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I. FEJEZET 
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

 
 
1. Az intézkedés (a továbbiakban: ügyrend) hatálya kiterjed a Pásztó Rendőrkapitányságra (a 

továbbiakban: PRK), a szerv hivatásos és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állományára, 
valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó 
munkavállalóira.  
 

2. A PRK szervezeti felépítését az 1. számú melléklet, a szervezeti ábráját a 2. számú 
melléklet, a részletes szervezeti struktúrát és a rendszeresített beosztásokat az 
állománytáblázat tartalmazza.  

 
 

II. FEJEZET 
A PRK 

 
 
3. A PRK az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott bűnmegelőzési, bűnüldözési, 

közigazgatási és rendészeti feladatokat ellátó szerv. 
 
4. A PRK a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: NMRFK) közvetlen 

alárendeltségében működő, annak gazdasági, pénzügyi és szakmai irányítása alatt álló, 
önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, önálló feladat- és hatáskörrel működő 
szervezet. 

 
5. A PRK illetékessége a kapitányság működési területére terjed ki. 
 
 

III. FEJEZET 
A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ FELADATAI 

 
 
6. A kapitányságvezető: 

a. önálló felelősséggel vezeti a PRK-t, irányítja és ellenőrzi annak működését, szakmai 
tevékenységét; 

b. jogszabályban meghatározott testületek és személyek előtt beszámol a PRK 
illetékességi területének közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról;    

c. kiadja a PRK ügyrendjét, javaslatot tesz annak jóváhagyására; 
d. évenként értékeli a PRK tevékenységét, stratégiai terveinek megvalósulását és 

annak megfelelően intézkedik az aktualizálásra; 
e. gondoskodik a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben 

előírt jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről; 
f. felügyeli a közegészségügyi-járványügyi és munkabiztonsági felügyeleti rendszer 

érvényesülését a PRK szervezeti elemeinél; 
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g. jóváhagyja: 
a. a PRK éves feladattervét és ellenőrzési terveit, 
b. a szolgálati alegységek stratégiai jelentőségű terveit, 
c. a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket, javaslatokat, 
d. a különleges jogrendi időszak feladataira való felkészülés végrehajtási 

okmányait jóváhagyásra felterjeszti, 
e. alárendeltségébe tartozó beosztottak és vezetők munkaköri leírásait; 
f. a PRK éves selejtezési jegyzőkönyvét; 

h.  jóváhagyja vagy kiadmányozza a megyei rendőr-főkapitány és annak helyettesei 
részére az alárendeltségébe tartozó vezetők által készített felterjesztéseket, 
átiratokat; 

i. képviseli a PRK-t; 
j. jogszabályi lehetőségek függvényében megköti a PRK és más szervek közötti 

együttműködési megállapodásokat; 
k. kezdeményezi a PRK működését, feladatkörét érintő jogszabályok és 

szervezetszabályozó eszközök megalkotását, módosítását, hatályon kívül 
helyezését; 

l. gondoskodik a szükséges belső normák megalkotásáról, a PRK-ra irányadó 
intézkedések összhangjáról, érvényesítéséről, indokolt módosításáról és a szükséges 
dereguláció elvégzéséről; 

m. vezeti a PRK-t, mint helyi nyomozó hatóságot, amely nyomozó szerveinek a 
felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza; 

n. első fokon elbírálja a PRK szervezeti elemeinek hivatásos állományú tagja által  
foganatosított rendőri intézkedés ellen benyújtott panaszokat, amelyekkel szemben, 
ha fellebbezés érkezik, azt elbírálásra felterjeszti az NMRFK vezetőjének; 

o. gondoskodik a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti 
panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálásáról, valamint az egyéb 
bejelentésnek minősülő bejelentések kezelésével összefüggő - a panaszok és 
bejelentések kezeléséről szóló ORFK utasításban meghatározott - feladatok 
végrehajtásáról; 

p. díjkitűzési jogot gyakorol; 
q. felelős az NMRFK sajtószóvivőjével és sajtóreferensével együttműködve a 

médiatartalom-szolgáltatókkal kapcsolatos kommunikációs tevékenységért; 
r. állandó tagja a Pásztó Járást érintő Helyi Védelmi Bizottságnak; 
s. kijelöli a PRK tűzvédelmi felelősét, valamint a munkavédelmi előírások betartása 

érdekében kijelöli a PRK egészségügyi megbízottját; 
t. javaslatot tesz az NMRFK állományából adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, 

kijelöli a PRK adatvédelmi megbízottját, valamint gondoskodik a PRK Adatvédelmi 
Szabályzatának kiadásáról; 

u. kinevezi a PRK biztonsági vezetőjét, gondoskodik a PRK Biztonsági 
Szabályzatának kiadásáról, ellátja a minősített adat védelméről szóló törvényben a 
minősített adatot kezelő szerv vezetője számára meghatározott feladatokat; 

v. gondoskodik az Informatikai Biztonsági Szabályzat oktatásáról, betartatásáról;    
w. ellátja az elektronikus ügyintézés és az iratkezelés felügyeletét; 
x. kijelöli a PRK érkeztető pontját, TÜK nyilvántartóját; 
y. ellátja a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 

szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. §-ában foglalt feladatait; 
z. jogosult útzár és kiemelt biztonsági intézkedés alkalmazásának, valamint fokozott 

ellenőrzés vagy akció elrendelésére a PRK illetékességi területén; 
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aa. csapaterő alkalmazását rendelheti el a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény 58. § (1) bekezdés b)-j) pontjában meghatározott esetekben; 

bb. ellátja a közérdekű, illetve a közérdekből nyilvános adatok kezelésével kapcsolatos 
feladatokat; 

cc. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 141. §-a 
alapján jogosult készenlét és kiemelt készenlét elrendelésére; 

dd. megteszi a szükséges intézkedéseket a korrupció elleni hatékony fellépés érdekében; 
ee. gondoskodik a közvetlen alárendeltségébe tartozók egyéni 

teljesítményértékelésének, illetve a hivatásos állományúak minősítésének 
elkészítéséről; 

ff. jogszabályban meghatározottak szerint végrehajtja a szervezeti 
teljesítményértékelést; 

gg. megbízza védelmi tisztet;  
hh. megbízza a fegyelmi feladatok ellátásával az arra kijelölt személyt; 
ii. figyelemmel kíséri a személyi állomány egészségügyi, fizikai és pszichikai 

alkalmassági helyzetét, megteszi a szükséges intézkedéseket; 
jj. gondoskodik a személyi állomány képzéséről és továbbképzéséről;  
kk. intézkedik az utánpótlással és a nyugállományba helyezéssel kapcsolatos feladatok 

ellátására; 
ll. gyakorolja a munkáltatói jogkört a PRK szervezeti elemeinél, a munkavállalók és a 

közfoglalkoztatottak kivételével; 
mm. gondoskodik a gyűlölet-bűncselekmények kezelésével összefüggő rendőrségi 

feladatok végrehajtásáról szóló ORFK utasításban foglalt feladatok végrehajtására; 
nn.   javaslatot tesz az NMRFK vezetőjének osztály, alosztály, csoport és azokkal 

azonos jogállású szervezeti egység létrehozására, megszüntetésére, a körzeti 
megbízottak számára, székhelyére, működési területére, körzeti megbízotti székhely 
kijelölésére;  

oo. javaslatot tesz a hatáskörét meghaladó, jogszabályban meghatározott személyzeti 
intézkedések kezdeményezésére;  

pp. gondoskodik a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 
teljesítéséről; 

qq. rendszeresen ellenőrizteti a rendőrkapitányság és a rendőrőrs épülete 
fellobogózásának végrehajtását, valamint a zászlók, illetve a zászló rudak 
tisztítására, cseréjére, gondozására vonatkozó jogszabályi előírások betartását; 

rr. gondoskodik a jogszabályok alapján a PRK hatáskörébe tartozó szabálysértési 
hatósági feladatok ellátásáról;  

ss. köteles a PRK előállító helyiségének, illetve az ott lévő személyek elhelyezési 
körülményeinek ellenőrzésére, jogszerűségének vizsgálatára;  

tt. megteszi a szükséges intézkedéseket a PRK hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági 
eljárások teljesítése érdekében;  

uu. gyakorolja a hatáskörébe utalt ügyekben a munkáltatói, személyzeti, munkaügyi, 
szervezési, elismerési és fegyelmi jogköröket, a külön jogszabály szerint 
meghatározott beosztások, feladatkörök betöltése esetén kezdeményezi a 
nemzetbiztonsági ellenőrzést;   

vv. felelős az állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetéért, cselekvési egységéért, a 
szolgálati fegyelemért.  

ww. intézkedik a PRK állományának utánpótlására; 
xx. gondoskodik a szociális és kegyeleti gondozás körébe tartozó feladatok ellátásáról; 
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yy. a PRK havi pénzügyi kerete kapcsán intézkedéseket tesz és kezdeményez a 
működési feltételek biztosítása és a rendelkezésre álló eszközök észszerű és 
takarékos használata érdekében; 

zz. havonta fogadónapot tart a lakosság részére; 
aaa. kártérítési ügyekben első fokon eljár; 
bbb. felügyeli a PRK állományának képzési és továbbképzési kötelezettségeinek 

betartását;  
ccc. képviseli a PRK-t a lakás bizottságban; 
ddd. képviselteti a PRK-t a szociális bizottságban. 
eee. A Rendőrkapitányság a járványügyi készültség védelmi intézkedéseinek 

időszakában kereskedelmi hatóságként hatósági ellenőrzést hajt végre és az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény értelmében jogsértés feltárása 
esetén döntést hoz.  

   
IV. FEJEZET 

A HELYETTESÍTÉS RENDJE 
 
7. A kapitányságvezetőt tartós távolléte, illetve akadályoztatása esetén: 

a. a bűnügyi osztályvezető helyettesíti;  
b. a bűnügyi osztályvezető együttes távolléte, illetve akadályoztatása esetén a 

rendészeti osztályvezető helyettesíti; 
c.  a bűnügyi osztályvezető és a rendészeti osztályvezető együttes távolléte, illetve 

akadályoztatása esetén az őrsparancsnok helyettesíti; 
d. valamennyi fenti vezető távolléte, akadályoztatása esetén a helyettesítés egyedi 

kijelölés alapján történik.  
 

8. Az NMRFK Rendészeti Igazgatóság Tevékenység-irányítási központ szolgálatot teljesítő 
ügyeletvezetője hivatali időn kívül a kapitányságvezető és helyetteseinek egyidejű távolléte 
esetén gyakorolja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-
irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó 
központok egységes működéséről szóló ORFK utasításban meghatározott 
kapitányságvezetői jogköröket, valamint megteszi az elsődleges intézkedéseket a 
szolgálatirányító parancsnokok bevonásával. 

 
V. FEJEZET 

A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RÉSZÉRE  
MEGÁLLAPÍTOTT JOGKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA 

 
9. A 11/2006. (III.14.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a kapitányságvezető 15 napot 

meghaladó távolléte, akadályoztatása esetén felhatalmazza a helyetteseit (bűnügyi 
osztályvezetőt, távolléte esetén a rendészeti osztályvezetőt, távolléte esetén az 
őrsparancsnokot), hogy helyette és nevében a fegyelmi eljárással kapcsolatos jogkört 
gyakorolják. Az átruházott jogkörben eljáró vezető legfeljebb a Hszt. 185. § (1) bekezdés 
a, és b, pontjában meghatározott fenyítéseket szabhatja ki. Nem alkalmazható ez a szabály, 
ha a fegyelmi eljárás során katonai vétséget kell elbírálni.     
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10. A kapitányságvezető a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.) 
kormányrendelet 4. § b, pontja alapján a teljesítményértékeléssel kapcsolatos jogkört - a 
vezetésük alá tartozó állomány tekintetében -   

a) az osztályvezetőkre, 
b) az őrsparancsnokra, 
c) az alosztályvezetőkre, 
d) az előkészítő csoportvezetőre 

       ruházza át. 
 
11. A kapitányságvezető a különleges jogrendi feladatokra való felkészülés szervezésével, 

ellenőrzésével más vezetőt teljesen vagy részlegesen megbízhat. 
 
12. A kapitányságvezető külön intézkedéssel a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó 

eszközök keretei között megbízhat bármely vezetőt azzal, hogy egyedi ügyben, a nevében 
és megbízásából járjon el. 

 
12/A A Rendőrkapitányság vezetőjének nevében és megbízásából – kereskedelmi hatósági 

ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv alapján – az üzlet ideiglenes bezárására vonatkozó 
döntést a Rendőrkapitányság helyszínen ellenőrzést végrehajtó állományának tagja hozza 
meg és szóban közli a jelen lévő ügyféllel. A döntésről készült határozatot a 
Rendőrkapitányság vezetője, illetve megbízásából és nevében bármelyik osztály jogállású 
vezető kiadmányozhatja.  

 
VI. FEJEZET 

A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RÉSZÉRE EGYES, JOGSZABÁLYBAN 
MEGHATÁROZOTT FELADATOK ELLÁTÁSÁRA KINEVEZETT, KIJELÖLT 

VEZETŐK 
 

13. A kapitányságvezető a törzs kiemelt főelőadóját: 
a) kinevezi a PRK biztonsági vezetőjének. 

 
 

VII. FEJEZET 
KIADMÁNYOZÁS, ZÁRADÉKOLÁSSAL HITELES PAPÍRALAPÚ KIADMÁNY 

ELŐÁLLÍTÁSA ÉS PAPÍRALAPÚ IRAT ELEKTRONIKUSAN HITELES IRATTÁ 
TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSA 

 
14. A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából az NMRFK munkavállalói 

állományára vonatkozó munkáltatói jogkörrel kapcsolatos döntéseket - jogviszony 
létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói döntések kivételével - a PRK 
munkavállalói állománya tekintetében a kapitányságvezető kiadmányozza.   
 

15. A kapitányságvezető kiadmányozza a PRK állományának munkaköri leírásait. 
 

16. A kapitányságvezető kiadmányozza a minősítői jogkörébe tartozó minősítéseket. 
 

17. A kapitányságvezető kiadmányozza a PRK gazdálkodásával kapcsolatosan keletkezett 
iratok felterjesztését. 
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18. A kapitányságvezető kiadmányozza a Hszt. 141. § (2) bekezdésben meghatározott kiemelt 
készenlét elrendelésével kapcsolatos iratokat.   

 
19. A kapitányságvezető kiadmányozza 

a) a PRK tekintetében benyújtott közérdekű bejelentések, panaszok ügyében 
meghozott döntéseket; 

b) a rendőri intézkedés elleni panaszok elbírálása során a közigazgatási eljárásban 
keletkezett iratokat (ügydöntő határozat, felfüggesztő végzés).   

  
20. A szolgálati viszony létesítésével kapcsolatos, munkáltatói jogkör gyakorlója részéről 

elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott 
jognyilatkozatról záradékolással hiteles papíralapú kiadmány készítésére a 
kapitányságvezető közvetlen alárendeltségébe tartozó kiemelt főelőadó, valamint a 
személyzeti ügyekkel foglalkozó ügyviteli segédelőadó (hivatali) jogosult. 

 
 

21. A szolgálati viszony módosításával és megszüntetésével kapcsolatos, valamint az 
összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló, munkáltatói jogkör gyakorlója részéről 
elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott 
jognyilatkozatról - amennyiben az elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése, 
vagy a kézbesítési vélelem szabályainak alkalmazása bármely okból nem lehetséges - 
záradékolással hiteles papíralapú kiadmány készítésére a kapitányságvezető közvetlen 
alárendeltségébe tartozó kiemelt főelőadó, valamint a személyzeti ügyekkel foglalkozó 
ügyviteli segédelőadó (hivatali) jogosult. 

 
22. A fegyelmi, méltatlansági és kártérítési ügyekben munkáltatói jogkör gyakorlója részéről 

elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott 
határozatról - amennyiben az elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése, vagy a 
kézbesítési vélelem szabályainak alkalmazása bármely okból nem lehetséges - 
záradékolással hiteles papíralapú kiadmány készítésére a kapitányságvezető közvetlen 
alárendeltségébe tartozó, ilyen tárgyú ügyek kezelésével külön megbízott kiemelt főelőadó 
jogosult. 

 
23. A 24-26. pontokban nem szabályozott esetekben - a kiállító nem természetes személy 

nevében - az elektronikus iratról záradékolással papír alapú kiadmány készítésére jogosult 
az erre munkaköri leírásban feljogosított személy.  

 
24. Papír alapú iratról elektronikusan hiteles irat készítésére jogosult a Pásztói 

Rendőrkapitányság Másolatkészítési Szabályzatában leírtak szerint az erre munkaköri 
leírásában feljogosított személy. 

 
25. Elektronikus aláírásra és az elektronikus bélyegző használatára jogosult beosztásokat a 

Pásztói Rendőrkapitányság Elektronikus Aláírási és Elektronikus Bélyegzési Szabályzata 
tartalmazza. 

 
26. A Pásztói Rendőrkapitányság Másolatkészítési Szabályzatát, valamint az Elektronikus 

Aláírási és Elektronikus Bélyegzési Szabályzatát a kapitányságvezető kiadmányozza. 
 

27. A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a leltárfelelősségi megállapodásokat 
a PRK személyi állománya vonatkozásában a kapitányságvezető kiadmányozza. 
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28. A Hszt. 140. §-a alapján a túlszolgálatok elrendelését a kapitányságvezető kiadmányozza. 

  
29. A kapitányságvezető nevében és megbízásából a hozzátartozók közötti erőszak miatt 

alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartásról szóló döntés kiadmányozására jogosultak 
a PRK osztályvezetői, alosztályvezetői, őrsparancsnoka és őrsparancsnok-helyettese. 
 

30. A szabálysértési hatóság, illetve az előkészítő csoport jogkörében eljárva határozat 
kiadmányozására jogosultak a PRK rendészeti osztályvezetője, őrsparancsnoka, 
Rendészeti Osztály alosztályvezetői és az őrsparancsnok-helyettes.  
 

31. A kapitányságvezető nevében és megbízásából, a közúti közlekedésről szóló törvényben       
        meghatározott esetekben kiszabható közigazgatási bírságolással kapcsolatos közigazga- 
        tási hatósági eljárásokban határozat és végzés kiadmányozására jogosult a kapitányság  
        Rendészeti Osztályának és rendőrőrsének hivatásos rendészeti állománya.    

 
32. A kapitányságvezető nevében és megbízásából eljárva a Rendőrkapitányság 

igazgatásrendészeti alosztályvezetője jogosult: 
a) az Iratkezelési Szabályzatban vezetők számára meghatározott ügyviteli feladatok 

(különösen a határidőbe tétel engedélyezése és az irattárazás engedélyezése) ellátására 
a szervezetileg közvetlenül alá tartozó állomány vonatkozásában. 

 
33. A kapitányságvezető nevében és megbízásából a büntetőeljárás során keletkező határozatot 

- a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 33. § (2) bekezdésében, valamint a 
Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI.24.) 
BM rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározottak kivételével - a nyomozó szerv vezetője, 
vagy a forrónyomos parancsnok kiadmányozza. 
 

34. A kapitányságvezető nevében és megbízásából a büntetőeljárási cselekményeket érintő 
értesítést, idézést az ügy előadója kiadmányozza. 

 
35. A kapitányságvezető nevében és megbízásából a bűnügyi osztályvezető kiadmányozza a 

Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. 
(XII.13.) kormányrendelet (a továbbiakban: Stat. rendelet) 12. § (4) bekezdésében 
meghatározott hatósági ügyekben, továbbá a körözési tevékenység végrehajtása során 
hozott döntéseket. 

 
36. A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a fogdai befogadási rendelvényeket, 

a fogdai elhelyezés ideiglenes szüneteltetéséhez szükséges írásbeli engedélyt (átkísérési 
utasítás) 
a) hivatali munkaidőben a kapitányságvezető, a bűnügyi osztályvezető, a rendészeti 

osztályvezető; 
b) hivatali munkaidőn túl a kapitányságvezető, a bűnügyi osztályvezető, a rendészeti 

osztályvezető, vagy a TIK ügyeletvezetője kiadmányozzák. 
 

37. A kapitányságvezető nevében és megbízásából az őrsparancsnok kiadmányozza 
a) a rendőri intézkedés elleni panaszok elbírálása során – az ügydöntő határozatot és 

a felfüggesztő végzést kivéve - a közigazgatási eljárásban keletkezett iratokat.   
 



 9 oldal 

 

38. A kapitányságvezető nevében és megbízásából eljárva a Rendőrkapitányság kiemelt 
főelőadója jogosult: 
a) biztonsági vezetőként a PRK titokvédelmi feladatainak ellátására, személyi biztonsági 

tanúsítványok és felhasználói engedélyek kiadmányozásra, a szervezeti egységeinél a 
titokvédelmi rendelkezések betartatására és ellenőrzésére; 

b) adatvédelmi megbízottként - az adatvédelmi tisztviselővel egyetértésben - a PRK  
adatvédelmi tevékenységének koordinálására, betartatására, ellenőrzésére; 

c) az Iratkezelési Szabályzatban vezetők számára meghatározott ügyviteli feladatok 
(különösen a határidőbe tétel engedélyezése és az irattárazás engedélyezése) ellátására 
a szervezetileg közvetlenül a kapitányságvezető alá tartozó állomány vonatkozásában,  
kizárólag a vegyes ügykezelésű ügyekben. 

 
39. A kiadmányozás további részletes szabályait a munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

 
VIII. FEJEZET 

A PRK SZERVEZETI ELEMEINEK FŐBB FELADATAI 
 

1. Rendészeti Osztály 
 
 
40. A rendészeti osztályvezető: 

a) ellátja a Stat. rendelet 12. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatokat; 
b) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a rendészeti szakterülethez 

kapcsolódó oktatási, képzési feladatokat; 
c) a kapitányságvezető részére felterjesztésre előkészíti a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény alapján bejelentett a kizárási indítvány elbírálásához szükséges 
iratokat; 

d) irányítja és ellenőrzi a rendészeti, a közlekedésrendészeti, az igazgatásrendészeti  
szolgálati ágak, továbbá a rendőri csapaterő, a szolgálatparancsnoki rendszer 
tevékenységét; 

e) gondoskodik a fegyverszoba rendjének fenntartásáról, szabályszerű 
működtetéséről; 

f) elvégzi az előállító helyiség, illetve a fegyverszoba ellenőrzésével összefüggő 
feladatokat; 

g) a rendészeti szakterületet érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat; 
h) közvetlenül irányítja az őrsparancsnokkal egyetemben a kapitányság illetékességi 

területét érintő, illetve kiemelt jelentőségű közbiztonsági rendőri feladatok 
tervezését és végrehajtását; 

i) működteti a PRK jelentőszolgálatát, ellátja a rendészeti szakterületet érintő 
nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési feladatokat; 

j) felelős a szolgálati állatok tartásával, igénybevételével kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáért; 

k) felelős a körzeti megbízotti szolgálattal, szolgálatparancsnoki szolgálattal, valamint 
a járőr- és őrszolgálattal összefüggő feladatokért; 

l) közreműködik a jogszabályban meghatározott személyi védelmi feladatok 
teljesítésében; 

m) ellátja az objektumvédelmi feladatokat; 
n) felelős a kísérési feladatok ellátásáért; 
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o) felelős a balesetmegelőzési, közlekedésbiztonsági tevékenységért, irányítja a városi  
balesetmegelőzési bizottság titkárának munkáját; 

p) irányítja, felügyeli a főelőadó (közlekedési) által lefolytatott büntetőeljárások 
törvényszerűségét, szakszerűségét;  

q) felügyeli az eredeti, hamis és hamisított úti, személyazonosító és egyéb okmányok 
digitális adatainak, dokumentációinak és kiegészítő információinak az elektronikus 
okmány-nyilvántartó rendszerbe történő továbbítását; 

r) felügyeli a határrendészethez kapcsolódó jogellenes cselekmények kiszűrésére 
irányuló kompenzációs ellenőrzési rendszert (mélységi ellenőrzések); 

s) felelős a különleges jogrendi időszakban és a magasabb készenlétbe helyezés során, 
valamint a különleges jogrend kihirdetését el nem érő katasztrófahelyzetek 
bekövetkezése esetén végrehajtandó feladatok megszervezéséért, koordinálásáért 
és a felkészülés ellenőrzéséért; 

t) katasztrófa, elemi csapás, rendkívüli események helyszínén szervezi a feladatok 
végrehajtását azzal, hogy tevékenysége során – a lehetőségekhez mérten – érvényre 
juttatja a természet- és környezetvédelmi követelményeket; 

u) részt vesz a bajba jutott légi járművek kutatását, mentését összehangoló központ 
munkájában; 

v) figyelemmel kíséri a belföldi és a nemzetközi közúti forgalomban közlekedő, 
árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek közlekedésével kapcsolatos 
rendelkezések, így különösen a járművek személyzete vezetési- és pihenő idejére 
vonatkozó előírások megtartását, teljesíti az AETR ellenőrzésekkel kapcsolatos 
adatszolgáltatási kötelezettségeket; 

w) gondoskodik a gyűlölet-bűncselekmények kezelésével összefüggő, a szakterületét 
érintő rendőrségi feladatok végrehajtásáról; 

x) ellátja a rendészeti szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési 
feladatokat; 

y) az állomány szakmai tevékenységét úgy irányítja, koordinálja, hogy az előírt 
szakmai szervezeti teljesítményértékelési elvárásokat a kapitányság rendészeti 
területe teljesítse. 

 
2. Bűnügyi Osztály 

 
41. A bűnügyi osztályvezető: 

a) ellátja a Stat. rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat; 
d) a szakterületét érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat, stratégiai terveket, 

koncepciókat dolgoz ki, valamint előjelző tevékenységet folytat a bűnügyi munka 
célirányosabbá tétele érdekében; 

e) ellátja a bűnügyi szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési 
feladatokat; 

f) gondoskodik a bűnügyi adatkezelési - így különösen az információs, illetve 
nyilvántartási - rendszerek folyamatos működtetéséről, előírások szerinti 
használatáról, az adatvédelmi szabályok betartatásáról, szervezi, irányítja, koordinálja 
az ezzel kapcsolatos feladatokat;  

g) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a bűnügyi szakterülethez kapcsolódó 
oktatási, képzési feladatokat; 

h) elsőfokon eljár a Stat. rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásokban és 
szakmai felügyeletet gyakorol a PRK főelőadó (közlekedési) büntetőeljárási 
tevékenysége felett;  
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i) a kapitányságvezető részére felterjesztésre előkészíti a büntetőeljárásról szóló törvény, 
valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján a kizárási 
indítvány elbírálásához szükséges iratokat; 

j) figyelemmel kíséri a PRK bűnmegelőzési tevékenységét, a jellemző elkövetői és 
áldozati magatartások alapján célzott ismeretanyagot dolgoz ki és juttat el az 
állampolgárokhoz, szakmai együttműködést alakít ki és tart fenn az érintett állami, 
önkormányzati és civil szervezetekkel, kamarákkal; 

k) közreműködik a bűnüldöző szervek közötti információcserében; 
l) felelős a külföldi bűnüldözési és nemzetközi rendvédelmi szervek bűnügyi szerveivel 

való hatékony és törvényes kapcsolattartásért; 
m) körözési eljárást folytat; 
n) elvégzi a fegyverszoba ellenőrzésével összefüggő feladatait; 
o) gondoskodik a Bűnügyi Osztály magasabb készenlétbe helyezésének, valamint a 

különleges jogrendi időszakban való továbbműködésének gyakorlati végrehajtásáról; 
p) a fegyver bűnjelkezelői feladatok kivételével bűnjelkezelési tevékenységet végez a 

hatáskörébe tartozó ügyekben; 
q) ellátja a magánnyomozók ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat; 
r) áldozatvédelmi feladatokat lát el; 
s) gondoskodik a gyűlölet-bűncselekmények kezelésével összefüggő, a szakterületét 

érintő rendőrségi feladatok végrehajtásáról; 
t) az állomány szakmai tevékenységét úgy irányítja, koordinálja, hogy az előírt szakmai 

szervezeti teljesítményértékelési elvárásokat a kapitányság bűnügyi területe teljesítse; 
u) végrehajtja az iskolaőrség tevékenységéről szóló, 19/2020. (IX.10.) ORFK utasításban 

foglalt, helyi szervekre vonatkozó rendőri feladatokat. 
 

3. Kállói Rendőrőrs 
 
42. Az őrsparancsnok: 

a) ellátja a Stat. rendelet 12. § (1)-(2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatokat; 
b) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a rendészeti szakterülethez 

kapcsolódó oktatási, képzési feladatokat; 
c) irányítja és ellenőrzi a rendészeti, részben a bűnügyi szolgálati ágak, továbbá a 

rendőri csapaterő tevékenységét; 
d) gondoskodik a fegyvertároló helyiség rendjének fenntartásáról, szabályszerű 

működtetéséről; 
e) a fegyvertároló helyiség ellenőrzésével összefüggő feladatokat; 
f) a rendészeti szakterületet érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat; 
g) közvetlenül irányítja a rendészeti osztályvezetővel egyetemben a kapitányság 

illetékességi területét érintő, illetve kiemelt jelentőségű közbiztonsági rendőri 
feladatok tervezését és végrehajtását; 

h) ellátja a rendészeti szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési 
feladatokat; 

i) felelős a szolgálati állatok tartásával, igénybevételével kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáért; 

j) felelős a körzeti megbízotti szolgálattal, valamint a járőr- és őrszolgálattal 
összefüggő feladatokért; 

k) közreműködik a jogszabályban meghatározott személyi védelmi feladatok 
teljesítésében; 

l) ellátja az objektumvédelmi feladatokat; 
m) felelős a kísérési feladatok ellátásáért; 
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n) felelős a balesetmegelőzési, közlekedésbiztonsági tevékenységért; 
o) felügyeli az eredeti, hamis és hamisított úti, személyazonosító és egyéb okmányok 

digitális adatainak, dokumentációinak és kiegészítő információinak az elektronikus 
okmány-nyilvántartó rendszerbe történő továbbítását; 

p) felügyeli a határrendészethez kapcsolódó jogellenes cselekmények kiszűrésére 
irányuló kompenzációs ellenőrzési rendszert (mélységi ellenőrzések); 

q) felelős a különleges jogrendi időszakban és a magasabb készenlétbe helyezés során, 
valamint a különleges jogrend kihirdetését el nem érő katasztrófahelyzetek 
bekövetkezése esetén végrehajtandó feladatok megszervezéséért, koordinálásáért 
és a felkészülés ellenőrzéséért; 

r) katasztrófa, elemi csapás, rendkívüli események helyszínén szervezi a feladatok 
végrehajtását azzal, hogy tevékenysége során – a lehetőségekhez mérten – érvényre 
juttatja a természet- és környezetvédelmi követelményeket; 

s) részt vesz a bajba jutott légi járművek kutatását, mentését összehangoló központ 
munkájában; 

t) figyelemmel kíséri a belföldi és a nemzetközi közúti forgalomban közlekedő, 
árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek közlekedésével kapcsolatos 
rendelkezések, így különösen a járművek személyzete vezetési- és pihenő idejére 
vonatkozó előírások megtartását, teljesíti az AETR ellenőrzésekkel kapcsolatos 
adatszolgáltatási kötelezettségeket; 

u) gondoskodik a gyűlölet-bűncselekmények kezelésével összefüggő, a szakterületét 
érintő rendőrségi feladatok végrehajtásáról; 

v) ellátja a rendészeti szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési 
feladatokat; 

w) az állomány szakmai tevékenységét úgy irányítja, koordinálja, hogy az előírt 
szakmai szervezeti teljesítményértékelési elvárásokat a kapitányság rendészeti és 
bűnügyi területe teljesítse; 

x) a szakterületét érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat, stratégiai terveket, 
koncepciókat dolgoz ki, valamint előjelző tevékenységet folytat a bűnügyi munka 
célirányosabbá tétele érdekében; 

y) ellátja a bűnügyi szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési 
feladatokat; 

z) gondoskodik a bűnügyi adatkezelési - így különösen az információs, illetve 
nyilvántartási - rendszerek folyamatos működtetéséről, előírások szerinti 
használatáról, az adatvédelmi szabályok betartatásáról, szervezi, irányítja, 
koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat;  

aa) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a bűnügyi szakterülethez 
kapcsolódó oktatási, képzési feladatokat; 

bb) elsőfokon eljár a Stat. rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásokban; 
cc) a kapitányságvezető részére felterjesztésre előkészíti a büntetőeljárásról szóló 

törvény, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján a 
kizárási indítvány elbírálásához szükséges iratokat; 

dd) figyelemmel kíséri a PRK bűnmegelőzési tevékenységét, a jellemző elkövetői és 
áldozati magatartások alapján célzott ismeretanyagot dolgoz ki és juttat el az 
állampolgárokhoz, szakmai együttműködést alakít ki és tart fenn az érintett állami, 
önkormányzati és civil szervezetekkel, kamarákkal; 

ee) közreműködik a bűnüldöző szervek közötti információ cserében; 
ff) felelős a külföldi bűnüldözési és nemzetközi rendvédelmi szervek bűnügyi 

szerveivel való hatékony és törvényes kapcsolattartásért; 
gg) körözési eljárást folytat; 
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hh) lefolytatja a rendőri intézkedés elleni panasz miatt indult eljárásokat. 
 

4. 
A kapitányságvezető közvetlen alárendeltségébe tartozó személyek 

 
43. A kapitányságvezető irányításával, a közvetlenül alárendelt személyek által, munkaköri 

leírásukban részletezettek szerint végrehajtásra kerülnek az alábbi funkcionális feladatok:   
a) készpénzkezelési, állandó előleggel kapcsolatos feladatok; 
b) gazdasági igazgatóság részére felterjesztendő iratok (adónyilatkozatok, munkába 

járással kapcsolatos iratok, közüzemi fogyasztási adatok, pénzügyi kimutatások, 
családi kedvezménnyel kapcsolatos iratok, ruhaszámlák, leltárral-selejtezéssel 
kapcsolatos iratok, üzemanyag számlák, menetlevelek, stb.) kezelése; 

c) adományok elfogadásával kapcsolatos előkészítő feladatok; 
d) selejtezéshez, illetve a leltározáshoz kapcsolódó feladatok; 
e) informatikai rendszerek folyamatos működtetése, előírásszerű használata, az 

informatikai rendszerek kapcsán az adatvédelmi szabályok betartatása,  
f) a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges anyagi, technikai és informatikai 

működés feltételeinek biztosítása; 
g) javítási, karbantartási feladatok; 
h) a ruházati szakterülettel kapcsolatos feladatok; 
i) a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló ORFK utasításban meghatározott 

engedélykiállítási, nyilvántartási és koordinációs feladatok; 
j) raktározási feladatok; 
k) a szolgálati lakásokkal, munkáltatói kölcsönökkel, albérleti hozzájárulásokkal 

kapcsolatos feladatok; 
l) szükséges beszerzési feladatok; 
m) energiagazdálkodási feladatok; 
n) országos közfoglalkoztatási programban való részvétel feladatai;  
o) a személyes és a minősített adatok védelmével, valamint az ennek oktatásával 

összefüggő feladatok; 
p) az elektronikus ügyintézéssel és az iratkezeléssel, valamint a közlevéltárakkal 

kapcsolatos feladatok; 
q) normaalkotással kapcsolatos feladatok; 
r) a közérdekű, illetve a közérdekből nyilvános adatok kezelésével kapcsolatos 

feladatok; 
s) PRK feladattervének elkészítése; 
t) a PRK hivatásos személyi állományába tartozók kártérítésre kötelezéséről hozott 

elsőfokú eljárások lefolytatása, döntéshozatal;  
u) a kapitányságvezető szakmai és egyéb rendezvényeken, programokon történő 

részvételével összefüggő feladatok; 
v) szabadságok, betegállományok, esélyegyenlőségi távollétek nyilvántartása; 
w) protokollfeladatok, vendégfogadások szervezése és előkészítése; 
x) a szervezeti teljesítményértékeléssel kapcsolatos koordinációs feladatok; 
y) ellátja az együttműködési megállapodásokkal kapcsolatos feladatok; 
z) a PRK Másolatkészítési Szabályzat, valamint az Elektronikus Aláírási és  

Elektronikus Bélyegzési Szabályzat kiadása és folyamatos karbantartása;  
aa) szakmai irányítás, ellenőrzés, oktatás az elektronikus ügyintézési és iratkezelési 

tevékenység kapcsán; 
bb) PRK érkeztető pontját, nyilvántartójának működtetése; 
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cc) személyzeti, munkaügyi, szervezési, fegyelmi, kitüntetési és elismerési, valamint a 
személyzeti intézkedést vagy annak elmulasztását sérelmező kérelmek, szolgálati 
panaszok kivizsgálásával kapcsolatos, továbbá az ezekhez kapcsolódó nyilvántartási, 
statisztikai, adatfeldolgozási feladatok;  

dd) egészségügyi, pszichológiai, munkahigiénés és fizikai kondicionális tevékenységgel 
kapcsolatos feladatok;  

ee) munkavédelemmel és közegészségügyi-járványügyi területtel kapcsolatos feladatok,  
dohányzásra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése; 

ff) fegyelmi és méltatlansági eljárások lefolytatása; 
gg) PRK nyugdíjasaival kapcsolatos feladatok;  
hh) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatok (4. számú melléklet 

szerint); 
ii) Becsületbíróság működésével kapcsolatos feladatok; 
jj) nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatok; 
kk) állománytábla módosítással kapcsolatos feladatok; 
ll) létszámkimutatások naprakészen tartása; 
mm) személyi állomány képzése, kiképzése, át- és továbbképzése; 
nn) kegyeleti tevékenység; 
oo) szociális bizottsági tevékenység; 
pp) kifogástalan életvitel ellenőrzésével kapcsolatos feladatok; 
qq) tűzvédelmi, munkavédelmi feladatok; 
rr) esélyegyenlőségi tervben foglalt feladatok; 
ss) ellenőrzési feladatok végrehajtása; 
tt) értékelő jelentések, beszámolók, fórumok végrehajtása; 
uu) személyzeti tevékenységgel kapcsolatos javaslattételek; 

 
IX. FEJEZET  

A PRK MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI  
 

5. 
Általános rendelkezések 

 
44. A szervezeti elemek és szervezeti egységek vezetői kötelesek egymást szükség szerint 

kölcsönösen tájékoztatni, és a másik szervezeti egységtől, szervezeti elemtől érkezett 
megkeresésekre azonos vezetői szinten válaszolni. 
 

45. A PRK szervezeti elemei és azok vezetői tevékenységük során együttműködnek a 
nemzetbiztonsági szolgálatokkal, a büntetés-végrehajtási intézetekkel, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatallal, a bíróságokkal és ügyészségekkel, valamint az együttműködésre kötelezett 
állami szervekkel, önkormányzatokkal, polgárőrséggel, civil szervezetekkel. 

 
6. 

Működési okmányok 
 

46. Ügyrend készítésére a kapitányságvezető kötelezett.  
 
47. Az ügyrend készítésére kötelezett a működési okmányról szóló intézkedés egy példányát az 

NMRFK Hivatal útján jóváhagyásra felterjeszti a megyei rendőrfőkapitánynak, illetve 
folyamatosan gondoskodik a szervezeti és egyéb normaváltozásoknak az ügyrendben 
történő átvezetéséről és a módosításoknak jóváhagyásra történő felterjesztéséről. 
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48. A munkaköri leírásban személyre szólóan meg kell határozni a munkavállaló feladatait, a 

részére meghatározott kötelezettségek teljes körét, valamint a jogosultságait - különösen a 
kiadmányozási, eljárási és döntési jogosultságot - olyan módon, hogy annak alkalmasnak 
kell lennie a személyes felelősség megállapítására, valamint a munkáltató és a munkavállaló 
közötti vitás kérdések eldöntésére. 

 
7. 

Az értekezletek rendje 
 
49. A kapitányságvezető az alábbi értekezleteket tartja: 

a) a napi időszerű feladatok megtárgyalását célzó napi koordinációs értekezlet, 
melynek állandó résztvevői: 

1) bűnügyi osztályvezető, 
2) rendészeti osztályvezető, 
3) őrsparancsnok (skype-on), 
4) kiemelt főelőadó, 
5) szolgálatirányító parancsnok; 

b) a heti időszerű feladatok megtárgyalását célzó, minden hét első munkanapján 
megtartott, kibővített koordinációs értekezlet, melynek állandó résztvevői: 

1) bűnügyi osztályvezető, 
2) nyomozó alosztályvezető, 
3) vizsgálati alosztályvezető, 
4) rendészeti osztályvezető, 
5) körzeti megbízotti alosztályvezető, 
6) járőr- és őrszolgálati alosztályvezető, 
7) igazgatásrendészeti alosztályvezető, 
8) őrsparancsnok, 
9) őrsparancsnok-helyettes, 
10) kiemelt főelőadó, 
11) szolgálatirányító parancsnok; 

c) a külön rendelkezés szerinti napirend alapján szervezett havi állománygyűlés, 
amelyen a berendeltek vesznek részt; 

d) a külön rendelkezés szerinti napirend alapján, a külön rendelkezésben 
meghatározott személyek részvételével szervezett, egyedi ügyben összehívott 
értekezlet. 

  
50. A kiemelt főelőadó a kapitányságvezetői értekezletekről minden esetben, egyéb 

értekezletekről szóbeli meghatározás alapján írásos emlékeztetőt készít. 
 

8. 
A tervezési rend 

 
51. A PRK-n és szervezeti elemeinél az alábbi terveket kell készíteni:  

a) éves feladattervet, amely tartalmazza a stratégiai tervben, illetve a fejlesztési 
programban meghatározott, továbbá az előző időszak értékelésének alapján a 
szervezeti egységek és a szervezeti elemek legfontosabb időszerű feladatait, a 
végrehajtás határidőit és felelőseit, továbbá az értekezletek rendjét;  
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b) ellenőrzési tervet, amely kiterjed mindazokra a szervezeti egységekre, szervezeti 
elemekre és tárgykörökre, amelyeket egyrészt kötelező időszakonként ellenőrizni, 
másrészt, amelyek esetében a rendőri szerv vezetője indokoltnak tartja; 

c) szakfeladati terveket, amelyek az egyes feladatok, így különösen az 
objektumvédelemmel, a katasztrófaelhárítással, a tűz elleni védekezéssel, a személyi 
állomány értesítésével, magasabb készenlétbe helyezéssel összefüggő, valamint a 
minősített időszaki feladatokra való felkészülés szabályait rögzítik; 

d) eseti terveket, amelyek készíthetők egyes feladatok, bonyolultabb folyamatok 
teljesítése érdekében; 

e) a hatósági és szakfelügyeleti ellenőrzések terveit a hatósági-rendészeti jogkörökben 
végzett ellenőrzésekre, így különösen a fegyveres biztonsági őrségre, a vállalkozás 
keretében végzett személy- és vagyonvédelmi tevékenységre, a fegyverek tárolására. 

 
X. FEJEZET 

A KÜLÖNLEGES JOGRENDI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
 

52. Az ügyrend rendelkezéseit különleges jogrendi időszakban az e fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 
 

53. A PRK szervezeti elemei különleges jogrendi időszakban - a kialakult helyzet 
függvényében - kitelepülésre kerülhetnek azzal, hogy a folyamatos vezetést a tartalék 
vezetési ponton működő irányító szervezeti elemek valósítják meg. 

 
54. Különleges jogrendi időszakban szükség esetén a kapitánysági törzset működtetni kell, 

amely munkáját kitelepülés esetén a PRK tartalék vezetési pontján végzi. 
 

9. A kapitányságvezető 
 

55. A kapitányságvezető különleges jogrendi időszakban 
a) gondoskodik a védelmi felkészüléssel kapcsolatban szükségesnek ítélt feladatok 

ellátásáról; 
b) felelős a különleges jogrendi időszaki feladatok szervezéséért és teljesítéséért; 
c) irányítja, ellenőrzi a bevezetésre kerülő rendkívüli intézkedések végrehajtását; 
d) gondoskodik a különleges jogrendi időszak bevezetése miatt indokolt belső normák 

kiadásáról; 
e) dönt ideiglenes szervezeti elemek létrehozásáról, illetve megszüntetéséről, tervezi, 

szervezi, irányítja és ellenőrzi a rendőri szervek közötti átcsoportosítással kapcsolatos 
feladatokat; 

f) intézkedik a konfliktushelyzet és a jogellenes bevándorlás kezelésével kapcsolatos 
rendőri feladatok végrehajtására; 

g) irányítja az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának megóvása érdekében a 
lakosság kitelepítésével, kimenekítésével kapcsolatos rendőrségi feladatokat; 

h) intézkedik a személyi állomány életét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély 
esetén a veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes kiürítésére; 

i) gondoskodik a személyzeti és szociális feladatok ellátásáról; 
j) intézkedik a nemzetközi segélyszállítmányok rendeltetési helyre történő eljuttatásával 

kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására; 
k) meghatározza a hagyományos és tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelem 

szervezésével, a végrehajtás irányításával kapcsolatos feladatokat; 
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l) intézkedik a szövetségi kötelezettségből eredő Befogadó Nemzeti Támogatás rendőri 
feladatainak végrehajtására; 

m) intézkedik a kormányzati védett vezetési rendszerhez kapcsolódó értesítési, szállítási, 
személybiztosítási és őrzésvédelmi feladatok végrehajtására, a védett személyek 
védelmének biztosítására; 

n) intézkedik a védett kormányzati objektumok fokozott őrzés-védelmére; 
o) intézkedik az értesítési rendszer soron kívüli pontosítására; 
p) gondoskodik szükség esetén a helyi törzs folyamatos működtetéséről; 
q) közreműködik egyes honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatok 

ellátásában, rendkívüli intézkedések végrehajtásában; 
r) intézkedik a veszteségek pótlására; 
s) végrehajtja a közigazgatás átszervezéséből, a rendeleti úton történő igazgatásra való 

áttérésből adódó rendőri feladatokat; 
t) kitelepülés elrendelése esetén intézkedik a PRK ügykezelési részlegei részére 

biztosított irattárak iratanyagának kijelölt tárolóhelyre történő elszállítására, a 
visszamaradt iratok őrzésére; 

u) intézkedik a jelentési kötelezettségek folyamatos teljesítéséről; 
v) ellenőrzi a vonatkozó intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtását; 
w) intézkedik a PRK védelmi igazgatási rendszerének aktivizálására, folyamatosan segíti 

a helyi védelmi bizottság tevékenységét; 
x) a belügyminiszter döntésének megfelelően, az általános rendőrségi feladatok ellátására 

létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő 
felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 
ORFK utasítás szerint irányítja a PRK szervezeti egységeinek magasabb készenlétbe 
helyezését; 

y) gondoskodik a PRK Készenlétbe Helyezési Tervében meghatározott feladatok 
végrehajtásáról; 

z) az ország fegyveres védelmi terve alapján a Magyar Honvédséggel együttműködve 
részt vesz az államhatár megerősített őrizetében, a határvédelem biztosításában, 
valamint ellátja az ellenséges fegyveres csoportok felszámolásával összefüggő 
határrendészeti feladatokat. 

 
10. Általános vezetői feladatok 

 
56. Különleges jogrendi időszakban - a kapitányságvezető kivételével - a PRK valamennyi 

vezetője 
a) közreműködik a bevezetésre kerülő rendkívüli intézkedések végrehajtásának 

irányításában, ellenőrzésében; 
b) jogosult kezdeményezni - szakterületének megfelelően - a bevezetett rendkívüli 

intézkedések alapján szükséges normatervezetek kidolgozását; 
c) gondoskodik az irányítása alá tartozó személyi állomány életét, testi épségét 

közvetlenül fenyegető veszély esetén a veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes 
kiürítéséről; 

d) végrehajtja a hagyományos és tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelem 
szervezésével, a végrehajtás irányításával összefüggő rendőrségi feladatokat; 

e) közreműködik a közigazgatás átszervezéséből és helyreállításából, valamint a 
rendeleti úton történő igazgatásra történő áttérésből adódó feladatok 
megvalósításában; 

f) kitelepülés elrendelése esetén felelős az irányítása alá tartozó szervezeti elemek irattári 
iratanyagának elszállításáért, a visszamaradt iratok őrzéséért; 
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g) szakterületét érintően jogosult javaslatot tenni a rendőri szervek készenlétének 
fokozására, a rendkívüli intézkedések bevezetésére; 

h) irányítja és ellenőrzi a bevezetett rendkívüli intézkedések végrehajtását; 
i) szakterületére vonatkozóan belső átcsoportosítást kezdeményezhet, annak 

végrehajtását irányítja és ellenőrzi; 
j) fokozottan ellenőrzi az irányítása alá tartozó szervezeti egységek értesítési 

rendszerének naprakészségét, valamint a Robotzsaru integrált ügyviteli, 
ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer harcérték jelentésének pontos 
vezetését. 

 
XI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 
57. A ügyrend a megyei rendőrfőkapitány jóváhagyásával válik érvényessé és a jóváhagyást 

követő 10. napon lép hatályba.  
 
58. Az ügyrend vagy a módosítás hatálybalépésének napjától számított 30 napon belül felül kell 

vizsgálni a munkaköri leírásokat és a szükséges módosításokat el kell végezni. 
 
59. Hatályát veszti a Pásztói Rendőrkapitányság vezetőjének a Pásztói Rendőrkapitányság 

ügyrendjéről szóló 1/2018. (IV.13.) számú intézkedése. 
 
             

dr. Tari Szilvia r. alezredes sk. 
 kapitányságvezető 
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1. melléklet a 3/2020. (VI.18.) RK intézkedéshez 
 

A PRK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 

Szervezeti elem neve 
I. A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉGBE TARTOZÓ 
SZERVEZETI ELEM  
             Törzs  
 
II. BŰNÜGYI OSZTÁLY  

Nyomozó Alosztály  
Vizsgálati Alosztály 
Bűnügyi-Technikai Csoport 

 
III. RENDÉSZETI OSZTÁLY 

Körzeti Megbízotti Alosztály 
Járőr- és Őrszolgálati Alosztály 
Igazgatásrendészeti Alosztály 
Előkészítő Csoport 

 

IV. RENDŐRŐRS 
Kállói Rendőrőrs  
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2. melléklet a 3/2020. (VI.18.) RK intézkedéshez 
 

A PRK SZERVEZETI ÁBRÁJA 
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3. melléklet a 3/2020. (VI.18.) RK intézkedéshez 
 

 
A PRK MINT NYOMOZÓ HATÓSÁG NYOMOZÓ SZERVEI 

 
 

Pásztói Rendőrkapitányság 
a) Bűnügyi Osztály; 
b) Rendészeti Osztály; 
c) Kállói Rendőrőrs. 

 



 22 oldal 

 

4. melléklet a 3/2020. (VI.18.) RK intézkedéshez 
 

A RRK vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó hivatásos beosztásai, rendvédelmi 
igazgatási alkalmazotti és munkavállalói munkakörei 

 
 

1. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett, aki a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alá tartozó 
osztályvezetői, illetve azzal azonos vagy magasabb vezető beosztást tölt be. 
 

2. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki – önállóan vagy 
testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult 
a) közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben; 
b) közbeszerzési eljárás során; 
c) feladatai során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, az állami vagyonnal való 

gazdálkodás tekintetében vizsgálatra vagy felhasználással való elszámoltatás során. 
 
 
 
 



 
 
 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG PÁSZTÓ 
 
 
Ügyszám: 12030-119/3/2020.ált.                                                                     
 
    Jóváhagyom: 
 
 
  Salgótarján, 2020. év június hó 19. nap.  
 
 

Dr. Somssich Gabriella r. dandártábornok sk. 
                      rendőrségi főtanácsos 
             megyei rendőrfőkapitány 
 
 
 
 

A PÁSZTÓI RENDŐRKAPITÁNYSÁG  
VEZETŐJÉNEK 

 
3/2020. (VI.18.) SZÁMÚ 

INTÉZKEDÉSE 
 

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA  
A 4/2020. (X.06.) ÉS A 6/2020. (XI.06.) SZÁMÚ 

INTÉZKEDÉSEKKEL   
 
 

A Pásztói Rendőrkapitányság Ügyrendjéről 
 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 6/2020. (IV.23.) NMRFK intézkedés 72. pontja alapján kiadom az alábbi 
 
 

i n t é z k e d é s t :  

  
 
 

Cím: 3060 Pásztó, Fő út 93-95., Pf.: 13. 
Telefon: 06-32/460-255 Fax: 06-32/460-015 

email: pasztork@nograd.police.hu 
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I. FEJEZET 
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

 
 
1. Az intézkedés (a továbbiakban: ügyrend) hatálya kiterjed a Pásztó Rendőrkapitányságra (a 

továbbiakban: PRK), a szerv hivatásos és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állományára, 
valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó 
munkavállalóira.  
 

2. A PRK szervezeti felépítését az 1. számú melléklet, a szervezeti ábráját a 2. számú 
melléklet, a részletes szervezeti struktúrát és a rendszeresített beosztásokat az 
állománytáblázat tartalmazza.  

 
 

II. FEJEZET 
A PRK 

 
 
3. A PRK az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott bűnmegelőzési, bűnüldözési, 

közigazgatási és rendészeti feladatokat ellátó szerv. 
 
4. A PRK a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: NMRFK) közvetlen 

alárendeltségében működő, annak gazdasági, pénzügyi és szakmai irányítása alatt álló, 
önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, önálló feladat- és hatáskörrel működő 
szervezet. 

 
5. A PRK illetékessége a kapitányság működési területére terjed ki. 
 
 

III. FEJEZET 
A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ FELADATAI 

 
 
6. A kapitányságvezető: 

a. önálló felelősséggel vezeti a PRK-t, irányítja és ellenőrzi annak működését, szakmai 
tevékenységét; 

b. jogszabályban meghatározott testületek és személyek előtt beszámol a PRK 
illetékességi területének közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról;    

c. kiadja a PRK ügyrendjét, javaslatot tesz annak jóváhagyására; 
d. évenként értékeli a PRK tevékenységét, stratégiai terveinek megvalósulását és 

annak megfelelően intézkedik az aktualizálásra; 
e. gondoskodik a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben 

előírt jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről; 
f. felügyeli a közegészségügyi-járványügyi és munkabiztonsági felügyeleti rendszer 

érvényesülését a PRK szervezeti elemeinél; 
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g. jóváhagyja: 
a. a PRK éves feladattervét és ellenőrzési terveit, 
b. a szolgálati alegységek stratégiai jelentőségű terveit, 
c. a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket, javaslatokat, 
d. a különleges jogrendi időszak feladataira való felkészülés végrehajtási 

okmányait jóváhagyásra felterjeszti, 
e. alárendeltségébe tartozó beosztottak és vezetők munkaköri leírásait; 
f. a PRK éves selejtezési jegyzőkönyvét; 

h.  jóváhagyja vagy kiadmányozza a megyei rendőr-főkapitány és annak helyettesei 
részére az alárendeltségébe tartozó vezetők által készített felterjesztéseket, 
átiratokat; 

i. képviseli a PRK-t; 
j. jogszabályi lehetőségek függvényében megköti a PRK és más szervek közötti 

együttműködési megállapodásokat; 
k. kezdeményezi a PRK működését, feladatkörét érintő jogszabályok és 

szervezetszabályozó eszközök megalkotását, módosítását, hatályon kívül 
helyezését; 

l. gondoskodik a szükséges belső normák megalkotásáról, a PRK-ra irányadó 
intézkedések összhangjáról, érvényesítéséről, indokolt módosításáról és a szükséges 
dereguláció elvégzéséről; 

m. vezeti a PRK-t, mint helyi nyomozó hatóságot, amely nyomozó szerveinek a 
felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza; 

n. első fokon elbírálja a PRK szervezeti elemeinek hivatásos állományú tagja által  
foganatosított rendőri intézkedés ellen benyújtott panaszokat, amelyekkel szemben, 
ha fellebbezés érkezik, azt elbírálásra felterjeszti az NMRFK vezetőjének; 

o. gondoskodik a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti 
panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálásáról, valamint az egyéb 
bejelentésnek minősülő bejelentések kezelésével összefüggő - a panaszok és 
bejelentések kezeléséről szóló ORFK utasításban meghatározott - feladatok 
végrehajtásáról; 

p. díjkitűzési jogot gyakorol; 
q. felelős az NMRFK sajtószóvivőjével és sajtóreferensével együttműködve a 

médiatartalom-szolgáltatókkal kapcsolatos kommunikációs tevékenységért; 
r. állandó tagja a Pásztó Járást érintő Helyi Védelmi Bizottságnak; 
s. kijelöli a PRK tűzvédelmi felelősét, valamint a munkavédelmi előírások betartása 

érdekében kijelöli a PRK egészségügyi megbízottját; 
t. javaslatot tesz az NMRFK állományából adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, 

kijelöli a PRK adatvédelmi megbízottját, valamint gondoskodik a PRK Adatvédelmi 
Szabályzatának kiadásáról; 

u. kinevezi a PRK biztonsági vezetőjét, gondoskodik a PRK Biztonsági 
Szabályzatának kiadásáról, ellátja a minősített adat védelméről szóló törvényben a 
minősített adatot kezelő szerv vezetője számára meghatározott feladatokat; 

v. gondoskodik az Informatikai Biztonsági Szabályzat oktatásáról, betartatásáról;    
w. ellátja az elektronikus ügyintézés és az iratkezelés felügyeletét; 
x. kijelöli a PRK érkeztető pontját, TÜK nyilvántartóját; 
y. ellátja a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 

szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. §-ában foglalt feladatait; 
z. jogosult útzár és kiemelt biztonsági intézkedés alkalmazásának, valamint fokozott 

ellenőrzés vagy akció elrendelésére a PRK illetékességi területén; 
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aa. csapaterő alkalmazását rendelheti el a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény 58. § (1) bekezdés b)-j) pontjában meghatározott esetekben; 

bb. ellátja a közérdekű, illetve a közérdekből nyilvános adatok kezelésével kapcsolatos 
feladatokat; 

cc. a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 141. §-a 
alapján jogosult készenlét és kiemelt készenlét elrendelésére; 

dd. megteszi a szükséges intézkedéseket a korrupció elleni hatékony fellépés érdekében; 
ee. gondoskodik a közvetlen alárendeltségébe tartozók egyéni 

teljesítményértékelésének, illetve a hivatásos állományúak minősítésének 
elkészítéséről; 

ff. jogszabályban meghatározottak szerint végrehajtja a szervezeti 
teljesítményértékelést; 

gg. megbízza védelmi tisztet;  
hh. megbízza a fegyelmi feladatok ellátásával az arra kijelölt személyt; 
ii. figyelemmel kíséri a személyi állomány egészségügyi, fizikai és pszichikai 

alkalmassági helyzetét, megteszi a szükséges intézkedéseket; 
jj. gondoskodik a személyi állomány képzéséről és továbbképzéséről;  
kk. intézkedik az utánpótlással és a nyugállományba helyezéssel kapcsolatos feladatok 

ellátására; 
ll. gyakorolja a munkáltatói jogkört a PRK szervezeti elemeinél, a munkavállalók és a 

közfoglalkoztatottak kivételével; 
mm. gondoskodik a gyűlölet-bűncselekmények kezelésével összefüggő rendőrségi 

feladatok végrehajtásáról szóló ORFK utasításban foglalt feladatok végrehajtására; 
nn.   javaslatot tesz az NMRFK vezetőjének osztály, alosztály, csoport és azokkal 

azonos jogállású szervezeti egység létrehozására, megszüntetésére, a körzeti 
megbízottak számára, székhelyére, működési területére, körzeti megbízotti székhely 
kijelölésére;  

oo. javaslatot tesz a hatáskörét meghaladó, jogszabályban meghatározott személyzeti 
intézkedések kezdeményezésére;  

pp. gondoskodik a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 
teljesítéséről; 

qq. rendszeresen ellenőrizteti a rendőrkapitányság és a rendőrőrs épülete 
fellobogózásának végrehajtását, valamint a zászlók, illetve a zászló rudak 
tisztítására, cseréjére, gondozására vonatkozó jogszabályi előírások betartását; 

rr. gondoskodik a jogszabályok alapján a PRK hatáskörébe tartozó szabálysértési 
hatósági feladatok ellátásáról;  

ss. köteles a PRK előállító helyiségének, illetve az ott lévő személyek elhelyezési 
körülményeinek ellenőrzésére, jogszerűségének vizsgálatára;  

tt. megteszi a szükséges intézkedéseket a PRK hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági 
eljárások teljesítése érdekében;  

uu. gyakorolja a hatáskörébe utalt ügyekben a munkáltatói, személyzeti, munkaügyi, 
szervezési, elismerési és fegyelmi jogköröket, a külön jogszabály szerint 
meghatározott beosztások, feladatkörök betöltése esetén kezdeményezi a 
nemzetbiztonsági ellenőrzést;   

vv. felelős az állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetéért, cselekvési egységéért, a 
szolgálati fegyelemért.  

ww. intézkedik a PRK állományának utánpótlására; 
xx. gondoskodik a szociális és kegyeleti gondozás körébe tartozó feladatok ellátásáról; 
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yy. a PRK havi pénzügyi kerete kapcsán intézkedéseket tesz és kezdeményez a 
működési feltételek biztosítása és a rendelkezésre álló eszközök észszerű és 
takarékos használata érdekében; 

zz. havonta fogadónapot tart a lakosság részére; 
aaa. kártérítési ügyekben első fokon eljár; 
bbb. felügyeli a PRK állományának képzési és továbbképzési kötelezettségeinek 

betartását;  
ccc. képviseli a PRK-t a lakás bizottságban; 
ddd. képviselteti a PRK-t a szociális bizottságban. 
eee. A Rendőrkapitányság a járványügyi készültség védelmi intézkedéseinek 

időszakában kereskedelmi hatóságként hatósági ellenőrzést hajt végre és az 
általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény értelmében jogsértés feltárása 
esetén döntést hoz.  

   
IV. FEJEZET 

A HELYETTESÍTÉS RENDJE 
 
7. A kapitányságvezetőt tartós távolléte, illetve akadályoztatása esetén: 

a. a bűnügyi osztályvezető helyettesíti;  
b. a bűnügyi osztályvezető együttes távolléte, illetve akadályoztatása esetén a 

rendészeti osztályvezető helyettesíti; 
c.  a bűnügyi osztályvezető és a rendészeti osztályvezető együttes távolléte, illetve 

akadályoztatása esetén az őrsparancsnok helyettesíti; 
d. valamennyi fenti vezető távolléte, akadályoztatása esetén a helyettesítés egyedi 

kijelölés alapján történik.  
 

8. Az NMRFK Rendészeti Igazgatóság Tevékenység-irányítási központ szolgálatot teljesítő 
ügyeletvezetője hivatali időn kívül a kapitányságvezető és helyetteseinek egyidejű távolléte 
esetén gyakorolja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-
irányítási központjai, egyes rendőri szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó 
központok egységes működéséről szóló ORFK utasításban meghatározott 
kapitányságvezetői jogköröket, valamint megteszi az elsődleges intézkedéseket a 
szolgálatirányító parancsnokok bevonásával. 

 
V. FEJEZET 

A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RÉSZÉRE  
MEGÁLLAPÍTOTT JOGKÖRÖK ÁTRUHÁZÁSA 

 
9. A 11/2006. (III.14.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése alapján a kapitányságvezető 15 napot 

meghaladó távolléte, akadályoztatása esetén felhatalmazza a helyetteseit (bűnügyi 
osztályvezetőt, távolléte esetén a rendészeti osztályvezetőt, távolléte esetén az 
őrsparancsnokot), hogy helyette és nevében a fegyelmi eljárással kapcsolatos jogkört 
gyakorolják. Az átruházott jogkörben eljáró vezető legfeljebb a Hszt. 185. § (1) bekezdés 
a, és b, pontjában meghatározott fenyítéseket szabhatja ki. Nem alkalmazható ez a szabály, 
ha a fegyelmi eljárás során katonai vétséget kell elbírálni.     
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10. A kapitányságvezető a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I.21.) 
kormányrendelet 4. § b, pontja alapján a teljesítményértékeléssel kapcsolatos jogkört - a 
vezetésük alá tartozó állomány tekintetében -   

a) az osztályvezetőkre, 
b) az őrsparancsnokra, 
c) az alosztályvezetőkre, 
d) az előkészítő csoportvezetőre 

       ruházza át. 
 
11. A kapitányságvezető a különleges jogrendi feladatokra való felkészülés szervezésével, 

ellenőrzésével más vezetőt teljesen vagy részlegesen megbízhat. 
 
12. A kapitányságvezető külön intézkedéssel a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó 

eszközök keretei között megbízhat bármely vezetőt azzal, hogy egyedi ügyben, a nevében 
és megbízásából járjon el. 

 
12/A A Rendőrkapitányság vezetőjének nevében és megbízásából – kereskedelmi hatósági 

ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv alapján – az üzlet ideiglenes bezárására vonatkozó 
döntést a Rendőrkapitányság helyszínen ellenőrzést végrehajtó állományának tagja hozza 
meg és szóban közli a jelen lévő ügyféllel. A döntésről készült határozatot a 
Rendőrkapitányság vezetője, illetve megbízásából és nevében bármelyik osztály jogállású 
vezető kiadmányozhatja.  

 
VI. FEJEZET 

A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RÉSZÉRE EGYES, JOGSZABÁLYBAN 
MEGHATÁROZOTT FELADATOK ELLÁTÁSÁRA KINEVEZETT, KIJELÖLT 

VEZETŐK 
 

13. A kapitányságvezető a törzs kiemelt főelőadóját: 
a) kinevezi a PRK biztonsági vezetőjének. 

 
 

VII. FEJEZET 
KIADMÁNYOZÁS, ZÁRADÉKOLÁSSAL HITELES PAPÍRALAPÚ KIADMÁNY 

ELŐÁLLÍTÁSA ÉS PAPÍRALAPÚ IRAT ELEKTRONIKUSAN HITELES IRATTÁ 
TÖRTÉNŐ ÁTALAKÍTÁSA 

 
14. A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából az NMRFK munkavállalói 

állományára vonatkozó munkáltatói jogkörrel kapcsolatos döntéseket - jogviszony 
létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói döntések kivételével - a PRK 
munkavállalói állománya tekintetében a kapitányságvezető kiadmányozza.   
 

15. A kapitányságvezető kiadmányozza a PRK állományának munkaköri leírásait. 
 

16. A kapitányságvezető kiadmányozza a minősítői jogkörébe tartozó minősítéseket. 
 

17. A kapitányságvezető kiadmányozza a PRK gazdálkodásával kapcsolatosan keletkezett 
iratok felterjesztését. 
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18. A kapitányságvezető kiadmányozza a Hszt. 141. § (2) bekezdésben meghatározott kiemelt 
készenlét elrendelésével kapcsolatos iratokat.   

 
19. A kapitányságvezető kiadmányozza 

a) a PRK tekintetében benyújtott közérdekű bejelentések, panaszok ügyében 
meghozott döntéseket; 

b) a rendőri intézkedés elleni panaszok elbírálása során a közigazgatási eljárásban 
keletkezett iratokat (ügydöntő határozat, felfüggesztő végzés).   

  
20. A szolgálati viszony létesítésével kapcsolatos, munkáltatói jogkör gyakorlója részéről 

elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott 
jognyilatkozatról záradékolással hiteles papíralapú kiadmány készítésére a 
kapitányságvezető közvetlen alárendeltségébe tartozó kiemelt főelőadó, valamint a 
személyzeti ügyekkel foglalkozó ügyviteli segédelőadó (hivatali) jogosult. 

 
 

21. A szolgálati viszony módosításával és megszüntetésével kapcsolatos, valamint az 
összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló, munkáltatói jogkör gyakorlója részéről 
elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott 
jognyilatkozatról - amennyiben az elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése, 
vagy a kézbesítési vélelem szabályainak alkalmazása bármely okból nem lehetséges - 
záradékolással hiteles papíralapú kiadmány készítésére a kapitányságvezető közvetlen 
alárendeltségébe tartozó kiemelt főelőadó, valamint a személyzeti ügyekkel foglalkozó 
ügyviteli segédelőadó (hivatali) jogosult. 

 
22. A fegyelmi, méltatlansági és kártérítési ügyekben munkáltatói jogkör gyakorlója részéről 

elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott 
határozatról - amennyiben az elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése, vagy a 
kézbesítési vélelem szabályainak alkalmazása bármely okból nem lehetséges - 
záradékolással hiteles papíralapú kiadmány készítésére a kapitányságvezető közvetlen 
alárendeltségébe tartozó, ilyen tárgyú ügyek kezelésével külön megbízott kiemelt főelőadó 
jogosult. 

 
23. A 24-26. pontokban nem szabályozott esetekben - a kiállító nem természetes személy 

nevében - az elektronikus iratról záradékolással papír alapú kiadmány készítésére jogosult 
az erre munkaköri leírásban feljogosított személy.  

 
24. Papír alapú iratról elektronikusan hiteles irat készítésére jogosult a Pásztói 

Rendőrkapitányság Másolatkészítési Szabályzatában leírtak szerint az erre munkaköri 
leírásában feljogosított személy. 

 
25. Elektronikus aláírásra és az elektronikus bélyegző használatára jogosult beosztásokat a 

Pásztói Rendőrkapitányság Elektronikus Aláírási és Elektronikus Bélyegzési Szabályzata 
tartalmazza. 

 
26. A Pásztói Rendőrkapitányság Másolatkészítési Szabályzatát, valamint az Elektronikus 

Aláírási és Elektronikus Bélyegzési Szabályzatát a kapitányságvezető kiadmányozza. 
 

27. A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a leltárfelelősségi megállapodásokat 
a PRK személyi állománya vonatkozásában a kapitányságvezető kiadmányozza. 
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28. A Hszt. 140. §-a alapján a túlszolgálatok elrendelését a kapitányságvezető kiadmányozza. 

  
29. A kapitányságvezető nevében és megbízásából a hozzátartozók közötti erőszak miatt 

alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartásról szóló döntés kiadmányozására jogosultak 
a PRK osztályvezetői, alosztályvezetői, őrsparancsnoka és őrsparancsnok-helyettese. 
 

30. A szabálysértési hatóság, illetve az előkészítő csoport jogkörében eljárva határozat 
kiadmányozására jogosultak a PRK rendészeti osztályvezetője, őrsparancsnoka, 
Rendészeti Osztály alosztályvezetői és az őrsparancsnok-helyettes.  
 

31. A kapitányságvezető nevében és megbízásából, a közúti közlekedésről szóló törvényben       
        meghatározott esetekben kiszabható közigazgatási bírságolással kapcsolatos közigazga- 
        tási hatósági eljárásokban határozat és végzés kiadmányozására jogosult a kapitányság  
        Rendészeti Osztályának és rendőrőrsének hivatásos rendészeti állománya.    

 
32. A kapitányságvezető nevében és megbízásából eljárva a Rendőrkapitányság 

igazgatásrendészeti alosztályvezetője jogosult: 
a) az Iratkezelési Szabályzatban vezetők számára meghatározott ügyviteli feladatok 

(különösen a határidőbe tétel engedélyezése és az irattárazás engedélyezése) ellátására 
a szervezetileg közvetlenül alá tartozó állomány vonatkozásában. 

 
33. A kapitányságvezető nevében és megbízásából a büntetőeljárás során keletkező határozatot 

- a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 33. § (2) bekezdésében, valamint a 
Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. (VI.24.) 
BM rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározottak kivételével - a nyomozó szerv vezetője, 
vagy a forrónyomos parancsnok kiadmányozza. 
 

34. A kapitányságvezető nevében és megbízásából a büntetőeljárási cselekményeket érintő 
értesítést, idézést az ügy előadója kiadmányozza. 

 
35. A kapitányságvezető nevében és megbízásából a bűnügyi osztályvezető kiadmányozza a 

Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. 
(XII.13.) kormányrendelet (a továbbiakban: Stat. rendelet) 12. § (4) bekezdésében 
meghatározott hatósági ügyekben, továbbá a körözési tevékenység végrehajtása során 
hozott döntéseket. 

 
36. A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a fogdai befogadási rendelvényeket, 

a fogdai elhelyezés ideiglenes szüneteltetéséhez szükséges írásbeli engedélyt (átkísérési 
utasítás) 
a) hivatali munkaidőben a kapitányságvezető, a bűnügyi osztályvezető, a rendészeti 

osztályvezető; 
b) hivatali munkaidőn túl a kapitányságvezető, a bűnügyi osztályvezető, a rendészeti 

osztályvezető, vagy a TIK ügyeletvezetője kiadmányozzák. 
 

37. A kapitányságvezető nevében és megbízásából az őrsparancsnok kiadmányozza 
a) a rendőri intézkedés elleni panaszok elbírálása során – az ügydöntő határozatot és 

a felfüggesztő végzést kivéve - a közigazgatási eljárásban keletkezett iratokat.   
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38. A kapitányságvezető nevében és megbízásából eljárva a Rendőrkapitányság kiemelt 
főelőadója jogosult: 
a) biztonsági vezetőként a PRK titokvédelmi feladatainak ellátására, személyi biztonsági 

tanúsítványok és felhasználói engedélyek kiadmányozásra, a szervezeti egységeinél a 
titokvédelmi rendelkezések betartatására és ellenőrzésére; 

b) adatvédelmi megbízottként - az adatvédelmi tisztviselővel egyetértésben - a PRK  
adatvédelmi tevékenységének koordinálására, betartatására, ellenőrzésére; 

c) az Iratkezelési Szabályzatban vezetők számára meghatározott ügyviteli feladatok 
(különösen a határidőbe tétel engedélyezése és az irattárazás engedélyezése) ellátására 
a szervezetileg közvetlenül a kapitányságvezető alá tartozó állomány vonatkozásában,  
kizárólag a vegyes ügykezelésű ügyekben. 

 
39. A kiadmányozás további részletes szabályait a munkaköri leírások tartalmazzák. 
 

 
VIII. FEJEZET 

A PRK SZERVEZETI ELEMEINEK FŐBB FELADATAI 
 

1. Rendészeti Osztály 
 
 
40. A rendészeti osztályvezető: 

a) ellátja a Stat. rendelet 12. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatokat; 
b) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a rendészeti szakterülethez 

kapcsolódó oktatási, képzési feladatokat; 
c) a kapitányságvezető részére felterjesztésre előkészíti a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény alapján bejelentett a kizárási indítvány elbírálásához szükséges 
iratokat; 

d) irányítja és ellenőrzi a rendészeti, a közlekedésrendészeti, az igazgatásrendészeti  
szolgálati ágak, továbbá a rendőri csapaterő, a szolgálatparancsnoki rendszer 
tevékenységét; 

e) gondoskodik a fegyverszoba rendjének fenntartásáról, szabályszerű 
működtetéséről; 

f) elvégzi az előállító helyiség, illetve a fegyverszoba ellenőrzésével összefüggő 
feladatokat; 

g) a rendészeti szakterületet érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat; 
h) közvetlenül irányítja az őrsparancsnokkal egyetemben a kapitányság illetékességi 

területét érintő, illetve kiemelt jelentőségű közbiztonsági rendőri feladatok 
tervezését és végrehajtását; 

i) működteti a PRK jelentőszolgálatát, ellátja a rendészeti szakterületet érintő 
nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési feladatokat; 

j) felelős a szolgálati állatok tartásával, igénybevételével kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáért; 

k) felelős a körzeti megbízotti szolgálattal, szolgálatparancsnoki szolgálattal, valamint 
a járőr- és őrszolgálattal összefüggő feladatokért; 

l) közreműködik a jogszabályban meghatározott személyi védelmi feladatok 
teljesítésében; 

m) ellátja az objektumvédelmi feladatokat; 
n) felelős a kísérési feladatok ellátásáért; 
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o) felelős a balesetmegelőzési, közlekedésbiztonsági tevékenységért, irányítja a városi  
balesetmegelőzési bizottság titkárának munkáját; 

p) irányítja, felügyeli a főelőadó (közlekedési) által lefolytatott büntetőeljárások 
törvényszerűségét, szakszerűségét;  

q) felügyeli az eredeti, hamis és hamisított úti, személyazonosító és egyéb okmányok 
digitális adatainak, dokumentációinak és kiegészítő információinak az elektronikus 
okmány-nyilvántartó rendszerbe történő továbbítását; 

r) felügyeli a határrendészethez kapcsolódó jogellenes cselekmények kiszűrésére 
irányuló kompenzációs ellenőrzési rendszert (mélységi ellenőrzések); 

s) felelős a különleges jogrendi időszakban és a magasabb készenlétbe helyezés során, 
valamint a különleges jogrend kihirdetését el nem érő katasztrófahelyzetek 
bekövetkezése esetén végrehajtandó feladatok megszervezéséért, koordinálásáért 
és a felkészülés ellenőrzéséért; 

t) katasztrófa, elemi csapás, rendkívüli események helyszínén szervezi a feladatok 
végrehajtását azzal, hogy tevékenysége során – a lehetőségekhez mérten – érvényre 
juttatja a természet- és környezetvédelmi követelményeket; 

u) részt vesz a bajba jutott légi járművek kutatását, mentését összehangoló központ 
munkájában; 

v) figyelemmel kíséri a belföldi és a nemzetközi közúti forgalomban közlekedő, 
árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek közlekedésével kapcsolatos 
rendelkezések, így különösen a járművek személyzete vezetési- és pihenő idejére 
vonatkozó előírások megtartását, teljesíti az AETR ellenőrzésekkel kapcsolatos 
adatszolgáltatási kötelezettségeket; 

w) gondoskodik a gyűlölet-bűncselekmények kezelésével összefüggő, a szakterületét 
érintő rendőrségi feladatok végrehajtásáról; 

x) ellátja a rendészeti szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési 
feladatokat; 

y) az állomány szakmai tevékenységét úgy irányítja, koordinálja, hogy az előírt 
szakmai szervezeti teljesítményértékelési elvárásokat a kapitányság rendészeti 
területe teljesítse. 

 
2. Bűnügyi Osztály 

 
41. A bűnügyi osztályvezető: 

a) ellátja a Stat. rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat; 
d) a szakterületét érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat, stratégiai terveket, 

koncepciókat dolgoz ki, valamint előjelző tevékenységet folytat a bűnügyi munka 
célirányosabbá tétele érdekében; 

e) ellátja a bűnügyi szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési 
feladatokat; 

f) gondoskodik a bűnügyi adatkezelési - így különösen az információs, illetve 
nyilvántartási - rendszerek folyamatos működtetéséről, előírások szerinti 
használatáról, az adatvédelmi szabályok betartatásáról, szervezi, irányítja, koordinálja 
az ezzel kapcsolatos feladatokat;  

g) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a bűnügyi szakterülethez kapcsolódó 
oktatási, képzési feladatokat; 

h) elsőfokon eljár a Stat. rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásokban és 
szakmai felügyeletet gyakorol a PRK főelőadó (közlekedési) büntetőeljárási 
tevékenysége felett;  
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i) a kapitányságvezető részére felterjesztésre előkészíti a büntetőeljárásról szóló törvény, 
valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján a kizárási 
indítvány elbírálásához szükséges iratokat; 

j) figyelemmel kíséri a PRK bűnmegelőzési tevékenységét, a jellemző elkövetői és 
áldozati magatartások alapján célzott ismeretanyagot dolgoz ki és juttat el az 
állampolgárokhoz, szakmai együttműködést alakít ki és tart fenn az érintett állami, 
önkormányzati és civil szervezetekkel, kamarákkal; 

k) közreműködik a bűnüldöző szervek közötti információcserében; 
l) felelős a külföldi bűnüldözési és nemzetközi rendvédelmi szervek bűnügyi szerveivel 

való hatékony és törvényes kapcsolattartásért; 
m) körözési eljárást folytat; 
n) elvégzi a fegyverszoba ellenőrzésével összefüggő feladatait; 
o) gondoskodik a Bűnügyi Osztály magasabb készenlétbe helyezésének, valamint a 

különleges jogrendi időszakban való továbbműködésének gyakorlati végrehajtásáról; 
p) a fegyver bűnjelkezelői feladatok kivételével bűnjelkezelési tevékenységet végez a 

hatáskörébe tartozó ügyekben; 
q) ellátja a magánnyomozók ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat; 
r) áldozatvédelmi feladatokat lát el; 
s) gondoskodik a gyűlölet-bűncselekmények kezelésével összefüggő, a szakterületét 

érintő rendőrségi feladatok végrehajtásáról; 
t) az állomány szakmai tevékenységét úgy irányítja, koordinálja, hogy az előírt szakmai 

szervezeti teljesítményértékelési elvárásokat a kapitányság bűnügyi területe teljesítse; 
u) végrehajtja az iskolaőrség tevékenységéről szóló, 19/2020. (IX.10.) ORFK utasításban 

foglalt, helyi szervekre vonatkozó rendőri feladatokat. 
 

3. Kállói Rendőrőrs 
 
42. Az őrsparancsnok: 

a) ellátja a Stat. rendelet 12. § (1)-(2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatokat; 
b) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a rendészeti szakterülethez 

kapcsolódó oktatási, képzési feladatokat; 
c) irányítja és ellenőrzi a rendészeti, részben a bűnügyi szolgálati ágak, továbbá a 

rendőri csapaterő tevékenységét; 
d) gondoskodik a fegyvertároló helyiség rendjének fenntartásáról, szabályszerű 

működtetéséről; 
e) a fegyvertároló helyiség ellenőrzésével összefüggő feladatokat; 
f) a rendészeti szakterületet érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat; 
g) közvetlenül irányítja a rendészeti osztályvezetővel egyetemben a kapitányság 

illetékességi területét érintő, illetve kiemelt jelentőségű közbiztonsági rendőri 
feladatok tervezését és végrehajtását; 

h) ellátja a rendészeti szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési 
feladatokat; 

i) felelős a szolgálati állatok tartásával, igénybevételével kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáért; 

j) felelős a körzeti megbízotti szolgálattal, valamint a járőr- és őrszolgálattal 
összefüggő feladatokért; 

k) közreműködik a jogszabályban meghatározott személyi védelmi feladatok 
teljesítésében; 

l) ellátja az objektumvédelmi feladatokat; 
m) felelős a kísérési feladatok ellátásáért; 
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n) felelős a balesetmegelőzési, közlekedésbiztonsági tevékenységért; 
o) felügyeli az eredeti, hamis és hamisított úti, személyazonosító és egyéb okmányok 

digitális adatainak, dokumentációinak és kiegészítő információinak az elektronikus 
okmány-nyilvántartó rendszerbe történő továbbítását; 

p) felügyeli a határrendészethez kapcsolódó jogellenes cselekmények kiszűrésére 
irányuló kompenzációs ellenőrzési rendszert (mélységi ellenőrzések); 

q) felelős a különleges jogrendi időszakban és a magasabb készenlétbe helyezés során, 
valamint a különleges jogrend kihirdetését el nem érő katasztrófahelyzetek 
bekövetkezése esetén végrehajtandó feladatok megszervezéséért, koordinálásáért 
és a felkészülés ellenőrzéséért; 

r) katasztrófa, elemi csapás, rendkívüli események helyszínén szervezi a feladatok 
végrehajtását azzal, hogy tevékenysége során – a lehetőségekhez mérten – érvényre 
juttatja a természet- és környezetvédelmi követelményeket; 

s) részt vesz a bajba jutott légi járművek kutatását, mentését összehangoló központ 
munkájában; 

t) figyelemmel kíséri a belföldi és a nemzetközi közúti forgalomban közlekedő, 
árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek közlekedésével kapcsolatos 
rendelkezések, így különösen a járművek személyzete vezetési- és pihenő idejére 
vonatkozó előírások megtartását, teljesíti az AETR ellenőrzésekkel kapcsolatos 
adatszolgáltatási kötelezettségeket; 

u) gondoskodik a gyűlölet-bűncselekmények kezelésével összefüggő, a szakterületét 
érintő rendőrségi feladatok végrehajtásáról; 

v) ellátja a rendészeti szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési 
feladatokat; 

w) az állomány szakmai tevékenységét úgy irányítja, koordinálja, hogy az előírt 
szakmai szervezeti teljesítményértékelési elvárásokat a kapitányság rendészeti és 
bűnügyi területe teljesítse; 

x) a szakterületét érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat, stratégiai terveket, 
koncepciókat dolgoz ki, valamint előjelző tevékenységet folytat a bűnügyi munka 
célirányosabbá tétele érdekében; 

y) ellátja a bűnügyi szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési 
feladatokat; 

z) gondoskodik a bűnügyi adatkezelési - így különösen az információs, illetve 
nyilvántartási - rendszerek folyamatos működtetéséről, előírások szerinti 
használatáról, az adatvédelmi szabályok betartatásáról, szervezi, irányítja, 
koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat;  

aa) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a bűnügyi szakterülethez 
kapcsolódó oktatási, képzési feladatokat; 

bb) elsőfokon eljár a Stat. rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásokban; 
cc) a kapitányságvezető részére felterjesztésre előkészíti a büntetőeljárásról szóló 

törvény, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján a 
kizárási indítvány elbírálásához szükséges iratokat; 

dd) figyelemmel kíséri a PRK bűnmegelőzési tevékenységét, a jellemző elkövetői és 
áldozati magatartások alapján célzott ismeretanyagot dolgoz ki és juttat el az 
állampolgárokhoz, szakmai együttműködést alakít ki és tart fenn az érintett állami, 
önkormányzati és civil szervezetekkel, kamarákkal; 

ee) közreműködik a bűnüldöző szervek közötti információ cserében; 
ff) felelős a külföldi bűnüldözési és nemzetközi rendvédelmi szervek bűnügyi 

szerveivel való hatékony és törvényes kapcsolattartásért; 
gg) körözési eljárást folytat; 
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hh) lefolytatja a rendőri intézkedés elleni panasz miatt indult eljárásokat. 
 

4. 
A kapitányságvezető közvetlen alárendeltségébe tartozó személyek 

 
43. A kapitányságvezető irányításával, a közvetlenül alárendelt személyek által, munkaköri 

leírásukban részletezettek szerint végrehajtásra kerülnek az alábbi funkcionális feladatok:   
a) készpénzkezelési, állandó előleggel kapcsolatos feladatok; 
b) gazdasági igazgatóság részére felterjesztendő iratok (adónyilatkozatok, munkába 

járással kapcsolatos iratok, közüzemi fogyasztási adatok, pénzügyi kimutatások, 
családi kedvezménnyel kapcsolatos iratok, ruhaszámlák, leltárral-selejtezéssel 
kapcsolatos iratok, üzemanyag számlák, menetlevelek, stb.) kezelése; 

c) adományok elfogadásával kapcsolatos előkészítő feladatok; 
d) selejtezéshez, illetve a leltározáshoz kapcsolódó feladatok; 
e) informatikai rendszerek folyamatos működtetése, előírásszerű használata, az 

informatikai rendszerek kapcsán az adatvédelmi szabályok betartatása,  
f) a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges anyagi, technikai és informatikai 

működés feltételeinek biztosítása; 
g) javítási, karbantartási feladatok; 
h) a ruházati szakterülettel kapcsolatos feladatok; 
i) a Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló ORFK utasításban meghatározott 

engedélykiállítási, nyilvántartási és koordinációs feladatok; 
j) raktározási feladatok; 
k) a szolgálati lakásokkal, munkáltatói kölcsönökkel, albérleti hozzájárulásokkal 

kapcsolatos feladatok; 
l) szükséges beszerzési feladatok; 
m) energiagazdálkodási feladatok; 
n) országos közfoglalkoztatási programban való részvétel feladatai;  
o) a személyes és a minősített adatok védelmével, valamint az ennek oktatásával 

összefüggő feladatok; 
p) az elektronikus ügyintézéssel és az iratkezeléssel, valamint a közlevéltárakkal 

kapcsolatos feladatok; 
q) normaalkotással kapcsolatos feladatok; 
r) a közérdekű, illetve a közérdekből nyilvános adatok kezelésével kapcsolatos 

feladatok; 
s) PRK feladattervének elkészítése; 
t) a PRK hivatásos személyi állományába tartozók kártérítésre kötelezéséről hozott 

elsőfokú eljárások lefolytatása, döntéshozatal;  
u) a kapitányságvezető szakmai és egyéb rendezvényeken, programokon történő 

részvételével összefüggő feladatok; 
v) szabadságok, betegállományok, esélyegyenlőségi távollétek nyilvántartása; 
w) protokollfeladatok, vendégfogadások szervezése és előkészítése; 
x) a szervezeti teljesítményértékeléssel kapcsolatos koordinációs feladatok; 
y) ellátja az együttműködési megállapodásokkal kapcsolatos feladatok; 
z) a PRK Másolatkészítési Szabályzat, valamint az Elektronikus Aláírási és  

Elektronikus Bélyegzési Szabályzat kiadása és folyamatos karbantartása;  
aa) szakmai irányítás, ellenőrzés, oktatás az elektronikus ügyintézési és iratkezelési 

tevékenység kapcsán; 
bb) PRK érkeztető pontját, nyilvántartójának működtetése; 
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cc) személyzeti, munkaügyi, szervezési, fegyelmi, kitüntetési és elismerési, valamint a 
személyzeti intézkedést vagy annak elmulasztását sérelmező kérelmek, szolgálati 
panaszok kivizsgálásával kapcsolatos, továbbá az ezekhez kapcsolódó nyilvántartási, 
statisztikai, adatfeldolgozási feladatok;  

dd) egészségügyi, pszichológiai, munkahigiénés és fizikai kondicionális tevékenységgel 
kapcsolatos feladatok;  

ee) munkavédelemmel és közegészségügyi-járványügyi területtel kapcsolatos feladatok,  
dohányzásra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzése; 

ff) fegyelmi és méltatlansági eljárások lefolytatása; 
gg) PRK nyugdíjasaival kapcsolatos feladatok;  
hh) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos feladatok (4. számú melléklet 

szerint); 
ii) Becsületbíróság működésével kapcsolatos feladatok; 
jj) nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatok; 
kk) állománytábla módosítással kapcsolatos feladatok; 
ll) létszámkimutatások naprakészen tartása; 
mm) személyi állomány képzése, kiképzése, át- és továbbképzése; 
nn) kegyeleti tevékenység; 
oo) szociális bizottsági tevékenység; 
pp) kifogástalan életvitel ellenőrzésével kapcsolatos feladatok; 
qq) tűzvédelmi, munkavédelmi feladatok; 
rr) esélyegyenlőségi tervben foglalt feladatok; 
ss) ellenőrzési feladatok végrehajtása; 
tt) értékelő jelentések, beszámolók, fórumok végrehajtása; 
uu) személyzeti tevékenységgel kapcsolatos javaslattételek; 

 
IX. FEJEZET  

A PRK MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI  
 

5. 
Általános rendelkezések 

 
44. A szervezeti elemek és szervezeti egységek vezetői kötelesek egymást szükség szerint 

kölcsönösen tájékoztatni, és a másik szervezeti egységtől, szervezeti elemtől érkezett 
megkeresésekre azonos vezetői szinten válaszolni. 
 

45. A PRK szervezeti elemei és azok vezetői tevékenységük során együttműködnek a 
nemzetbiztonsági szolgálatokkal, a büntetés-végrehajtási intézetekkel, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatallal, a bíróságokkal és ügyészségekkel, valamint az együttműködésre kötelezett 
állami szervekkel, önkormányzatokkal, polgárőrséggel, civil szervezetekkel. 

 
6. 

Működési okmányok 
 

46. Ügyrend készítésére a kapitányságvezető kötelezett.  
 
47. Az ügyrend készítésére kötelezett a működési okmányról szóló intézkedés egy példányát az 

NMRFK Hivatal útján jóváhagyásra felterjeszti a megyei rendőrfőkapitánynak, illetve 
folyamatosan gondoskodik a szervezeti és egyéb normaváltozásoknak az ügyrendben 
történő átvezetéséről és a módosításoknak jóváhagyásra történő felterjesztéséről. 
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48. A munkaköri leírásban személyre szólóan meg kell határozni a munkavállaló feladatait, a 

részére meghatározott kötelezettségek teljes körét, valamint a jogosultságait - különösen a 
kiadmányozási, eljárási és döntési jogosultságot - olyan módon, hogy annak alkalmasnak 
kell lennie a személyes felelősség megállapítására, valamint a munkáltató és a munkavállaló 
közötti vitás kérdések eldöntésére. 

 
7. 

Az értekezletek rendje 
 
49. A kapitányságvezető az alábbi értekezleteket tartja: 

a) a napi időszerű feladatok megtárgyalását célzó napi koordinációs értekezlet, 
melynek állandó résztvevői: 

1) bűnügyi osztályvezető, 
2) rendészeti osztályvezető, 
3) őrsparancsnok (skype-on), 
4) kiemelt főelőadó, 
5) szolgálatirányító parancsnok; 

b) a heti időszerű feladatok megtárgyalását célzó, minden hét első munkanapján 
megtartott, kibővített koordinációs értekezlet, melynek állandó résztvevői: 

1) bűnügyi osztályvezető, 
2) nyomozó alosztályvezető, 
3) vizsgálati alosztályvezető, 
4) rendészeti osztályvezető, 
5) körzeti megbízotti alosztályvezető, 
6) járőr- és őrszolgálati alosztályvezető, 
7) igazgatásrendészeti alosztályvezető, 
8) őrsparancsnok, 
9) őrsparancsnok-helyettes, 
10) kiemelt főelőadó, 
11) szolgálatirányító parancsnok; 

c) a külön rendelkezés szerinti napirend alapján szervezett havi állománygyűlés, 
amelyen a berendeltek vesznek részt; 

d) a külön rendelkezés szerinti napirend alapján, a külön rendelkezésben 
meghatározott személyek részvételével szervezett, egyedi ügyben összehívott 
értekezlet. 

  
50. A kiemelt főelőadó a kapitányságvezetői értekezletekről minden esetben, egyéb 

értekezletekről szóbeli meghatározás alapján írásos emlékeztetőt készít. 
 

8. 
A tervezési rend 

 
51. A PRK-n és szervezeti elemeinél az alábbi terveket kell készíteni:  

a) éves feladattervet, amely tartalmazza a stratégiai tervben, illetve a fejlesztési 
programban meghatározott, továbbá az előző időszak értékelésének alapján a 
szervezeti egységek és a szervezeti elemek legfontosabb időszerű feladatait, a 
végrehajtás határidőit és felelőseit, továbbá az értekezletek rendjét;  
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b) ellenőrzési tervet, amely kiterjed mindazokra a szervezeti egységekre, szervezeti 
elemekre és tárgykörökre, amelyeket egyrészt kötelező időszakonként ellenőrizni, 
másrészt, amelyek esetében a rendőri szerv vezetője indokoltnak tartja; 

c) szakfeladati terveket, amelyek az egyes feladatok, így különösen az 
objektumvédelemmel, a katasztrófaelhárítással, a tűz elleni védekezéssel, a személyi 
állomány értesítésével, magasabb készenlétbe helyezéssel összefüggő, valamint a 
minősített időszaki feladatokra való felkészülés szabályait rögzítik; 

d) eseti terveket, amelyek készíthetők egyes feladatok, bonyolultabb folyamatok 
teljesítése érdekében; 

e) a hatósági és szakfelügyeleti ellenőrzések terveit a hatósági-rendészeti jogkörökben 
végzett ellenőrzésekre, így különösen a fegyveres biztonsági őrségre, a vállalkozás 
keretében végzett személy- és vagyonvédelmi tevékenységre, a fegyverek tárolására. 

 
X. FEJEZET 

A KÜLÖNLEGES JOGRENDI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
 

52. Az ügyrend rendelkezéseit különleges jogrendi időszakban az e fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 
 

53. A PRK szervezeti elemei különleges jogrendi időszakban - a kialakult helyzet 
függvényében - kitelepülésre kerülhetnek azzal, hogy a folyamatos vezetést a tartalék 
vezetési ponton működő irányító szervezeti elemek valósítják meg. 

 
54. Különleges jogrendi időszakban szükség esetén a kapitánysági törzset működtetni kell, 

amely munkáját kitelepülés esetén a PRK tartalék vezetési pontján végzi. 
 

9. A kapitányságvezető 
 

55. A kapitányságvezető különleges jogrendi időszakban 
a) gondoskodik a védelmi felkészüléssel kapcsolatban szükségesnek ítélt feladatok 

ellátásáról; 
b) felelős a különleges jogrendi időszaki feladatok szervezéséért és teljesítéséért; 
c) irányítja, ellenőrzi a bevezetésre kerülő rendkívüli intézkedések végrehajtását; 
d) gondoskodik a különleges jogrendi időszak bevezetése miatt indokolt belső normák 

kiadásáról; 
e) dönt ideiglenes szervezeti elemek létrehozásáról, illetve megszüntetéséről, tervezi, 

szervezi, irányítja és ellenőrzi a rendőri szervek közötti átcsoportosítással kapcsolatos 
feladatokat; 

f) intézkedik a konfliktushelyzet és a jogellenes bevándorlás kezelésével kapcsolatos 
rendőri feladatok végrehajtására; 

g) irányítja az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának megóvása érdekében a 
lakosság kitelepítésével, kimenekítésével kapcsolatos rendőrségi feladatokat; 

h) intézkedik a személyi állomány életét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély 
esetén a veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes kiürítésére; 

i) gondoskodik a személyzeti és szociális feladatok ellátásáról; 
j) intézkedik a nemzetközi segélyszállítmányok rendeltetési helyre történő eljuttatásával 

kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására; 
k) meghatározza a hagyományos és tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelem 

szervezésével, a végrehajtás irányításával kapcsolatos feladatokat; 
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l) intézkedik a szövetségi kötelezettségből eredő Befogadó Nemzeti Támogatás rendőri 
feladatainak végrehajtására; 

m) intézkedik a kormányzati védett vezetési rendszerhez kapcsolódó értesítési, szállítási, 
személybiztosítási és őrzésvédelmi feladatok végrehajtására, a védett személyek 
védelmének biztosítására; 

n) intézkedik a védett kormányzati objektumok fokozott őrzés-védelmére; 
o) intézkedik az értesítési rendszer soron kívüli pontosítására; 
p) gondoskodik szükség esetén a helyi törzs folyamatos működtetéséről; 
q) közreműködik egyes honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatok 

ellátásában, rendkívüli intézkedések végrehajtásában; 
r) intézkedik a veszteségek pótlására; 
s) végrehajtja a közigazgatás átszervezéséből, a rendeleti úton történő igazgatásra való 

áttérésből adódó rendőri feladatokat; 
t) kitelepülés elrendelése esetén intézkedik a PRK ügykezelési részlegei részére 

biztosított irattárak iratanyagának kijelölt tárolóhelyre történő elszállítására, a 
visszamaradt iratok őrzésére; 

u) intézkedik a jelentési kötelezettségek folyamatos teljesítéséről; 
v) ellenőrzi a vonatkozó intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtását; 
w) intézkedik a PRK védelmi igazgatási rendszerének aktivizálására, folyamatosan segíti 

a helyi védelmi bizottság tevékenységét; 
x) a belügyminiszter döntésének megfelelően, az általános rendőrségi feladatok ellátására 

létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő 
felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának értesítéséről szóló 
ORFK utasítás szerint irányítja a PRK szervezeti egységeinek magasabb készenlétbe 
helyezését; 

y) gondoskodik a PRK Készenlétbe Helyezési Tervében meghatározott feladatok 
végrehajtásáról; 

z) az ország fegyveres védelmi terve alapján a Magyar Honvédséggel együttműködve 
részt vesz az államhatár megerősített őrizetében, a határvédelem biztosításában, 
valamint ellátja az ellenséges fegyveres csoportok felszámolásával összefüggő 
határrendészeti feladatokat. 

 
10. Általános vezetői feladatok 

 
56. Különleges jogrendi időszakban - a kapitányságvezető kivételével - a PRK valamennyi 

vezetője 
a) közreműködik a bevezetésre kerülő rendkívüli intézkedések végrehajtásának 

irányításában, ellenőrzésében; 
b) jogosult kezdeményezni - szakterületének megfelelően - a bevezetett rendkívüli 

intézkedések alapján szükséges normatervezetek kidolgozását; 
c) gondoskodik az irányítása alá tartozó személyi állomány életét, testi épségét 

közvetlenül fenyegető veszély esetén a veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes 
kiürítéséről; 

d) végrehajtja a hagyományos és tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelem 
szervezésével, a végrehajtás irányításával összefüggő rendőrségi feladatokat; 

e) közreműködik a közigazgatás átszervezéséből és helyreállításából, valamint a 
rendeleti úton történő igazgatásra történő áttérésből adódó feladatok 
megvalósításában; 

f) kitelepülés elrendelése esetén felelős az irányítása alá tartozó szervezeti elemek irattári 
iratanyagának elszállításáért, a visszamaradt iratok őrzéséért; 
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g) szakterületét érintően jogosult javaslatot tenni a rendőri szervek készenlétének 
fokozására, a rendkívüli intézkedések bevezetésére; 

h) irányítja és ellenőrzi a bevezetett rendkívüli intézkedések végrehajtását; 
i) szakterületére vonatkozóan belső átcsoportosítást kezdeményezhet, annak 

végrehajtását irányítja és ellenőrzi; 
j) fokozottan ellenőrzi az irányítása alá tartozó szervezeti egységek értesítési 

rendszerének naprakészségét, valamint a Robotzsaru integrált ügyviteli, 
ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer harcérték jelentésének pontos 
vezetését. 

 
XI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 
57. A ügyrend a megyei rendőrfőkapitány jóváhagyásával válik érvényessé és a jóváhagyást 

követő 10. napon lép hatályba.  
 
58. Az ügyrend vagy a módosítás hatálybalépésének napjától számított 30 napon belül felül kell 

vizsgálni a munkaköri leírásokat és a szükséges módosításokat el kell végezni. 
 
59. Hatályát veszti a Pásztói Rendőrkapitányság vezetőjének a Pásztói Rendőrkapitányság 

ügyrendjéről szóló 1/2018. (IV.13.) számú intézkedése. 
 
             

dr. Tari Szilvia r. alezredes sk. 
 kapitányságvezető 
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1. melléklet a 3/2020. (VI.18.) RK intézkedéshez 
 

A PRK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 

Szervezeti elem neve 
I. A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉGBE TARTOZÓ 
SZERVEZETI ELEM  
             Törzs  
 
II. BŰNÜGYI OSZTÁLY  

Nyomozó Alosztály  
Vizsgálati Alosztály 
Bűnügyi-Technikai Csoport 

 
III. RENDÉSZETI OSZTÁLY 

Körzeti Megbízotti Alosztály 
Járőr- és Őrszolgálati Alosztály 
Igazgatásrendészeti Alosztály 
Előkészítő Csoport 

 

IV. RENDŐRŐRS 
Kállói Rendőrőrs  
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2. melléklet a 3/2020. (VI.18.) RK intézkedéshez 
 

A PRK SZERVEZETI ÁBRÁJA 
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3. melléklet a 3/2020. (VI.18.) RK intézkedéshez 
 

 
A PRK MINT NYOMOZÓ HATÓSÁG NYOMOZÓ SZERVEI 

 
 

Pásztói Rendőrkapitányság 
a) Bűnügyi Osztály; 
b) Rendészeti Osztály; 
c) Kállói Rendőrőrs. 
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4. melléklet a 3/2020. (VI.18.) RK intézkedéshez 
 

A RRK vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó hivatásos beosztásai, rendvédelmi 
igazgatási alkalmazotti és munkavállalói munkakörei 

 
 

1. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett, aki a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alá tartozó 
osztályvezetői, illetve azzal azonos vagy magasabb vezető beosztást tölt be. 
 

2. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki – önállóan vagy 
testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult 
a) közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben; 
b) közbeszerzési eljárás során; 
c) feladatai során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, az állami vagyonnal való 

gazdálkodás tekintetében vizsgálatra vagy felhasználással való elszámoltatás során. 
 
 
 
 


