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A Vasvári Rendőrkapitányság Vezetőjének 

 

1/2017. (X.19.) VRK INTÉZKEDÉSE 

 

a Vasvári Rendőrkapitányság 

Ügyrendjéről 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel, valamint a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 3/2014. (II. 24.) VMRFK intézkedés (a továbbiakban: SZMSZ) 49. 

pontja alapján kiadom az alábbi  

 

i n t é z k e d é s t: 

 

 

 

I. fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. Az intézkedés (a továbbiakban: Ügyrend) hatálya kiterjed a Vasvári Rendőrkapitányság (a 

továbbiakban: rendőrkapitányság) teljes személyi állományára. 

 

2. A rendőrkapitányság szervezeti felépítését az 1. melléklet tartalmazza. 
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II. fejezet 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

 

3. A rendőrkapitányság az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 

bűnmegelőzési, bűnüldözési, közigazgatási és rendészeti feladatokat ellátó állami, 

fegyveres rendvédelmi helyi illetőségű szerve, amely működése során a bűncselekmények 

megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének 

védelme érdekében ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat. 

 

4. A rendőrkapitányság a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: 

főkapitányság) szakmai irányításával, önálló feladatkörrel felruházva, a főkapitányság 

helyi szerveként működik. 

 

 

 

 

III. fejezet 

A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ FELADATAI 
 

5. A kapitányságvezető: 

a) rendőrkapitányság egyszemélyi felelős vezetője, elöljárója a rendőrkapitányság teljes 

személyi állományának; 

b) a jogszabályok és elöljáróinak utasítása szerint irányítja a rendőrkapitányságot; 

c) a vonatkozó normák szerint gyakorolja irányítási jogköreit; 

d) a rendőrkapitányság illetékességi területén felelős: 

da) a közbiztonság alakulásáért; 

db) a jogalkalmazás törvényességéért; 

dc) a hatósági tevékenység szakszerűségéért; 

dd) a rendőri tevékenység eredményességéért; 

e) feladatainak teljesítéséről az irányítás rendjén belül a parancsnoki állományon 

keresztül gondoskodik; 

f) közvetlenül, illetve helyettesén és a szolgálati ágak vezetőin keresztül irányítja és 

ellenőrzi a rendőrkapitányság munkáját; 

g) személyesen vagy képviselője útján évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi 

területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének; 

h) vezeti a hatáskörébe tartozó ügyekben helyi nyomozó szerveket; 

i) a titkos információgyűjtés során gondoskodik a rendőrkapitányság hatáskörébe utalt 

feladatok teljesítéséről. A bírósági engedélyhez kötött titkos információgyűjtés esetén 

gondoskodik a különleges eszközök alkalmazásáról; 

j) gyakorolja a szabálysértési hatóság vezetőjének hatáskörét; 

k) ellátja az első fokú igazgatási hatóság vezetőjének jogkörét; 

l) a rendőrkapitányság számára kötelező rendőrkapitányi intézkedést adhat ki; 

m) gondoskodik a rendőrkapitányság szervezetének rendeltetésszerű és törvényes 

működéséről, a közbiztonság és belső rend védelme érdekében a jogszabályok, egyéb 

normatív rendelkezések és meghatározott feladatok végrehajtásáról; 

n) indokolt esetben fokozott ellenőrzést rendelhet el; 

o) gondoskodik az Ügyrend, valamint az egyéb belső szabályzatok elkészítéséről, 

összhangjáról és érvényesítéséről; 

p) kidolgozza a rendőrkapitányság fejlesztési tervét; 
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q) előterjesztést és javaslatot tesz a főkapitány részére a rendőrkapitányság szervezeti 

elemeinek létrehozására, módosítására, megszüntetésére, egyes szervezeti elemeinél – 

a szakmai feladatok ellátását figyelembe véve – a hivatásos beosztások munkaköri 

jegyzékének megfelelő meghatározására, módosítására, illetve átcsoportosítására; 

r) gyakorolja a hatáskörébe utalt munkáltatói jogokat a rendőrkapitányság hivatásos 

állománya felett; 

s) elkészíti az osztályvezetők egyéni teljesítményértékelését, minősítését; 

t) gondoskodik a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek 

teljesítéséről. A rendőrkapitányságon vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó 

munkakörök: a rendőrkapitány, az osztályvezetők; 

u) jóváhagyja közvetlen alárendeltsége alá tartozó szervezeti alegységek 

munkaokmányait; 

v) lefolytatja a rendőrkapitányság személyi állománya vonatkozásában a fegyelmi és 

kártérítési eljárásokat, panasz esetén felterjeszti a főkapitánynak;  

w) a minősített adatot kezelő szerv vezetőjeként felelős az ügykezelés szabályainak és a 

minősített adatvédelemre vonatkozó rendelkezések megtartásáért, gyakorolja a 

minősített adattal való rendelkezésből eredő jogosítványokat, illetve teljesíti az e 

vonatkozású kötelezettségeket; 

x) megbízott védelmi tiszt kijelölése útján gondoskodik a rendőrkapitányság különleges 

jogrend időszakban és/vagy magasabb készenlétbe helyezés során valamint a 

különleges jogrend kihirdetését el nem érő katasztrófahelyzetek bekövetkezése esetén 

végrehajtandó feladataik megszervezéséről, tervezéséről, a végrehajtás 

koordinálásáról, a felkészülés ellenőrzéséről. 

 

6. Szervezet- és tevékenység-irányítási jogkörében: 

a) gyakorolja a hatáskörébe utalt ügyekben a munkáltatói, személyzeti, munkaügyi, 

szervezési, elismerési és fegyelmi jogköröket, a külön jogszabály szerint 

meghatározott beosztások betöltése esetén kezdeményezi a nemzetbiztonsági 

ellenőrzést, a Hszt-ben meghatározott összeférhetetlenségi okok felmerülése esetén 

megteszi a szükséges intézkedéseket; 

b) felelős az állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetéért, cselekvési egységéért, szolgálati 

fegyelméért; 

c) biztosítja a rendőrkapitányság teljes személyi állománya számára a szolgálatellátás és 

a munkavégzés során az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés 

feltételeit, a rendőrkapitányság munkavédelmi feladatainak jogszabályok és a közjogi 

szervezetszabályozó eszközök szerinti végrehajtását. E feladatokat a főkapitányság 

munkabiztonsági előadója útján látja el; 

d) gondoskodik a képernyős munkahelyeken történő munkavégzés egészségi és 

biztonsági feltételeinek rendszeres ellenőrzéséről, az alkalmazottak 

egészségvédelméről, annak javítása érdekében megköveteli a kötelező jellegű 

egészségi, pszichikai, fizikai (erőnléti) vizsgálatokon, a kötelező védőoltásokon 

történő részvételt; 

e) intézkedik a rendőrkapitányság állományának utánpótlására, a szolgálati járadékban 

részesülő volt kollégákkal kapcsolatos, valamint a szociális és a kegyeleti 

gondoskodás körébe tartozó feladatok ellátásáról; 

f) ellátja a nyugállományba helyezéssel kapcsolatos feladatokat; 

g) gondoskodik a hatályos normákban előírtak alapján a személyi állomány képzéséről és 

továbbképzéséről, valamint az elrendelt oktatási és vizsgatételi kötelezettségek 

teljesítéséről; 
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h) megteszi a szükséges intézkedéseket a rendőrkapitányságon a balesetek megelőzéséért, 

a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartásáért; 

i) gondoskodik a munkáltatói intézkedések elektronikus úton történő kézbesítéséről, 

valamint az e-HR rendszerrel összefüggő feladatok ellátásáról, továbbá helyi szinten 

működteti az ügyfélkapu regisztrációs alkalmazást. 

 

7. Jóváhagyja: 

a) a személyi állomány munkaköri leírását; 

b) a szervezeti elemeik jelentéseit, az általa elrendelt ellenőrzésekről készített 

jelentéseket; 

c) a szervezeti elemei által készített munkaterveket; 

d) hatáskörébe tartozó vagy hatáskörébe vont intézkedési terveket; 

e) a vezetői értekezletek előterjesztéseit; 

f) a szervezeti elemei közötti átcsoportosításra irányuló javaslatokat; 

g) közvetlen alárendeltjei szabadságolási tervét. 

 

8. Jogosult: 

a) az állománytábla módosítására javaslatot tenni; 

b) meghatározott feladat végrehajtása érdekében – állományviszonyt nem érintő – 

létszám átcsoportosítást elrendelni. 

 

 

 

IV. fejezet 

A HELYETTESÍTÉS RENDJE 
 

9.  A kapitányságvezető távolléte esetén teljes jogkörben történő helyettesítésére a bűnügyi 

osztályvezető jogosult, aki egyben kapitányságvezető-helyettes. A kapitányságvezető- 

helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés egyedi kijelölés alapján történik. 

 

10. A kapitányságvezető távollétében a kapitányságvezető-helyettes – a kapitányságvezető 

nevében és megbízásából – jogosult a munkáltatói jogkörök gyakorlására. 

 

11. A Bűnügyi Osztály vezetőjének távolléte esetén az osztályvezetői feladatok tekintetében, 

a Bűnügyi Osztály kiemelt főnyomozója jogosult a helyettesítésre. A kiemelt főnyomozó 

hiányában a helyettesítés egyedi kijelölés alapján történik. 

 

12. A Rendészeti Osztály vezetőjének távolléte esetén az Igazgatásrendészeti Csoport 

vezetője látja el a helyettesítést. Az Igazgatásrendészeti Csoport vezetőjének hiányában a 

helyettesítés egyedi kijelölés alapján történik.  

 

13. A kapitányságvezető a különleges jogrendi időszaki feladatokra való felkészülés 

szervezésével, ellenőrzésével a rendészeti osztályvezetőt – külön rendelkezésben – 

teljesen vagy részlegesen megbízza. 

 

14. A kapitányságvezető külön intézkedéssel a jogszabályok és a közjogi 

szervezetszabályozó eszközök keretei között megbízhat bármely vezetőt azzal, hogy 

egyedi ügyben, nevében és megbízásából járjon el. 
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V. fejezet 

A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RÉSZÉRE EGYES, JOGSZABÁLYBAN 

MEGHATÁROZOTT FELADATOK ELLÁTÁSÁRA KINEVEZETT 

KIJELÖLT VEZETŐK 
 

15. A kapitányságvezető a bűnügyi osztályvezetőt kinevezi a rendőrkapitányság biztonsági 

vezetőjének, valamint a rendészeti osztályvezetőt belső adatvédelmi felelősnek. 

 

 

 

VI. fejezet 

                                     KIADMÁNYOZÁS 
 

16. A kapitányságvezető nevében és megbízásából a munkaköri leírások kiadmányozására a 

vezetése alatt álló hivatásos állomány tekintetében: 

a) a Bűnügyi Osztály vezetője; 

b) a Rendészeti Osztály vezetője jogosult. 

 

17.  A kapitányságvezető nevében és megbízásából a kapitányságvezető minősítői jogkörébe 

tartozó hivatásos állomány tekintetében a minősítéseket kiadmányozni: 

a) a Bűnügyi Osztály vezetője; 

b) a Rendészeti Osztály vezetője jogosult. 

 

18. A kapitányságvezető nevében és megbízásából a túlszolgálatok igazolásának és a 

szabadidőben történő megváltás engedélyezésének kiadmányozására a vezetése alatt álló 

hivatásos állomány tekintetében: 

a) a Bűnügyi Osztály vezetője; 

b) a Rendészeti Osztály vezetője jogosult. 

 

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

alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartás miatt adódó feladatok ellátására, a 

helyszínen meghozandó határozat kiadmányozására jogosultak a kapitányság hivatásos 

állományából, akik legalább 5 éves közrendvédelmi vagy bűnügyi szakterületen szerzett 

szakmai gyakorlattal rendelkeznek és legalább zászlósi állománycsoportba tartoznak 

valamint ez munkaköri leírásaikban rögzítésre került. 

 

20. A kapitányságvezető nevében és megbízásából az Igazgatásrendészeti Csoport 

csoportvezetője az elővezetést elrendelő határozat kivételével kiadmányozza a 

szabálysértési eljárás során hozott határozatokat, előterjesztéseket, megkereséseket, a 

jelentéseket, jóváhagyásokat, tájékoztatásokat, értesítéseket, igazolásokat, idézéseket. 

 

21. A kapitányságvezető nevében és megbízásából a szabálysértési tevékenységet végző 

ügyintéző kiadmányozza az idézéseket, tájékoztatásokat, értesítéseket, igazolásokat. 

 

22. A kapitányságvezető nevében és megbízásából a Rendészeti Osztály vezetője 

kiadmányozza: 

a) a közlekedési szabályszegésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben hozott 

döntéseket;  
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b) a rendészeti igazgatási és engedélyezési eljárások során hozott közigazgatási 

határozatokat; 

c) az elzárással is sújtható szabálysértések elkövetésén tetten ért elkövető őrizetbe 

vételének elrendeléséről szóló határozatokat; 

d) a Rendészeti Osztályon folytatott büntetőeljárások során keletkezett határozatokat, 

előterjesztéseket, megkereséseket, jelentéseket, jóváhagyásokat, 

kötelezettségvállalásokat, tájékoztatásokat, értesítéseket. 

 

23. A kapitányságvezető nevében és megbízásából a Bűnügyi Osztály vezetője 

kiadmányozza: 

a) a rendkívüli halál esetén folytatott közigazgatási eljárások során keletkezett 

határozatokat; 

b)  a büntetőeljárások során keletkezett határozatokat, előterjesztéseket, megkereséseket, 

a jelentéseket, jóváhagyásokat, kötelezettségvállalásokat, tájékoztatásokat, 

értesítéseket. 

 

24. A kapitányságvezető nevében és megbízásából a Bűnügyi Osztály kiemelt főnyomozója 

gyakorolja a Bűnügyi Osztályvezető távollétében annak kiadmányozási jogát a 

közigazgatási eljárások és a büntetőeljárások során, kivéve a személyi szabadságot 

korlátozó esetekben. 

 

25. A Bűnügyi Osztály kiemelt főnyomozója, nyomozója, valamint a Rendészeti Osztály 

körzeti megbízottja a nevére kiadott eljárások során, saját nevében elkészíti és 

kiadmányozza az idézéseket, tájékoztatókat, értesítéseket. 

 

26. A kapitányságvezető nevében az elektronikus iratról hiteles papír alapú másolatot jogosult 

készíteni: 

a) a kiadmányozásra jogosult személy; 

b) a kapitányságvezető közvetlen alárendeltségébe tartozó előadó és főelőadó 

(személyzeti és munkaügyi), akinek ez munkaköri leírásában rögzítésre került; 

c) a Bűnügyi Osztályon az ügyintézésre kijelölt személy, az ügy előadója; 

d) a Rendészeti Osztályon az Igazgatásrendészeti csoportvezető, a referens, és a 

rendészeti osztály segédelőadója (előkészítő); 

e)  az erre munkaköri leírásában feljogosított személy. 

 

27.  A kapitányságvezető nevében a papíralapú iratról - a másolási szabályok szerint -

elektronikusan hitelesített iratot készíthet: 

a) a kapitányságvezető közvetlen alárendeltségébe tartozó előadó és főelőadó, akinek ez 

munkaköri leírásában rögzítésre került; 

b) a Bűnügyi Osztály főelőadója;  

c) a Rendészeti Osztály előadója; 

d)  az erre munkaköri leírásában feljogosított személy. 

 

  

28. A Bűnügyi Osztály vezetője, mint Rendőrkapitányságvezető-helyettes a rendőrkapitány 

megbízásából és nevében gyakorolja a kiadmányozási jogokat. 
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VII. fejezet 

 AZ IRATHITELESÍTÉS RENDJE 
 

29.  A szolgálati jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos, 

valamint az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló, a 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 elkészítésére a  humánigazgatási 

főelőadó jogosult. 

 

30.  A fegyelmi, méltatlansági és kártérítési ügyben a 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 elkészítésére, az eljárásokat lefolytató tiszt 

jogosult. 

 

 

 

 

VIII. fejezet 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZERVEZETI ELEMEINEK FELADATAI 
 

1. Bűnügyi Osztály 

 

31. Bűnügyi osztályvezető: 

a) a Bűnügy Osztály személyi állományának felelős vezetője, jogkörét, feladatát a 

jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök keretei között a 

rendőrkapitány közvetlen alárendeltségében látja el és a főkapitányság bűnügyi szervei 

szakirányításával tevékenykedik; 

b) a bűnügyi helyzet alapján meghatározza a bűnüldöző tevékenység fő irányait, időszerű 

és súlyponti kérdéseit, ennek megfelelően intézkedést tesz, illetve kezdeményez a 

hatékony nyomozati munka biztosítása érdekében; 

c) meghatározza a rendőrkapitányság bűnügyi-stratégiai irányait és módszereit, irányítja, 

ellenőrzi a titkos információgyűjtő tevékenységet;  

d) irányítja a rendőrkapitányság bűnmegelőzési tevékenységét, szervezi az 

együttműködést az állampolgárokkal, azok öntevékeny szervezeteivel, az állami és 

társadalmi szervekkel; 

e) az alárendelt állományának munkateljesítményét folyamatosan figyelemmel kíséri és 

évente az értékelést és minősítést végrehajtja; 

f) végzi és végrehajtja más osztályokkal a bűnmegelőzési és felderítési feladatok 

koordinációját, a kiemelt jelentőségű ügyekben irányítja a konkrét nyomozati 

tevékenységet; 

g) a rendőrkapitányság biztonsági vezetője, ellátja a minősített adat védelmével, valamint 

ennek oktatásával összefüggő feladatokat; 

h) a titkos információgyűjtés során gondoskodik a rendőrkapitányság hatáskörébe utalt 

feladatok teljesítéséről, a bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés esetén 

gondoskodik a különleges eszközök és módszerek alkalmazása iránti kérelem 

előterjesztéséről, a törvényes feltételek esetén a sürgősségi elrendelés előkészítéséről, 
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illetve a különleges eszközök alkalmazásának megszüntetésére vonatkozó javaslat 

megtételéről; 

i) irányítja a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárás alá tartozó rendkívüli halál 

tárgyában folytatott eljárásokat; 

j) gondoskodik a rendőrkapitányság minősített adatvédelmi feladatainak ellátásáról, a 

minősített iratokkal kapcsolatos személyi biztonsági tanúsítvány és felhasználói 

engedélyek kiadásáról, ellenőrzi az ezzel kapcsolatos követelmények betartását; 

k) ellátja a belső kontrollrendszerrel és a szervezeti integritással kapcsolatos 

szabályokból adódó feladatokat. 

 

 

32. Felelős: 

a) a Bűnügyi Osztály állományának tevékenységéért; 

b) az osztály hatáskörébe tartozó bűnmegelőzési nyílt és operatív felderítő feladatok 

végrehajtásáért; 

c) a törvényesség betartásáért, a jogszabályok, parancsok, utasítások és szabályzatok 

érvényesítéséért; 

d) a működési terület bűnügyi helyzetének folyamatos elemzéséért, értékeléséért, a 

bűnmegelőzés és felderítés hatékonyságát elősegítő intézkedések bevezetéséért, más 

szolgálati ágakkal való szoros együttműködés megvalósításáért; 

e) az ellenőrzések végrehajtásáért; 

f) a bűnügyi állomány szakmai képzettségéért, erkölcsi- fegyelmi helyzetéért, szolgálati 

fegyelméért, harckészültségéért;  

g) az osztály rendelkezési körébe utalt anyagi, pénzügyi és technikai eszközök gondos 

felhasználásáért; 

h) a társadalmi erők megfelelő bevonásáért, a bűnmegelőzési feladatok ellátásában 

szakmai kérdésekben javaslattal, illetve szakvélemény adásával segíti, előkészíti a 

rendőrkapitány döntéseit; 

i) rendszeres kapcsolatot tart a bűnügyi feladatokhoz szorosan kapcsolódó szervek 

vezetőivel, illetve jóváhagyott tervek alapján folytatja az együttműködést a Nemzeti 

Adó és Vámhivatal, a tűzoltóság, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet, a Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség szerveivel. 

 

 

 

2. Rendészeti Osztály 

 

33. Rendészeti osztályvezető 

a) a Rendészeti Osztály állományának felelős vezetője jogkörét, feladatát a 

kapitányságvezető közvetlen alárendeltségében látja el, a főkapitányság rendészeti 

szerve szakirányításával tevékenykedik; 

b) a rendőrkapitányság működési területén alárendeltségébe tartozik a Rendészeti Osztály 

és az Igazgatásrendészeti Csoport beosztott állománya; 

c) koordinált irányításával, működésével biztosítja a közrendet és közbiztonságot, 

valamint a közlekedés rendjét, továbbá ellátja a hatáskörébe tartozó bűnügyi és 

igazgatásrendészeti feladatokat;  

d) feladatainak ellátása során együttműködik a főkapitányság szakirányító szerveivel, a 

bíróságokkal, az önkormányzati szervekkel, valamint más rendészeti szervekkel; 

e) folyamatosan figyelemmel kíséri a rendőrkapitányság, valamint a polgárőr szervezetek 

együttműködéséből adódó rendőri feladatok végrehajtását;  
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f) gondoskodik a rendőrkapitányság különleges jogrendi időszaki és a magasabb 

készenléti fokozatok tervezéséről, szervezéséről, a végrehajtás koordinálásáról és a 

felkészülés ellenőrzéséről; 

g) felelős a Rendészeti Osztály hatáskörébe utalt bűncselekmények felderítése során 

végzett nyomozási cselekmények törvényességéért és szakszerűségéért; 

h) felelős a hatáskörébe tartozó biztosítási feladatok szervezéséért és végrehajtásáért;  

i) felelős az ismeretlen elkövetős tulajdon elleni szabálysértési előkészítő eljárás 

szakszerű és törvényes lefolytatásáért.  

j) tetten ért elkövető esetén jogosult az őrizet elrendelésére, valamint felelős az 

előkészítő eljárás lefolytatásáért, illetve a gyorsított bíróság elé állítás végrehajtásáért, 

ellátja a gyorsított bírósági eljárásban a rendőrség képviseletét;  

k) felügyeli az illegális migráció visszaszorítását és a hozzá kapcsolódó jogellenes 

cselekmények megelőzését, felderítését, megszakítását szolgáló feladatok 

végrehajtását, továbbá e feladatkörében együttműködik a nemzeti és nemzetközi 

társszervek összehangolt tevékenységében az ún. mélységi ellenőrzésekben, valamint 

a nemzetközi akciókban;  

l) a szolgálat szervezésénél figyelembe veszi a közlekedési balesetek alakulását, azok 

helyét, idejét, a baleseti okokat és okozókat;  

m) szervezi és irányítja a rendőrkapitányság baleset-megelőzést célzó közlekedési 

propaganda tevékenységét; 

n) a kapitányságvezető megbízásából ellenőrzi a szabálysértési eljárások jogszerűségét; 

o) ellátja a belső kontrollrendszerrel és a szervezeti integritással kapcsolatos 

szabályokból adódó feladatokat. 

 

 

34. Felelős: 

a) a Közrendvédelmi Osztály és az Igazgatásrendészeti Csoport tevékenységéért; 

b) a működési területén a közrend és közbiztonság, valamint a közlekedés rendjének 

biztosításáért, az osztály hatáskörébe utalt bűnügyi, igazgatásrendészeti feladatok 

ellátásáért; 

c) a szolgálatparancsnoki, a KMB, az őr- és járőr állománynak szolgálati vezényléséért; 

d) a szolgálatparancsnoki tevékenység szakmai irányításáért; 

e) a helyi közrendvédelmi és határrendészeti feladatok érdekében alkalmazott járőr- és 

őrszolgálatok helyi irányításáért; 

f) a járőr- és őrszolgálati, illetve szolgálatparancsnoki tevékenységet érintően helyileg 

jelentkező feladatok összehangolásáért; 

g) a Rendőrkapitányság illetékességi területe vonatkozásában a közterületek és nyilvános 

helyek rendőri ellenőrzéséért; 

h) a működési terület közbiztonsági helyzetének folyamatos elemzéséért, értékeléséért, 

más szolgálati ágakkal való szoros együttműködés megvalósításáért;  

i) a törvényesség betartásáért, a jogszabályok, parancsnoki utasítások és szabályzatok 

érvényesítéséért; 

j) az ellenőrzések végrehajtásáért;  

k) a közrendvédelmi állomány szakmai képzettségéért, erkölcsi- fegyelmi helyzetéért, 

katonai és szolgálati fegyelméért, harckészültségéért;  

l) az osztály hatáskörébe utalt anyagi, pénzügyi és technikai eszközök gondos 

felhasználásáért; 

m) a társadalmi erők megfelelő bevonásáért, a bűnmegelőzési feladatok ellátásáért; 
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n) a közrendvédelmi feladatok végrehajtása érdekében szorosan együttműködik más 

rendvédelmi szervekkel, társ fegyveres szervekkel, társadalmi szervezetekkel, 

valamint az állampolgárok öntevékeny szervezeteivel. 

 

 

35. Ellenőrzési feladatai: 

a) munkaidő után a rendőrkapitányság épületének ellenőrzése, tűz és belbiztonsági 

szabályok és előírások betartása céljából; 

b) szolgálati gépjárművek indulásának, beérkezésének és munkaidőn túli 

igénybevételének jogszerűségének ellenőrzése; 

c) szolgálatparancsnok távolléte esetén vizsgálja a személyes szabadságot korlátozó, 

kényszerintézkedések megalapozottságát, valamint ellenőrzi a bevonuló közterületi 

szolgálat írásos munkáját; 

d) egyéb – a kapitányságvezető által meghatározott- ellenőrzési feladatok utasításszerű 

teljesítése. 

 

 

3. Igazgatásrendészeti Csoport 

 

 

36. Igazságrendészeti csoportvezető: 

a) az Igazgatásrendészeti Csoport személyi állományának felelős vezetője, jogkörét 

feladatát a rendészeti osztályvezető közvetlen alárendeltségében látja el; 

b) szakirányítását a főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya látja el; 

c) feladatai végrehajtása során szorosan együttműködik más szolgálati ágakkal, segíti 

munkájukat, igényli támogatásukat; 

d) az igazgatásrendészeti feladatokhoz szorosan kapcsolódó szervekkel rendszeres 

kapcsolatot tart, így különösen az önkormányzatokkal, vadásztársaságokkal és más 

társadalmi szervekkel. 

 

 

37. Felelős: 

a) az Igazgatásrendészeti Csoport tevékenységéért; 

b) a csoport hatáskörébe tartozó igazgatásrendészeti feladatok – hatósági jogkörrel való 

ellátásáért; 

c) a törvényesség megtartásáért, a jogszabályok, parancsok, utasítások, szabályzatok 

rendelkezéseinek érvényesítéséért; 

d) az állomány szakmai képzettségéért, erkölcsi- fegyelmi helyzetéért, szolgálati 

fegyelméért, harckészültségéért; 

e) elvégzi a fegyver ügyintézésével kapcsolatos feladatokat; 

f)  lefolytatja a magához vont szabálysértési ügyekben az eljárást; 

g) az ellenőrzések végrehajtásáért; 

h) a csoport hatáskörébe utalt anyagi, pénzügyi és technikai eszközök gondos 

felhasználásáért; 

i)  ellenőrzi, felügyeli a meghatározott közigazgatási eljárásokban keletkezett 

ügyiratokat, felügyeli az előadó munkáját. 
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IX. fejezet 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 
 

1. Szervezeti elemek közötti együttműködés, szakirányítás 

 

38. A rendőrkapitányság osztályai és vezetője tevékenysége során együttműködik a felettes 

szerveivel. 

 

39. A szervezeti elemek vezetői a külön jogszabályokban közjogi szervezetszabályozó 

eszközeiben, valamint a belső rendelkezésekben meghatározottakon túl minden egyéb 

ügyben is kötelesek együttműködni, illetve egymást szükség szerint kölcsönösen 

tájékoztatni és a más szervtől érkezett megkeresésekre azonos vezetői szinten válaszolni. 

 

40. Az osztályok vezetői figyelemmel kísérik a rájuk vonatkozó együttműködési 

megállapodásokat, gondoskodnak azok végrehajtásáról, időszerűségükről, évenkénti 

felülvizsgálatukról. A feladatkörükbe tartozó, de más szervezetek feladatkörét is érintő 

ügyekben az érdekeltekkel egyeztetve kötelesek eljárni. 

 

 

2. Működési okmányok 

 

41. A rendőrkapitányság ügyrendjének hatályba lépését követő hónap 30. napjáig a szervezeti 

elemek vezetői intézkednek az alárendelt állomány munkaköri leírásának elkésztésére, 

valamint jóváhagyásra történő felterjesztésére: 

a) a munkaköri leírásban személyre szólóan meg kell határozni a munkavállaló feladatait, 

amennyiben a feladat ellátását jogszabály vagy norma határozza meg, akkor a pontos 

jogszabályhely megjelölésével – a részére meghatározott kötelezettségek teljes körét, 

valamint jogosultságait (pl. kiadmányozási jog, eljárási, döntési jogosultság); 

b) munkaköri leírás készítésére kötelezettek: 

ba) kapitányságvezető; 

bb) bűnügyi osztályvezető; 

bc) rendészeti osztályvezető. 

 

42. A kapitányságvezető intézkedik az ügyrend egy példányának a főkapitányság Hivatalába 

történő felterjesztésére, valamint egy példányának helyi irattárazására. A változások és 

szervezeti módosítások esetén a kapitányságvezető intézkedik a felterjesztett ügyrendi 

példány aktualizálására. 

 

 

3. Az értekezletek rendje 

 

43. A kapitányságvezető az alábbi értekezleteket tartja: 

a) heti vezetői koordináló értekezlet: 

állandó résztvevői: 

ba) bűnügyi osztályvezető; 

bb) rendészeti osztályvezető; 

bc) igazgatásrendészeti csoportvezető; 

bd) személyzeti főelőadó; 

napirend: heti időszerű feladatok, eseti ügyek. 
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b) állománygyűlés: 

résztvevői: berendeltek; 

napirend: külön rendelkezés szerint. 

 

c) egyedi ügyben összehívott értekezlet: 

résztvevői: külön rendelkezés szerint; 

 napirend: külön rendelkezés szerint. 

 

44. A kapitányságvezető által tartott értekezletekről – ha nem készül jegyzőkönyv – írásos 

emlékeztetőt kell készíteni. A kapitányságvezető alárendeltségébe tartozó osztályvezetők 

értekezletet egyedi ügyekben, illetve a jogszabályokban és normákban előírt esetekben és 

időszakonként tartanak pl.: KMB eligazítás, osztályértekezlet stb.  

 

4. Tervezési rend 

 
45. A rendőrkapitányságnál az alábbi terveket kell készíteni: 

a) éves munkaterv: tartalmazza az előző időszak értékelésének alapján a szervezet és 

egységeinek legfontosabb, időszerű feladatait, az értekezletek rendjét; 

b) ellenőrzési terv: amely kiterjed mindazokra a szervekre és tárgykörökre, amelyeket 

egyrészt kötelező időszakonként ellenőrizni, másrészt a rendőri szerv vezetője 

indokoltnak tart; 

c) szakfeladati tervek: az egyes tevékenységek (pl.: objektumvédelem, katasztrófa 

elhárítás, tűz elleni védekezés, magasabb készültségbe helyezés és minősített időszak 

feladataira való felkészüléshez, végrehajtásához szükséges tervek) teljesítésének 

szabályait rögzítik; 

d) eseti tervek: készíthetők egyes feladatok, bonyolultabb folyamatok teljesítése 

érdekében; 

e) hatósági és szakfelügyeleti ellenőrzések tervei: a hatósági-rendészeti jogkörökben 

végzett ellenőrzésekre (pl.: fegyveres biztonsági őrség, vállalkozás keretében végzett 

személy- és vagyonvédelmi tevékenység, fegyverek tárolása). 

 

 

 

X. fejezet 

A KÜLÖNLEGES JOGRENDI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK 
 

1. Alapvető rendelkezések 

 

46. Az ügyrendet, valamint az annak alapján kiadott okmányokat különleges jogrendi 

időszakban a különleges jogrendi időszaki ügyrend módosíthatja. 

 

47. Ezen intézkedés alkalmazásában különleges jogrendi időszak Magyarország 

Alaptörvényének különleges jogrend fejezetében meghatározott minősített időszakok: 

a) rendkívüli állapot; 

b) szükségállapot; 

c) veszélyhelyzet; 

d) megelőző védelmi helyzet; 

e) váratlan támadás; 

f) terrorveszélyhelyzet. 
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48. A rendőrkapitányság vezető akadályoztatása esetén a kapitányságvezető teljes jogkörében 

történő helyettesítésére a bűnügyi osztályvezető jogosult, aki egyben kapitányságvezető-

helyettes. A kapitányságvezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés egyedi 

kijelölés alapján történik. 

 

49. Az előzőekben foglaltakra figyelemmel a kapitányságnak, fel kell készülnie az előre nem 

látható helyzetek kezelésére, minden tőle telhetőt meg kell tennie, együttműködve a 

védelmi igazgatás központi és területi szerveivel, a különleges jogrendi időszaki helyzetet 

generáló események megelőzése, megszakítása, következményeinek enyhítése, az 

elkövetők felderítése és elfogása érdekében. E feladatok sikeres teljesítése érdekében a 

személyi állomány folyamatos felkészítését már békeidőszakban végre kell hajtani, 

valamint a tervezhető feladatokat be kell gyakoroltatni. 

 

50. A rendőrkapitányság szervezeti elemei különleges jogrendi időszakban – a kialakult 

helyzet függvényében – kitelepülésre kerülhetnek. Ebben az esetben a folyamatos 

vezetést a tartalékvezetési pontokon működő irányító szervezeti elemek valósítják meg. 

 

2. Kapitányságvezető 

 

51. 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) irányítja az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának megóvása érdekében a 

lakosság kitelepítésével, kimenekítésével kapcsolatos rendőri feladatokat; 

g) intézkedik a személyi állomány életét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély 

esetén a veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes kiürítésére; 

h) gondoskodik a személyzeti és szociális feladatok ellátásáról; 

i) intézkedik az értesítési rendszer soron kívüli pontosítására; 

j) kitelepülés elrendelése esetén intézkedik a rendőrkapitányság ügykezelési részlegei 

részére biztosított irattárak iratanyagának kijelölt tároló helyre történő elszállítására, a 

visszamaradt iratok őrzésére; 

k) intézkedik a jelentési kötelezettségek folyamatos teljesítéséről; 

l) ellenőrzi a vonatkozó intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtását; 

m) intézkedik a rendőrkapitányság védelmi igazgatási rendszerének aktivizálására, 

folyamatosan segíti a helyi védelmi bizottság tevékenységét. 

3. Általános vezetői feladatok 
 

52. Különleges jogrendi időszakban a rendőrkapitányság 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; 
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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 esetén felelős az irányítása alá tartozó szervezeti elemek irattári 

iratanyagának elszállításáért, a visszamaradt iratok őrzéséért; 

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 elemek értesítési rendszerének 

naprakészségét, valamint a Robotzsaru Neo harcérték program pontos vezetését; 

k) gondoskodik a minősített iratok általánostól eltérő kezelésére a Biztonsági 

Szabályzatban foglaltak szerint. 

 

 

 

X. fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

53. Ezen intézkedés a rendőrfőkapitány jóváhagyásával válik érvényessé és kiadásának 

napját követő harmadik napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Vasvári 

Rendőrkapitányság Vezetőjének 2/2014. (VI.26.) VRK Intézkedése a Vasvári 

Rendőrkapitányság Ügyrendjéről. 

 

 

 

 

 

 dr. Házi Béla r. ezredes 

 kapitányságvezető 
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1. számú melléklet az 1/2017. (X.19.) Vasvári Rk. intézkedéshez 
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