbbiakban: 
Iratkezelési Szabályzat) a jelen utasításban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 
12. Az ügy előadója köteles az ügyfeldolgozás során keletkezett iratok elektronikus 

példányát, terjedelmi korlát esetén annak kivonatát a Robotzsaru rendszerben rögzíteni; 
ennek megtörténtét a közvetlen felettes ellenőrizni köteles. 

 
13. Az ORFK Hivatala minden év október 31-ig: 

a) felméri és egységesíti a rendőri szervek tárgykörbővítésére felterjesztett igényeit,  
b) tájékoztatja a Robotzsaru rendszer fejlesztéséért felelős szervezeti elemet a módosuló 

irattári tételekről, 
c) gondoskodik az elektronikus iktatókönyvek, az elektronikus iratkezelési segédletek és 

az elektronikus bizonylatok Robotzsaru NEO rendszerben történő megnyitásáról, 
rendelkezésre állásáról. 

 
14. A Robotzsaru rendszer fejlesztéséért felelős szervezeti elem a 13. pontban érintett elemek 

rendszerben történő rögzítését a tárgyévet követő év január 1-jéig végrehajtja. 
 
15. Az év utolsó munkanapi iktatási állapotát tükröző, időbélyegzővel ellátott, az Iratkezelési 

Szabályzatban meghatározott adatállományok elektronikus adathordozóra való mentéséről 
a rendőri szervek iratkezelési feladatok ellátásáért felelős szervezeti eleme gondoskodik. 

 
16. A Robotzsaru rendszer leállása esetén a Robotzsaru rendszer fejlesztéséért felelős 

szervezeti elem köteles értesíteni a Felhasználókat: 
a) a tervezett karbantartás előtt 72 órával a leállás várható időtartamáról, 
b) váratlan üzemzavar esetén a hiba elhárításához szükséges várható időtartamról 

haladéktalanul. 
 

Az iratkezelés folyamata 
 

17. Az iktatói feladatot ellátó személyek a Robotzsaru NEO rendszerben a postafogadás 
művelettel automatikusan beérkeztetett küldeményeket előzménykutatást követően iktatni 
kötelesek, illetve amennyiben az nem iktatásköteles, azt jelölniük kell.  
 

18. Az elektronikus úton érkezett iratokat be kell emelni a Robotzsaru NEO rendszerbe. A 
nem elektronikus úton érkezett iratokat – amennyiben a digitalizáló eszköz az iratképző 
szerv rendelkezésére áll – digitalizálni kell, majd azt követően kell beemelni a Robotzsaru 
NEO rendszerbe. 

 
19. A saját készítésű iratok elektronikus példányát az iktatószám alá kell fűzni. A csatolások 

gyakorlati végrehajtására a szervezeti egység, szervezeti elem vezetője köteles intézkedni. 
 

Az irat továbbítása, expediálás, iratok fejlesztése, releváns adatok rögzítése 
 
20. Két Robotzsaru NEO rendszert alkalmazó iratképző szerv között a releváns adatokat 

tartalmazó iratok, illetve az ügyiratok elektronikus példányának expediálását – a papír 
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alapon történő megküldéssel egyidejűleg – a Robotzsaru Elektronikus Posta modul 
segítségével is végre kell hajtani. 

 
21. A szakmai modulokban lévő iratmintákat a Robotzsaru rendszer fejlesztéséért felelős 

szervezeti elem az ORFK szakterület szerint érintett szervezeti egysége, szervezeti eleme 
vezetőjének kezdeményezésére és iránymutatása alapján köteles létrehozni, illetve 
módosítani. 

 
22. A 31. pontban meghatározott bűnügyi releváns adatokat kötelező rögzíteni az alábbiakban 

felsorolt ügyek feldolgozása során: 
a) rendkívüli halál miatti ügyek; 
b) bűnügyi megkeresések; 
c) üzemi balesetek; 
d) öngyilkossági kísérletek; 
e) eltűnések; 
f) személy- és tárgykörözések; 
g) magánvádas ügyek iratai; 
h) hamis pénzzel kapcsolatos tájékoztatások; 
i) elővezetések; 
j) tartózkodási hely megállapítások; 
k) közúti-, vízi-, vasúti-, légi közlekedési balesetek; 
l) közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgálása. 

 
23. Valamennyi, a rendszerben iktatott ügyben kötelező az ügyek előadóra történő szignálása 

és a határidők vezetése. 
 

Adatszolgáltatás 
 
24. A rendőri szervek a Robotzsaru rendszerben rögzített adatokból, iratokból jogszabályi 

felhatalmazás alapján adatlekérést és adatszolgáltatást végezhetnek. 
 
25. Az 5. mellékletben meghatározott kapcsolódó rendszerekből történő adattovábbítást, 

illetve adatigénylést a Robotzsaru rendszer felhasználásával kell elvégezni. 
 
26. Amennyiben a nyílt rendőri tevékenységre irányuló adatszolgáltatással érintett adat a 

Robotzsaru rendszer adatbázisában rendelkezésre áll, úgy az adatszolgáltatást a 
Robotzsaru rendszerből kell teljesíteni. Nem kötelező teljesíteni olyan adatszolgáltatást, 
amely a Robotzsaru rendszerben rögzített olyan információkra vonatkozik, amely az 
adatigénylő által használt rendszer felületein is elérhető. 

 
27. Személyes adat akkor továbbítható, ha a személyes adattal rendelkező rendőri szerv annak 

adatkezelője, és jogosult a kérdéses személyes adat továbbítására, az adatkérő pedig 
törvényi felhatalmazással vagy az érintett hozzájárulásával bír az adat kezeléséhez azzal, 
hogy a célhoz kötöttség követelményének az adatkezelés minden szakaszában 
érvényesülnie kell. 
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IV. A Robotzsaru rendszer bűnügyi használata 
 

Bűnügyi ügyvitel és ügyfeldolgozás 
 
28. Az ügy iktatását végző vagy az ügy előadója – legkésőbb a bűnügyi iktatást követően, 

majd azt követően folyamatosan – a bűnügyi számhoz köteles szerelni azokat az 
ideiglenes és általános számon keletkezett iratokat, amelyek az ügyhöz tartoznak. Ennek 
végrehajtását legkésőbb az első parancsnoki revízión ellenőrizni kell. 

 
29. A bűnügyi szignálás, iktatás után – legkésőbb az ügyirat átvételét követő 3 munkanapon 

belül – az ügy előadója ellenőrzi az iratokban szereplő releváns adatok adatbázisban való 
rögzítésének megtörténtét és azok helyességét. A hiányzó adatokat pótolja, a tévesen 
bevitt adatokat javítja, kiemelt figyelmet fordítva az események rögzítésére, kiküszöböli 
az esemény, személy és tárgy adatok többszörös bevitelét. Ennek végrehajtását legkésőbb 
az első parancsnoki revízión az azt végző ellenőrizni köteles. 

 
 
30. Az ügyfeldolgozás során az ügy előadója köteles az ügyben keletkezett releváns adatokat 

rögzíteni, folyamatosan aktualizálni, karbantartani, felelős a Robotzsaru rendszerben 
rögzített adatok helyességéért, pontosságáért. Az ügy előadójának közvetlen felettese 
köteles az adatrögzítést ellenőrizni, azt a Robotzsaru rendszerben nyomon követni. 

 
 
31. A Robotzsaru rendszer bűnügyi alkalmazása során bűnügyi releváns adatnak minősülnek: 
 

a) a bűnügyben szereplő esemény; 
b) az esemény történeti és törvényi tényállása; 
c) az ügyekben szereplő személyek személyazonosító adatai; 
d) az ügyekben szereplő személy bűncselekményhez kapcsolódó jellege; 
e) a gyanúsítottként kihallgatott személy személyleírása, fényképei, fénykép azonosítója, 

ujj- és tenyérlenyomat azonosítója és a DNS mintavétel azonosítója; 
f) az üggyel kapcsolatos tárgyak adatai, egyedi azonosítója; 
g) a pénzhamisítással, a hamis pénz kiadásával kapcsolatban elrendelt nyomozások 

esetében a hamis pénz adatai; 
h) a kábítószerrel kapcsolatos ügyek esetében a kábítószer jellemzői, a nyomozás 

elrendelésekor; 
i) a kábítószerrel kapcsolatos ügyek esetében a kábítószer jellemzői, amit a szakértői 

vélemény tartalmaz; 
j) a szakértői vélemények érdemi része, melyben a szakértő a feltett kérdés(ek)re 

válaszolt; 
k) a Magyarországon elkövetett azon bűncselekmények földrajzi koordinátái (GEO 

kódja), amelyek helyszínhez köthetőek; 
l) a vagyon elleni és a gazdasági bűncselekmények esetében az elkövetési érték, az 

okozott kár; 
m) a bűncselekmények elkövetésének eszköze, módszere; 
n) a helyszínen rögzített nyomok, fényképek; 
o) az ügyben kezelt bűnjelek. 

 
32. A nyomozás érdekeire való tekintettel az ORFK bűnügyi főigazgatója jogosult egyes 

esetekben előzetesen engedélyt adni a 31. pontban nevesített bűnügyi releváns adatok 
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utólagos, az ügy lezárását követő felvitelére. 
 
33. Az adott ügyben szereplő eseményekre vonatkozó releváns adatot tartalmazó, külső 

forrásból érkező iratot – a lefoglalt irat kivételével – be kell emelni a Robotzsaru 
rendszerbe. A beemelés történhet teljes terjedelemben elektronikus iratként, a releváns 
adatokat tartalmazó rész kivonatolásával vagy – amennyiben az elektronikus formában 
nem áll rendelkezésre, és a kivonatolás aránytalan munkaterhet jelentene – szkennelt kép 
formában. 

 
 
34. Az ügy előadója külön jogszabályban meghatározott esetekben a bűnügy lezárásakor 

elkészíti: 
 

a) az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (a továbbiakban: 
ENYÜBS) elektronikus adatlapjait; 

b) a statisztikai kísérőlapot, valamint  
c) a „Robotzsaru összefoglalás az ügy adatairól” elnevezésű iratot. 

 
35. A bűnügyek végrevízióját végző vezető az ügyet ismételten ellenőrzi, amennyiben az 

hibajelzéseket tartalmaz, az ügyet – javítás céljából – visszaadja az ügy előadójának. 
 
36. Bűnügy csak akkor zárható le és adható át kivezetésre, ha: 
 

a) elkészültek és hibátlanok az ENYÜBS statisztika adatlapok és kísérőlapok; 
b) nem tartalmaz hibajelzést; 
c) elkészült a „Robotzsaru összefoglalás az ügy adatairól” elnevezésű irat. 

 
37. A helyi nyomozó hatóságok minden hónap 2. munkanapjával bezárólag elkészítik a havi 

bűnügyi ügyforgalmi statisztikát, és azt hitelesítik. A központi nyomozó hatóság, valamint 
a területi nyomozó hatóságok minden hónap 3. munkanapjával bezárólag elkészítik az 
összevont havi bűnügyi ügyforgalmi statisztikát. A havi statisztika elkészítésért felelős 
személy munkaköri leírásában fel kell tüntetni ezen feladatok ellátását. A statisztikai 
adatszolgáltatás ellenőrzéséért az azt jóváhagyó szerv vezetője a felelős. 

 
Bűnjel-nyilvántartás 

 
38. A bűnjelek elektronikus rögzítése kötelező a Robotzsaru rendszerben, amely a lefoglalást 

foganatosító, a bűnjelet rögzítő személy, illetve az ügyelőadó feladata. A bűnjelekkel 
kapcsolatos nyilvántartási műveleteket a bűnjelkezelő végzi. 

 
Bűnügyi ügyfeldolgozáshoz kapcsolódó ellenőrzési tevékenységek 

 
39. A havi bűnügyi ügyforgalmi statisztika elkészítéséhez igazítottan a központi, a területi, 

valamint a helyi nyomozó hatóságok vezetői – legkésőbb minden hónap 2. munkanapjáig 
– gondoskodnak az irányításuk alá tartozó nyomozó szervezeti elemeknél folyamatban 
lévő büntetőügyekben szereplő bűncselekmények (események) aktuális számának és 
minősítésének ellenőrzéséről, melyet a Netzsaru rendszer erre vonatkozó moduljával 
hitelesítenek. 
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Adatkérés, adatközlés, adatszolgáltatás 
 
40. A jogszabályi feltételek fennállása esetén saját eljárási adatairól, ügyeiről az adott 

büntetőeljárást folytató nyomozó hatóság, illetve nyomozó szerv szolgáltathat adatot a 
Robotzsaru rendszerből. 

 
41. Országos szintű adatszolgáltatásra jogosult: 
 

a) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály; 
b) az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály. 

 
V. A Robotzsaru rendszer rendészeti használata 

 
A releváns adatok kezelése 

 
42. A Robotzsaru rendszer rendészeti alkalmazása során releváns adatnak minősülnek 

különösen a következők: 
a) útvonaltervek, járőrkörzetek, illetékességi területek adatai, tájékozódási pont; 
b) ellátmányok, erő-, eszköz adatok; 
c) a rendőri intézkedések adatai;  
d) a járőrküldések;  
e) helyszínbiztosítások, bejelentett rendezvények, demonstrációk adatai; 
f) az ügyben, intézkedésben érintett személy személyazonosító adatai, a személy 

eljárásjogi helyzete; 
g) az üggyel, eseménnyel, személlyel kapcsolatos tárgyak, okiratok, azok egyedi 

azonosítója, amennyiben rendelkezésre állnak; 
h) a magyarországi helyszínek földrajzi koordinátái (GEO kódjai). 
 

43. Az ügyfeldolgozás, a rendőri intézkedések rögzítése során az ügy előadója köteles a 
releváns adatokat rögzíteni és karbantartani. 
 

A rendészeti tevékenységekhez kapcsolódó ellenőrzési kötelezettségek 
 
44. Az ORFK rendészeti főigazgatója felelős a Robotzsaru rendszer rendészeti tevékenységet 

támogató felületeinek működését biztosító kiindulási adatok, kódszótárak tartalmáért. 
 
45. Az intézkedést foganatosító rendőri szerv szakterület szerint érintett szervezeti elemének 

vezetője gondoskodik az alárendeltségébe tartozó szolgálati ágak állománya által 
végrehajtott intézkedések kapcsán a Robotzsaru rendszerben rögzített adatok: 

 
a) ellenőrzéséről; 
b) hiányos vagy hibás adatbevitel esetén azok pótlásáról, javításáról. 

 
46. A szolgálatirányító parancsnok az állomány eligazítását és beszámoltatását a Robotzsaru 

Neo rendszerben teljesíti, felelős az abban rögzített adatok pontosságáért, hitelességéért. 
 

Adatközlés, adatszolgáltatás 
 
47. A rendészeti statisztikai adatszolgáltatást a Robotzsaru rendszer adatbázisában található 

adatokra alapozva, a Robotzsaru rendszer által biztosított felület alkalmazásával kell 
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teljesíteni. 
 
48. A rendészeti statisztikai adatokat a helyi szerv vezetője havi rendszerességgel összesíti, a 

tárgyhót követő hónap 2. munkanapjáig hitelesíti, és azt továbbítja a területi szervhez, 
ahol azokat összesítik, majd az összesített adatokat a tárgyhót követő hónap 3. 
munkanapjáig továbbítják a központi szakirányítást végző szervezeti egység részére. 

 
 
49. A havi rendészeti statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget a Belügyminisztérium 

kijelölt szerve részére a központi szakirányítást végző szervezeti egység a Robotzsaru 
rendszer e célra létrehozott moduljának használatával teljesíti. 

 
 
50. Jogszabályban adatigénylésre feljogosított szervek megkeresését – saját ügyeire 

vonatkozóan – az eljáró szerv a Robotzsaru rendszer által biztosított felület 
felhasználásával teljesíti. 

 
 
51. Országos szintű adatszolgáltatásra jogosult: 
 

a) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztályának vezetője; 
b) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője; 
c) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztályának vezetője; 
d) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztályának vezetője; 
e) az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Rendészeti Elemző-Értékelő Osztályának 

vezetője. 
 

Közrendvédelmi és határrendészeti szolgálati ág 
 
52. A közrendvédelmi és határrendészeti szolgálati ágak állományába tartozók a Robotzsaru 

rendszer rendészeti tevékenységet támogató alrendszer munkavégzésükkel kapcsolatos 
funkcióit alkalmazzák. A Rendőrség Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatában, továbbá a 
Körzeti Megbízotti Szabályzatában szereplő szolgálati okmányok közül a Robotzsaru 
rendszerben kell vezetni: 
a) a munkatérképet; 
b) a szolgálattervezetet; 
c) az eligazítási füzetet; 
d) a beszámoltatási füzetet; 
e) a szolgálati naplót; 
f) a járőrkörzet leírást; 
g) a járőr útiránytervet; 
h) a járőrlapot; 
i) az őrutasítást; 
j) az őrutasítást (objektumőr részére); 
k) az őrutasítást (objektumőr – fegyveres biztonsági őr részére); 
l) az őrutasítást (rendkívüli őr részére); 
m) az őrutasítást (kísérőőr részére); 
n) az őrutasítást (fogdaőr részére); 
o) az őrutasítást (mozgóőr részére); 
p) a Szolgálati Naplót (körzeti megbízottak részére); 
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q) a területleírást (körzeti megbízottak részére); 
r) Ideiglenes Szolgálati Lapot (szolgálati könyv). 

 
Igazgatásrendészeti szolgálati ág 

 
53. A Robotzsaru rendszer szabálysértési moduljában iktatott ügyekben a jogerős 

elmarasztalást tartalmazó döntések, illetve a közlekedési előéleti pontrendszer 
jogszabályokban meghatározott adatainak rögzítése kötelező, azt a Robotzsaru rendszer 
közvetlenül továbbítja a Központi Szabálysértési Nyilvántartásba, illetve a Közigazgatási 
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalába (a továbbiakban: KEKKH). 

 
54. A helyi igazgatásrendészeti vezető köteles: 
 

a) gondoskodni annak ellenőrzéséről, hogy a Robotzsaru rendszer szabálysértési 
moduljában iktatott ügyekben a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a 
Központi Szabálysértési Nyilvántartás, illetve a KEKKH felé továbbítandó adatok 
helyesen kerültek-e rögzítésre; 

b) a Robotzsaru rendszer szabálysértési moduljából továbbított, és oda visszaérkezett 
hibás tételek javításához szükséges intézkedéseket foganatosítani. 

 
Közlekedésrendészeti szolgálati ág 

 
55. A közlekedésrendészeti szolgálati ág a közlekedési balesetekkel kapcsolatos iratokat a 

Robotzsaru rendszerben állítja elő. A személyi sérülést okozó közúti közlekedési 
balesetek esetén a „Jelentés személyi sérüléses közúti közlekedési balesetről” elnevezésű 
iratot a helyszínelés befejezése után a vonatkozó ORFK utasításban meghatározottak 
szerint kell elkészíteni. 

 
56. A közvetlen vezető köteles gondoskodni a Robotzsaru rendszerben rögzített adatok 

helyességének ellenőrzéséről. 
 
 
57. A közlekedésrendészeti szervezeti elemek vezetői a „Közlekedési balesetek 30 napos 

megyei ellenőrzése” elnevezésű modul használatával – az általuk kijelölt alparancsnok 
útján – gondoskodnak a személyi sérülést okozó közúti közlekedési balesetek számára és 
kimenetelére vonatkozó adatok nyilvántartásáról. 

 

 

58. A Központi Statisztikai Hivatal részére történő, a személyi sérülést okozó közúti 
közlekedési balesetekre vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a 
Robotzsaru rendszer e feladatra kifejlesztett moduljának használatával kell teljesíteni. 

 
 
59. A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos ügyek feldolgozásáért felelős szerv 

vezetőjének feladata annak ellenőrzése, hogy a Robotzsaru rendszer közigazgatási bírság 
moduljában iktatott ügyekben a központi bírságnyilvántartásba továbbítandó, 
jogszabályokban meghatározott adatok helyesen kerültek-e rögzítésre. 
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Ügyeleti szolgálat 

 
60. Az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti és Védelmi Igazgatási Osztály a Netzsaru 

rendszert, a területi szervek, a helyi szervek és a határrendészeti kirendeltségek a 
Robotzsaru NEO rendszer ügyeleti modulját teljes körűen alkalmazzák. 

 
Ellenőrzési szakszolgálat 

 
61. A Rendőrségről szóló törvény alapján foganatosított rendőri intézkedések, illetve azok 

elmulasztása miatt benyújtott panaszok kivizsgálását a Robotzsaru rendszer megfelelő 
moduljának a felhasználásával kell lefolytatni. 

 
VI.  A Robotzsaru rendszer gazdasági területi használata 

 
62. Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság és szervezeti elemei részére biztosítani kell a 

Robotzsaru rendszer Pénzügyi modul valamennyi felületét, amelyek lehetőséget 
teremtenek a befolyó bevételek azonosítására, a folyamat gyorsítására, valamint 
valamennyi szakterület tájékoztatásának felgyorsítására a szakterületet érintő bevételekről. 

 
VII. Naplóállomány kezelése, az azokból történő adatszolgáltatás 

 
63. A Robotzsaru rendszer naplóállományából történő adatszolgáltatásra irányuló megkeresés 

teljesítésére kizárólag az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Elemző-Értékelő 
Főosztálya jogosult a Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős 
szervezeti elem által üzemeltetett adatbázisból. Az adatbázishoz történő hozzáférést, 
valamint a jogszabályban meghatározott megőrzési idő leteltét követően az adatok 
selejtezését a Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős szervezeti elem 
biztosítja. 

 
64. A Robotzsaru rendszerben végzett műveleteket dokumentáló naplóadatok szerven belüli 

felhasználásához, az azokba belső ellenőrzés céljából történő betekintéshez, illetve az 
abban szereplő adatok kinyomtatásához az érintett szervezeti egység, szervezeti elem 
vezetőjének előzetes írásbeli engedélye szükséges. 

 
 

VIII. Felel ősségi viszonyok, kötelességek 
 

A vezető felelőssége 
 
65. A szakterület szerint érintett szervezeti elem vezetője felelős: 

a) a Robotzsaru rendszer működésére irányadó jogszabályok és a vonatkozó belső 
normák rendelkezéseinek betartatásáért; 

b) az irányítása alá tartozó szervezeti elem Felhasználói részére a munkakörnek 
megfelelő jogosultság igényléséért; 

c) a Robotzsaru rendszer működtetéséhez kapcsolódó rendelkezések – különösen az 
adatvédelemre és a minősített adat védelmére vonatkozó előírások – megtartásának 
rendszeres ellenőrzéséért és az ellenőrzés megszervezéséért; 

d) a bűnügyi szolgálati ág esetében a nyomozás operatív érdekeinek figyelembevételével 
az egyes ügyekre vonatkozó hozzáférési jogosultságok megfelelő beállításáért; 
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e) az irányítása alá tartozó szervezeti elemnél a Robotzsaru rendszer alkalmazásához 
szükséges technikai feltételek biztosításának kezdeményezéséért és a képzési 
feltételek megteremtéséért; 

f) az irányítása alatt álló szervezeti elem állományához tartozó személy hozzáférési 
jogosultsága haladéktalan kiosztásának, illetve indokolt esetben a jogosultság 
visszavonásának kezdeményezéséért; 

g) a munkája során tapasztalt és jelzett hibákról a szolgálati út betartásával a Robotzsaru 
rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős szervezeti elemet irányító vezető felé 
jelentés küldéséért. 

 
66. A Robotzsaru rendszerhez hozzáférési jogosultsággal rendelkező személy részére 

Felhasználói jogosultsággal rendelkező más személy helyettesítése céljából, a 
helyettesítéssel megbízni kívánt személy közvetlen vezetője kezdeményezheti ideiglenes 
jogosultság biztosítását, illetve annak visszavonását. 

 
67. A szervezeti elem vezetője felelős a vezetése, irányítása alatt álló szervezeti elem 

vonatkozásában: 
a) a harcérték jelentés és a szolgálatvezénylés pontos, naprakész vezetéséért; 
b) a Robotzsaru rendszerben rögzített változó bér adatok minden hónap 5. napjáig történő 

hitelesítéséért. 
 

A Felhasználók kötelessége 
 
68. A Felhasználó köteles: 

a) a Robotzsaru rendszer használatához szükséges ismereteket megszerezni, és azok 
gyakorlati alkalmazásából vizsgát tenni; 

b) a Robotzsaru rendszer használatához irányadó jogszabályok és belső normák 
rendelkezéseit betartani; 

c) a Robotzsaru rendszerhez kapcsolódó hozzáférési jogosultságát biztosító jelszavát a 
jogosulatlan hozzáféréstől védeni; 

d) a szolgálati feladatok ellátása során a Robotzsaru rendszer által biztosított informatikai 
eszközökkel megvalósított szolgáltatásokat – a beosztásához és tevékenységéhez  
biztosított jogok és lehetőségek figyelembevételével – teljes körűen alkalmazni, 
hasznosítani. 
 

A rendszergazdai feladatot ellátók felelőssége 
 
69. A Robotzsaru rendszer működéséhez szükséges szervereket üzemeltető területi szervek, 

valamint helyi szervek rendszergazdái kötelesek a Robotzsaru rendszer verzióváltásait az 
újabb verzió kiadását követően, egy munkanapon belül végrehajtani. 

 
70. A hálózati üzemeltetésért felelős rendszergazda köteles: 

a) a Robotzsaru rendszert érintő üzemzavar, meghibásodás esetén annak kiküszöbölését, 
helyreállítását azonnal megkezdeni, ezzel egyidejűleg arról a Felhasználókat és/vagy 
az érintett szerv ügyeletét tájékoztatni; 

b) két órát meghaladó kiesés esetén az okok, a tett és tervezett intézkedések megtételének 
ismertetésével a Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős 
szervezeti elem felé soron kívül jelenteni; 

c) a Robotzsaru rendszer 24 órás működését biztosítani, 
d) a mentési, frissítési, karbantartási, illetve olyan egyéb előre tervezhető 
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tevékenységeket, amelyek a Robotzsaru rendszer működésében időszakosan 
fennakadásokat okoznak, olyan időszakban végezni, amely legkevésbé hátráltatja a 
Felhasználóknak a Robotzsaru rendszerrel kapcsolatos feladatellátását. 

 
IX. A Robotzsaru rendszer fejlesztése 

 
71. A Robotzsaru rendszer fejlesztését a Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért 

felelős szervezeti elem végzi az országos rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségébe 
tartozó szervezeti egységek által írásban megfogalmazott igények alapján. 

 
72. A rendszerfejlesztés fejlesztési dokumentáció alapján történik, amelyet az ORFK bűnügyi 

főigazgatója, rendészeti főigazgatója, illetve gazdasági főigazgatója hagyhat jóvá. A 
rendszerfejlesztést követő tesztelésben a fejlesztést kezdeményező szervezeti egység 
képviselője köteles részt venni. A következő Robotzsaru rendszerverzió kiadására 
kizárólag hibátlan rendszerteszt esetén kerülhet sor, ehhez az engedélyt a Robotzsaru 
rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős szervezeti elem vezetője adja meg. 

 
73. Jogszabályváltozás miatti rendszermódosítás esetén a Robotzsaru rendszer egyes 

elemeinek – irat-tartalmat, szótárelemet, alkalmazás modult érintő – változtatásait a 
központi szakmai irányító szervezeti egységek által meghatározottak szerint kell 
végrehajtani azzal, hogy a módosításokat a Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és 
üzemeltetéséért felelős szervezeti elem önállóan is végrehajthatja, amennyiben a 
módosításokkal érintett központi szakmai irányítói szervezeti egységek hozzájárulását 
előzetesen beszerzi. 

 
74. Az ORFK Hivatala a Rendőrség tevékenységét érintő jogszabályok – így különösen a 

Rendőrségről szóló törvény, a büntetőeljárásról szóló törvény, a Büntető Törvénykönyvről 
szóló törvény, a szabálysértésekről szóló törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény – kihirdetett módosításáról, hatályon 
kívül helyezéséről soron kívül értesíti a Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és 
üzemeltetéséért felelős szervezeti elem vezetőjét a fejlesztések rendszerben történő 
átvezetésének időben történő végrehajtása érdekében. 

 
75. A Robotzsaru rendszer fejlesztését, hibáinak, hiányosságainak korrekcióját a Felhasználók 

a szolgálati út betartásával – javaslat formájában – a Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és 
üzemeltetéséért felelős szervezeti elem vezetőjénél kezdeményezhetik. A területi 
koordinátorok – általános szakmai támogatási tevékenységük keretében – a Robotzsaru 
rendszer szervezetüknél történő alkalmazása során koordinálják a Robotzsaru rendszer 
fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős szervezeti elem vezetője felé a fejlesztésre 
irányuló javaslatokat. 

 
76. A Robotzsaru rendszer Felhasználói kézikönyv elkészítéséért a Robotzsaru rendszer 

fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős szervezeti elem a felelős. A dokumentációkat a 
munkafolyamatok elkülönítésével, a feladatok sorrendiségének figyelembe vételével kell 
elkészíteni, olyan részletességgel, hogy az oktatásban részesült Felhasználó annak 
segítségével feladatait önállóan legyen képes ellátni a Robotzsaru rendszerben. 

 
77. A Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős szervezeti elem minden új 

verzió bevezetése előtt aktualizálja a Robotzsaru rendszer Felhasználói kézikönyvét, 
megjelölve benne a verzió bevezetésének dátumát. A verzióváltással egy időben közreadja 
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a rendszerben végrehajtott, az adott verzióval bevezetett változásokat, valamint 15 napon 
belül a Felhasználói kézikönyv aktualizált változatát. 

 
78. A Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős szervezeti elem felelős: 

a) a Robotzsaru rendszer biztonságos működtetésért; 
b) a szükséges informatikai infrastruktúra – szerverek, hálózat, munkaállomások, 

szoftverek – rendelkezésre állásáért; 
c) a Robotzsaru rendszer fejlesztőinek informatikai, szoftverfejlesztési, informatikai 

biztonságtechnikai szakmai továbbképzéséért; 
d) a továbbfejlesztéshez szükséges eszközök, fejlesztő eszközök biztosításáért. 

 
X. A Robotzsaru rendszer használatához szükséges ismeretek oktatása 

 
79. Az ORFK felelős szakterülete – az iskolarendszerű képzésben résztvevők részére a 

Robotzsaru rendszer gyakorlati ismeretei oktatásának megszervezése érdekében – 
megkeresi az érintett oktatási intézmények vezetőit azzal, hogy az oktatást olyan módon 
kötelesek megszervezni, hogy 
a) abba szakirányú oktatók bevonására is sor kerüljön; 
b) az oktatást záró gyakorlati vizsgát a Rendőrségen rendszeresített aktuális oktató verzió 

felhasználásával kell lebonyolítani; 
c) a vizsgáztató mentor és a vizsgázó aláírásával ellátott, a sikeres vizsgáról készült 

nyomtatvány egy példányát a vizsgázó személyügyi dossziéjában kell megőrizni. 
 
80. A rendőri szervek vezetői – a Robotzsaru moduloknak megfelelően – kötelesek: 

a) az általuk irányított szerv Felhasználóinak számához és munkaköréhez igazodó számú 
mentort kijelölni; 

b) indokoltság esetén gondoskodni új mentor kijelöléséről. 
 
81. A humánigazgatási szakszolgálatok: 

a) a helyi szervek közreműködésével gondoskodnak a mentorok listájának 
összeállításáról, aktualizálásáról; 

b) az összeállított listát a Felhasználók részére hozzáférhetővé teszik az oktatási és 
vizsgáztatási feladatok végrehajtása érdekében. 

 
82. A Robotzsaru rendszer használatához szükséges ismeretek oktatása „mentor” és 

„felhasználó” szintű képzés keretében történik: 
a) a mentorok képzését a Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős 

szervezeti elem végzi; 
b) a Felhasználók oktatása mentorok által, szükség szerint a rendészeti oktatási 

intézmények bevonásával történik. 
 
83. A Robotzsaru rendszer oktatásával kapcsolatos szervezési feladatokat az érintett szerv 

humánigazgatási szakszolgálata köteles elvégezni. 
 
84. Minden olyan Robotzsaru rendszert érintő fejlesztés esetén, amely új modul bevezetését 

teszi szükségessé, „mentor” és „felhasználó” szintű oktatást kell végrehajtani az érintett 
Felhasználók számára. 
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XI.  A Robotzsaru rendszer használata, fejlesztése során irányadó adatvédelmi 
követelmények 

 
85. A humánigazgatási szakszolgálat vezetője a hivatásos szolgálati, kormánytisztviselői, 

közalkalmazotti jogviszony, illetve munkaviszony létesítésétől számított 5 munkanapon 
belül köteles gondoskodni az érintett dolgozó 6. mellékletben előírt adatainak Robotzsaru 
rendszerben történő rögzítéséről, az adatokban bekövetkezett változás esetén annak 
aktualizálásáról. 

 
86. A Felhasználók Robotzsaru rendszerhez kapcsolódó jogosultságainak vezetése (felvétel, 

törlés, módosítás) a 3. melléklet szerinti jogosultságkérő lap alapján történik, amelyet két 
példányban kell kitölteni, egy példányt irattárban kell elhelyezni, a másik példányt a 
Felhasználó személyügyi anyagában kell kezelni azt követően, hogy a rendszergazda a 
rajta szereplő jogosultságokat rögzítette, ennek tényét aláírásával igazolta. A Felhasználó 
Robotzsaru jogosultsággal összefüggő feladatait a munkaköri leírásában rögzíteni kell. 

 
XII. Vegyes és záró rendelkezések 

 
87. Az utasítás a közzétételét követő nyolcadik napon lép3 hatályba. 

 
88. Hatályát veszti: 

a) a Robotzsaru-2000 integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer jogosultsági 
rendjéről, illetve egyes adatvédelmi előírásairól szóló 1/2003. (II. 12.) ORFK 
utasítás; 

b) a szakértői vélemények elektronikus tárolásáról, valamint a pénzhamisítással, a hamis 
pénz kiadásával és a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények releváns adatainak 
számítógépes rögzítésének szabályairól szóló 15/2007. (OT 9.) ORFK utasítás. 

 
89. Az ORFK gazdasági főigazgatója jelen utasítás hatályba lépésétől számított 90 napon 

belül köteles elkészíteni a Robotzsaru rendszerre vonatkozó Fejlesztési Szabályzatot és a 
Rendszer Üzemeltetési Szabályzatát. 

 
90. A Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős szervezeti elem az utasítás 

hatálybalépésétől számított 90 napon belül – az üzemeltetés alatt álló változatnak 
megfelelő állapothoz igazodóan – aktualizálja a rendszer kézikönyveit és gondoskodik 
azok folyamatos naprakészségéről. 

 
 
 
 
 Dr. Hatala József 

r. altábornagy sk. 
 

 

 

 

                                                 
3 Közzétételére a Hivatalos Értesítő 50. számában, 2011. szeptember 23-án került sor, hatályba lépés napja: 
2011. október 1. 
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1. melléklet a 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasításhoz 

A Robotzsaru rendszerben feldolgozott egyes ügyek szintjéhez kapcsolódó jogosultságok 
meghatározásáról 

A Robotzsaru rendszer használata során az ügy előadójának közvetlen vagy felettes elöljárója 
az ügyhöz különböző hozzáférési szinteket határozhat meg, az egyes ügyekkel kapcsolatban 
jogadásra más nem jogosult. 

Alapvetően négyfajta hozzáférési ügy-jogosultság van: a priorálás, a betekintés, az 
iratrögzítés, és a „jogadás”. 

1. A priorálási joggal rendelkező felhasználó kereshet az ügy releváns adataira és 
megtekintheti azokat (ezek azok az adatok, amiket az ügyelőadó kiemelt az iratokból). 

2. A betekintési joggal rendelkezők bele is nézhetnek az egyes iratokba, kinyomtathatják 
őket, illetve megvizsgálhatják az ügyben szereplő eseményeket, tényállásokat, 
személyek adatait.  

3. Az iratrögzítési joggal bíró felhasználók készíthetnek az ügyhöz új iratokat 
(kihallgathatnak, jegyzőkönyveket vehetnek fel stb.). 

4. A „jogadási joggal” rendelkezők megváltoztathatják az ügy jogosultsági szintjét, 
illetve az ügyben a mások számára adott jogokat. 

A „jogadási joggal” rendelkező felhasználók egy adott ügyhöz alapesetben tizennégy 
különböző jogosultsági szint közül választhatják ki a legmegfelelőbb hozzáférési szintet. A 
programban az egyes jogosultsági szintet a szinthez tartozó megfelelő betű-, vagy számjelzés 
megadásával lehet meghatározni. A betű- és számjelzés közötti különbség az ügy lezárását 
követő hozzáférésre vonatkozik. Ha az előadó elöljárója a jogosultsági szinthez betűjelzéssel 
ellátott szintet határoz meg, akkor az ügy lezárását követően zárt marad, tehát az ügyhöz 
hozzáférni jogosult felhasználók köre és jogosultsága az ügy lezárását követően sem bővül, 
azaz megmarad az ügy folyamatában lévő állapot. Az ügyhöz hozzáférő minden más 
felhasználó csak priorálási jogosultsággal fog rendelkezni. 
Ha az előadó elöljárója a jogosultsági szinthez számjelzéssel ellátott szintet határoz meg, 
akkor az ügy lezárását követően nyílttá válik, tehát az ügyhöz hozzáférési lehetőséggel 
rendelkező felhasználók köre és jogosultsága az ügy lezárását követően bővül. Ez azt jelenti, 
hogy azt a lezárást követően az ügyhöz hozzáférni jogosult minden felhasználó priorálhatja, 
továbbá betekinthet az adott ügy adataiba. 
A felhasználók tekintetében az ügyhöz történő hozzáférési jogosultság alapvetően az alá-, 
fölérendeltségi struktúrát követi, de a rendszer rugalmasságát kihasználva ettől eltérő 
jogosultsági struktúra is kialakítható. 

A rögzített szervezeti struktúra alapján egy ügyhöz az alábbi jogosultsági szintek 
határozhatóak meg: 

1. „0” vagy „a” jogosultsági szint: 
Az ügy előadójának és az ügyhöz hozzáférő minden felhasználónak priorálási, betekintési, 
iratrögzítési joga van. A közvetlen parancsnok és a felettes parancsnokok ezek mellett 
jogadási joggal is rendelkeznek.  
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2. „1” vagy „b” jogosultsági szint meghatározása esetén: 
 

Az ügy előadójának, közvetlen munkatársainak, közvetlen beosztottainak és az ő 
beosztottaiknak priorálási, betekintési, iratrögzítési joga van. A közvetlen parancsnok és a 
felettes parancsnokok ezek mellett jogadási joggal is rendelkeznek. Az ügyhöz hozzáférő 
további felhasználóknak csak priorálási joguk van. 

 
3.  „2” vagy „c” jogosultsági szint meghatározása esetén: 

 
Az ügy előadójának és közvetlen munkatársainak priorálási, betekintési, iratrögzítési joga 
van. A közvetlen parancsnok és a felettes parancsnokok ezek mellett jogadási joggal is 
rendelkeznek. Az ügy előadója közvetlen beosztottainak és azok beosztottainak csak 
priorálási és betekintési joguk van. Az ügyhöz hozzáférő további felhasználók csak 
priorálási joggal rendelkeznek.  

 
4. „3” vagy „d” jogosultsági szint meghatározása esetén: 

 
Az ügy előadójának és közvetlen munkatársainak priorálási, betekintési, iratrögzítési joga 
van. A közvetlen parancsnok és a felettes parancsnokok ezek mellett jogadási joggal is 
rendelkeznek. Az ügy előadójának közvetlen beosztottai és azok beosztottai, illetve az 
ügyhöz hozzáférő további felhasználók csak priorálási joggal rendelkeznek.  

 
5. „4” vagy „e” (alapértelmezett) jogosultsági szint meghatározása esetén: 

 
Az ügy előadójának priorálási, betekintési, iratrögzítési joga van. A közvetlen parancsnok 
és a felettes parancsnokok ezek mellett jogadási joggal is rendelkeznek. Az ügy 
előadójának közvetlen munkatársainak priorálási és betekintési joga van. Az ügy 
előadójának közvetlen beosztottai és azok beosztottai, illetve az ügyhöz hozzáférő további 
felhasználók csak priorálási joggal rendelkeznek.  
 
6. „5” vagy „f” jogosultsági szint meghatározása esetén: 

 
Az ügy előadójának priorálási, betekintési, iratrögzítési joga van. A közvetlen parancsnok 
és a felettes parancsnokok ezek mellett jogadási joggal is rendelkeznek. Az ügy előadóján 
és felettesein kívül más felhasználónak még priorálási szinten sincs hozzáférése az 
ügyhöz. 

 
7. „6” vagy „g” jogosultsági szint meghatározása esetén: 

 
Ugyanazok a jogok illetik meg a felhasználókat, amelyek az „5” vagy „f” jogosultsági 
szintnél. 
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2. melléklet a 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasításhoz 
 

Robotzsaru rendszerhez tartozó jogosultságok 

A) Általános jogosultsági szintek 

I.  „vezető” szerepkör 

1. bűnügyi vezetői jogosultsági szint: 
A helyi Robotzsaru rendszerben az érdemi döntési jogosultságok teljes körét 
tartalmazó jogosultsági szint, amely lehetővé teszi – a vezetői és irányítói jogkör 
gyakorlása során – a jogosult irányítása alá tartozó szerv, illetve szervezeti elem 
valamennyi ügyéhez történő hozzáférést, ennek során a vezetői ellenőrzés elvégzését. 
A vezetői jogosultsággal rendelkező: 

− meghatározza az ügy hozzáférési szintjét, 
− ellenőrzi a releváns adatok rögzítését, 
− kijavítja, vagy kijavíttatja a hibásan rögzített releváns adatokat, 
− kezdeményezi az irányítása alá tartozó szerv, vagy szervezeti egység 

állományába tartozó személyek Robotzsaru rendszerhez kapcsolódó 
jogosultságainak megadását és visszavonását, 

− a rendelkezési joga keretén belül jogosult az adott üggyel kapcsolatban 
jogosultsággal rendelkező személyek körét és az általuk gyakorolható 
jogokat meghatározni, 

− rendelkezik a kiadmányozási és elemző jogkörrel, 
− elkészíti a szolgálatvezénylést, 
− elkészítteti a harcérték nyilvántartást. 

A bűnügyi vezető egy felületről az „Elintézendő tevékenységek” menüpontból tud 
minden tevékenységet (szignálás, kiadmányozás, feladat-meghatározás, koordinálás) 
indítani, ellenőrizni. 

2. rendészeti vezetői jogosultsági szint: 
A helyi Robotzsaru rendszerben az érdemi döntési jogosultságok teljes körét 
tartalmazó jogosultsági szint, amely lehetővé teszi – a vezetői és irányítói jogkör 
gyakorlása során – a jogosult irányítása alá tartozó szerv, illetve szervezeti egység 
valamennyi ügyéhez történő hozzáférést, ennek során a vezetői ellenőrzés elvégzését. 
A vezetői jogosultsággal rendelkező: 

− meghatározza az ügy hozzáférési szintjét,  

− ellenőrzi a releváns adatok rögzítését, 
− kijavítja, vagy kijavíttatja a hibásan rögzített releváns adatokat, 
− kezdeményezi az irányítása alá tartozó szerv, vagy szervezeti egység 

állományába tartozó személyek Robotzsaru rendszerhez kapcsolódó 
jogosultságainak megadását és visszavonását, 

− a rendelkezési joga keretén belül jogosult az adott üggyel kapcsolatban 
jogosultsággal rendelkező személyek körét és az általuk gyakorolható 
jogokat meghatározni, 

− rendelkezik a kiadmányozási és elemző jogkörrel, 
− elkészíti a szolgálatvezénylést, 
− elkészítteti a harcérték nyilvántartást. 
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A rendészeti vezető egy felületről az „Elintézendő tevékenységek” menüpontból tud 
minden tevékenységet (szignálás, kiadmányozás, feladat-meghatározás, koordinálás) 
indítani, ellenőrizni. 

II.  „adminiszt” szerepkör 

3. adminisztrátori jogosultsági szint: 

Önálló érdemi döntési jogosultsággal nem rendelkező személy által betöltött 
szerepkör, jogosultjának a Robotzsaru rendszerben feladata a vezetői jogosultsággal 
rendelkező személy döntéseinek gyakorlati végrehajtáshoz kapcsolódó adminisztratív 
tevékenység végzése, határidők figyelése. Érkeztetés, postabontás, iktatás, revízió, 
értékelő lap készítése tevékenységi körben lát el feladatokat, a jelenléttel kapcsolatos 
kimutatásokat készít, szignálási, vezetői utasításokat rögzít. Releváns adatok 
módosítására, vagy törlésére nem jogosult. 

III.  „ügyelőadó” szerepkör 

4. ügyelőadói jogosultsági szint: 

Nyomozati tevékenységet folytató, illetve  közigazgatási hatósági (szabálysértési, 
általános, illetve egyéb, az Iratkezelési Szabályzatban meghatározott ügyfajták 
esetében) eljárásban előadóként eljáró személy által betöltött szerepkör, jogosultja a 
vezetője által részére kiszignált üggyel kapcsolatos eljárás során keletkezett releváns 
adatokat a Robotzsaru rendszerben rögzíti, karbantartja, iratot állít elő, elvégzi a 
szükséges priorálásokat. 

5. bűnügyi technikusi ügyelőadó: 

Feladata az ügyelőadói szerepkörhöz kapcsolódó tevékenység mellett a 
gyanúsítottként kihallgatott személyek fényképfelvételének, illetve a helyszíni szemle 
során, valamint a büntetőeljárás lefolytatásával kapcsolatban készített egyéb 
fényképfelvételeknek a Robotzsaru rendszerben történő rögzítése, priorálások 
elvégzése. 

6. szabálysértési ügyelőadó: 

Dönt az irat sorsáról, rögzíti az intézkedéseket, létrehozza az adott tevékenységhez 
kapcsolódó iratot. A szabálysértési hatóság által tett minden intézkedéshez irat 
kapcsolódik és az irat létrehozásával rögzül az intézkedés. Az iratot (így például 
határozat, áttétel, felterjesztés, végrehajtás) kötelező a Robotzsaru Neo szabálysértési 
moduljában előállítani. Az ügyintéző rögzíti továbbá a más szervek által hozott 
döntéseket (például bíróság, ügyészség); gondoskodik a közlekedési előéleti pont 
cselekményhez rendeléséről, illetve a határozat jogerejének meghatározásával annak 
továbbításáról. Statisztikai adatgyűjtést, különböző szempontú lekérdezéseket 
végezhet; kiadmányozási jogkörrel is rendelkezik. 

7. közlekedésrendészeti ügyelőadó: 

Dönt az irat sorsáról, rögzíti az intézkedéseket, létrehozza az adott tevékenységhez 
kapcsolódó iratot. Statisztikai adatgyűjtést, különböző szempontú lekérdezéseket 
végezhet, kiadmányozási jogkörrel is rendelkezik. 

8. általános ügyelőadó: 

Dönt az irat sorsáról, rögzíti a tevékenységéhez kapcsolódó iratokat, különböző 
szempontú kereséseket, lekérdezéseket végezhet. 
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B) Speciális jogosultsági szintek 

IV.  „jelenléti” szerepkör 

9. jelenléti jogosultsági szint: 

A jelenléti jogosultsággal rendelkező személy feladata a szolgálatvezénylés, jelenléti 
ívek vezetése, pénzügyi listák nyomtatása. 

V. „közbizt” szerepkör 

10. közbiztonsági jogosultsági szint: 

A Rendőrség közbiztonsági tevékenységével kapcsolatos szerepkör, jogosultjának 
feladata az általa végzett igazoltatásokkal kapcsolatos adatok, rendőri jelentések, 
személyes szabadságot korlátozó rendőri intézkedések releváns adatainak a 
Robotzsaru rendszerben történő rögzítése, a szükséges priorálások elvégzése. 

VI.  „panasz” szerepkör 

11. panaszfelvevő jogosultsági szint: 

A panaszfelvevő jogosultjának feladata az ügyfelek panaszainak, bejelentéseinek, 
feljelentéseinek Robotzsaru rendszerben történő rögzítése, az ezzel kapcsolatban 
szükségessé váló priorálások elvégzése. 

VII.  „iktató” szerepkör  

12. iktatói jogosultsági szint: 

a) az általános iktató feladata a Robotzsaru rendszerben – az Iratkezelési 
Szabályzat rendelkezései szerint – az iktatás teljes körű vezetése, azaz a 
Robotzsaru rendszerben új ügy érkeztetése, folyamatban lévő ügyhöz 
érkeztetés, továbbított ügyek elküldése, az ügyek kivezetése, irattározása, 
selejtezése, nyilvántartások vezetése, illetve a havi ügyforgalmi statisztikák 
elkészítése; 

b) a bűnügyi iktató feladata a bűnügyekben – az Iratkezelési Szabályzat 
rendelkezései szerint – az iktatás teljes körű vezetése, az a) pontban leírtak 
végzése. 

VIII.  „osztály-iktatói” szerepkör 

13. osztály-iktatói jogosultsági szint: 

Az osztály-iktató jogosultság azonos az „iktató” szerepkörénél leírtakkal, de ez a 
személy csak a saját szervezetének ügyeivel (érkeztetésekkel) dolgozhat. 

IX.  „átmeneti irattáros” szerepkör 

14. átmeneti irattáros jogosultság szint: 

Az átmeneti irattáros jogosultjának feladata az átmeneti irattár kezelése. 

X. „központi irattáros” szerepkör 

15. központi irattáros jogosultság szint: 

A központi irattáros jogosultjának feladata a központi irattári adatok módosítása, 
selejtezési lista elkészítése, felülvizsgálata, selejtezés végrehajtása, a levéltárba adással 
kapcsolatos tevékenységek ellátása. 
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XI.  „közpanasz” szerepkör 

16. közérdekű panasz jogosultsági szint: 

A 105-ös iktatókönyvben teszi lehetővé a feldolgozást. 

XII.  „ügyeletes” szerepkör 

17. ügyeletes jogosultsági szint: 

Az ügyeletes ezen jogosultsági szint alkalmazásával rögzíti a Robotzsaru rendszerben 
az ügyeleti ideje alatt történt eseményeket, azokról ügyeleti naplót készít, vezeti az 
ügyeleti nyilvántartásokat, átadja a rendszerben a szolgálatot az őt követő 
ügyeletesnek, illetve – amennyiben munkaköri leírása így rendelkezik – felveszi a 
bejelentéseket és a feljelentéseket, szükséges esetben bűnügyi iktatószámot ad. 
Minden felettes szerv ügyeleti szolgálatának ügyeletesi jogosultsággal rendelkező 
munkatársa jogosult az alárendelt szerv ügyeleti szolgálata által rögzített események 
ellenőrzésére, melynek keretében azt megtarthatja, módosíthatja, kiegészítheti. 

XIII.  „technikus” szerepkör 

18. technikusi jogosultsági szint: 

A technikusi jogosultsággal rendelkező személy feladata az ügyelőadói szerepkörhöz 
kapcsolódó tevékenység mellett a gyanúsítottként kihallgatott személyek 
fényképfelvételének, illetve a helyszíni szemle során, valamint a büntetőeljárás 
lefolytatásával kapcsolatban készített egyéb fényképfelvételeknek a Robotzsaru 
rendszerben történő rögzítése. 

XIV.  „váltás” szerepkör 

19. váltásparancsnoki jogosultsági szint: 

A váltásparancsnoki jogosultsági szint jogosultjának feladata a szolgálatirányítás 
/intézkedések, küldések ellenőrzése/, beszámoltatás, baleseti gócpont-szótár 
figyelemmel kísérése. 

XV.  „naplólekérdező” szerepkör 

20. naplóállomány lekérdező jogosultsági szint: 

A naplólekérdező jogosultsággal rendelkező személy jogosult a saját szervezetének 
naplóállományából lekérdezni, az egyszerűsített lekérdező felület használatával. 

XVI.  „lekérdező” szerepkör 

21. általános lekérdező jogosultsági szint: 

Minden felhasználónak rendelkezésre áll a „Keresések” és a „Kapitánysági 
jelentésekben keresés” menüpont, a „lekérdező” ezeken túl a felsorolt további 
kereséseket, listákat, statisztikákat is futtathatja: 

− kapitánysági jelentésekben keresés; 
− kiegészítő rendszerekben keresés; 
− univerzális statisztika, Bűnügyi statisztika; 
− keresések; 
− közlekedési statisztika; 
− közrendvédelmi statisztika; 
− speciális listák; Térképészeti alrendszer; 
− speciális statisztika (vámos). 
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XVII.  „napijel” szerepkör 

22. napi jelentés készítés jogosultsági szint: 

A napi jelentés készítés jogosultsággal rendelkező személy jogosult a kapitánysági és 
főkapitánysági napi jelentés elkészítésére, önálló szerepkör, amely a „Jelentő-
rendszerek” menüben jelenik. 

XVIII.  „fogda” szerepkör 

23. fogda nyilvántartás vezetése jogosultsági szint: 

A „fogda” szerepkör jogosultja vezeti a fogda nyilvántartást, önálló szerepkör, mely a 
„Jelentő rendszerek” menüben jelenik meg. 

XIX.  „harcérték” szerepkör 

24. harcérték jelentés előállító jogosultsági szint: 

A „harcérték” szerepkörrel rendelkező személy jogosult a „harcérték jelentés” 
elkészítésére. Önálló szerepkör, amely a „Jelentő-rendszerek” menüben jelenik meg. 

XX.  „btastatk” szerepkör 

25. kapitánysági statisztikus jogosultsági szint: 

A „btastatk” szerepkörrel rendelkező személy jogosult az ENYÜBS adatlapok 
kapitányság szinten történő kezelésére, az azokkal kapcsolatos adminisztratív 
tevékenységek végrehajtására. 

XXI.  „btstatm” szerepkör 

26. megyei statisztikus jogosultsági szint: 

A „btstatm” szerepkörrel rendelkező személy jogosult az ENYÜBS adatlapok területi 
szintű feldolgozására. A szerepkör jogosultja a nyomozó hatóság azon tagja, aki a 
bűnügyi statisztikai adatot az adatkezelő rendszerben kezeli, valamint aki a nyomozó 
hatóságnál keletkező bűnügyi statisztikai adatoknak az adatkezelő rendszerből az 
adatgyűjtő rendszerbe – így a Belügyminisztérium – felé továbbítja. 

XXII.  „objfel-rögzít ő” szerepkör 

27. objektív felelősség alapadatainak rögzítése jogosultsági szint: 

Az „objfel-rögzítő” szerepkörrel rendelkező személy jogosult az objektív 
felelősséghez tartozó elsőfokú adatok rögzítésére, a szabálysértési adatkérők tömeges 
nyomtatására, az objektív felelősség statisztika készítésére, a lista ügyek átadására, 
fényképek bemásolására és a fénykép adatbázis ürítésére. 

XXIII.  „objfel-regió” szerepkör 

28. régiós objektív felelősség jogosultsági szint: 

Az „objfel-regió” szerepkörrel rendelkező személy jogosult az objektív felelősséghez 
kapcsolódó elsőfokú közigazgatási eljárások keretében az adatok, iratok rögzítésére, 
ellenőrzésére, az iratok tömeges nyomtatására, a tértivevény, a fellebbezés 
visszaérkezésének, a bírság befizetésének regisztrálására, a bírság befizetésének havi 
hitelesítésére, az objektív felelősség statisztika, a kiküldött határozatok és a nem 
fizetők lista elkészítésére, a lista ügyek átadására, fényképek bemásolására és a 
fénykép adatbázis ürítésére. 
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XXIV.  „rendszgazd” szerepkör 

29. helyi rendszergazda jogosultsági szint: 

A helyi szerveknél szolgálatot teljesítő rendszergazda jogosultsággal rendelkező 
személy feladata: 

− a meglévő eszközök rendeltetésszerű üzemeltetésével a Robotzsaru 
rendszer folyamatos, huszonnégy órás működtetéséhez szükséges feladatok 
ellátása, 

− vezetői utasítás alapján a felhasználói jogosultságok technikai 
karbantartása, 

− vezetői utasítás alapján a helyi naplóállományokból keresések végrehajtása. 

30. régiós rendszergazda jogosultsági szint: 

A Robotzsaru régiós központjainál szolgálatot teljesítő rendszergazda jogosultsággal 
rendelkező személy feladata: 

− a meglévő eszközök rendeltetésszerű üzemeltetésével a Robotzsaru 
rendszer folyamatos, huszonnégy órás működtetéséhez szükséges feltételek 
ellátása, 

− a szerver és a szoftverek üzemelésének felügyelete, 
− vezetői utasítás alapján a felhasználói jogosultságok technikai 

karbantartása, 
− a napló állományok és a napló archiválások elkészítése és előírásszerű 

tárolása, 
− vezetői utasítás alapján a helyi naplóállományokból keresések végrehajtása, 
− az üzemeltetési előírásoknak megfelelően az előírt fájlok időszakos 

mentésének elvégzése, 
− verzióváltás esetén a verzióváltáshoz kötött időn belül a programmal 

kapcsolatos változások átvezetése, a verzióváltás okairól a területi szervek 
Robotzsaru munkacsoport vezetői részére tájékoztatás adása. 

XXV.  „expediáló” szerepkör 

31. expediáló jogosultsági szint: 

Az expediáló jogosultsággal rendelkező személy feladata az ügyek, alszámok küldése 
más szervnek, a postaküldés és expediálás menüpontokkal. 

XXVI.  „elektronikus-expediáló” szerepkör 

32. elektronikus-expediáló jogosultsági szint: 

Az elektronikus-expediáló jogosultsággal rendelkező személy feladata az elektronikus 
formában meglevő ügyek, alszámok „tanúsított” küldése más szervnek. 

XXVII.  „postabontó” szerepkör 

33. postabontó jogosultsági szint: 

A postabontó jogosultsággal rendelkező személy feladata az iratképző szervhez 
érkeztetett anyagok kibontása, átadása eljárónak. 
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XXVIII.  „elektronikus-postabontó” szerepkör 

34. elektronikus-postabontó jogosultsági szint: 

Az elektronikus-postabontó jogosultsággal rendelkező személy feladata az iratképző 
szervhez elektronikus formában érkeztetett anyagok „tanúsított” kibontása, átadása 
eljárónak. 

XXIX.  „érkeztető” szerepkör 

35. irat-érkeztető jogosultsági szint: 

Az irat-érkeztető jogosultsággal rendelkező személy feladata az iratképző szervhez 
érkezett anyagok dokumentált befogadása. 

XXX.  „kiadmányozó” szerepkör 

36. kiadmányozó jogosultsági szint: 

A kiadmányozó jogosultsággal rendelkező személy feladata a más iratképző szervhez 
küldött anyagok „tanúsított” kiadmányozása. 

XXXI.  „szignáló” szerepkör 

37. szignáló jogosultsági szint: 

A szignáló jogosultsággal rendelkező személy feladata az ügyekkel kapcsolatos 
szignálási tevékenységek „tanúsított” végrehajtása. 

XXXII.  „aláíró” szerepkör 

38. aláíró jogosultsági szint: 

Az aláírói jogosultsággal rendelkező személy a kiadmányozáson túl jogosult másik 
aláíró rögzítésére. 

XXXIII.  „szabálysértés” szerepkör 

39. szabálysértési jogosultsági szint: 

Ez egy csoport-szerepkör. Csak az a személy tud a szabálysértési szakterületen iratot 
előállítani, iratot küldeni, bármilyen iratot szabálysértési számra, alszámra iktatni, 
szabálysértési ügyre rákeresni, aki ennek a csoportnak a tagja. 

XXXIV.  „ügypostázó” szerepkör 

Az ügypostázó szerepkörrel rendelkező személy jogosult a Robotzsaru NEO 
rendszerben ügyet, iratot küldeni, ügyküldés esetén opcionálisan ügylezáró 
jogosultságot is gyakorolhat. 

XXXV.  „objpénzügy-orfk” szerepkör 

Kirótt és befolyt objektív felelősséges ügyek bírságának nyomon követése érdekében 
létrehozott, országos számlára történő könyvelést biztosító könyvelői modul. 

XXXVI.  „objpénzügy-régió szerepkör 

Kirótt és befolyt objektív felelősséges ügyek bírságának nyomon követése érdekében 
létrehozott, régiós számlára történő könyvelést biztosító könyvelői modul. 
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XXXVII.  „supervisor” szerepkör 

A Robotzsaru rendszer fejlesztését végző személy részére adható jogosultság, 
jogosultja a fejlesztési tevékenyégen túl hibafeltárási, hibaelhárítási feladatokat is 
végez. 

XXXVIII.  „beléptető” szerepkör 

A felügyelt objektumba belépő alkalmazottak és vendégek be- és kilépésének 
regisztrálására szolgáló felhasználói jogosultság. 

XXXIX.  „pénzügyi hitelesítő” szerepkör 

Szolgálatvezénylés (jelenléti ív) főmenüben minden hónap elején nyíló havi zárások, 
listák. 

XL.  „szabslekérdező” szerepkör 

Szabálysértési keresések, listák menü almenüje: Központi Szabálysértési Nyilvántartás 

XLI.  „kaptbelept” szerepkör 

Beléptető rendszer, objektumokba való be/ki léptetés. 

XLII.  „penzügy” szerepkör 

Pénzügyi modul, átutalással és csekkel érkezett bevételek ügyekhez párosítása. 

XLIII.  „mk_jelent ő_kaps” szerepkör 

Magyar Államkincstár töltő rendszer rendőrkapitánysági szint. 

XLIV.  „mk_jelent ő_megye” szerepkör 

Magyar Államkincstár töltő rendszer megyei szint. 

XLV.  „mk_jelent ő_gei” szerepkör 

Magyar Államkincstár töltő rendszer GEI szint. 

XLVI.  „lekérdező-külső” szerepkör 

A rendőrség számára külsős szervek dolgozói számára adott lekérdezési szerep. 

XLVII.  „ruházati-el őadó” szerepkör 

A ruházati modulon belül megyei szinten képes rögzíteni (saját megyére 
vonatkoztatva). 

XLVIII.  „ruházati-vezető” szerepkör 

A ruházati modulon belül a saját megyéjéhez van hozzáférése. 

XLIX.  „határrendész” szerepkör 

„Rendészeti, határrendészeti tevékenységek” ellátása. 

L. „anyagi-felelős” szerepkör 

A „cafeteria rögzítő” főmenün belül a „szervezeti szintű adatrögzítés” menüpontban 
látja el a feladatát, a hozzátartozó dolgozók cafeteria igénylését hitelesíti. A „Magyar 
Államkincstár töltő rendszer” főmenüjén belül elhelyezkedő „cafeteria bevételek 
regisztrálása” menüponton belül dolgozhat. 
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LI.  „ellenőrz” szerepkör 

A „vezetői tevékenységek” főmenüben található „vezetői tevékenységek 
dokumentálása” menüponton belül van jogosultsága. 

LII.  „vedelmifel” szerepkör 

A védelmi felelős számára az „Ügyeleti modul” menün belül egyetlen menüponthoz a 
„Harcérték-bekérés/jelentés” elindításához biztosít jogosultságot. A védelmi felelős 
(és a rendszergazda) jogosult csak karbantartani a címkörzeteket. 

LIII.  „mappa_karbantartó” szerepkör 

A Feladat végrehajtás, koordináció főmenüben a Dokumentum/Feladat rendszerező 
modulon belül biztosítja, hogy a szerepkörrel rendelkező felhasználó 
mappákat(dossziékat) hozzon létre. 

LIV.  „dokumentum_felrakó” szerepkör 

A Feladat végrehajtás, koordináció főmenüben a Dokumentum/Feladat rendszerező 
menüben biztosítja, hogy a szerepkörrel rendelkező felhasználó a létrehozott 
mappákba(dossziékba) ügyirat – irat - példány típusú objektumokat helyezzen el, 
feladatokat hozzon létre. 
 

C) Kapcsolt jogosultsági szintek 

I.  Elemző-értékelő jogosultsági szint: 

Az elemző-értékelő jogosultsággal rendelkező személy az adott Robotzsaru rendszert 
működtető rendőri szerv vezetőjének döntése alapján meghatározott ügykörben 
visszavonásig érvényes jogosultsággal rendelkezik az érintett helyi Robotzsaru 
rendszerben – az elemző-értékelő munkakörbe tartozó tevékenység végzése érdekében 
– a folyamatban lévő, illetve a feldolgozott eljárások adataiba történő betekintésre. 

II.  Ellenőrző jogosultsági szint: 

Az ellenőrző jogosultsággal rendelkező személy – a szakmai irányítás keretében 
végzett, illetve az ellenőrzési szakszolgálat által folytatott ellenőrzési tevékenység 
ellátása érdekében – az adott Robotzsaru rendszert működtető rendőri szerv 
vezetőjének döntése alapján, a munkaköre és az ellenőrzés jellege alapul vételével 
meghatározott ügykörben határozott, vagy határozatlan idejű betekintési joggal 
rendelkezik az érintett helyi Robotzsaru rendszerben. 

III.  Forrónyomos jogosultsági szint: 

A forrónyomos jogosultsággal rendelkező személy a vezető döntése alapján a 
forrónyomos szolgálat ellátásához szükséges irat-előállítási és priorálási jogokkal 
rendelkezik. 
 

D) Kivételes jogosultságok 

A Robotzsaru rendszerben az előbbieken túlmenően egyedi módon is 
meghatározhatók jogosultságok. Az egyedi módon meghatározható jogosultságoknak 
két fajtája a jogöröklés útján megkapott jogosultság, valamint a kivételként beállítható 
ügy-jogosultság. 
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− A jogöröklés funkcióval a felhasználó állománytáblában elfoglalt helyét 
lehet örökíteni egy másik felhasználó részére. E funkcióval a felhasználó az 
egyes ügyekben gyakorolt jogkörét helyettesítés időtartamára, vagy 
folyamatos nyomozócsoportos együttműködés érdekében átruházza a 
kijelölt személy részére. Bármely felhasználó esetén jogöröklés beállítására 
a rendszergazda, valamint saját jogkörének átadását a felhasználó is 
kezdeményezheti. A jogöröklés mindig időhöz kötött. 

− Kivételként beállítható ügy-jogosultságok: az ügy előadójának közvetlen 
felettese vagy annak elöljárója a felsorolt jogosultsági szinteken túlmenően 
az ügyben kivételként is felruházhat Robotzsaru rendszerbeli felhasználókat 
jogosultsággal. Ezen funkció használatával határozható meg a priorálási, 
betekintési, iratrögzítési és jogadási jogosultság, tekintettel arra, hogy az 
egyedileg meghatározott jogosultsági szint nem fed le minden olyan 
lehetséges esetet, amelynek alkalmazása a gyakorlatban indokolt lehet. 
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3. melléklet a 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasításhoz 
 

A Robotzsaru rendszerhez kapcsolódó jogosultságkérő lap

Szám: ………………..
A Robotzsaru rendszerhez kapcsolódó jogosultságkérő lap

Engedélyezés célja:

*Felfüggesztés visszavonása

*Jogosultság:

Objektív felelősségi régió
Objektív felelősségi rögzítő
Obj. felelősségi ORFK pü.
Obj. felelősségi MRFK pü.

* nem
* nem
* nem
* nem
* nem
* nem

i á b s A B C D

Jogosultság időtartama: *Visszavonásig

Beosztás:

Ph.: Aláírás:

A fent megjelölt jogosultság biztosítását, módosítását, visszavonását engedélyezem:

Ph.:

* A megfelelő helyre tegyen X-et!

** A megfelelő részt karikázza be!

Név:

nincs**Iktatókönyvei: ** Napi jelentés betekintés szintje: 

Jogosultság megadását kérő vezető:

Dátum: Vezető beosztása, aláírása:

Parancsnoka:

*igen  Lekérdezés a VIR-ből (Netzsaru BM felület): 
Lekérdezés az összes ügyben (Netzsaru felület): 

Lekérdezés és betekintés a ……………….……………………………………..számú ügybe.

Ellenőr jogkör dátuma: ………………………………….
Határozott idejű: ……………..……….-ig

*igen  

Név, rendf., beosztás:

Aláíró
Adminisztrátor Kiadmányozó

Szervezet:

Robotzsaru kilenc-karakteres azonosító (amennyiben már rendelkezik ilyennel):   

Születési hely, idő: BM tel:

*Jogosultság visszavonása

Jogosultság felfüggesztése: …………………….-tól ……………………...-ig. 

Rendszergazda
Supervisor

*Jogosultság engedélyezése *Jogosultság módosítása

Közbiztonsági

BTA stat. kapitánysági
BTA stat. megyei
Bűnjel-nyilvántartó

Közérdekü panasz

Napi jelentés
Napló lekérdező

Beléptető Központi irattáros

Teljes ügylistát láthat: *igen  

Elektronikus expediáló
Elektronikus postabontó
Érkeztető

Elemző jogkör: *igen  
Állandó forrónyomos: *igen  

Osztály iktató
Panaszfelvevő
Pénzügyi hitelesítő

Ügypostázó
Váltásparancsnok

Fogda
Harcérték
Iktató
Jelenléti

Szabálysértési lekérdező

Technikus
Ügyeletes
Ügyelőadó

Vezető

Átmeneti irattáros
Szignáló

KEKKH-val kapcsolata van (személy- lakcím -gépjármű adatok): *igen  

Expediáló

Lekérdező

Postabontó
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4. melléklet a 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasításhoz 
 

A Netzsaru országos digitális, bűnügyi, bűnüldözési irattárhoz kapcsolódó jogosultság 
engedélyező lap 

Szervezet: 

 
Név, rendfokozat, beosztás: 

 
 
 
Születési hely, idő: BM telefon: 

 
Oktatás helye, ideje: 

 
Engedélyezés 
célja:* 

Jogosultság 
engedélyezése 

Jogosultság 
módosítása 

Jogosultság 
visszavonása 

 
Jogosultság:* 

Lekérdezés az összes ügybe  

Lekérdezés és betekintés az összes ügybe  

Lekérdezés és betekintés a …………………………………………………..…ügyeibe**   

Lekérdezés és betekintés a ………………………………………….. …számú ügyébe***   

 
Betekintés az összes ügyeleti naplóba 

 

 
Jogosultság időtartama: Visszavonásig! Határozott idejű: 

…………………………….-ig 

 
Parancsnoka: 

 
 

A jogosultság megadását kérő vezető: 
Név: 

 
Szervezet, beosztás: 

 
A fent megjelölt jogosultság biztosítását, módosítását, visszavonását engedélyezem: 

Dátum:  Vezető aláírása, beosztása: 

..……………………………………….. 

…………………………………………. 

 

*Jelölje  „X”-el az értelmezendő rovatot! ** A szerv megnevezését kell beírni! *** Az adott 
ügyszámot (a szerv ENYÜBS kódjával együtt) kell beírni! 

Robotzsaru azonosító: 
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5. melléklet a 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasításhoz 

A Robotzsaru rendszer és egyéb informatikai rendszerek kapcsolata 

1. A Robotzsaru rendszer adattovábbítási célú kapcsolatai: 

a) Kriminalisztikai Archiváló Rendszer (KAR), 
b) Automatikus Arcképfelismerő és Azonosító Rendszer (3AR), 
c) Körözési Információs Rendszer (HERMON), 
d) Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer, 
e) Központi Szabálysértési Nyilvántartó Rendszer, 
f) Bűnügyi és Rendészeti Biometrikus Adatok Nyilvántartása, 
g) Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ felé a szervezett bűnözéssel 

összefüggő bűncselekmények vonatkozásában, 
h) Központi Bírság Nyilvántartó (Nemzeti Közlekedési Hatóság), 
i) Közlekedési előéleti pontot nyilvántartó szerv (KEKKH), 
j) Közúti személyi sérüléses közlekedési balesetek (KSH). 

2. A Robotzsaru rendszer on-line módon adatokat kér: 

a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából, 
b) a járműnyilvántartásból, 
c) a központi szabálysértési nyilvántartásból, központi okmány nyilvántartóból, 
d) a HERMON Körözési Információs Rendszeren keresztül a schengeni információs 

(SIS) rendszerből, 
e) az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala Gondnokoltak Elektronikus 

Nyilvántartásából, 
f) Központi Bírság Nyilvántartótól (Nemzeti Közlekedési Hatóság). 
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6. melléklet a 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasításhoz 

A rendőrségi dolgozók személyes adatai a Robotzsaru rendszerben való rögzítéséhez 

• Személyes adatok: 

− Név: 
− Születési idő: 
− Neme: 

• Szolgálatvezényléshez, változó bér kifizetéséhez: 

− Rendfokozat: 
− Beosztás: 
− Tevékenység besorolás: 
− Jelvényszám: 
− Szolgálati forma: 
− Dolgozót megillető pótlékok: 
− Szabadság adatok: 
− Vezénylési adatok: 
− Adószám: 
− Tajszám: 

• Harcérték jelentő modulhoz: 

− Lakcím: 
− Kiértesítési cím: 
− Telefonszám: 
− Rendelkezésre állás (otthonából a munkahelyre beérkezési idő): 
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Szám: 21/2011. 

 
 

AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
 

19/2011. (IX. 23.) ORFK  
 

utasítása 
 

a rendőri intézkedések gyakorlati végrehajtásának alapvető taktikáiról szóló 18/2008. 
(OT 10.) ORFK utasítás módosításáról 

 

A rendőri intézkedések gyakorlati végrehajtásának alapvető taktikáiról szóló 18/2008.  
(OT 10.) ORFK utasítás módosítására kiadom az alábbi 

 
u t a s í t á s t. 

 
1. A rendőri intézkedések gyakorlati végrehajtásának alapvető taktikáiról szóló 18/2008.  
(OT 10.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 6. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„6. Az instruktoroknak – a vezető instruktorok által elkészített és az állományilletékes 
parancsnok által jóváhagyott részletes kiképzési terv alapján – havonta legalább 4 óra 
időtartamban kell végezniük a közterületi szolgálatot ellátó végrehajtó állomány képzését, 
melynek időtartamára mentesíteni kell őket az egyéb szolgálati feladatok alól. A vezető 
instruktorok ellenőrzik a helyi szintű szerveknél folyó intézkedés-taktikai képzést és az 
instruktorok munkáját.” 
 
2. Az Utasítás 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8. Az intézkedés-taktikai képzés végrehajtásáról, annak tapasztalatairól a 2. pontban 
meghatározott vezetők éves összefoglaló jelentést készítenek, és azt a tárgyévet követő év 
január 15-ig felterjesztik az ORFK rendészeti főigazgatójának.”  

 
3. Ezen utasítás a közzétételét követő 15. napon4 lép hatályba. 
 
 
 
 Dr. Hatala József 

r. altábornagy sk. 
 

 

                                                 
4 Közzétételére a Hivatalos Értesítő 50. számában, 2011. szeptember 23-án került sor, hatályba lépés napja: 
2011. október 8. 


