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VEZETŐJÉNEK
1/2014. (VII. 02.)
intézkedése
a Gárdonyi Rendőrkapitányság Ügyrendjéről
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatában (23/2013.
(VI.27.) MRFK intézkedésben) foglalt felhatalmazás alapján kiadom az alábbi
intézkedést:

I.
Alapvető rendelkezések
1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Gárdonyi Rendőrkapitányság szervezetére (a
továbbiakban: Rendőrkapitányság) és teljes személyi állományára.
2. A Rendőrkapitányság szervezeti felépítését intézkedésem 1. számú melléklete, a
részletesebb szervezeti struktúrát és a rendszeresített beosztásokat a szervezési
állománytáblázat tartalmazza.

II.
A Rendőrkapitányság feladata, jogállása, és illetékessége
3.

A Rendőrkapitányság - a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság közvetlen
alárendeltségében működő helyi - bűnmegelőzési, bűnüldözési, közigazgatási és
rendészeti feladatokat ellátó állami, fegyveres rendvédelmi szerv, amely a Rendőrségről
szóló 1994. évi XXXIV. évi törvényben (továbbiakban: Rtv.), a fegyveres szervek
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hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényben
(továbbiakban: Hszt.), és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényben, valamint ezek alapján kiadott jogszabályokban, belső normákban
meghatározottak szerint működve a közbiztonság és a belső rend védelme érdekében
ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat.
4.

A Rendőrkapitányság a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság alárendeltségébe tartozó,
önálló feladatkörrel és hatáskörrel felruházott - önálló jogi személyiséggel nem
rendelkező - szerv.

5.

A Rendőrkapitányság első fokon nyomozó, szabálysértési és közigazgatási hatóságként,
továbbá rendészeti jogkörében - a Rendőrség hatáskörébe utalt ügyekben - a
jogszabályokban meghatározottak szerint jár el. Feladata illetékességi területén a
közbiztonság és a belső rend védelme. A közbiztonság és a belső rend védelme körében
az Rtv-ben és törvényi felhatalmazás alapján más jogszabályokban meghatározott
bűnmegelőzési, bűnüldözési, közigazgatási és rendészeti feladatkörében végzi a
hatáskörébe tartozó feladatokat.

6.

A Rendőrkapitányság a feladatának ellátása során együttműködik az állami, társadalmi
szervezetekkel, az állampolgárokkal és azok közösségeivel. Biztosítja a feltételeket, ha
jogszabály a Rendőrség közreműködésének igénybevételét más hatóság, vagy hivatalos
személy számára kötelezővé teszi.

7.

A Rendőrkapitányság illetékessége a 2. számú mellékletben szereplő települések
közigazgatási területére terjed ki.

8.

A Rendőrkapitányság vezetését a rendőrkapitány, az osztályvezetők, és a rendőrs
parancsnok útján látja el.

9.

A Rendőrkapitányság végrehajtja az RFK irányítása útján kapott feladatokat, teljesíti a
jogszabályokban,
utasításokban
előírt
adatszolgáltatási
és
véleményezési
kötelezettségeket.

10. A Rendőrkapitányság állománya végrehajtja a TIK (Tevékenyég Irányítási Központ)

által elrendelt küldéseket és feladatokat.

III. fejezet
A Rendőrkapitányság Szervezete
11.

A Rendőrkapitányság alárendeltsége alá tartozó szervek:
10.1. Bűnügyi Osztály
Nyomozó Alosztály
Vizsgálati Alosztály
10.2. Rendészeti Osztály
Közrendvédelmi Alosztály
Víziközlekedési Alosztály
Igazgatásrendészeti Alosztály
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10.3. Rendőrkapitányság Hivatala (jogállás nélküli)
10.4. Martonvásári Rendőrőrs (osztály jogállású)

IV. fejezet
A Rendőrkapitányság vezetése és irányítása
A rendőrkapitány
12. A rendőrkapitány a jogszabályok és a normák által meghatározott keretek között önálló

felelőséggel vezeti a Rendőrkapitányságot, irányítja, ellenőrzi a Rendőrkapitányság
működését és szakmai tevékenységét.
13. Felelős a Rendőrkapitányság törvényes, szakszerű és eredményes működéséért. A

szakmai feladatok ellátásáról az irányítása alá tartozó vezetők útján gondoskodik.
14. Közvetlen alárendeltségében működik jogállás nélküli Hivatala.
15. Állandó résztvevője a megyei rendőr-főkapitányi értekezletnek.
16. Szervezi a megyei rendőrfőkapitány által meghatározott feladatok végrehajtását,

együttműködik más Rendőrkapitányságokkal és a társszervekkel.
17. Évenként értékeli a Rendőrkapitányság tevékenységét, munkatervének megvalósulását,

és annak megfelelően intézkedik az aktualizálásra.
18. Gondoskodik a Rendőrséget érintő jogszabályokban, miniszteri utasításokban, valamint

az országos,- és a megyei rendőrfőkapitány által kiadott normákban foglalt jelentési,
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről.
19. Megteszi a szükséges intézkedéseket a korrupció elleni hatékony fellépés érdekében.
20. A települési önkormányzatok felkérésére évente beszámol a közbiztonság helyzetéről, a

közbiztonság javítása érdekében tett intézkedésekről.
21. Felel a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Belső Kontroll Rendszerének kialakításával,

működtetésével összefüggő feladatok szervezeti egységére vonatkoztatott
végrehajtásáért. Gondoskodik a szervezeti egységére vonatkozó ellenőrzési nyomvonal,
kockázatkezelési és a szabálytalanságok kezelésével összefüggő előírások betartásáért,
az azokban meghatározott folyamatok, eljárásrendek működtetéséről, ellenőrzéséről.
Irányító jogkörében:
22. A Rendőrkapitányság számára kötelező rendőrkapitányi intézkedést adhat ki.
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23. Gondoskodik a Rendőrkapitányság és szerveinek rendeltetésszerű és törvényes

működéséről, a közbiztonság és belső rend védelme érdekében a jogszabályok és az
FMRFK irányítása által meghatározott feladatok végrehajtásáról.
24. Gondoskodik az Ügyrend, valamint az egyéb belső szabályzatok elkészítéséről,

összhangjáról és érvényességéről.
25. Javaslatot tesz a rendőrfőkapitány részére a hatáskörébe utalt rendőri szerv létrehozására

és megszüntetésére.
26. Jóváhagyja a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek terveit.
27. Mint állományilletékes parancsnok, munkáltatói jogokat gyakorol a Rendőrkapitányság

személyi állománya felett.
28. A helyi önkormányzatok kérésére évente beszámol a közbiztonság helyzetéről, a

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. Megteszi a szükséges intézkedéseket,
amennyiben a települési önkormányzatok többsége a beszámolóját nem fogadja el.
29. Évente értékeli a Rendőrkapitányság tevékenységét, munkatervének megvalósulását, és

annak megfelelően intézkedik az aktualizálásra.
30. Indokolt esetben fokozott ellenőrzést rendelhet el a Rendőrkapitányság illetékességi

területén.
Hatóságvezető jogkörében:
31. A nyomozó hatóság vezetőjeként a Rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó ügyekben

teljesíti a jogszabályokban és belső normákban előírt feladatait, gondoskodik a nyomozó
szervek irányításáról.
32. A titkos információ gyűjtés során gondoskodik a Rendőrkapitányság hatáskörébe utalt

feladatok teljesítéséről. A bírósági engedélyhez kötött titkos információ gyűjtés esetén
gondoskodik a különleges eszközök alkalmazása iránti kérelem kezdeményezéséről.
33. Gyakorolja első fokon a szabálysértési hatóság vezetőjének hatáskörét.
34. Ellátja az első fokú közigazgatási hatóság vezetőjének jogkörét.
35. A jogszabályi keretek között dönt az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek

hatásköri vitáiban.
Szervezet- és tevékenységirányító jogkörében:
36. Képviseli a Rendőrkapitányságot.
37. Gyakorolja a hatáskörébe utalt ügyekben a munkáltatói, személyzeti, munkaügyi,

szervezési, elismerési és fegyelmi jogköröket.
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38. Felelős az állomány erkölcsi, fegyelmi helyzetéért, cselekvési egységéért, szolgálati

fegyelméért.
39. Kártérítési ügyekben – mint állományilletékes parancsnok – első fokon jár el a

Rendőrkapitányság állománya vonatkozásában. Hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult a
kártérítési összeg mérséklését vagy részletekben történő megfizetését a levonás vagy
végrehajtás elhalasztását engedélyezni.
40. Figyelemmel kíséri az állomány egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági

helyzetét, indokolt esetben, a személyügyi és egészségügyi szolgálattal együttműködve
megteszi a szükséges intézkedéseket.
41. Irányítja a Rendőrkapitányság állományának utánpótlását célzó tevékenységet, ellátja a

nyugállományba helyezéssel kapcsolatos feladatokat.
42. Gondoskodik az állomány képzéséről, továbbképzéséről.
43. Megköti a Rendőrkapitányság és más szervek közötti együttműködési megállapodásokat.
44. Ellátja – a rendelkezésére álló kereteken belül – az állomány szociális ellátásával,

javadalmazásával kapcsolatos feladatokat, és javaslatot tesz a rendőrfőkapitány részére a
jutalmazásokra.
45. Együttműködik az érdekképviseleti szervekkel, illetékességi területén biztosítja az

érdekképviseleti szervek működésének feltételeit, teljesíti az ezzel kapcsolatos
kötelezettségeit.
46. Ésszerűen gazdálkodik a Rendőrkapitányság rendelkezésére álló ellátmányokkal,

pénzügyi keretekkel, felel az anyagok és technikai eszközök megóvásáért.
47. Felelős

a Rendőrkapitányság
energiagazdálkodásáért.

tervszerűségen

és

gazdaságosságon

alapuló

48. Felelős a Rendőrkapitányság sajtó és tömegkommunikációs tevékenységéért, ennek

során a közérdekű adatok nyilvánosságának és az adatvédelmi szabályoknak a
betartásáért. Főkapitányi engedélyt követően kijelöli a médiában a Rendőrkapitányság
részéről nyilatkozó személyt.
49. Felelős a Rendőrkapitányságon folyó adatkezelés törvényességéért, az adatvédelmi

szabályok megtartásáért, gondoskodik a személyes adatok körében a jogosulatlan
hozzáférés, közlés, megváltoztatás vagy törlés megelőzéséről.
50. Jóváhagyja az alárendeltségébe tartozó egységek és személyek alábbi munkaokmányait:

-

A szolgálati ágak jelentősebb terveit,
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetői, valamint a rendőrségen kívüli szervek
vele azonos jogállású vezetői részére készített iratokat,
a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket és javaslatokat,
a Rendőrkapitányság személyi állománya munkaköri leírásait,
a Rendőrkapitányság személyi állománya teljesítmény értékeléseit, és minősítését,
az általa elrendelt vezetői értekezletek napirendjét, az értekezleteken készített
jegyzőkönyveket, emlékeztetőket,
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-

a működési okmányokat,
a munkaterveket, és végrehatásukról szóló jelentéseket,
az ellenőrzési terveket, és a végrehajtásukról szóló jelentéseket, a főkapitány részére
készített jelentéseket,
a minősített időszaki terveket, igénybejelentéseket, kimutatásokat,
a szabadságolási terveket.

51. Felelős a rendőrségi ügykezelés szabályainak és a minősített adatkezelésre vonatkozó

rendelkezések megtartásáért, a Rendőrkapitányságon titokvédelmi felügyelőt nevezhet
ki.
52. Gyakorolja a minősített adatok védelméről szóló törvényben, a minősített adat

kezelésének rendjéről kiadott kormányrendeletben meghatározott jogköröket, a
minősítés felülvizsgálatával, a minősített adat nyilvánosságra hozatalával, külföldre
továbbításával, illetve közreműködő részére átadásával történő összefüggésben.
53. Felelős

a Rendőrkapitányság számítástechnikai eszközeinek és informatikai
rendszereinek rendeltetésszerű működéséért, a biztonsági rendszabályok betartásáért.

54. Felelős a Rendőrkapitányságon a balesetek megelőzéséért, a munka-, tűz- és

környezetvédelmi előírások érvényesítéséért. Munka, tűz és környezetvédelmi felelőst
bíz meg.
55. Felelős a minősített időszaki feladatok szervezéséért és teljesítéséért.
56. Elkészíti az osztályvezetők minősítését, továbbá teljesítményértékelését.
57. Gondoskodik

a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségek
teljesítéséről, a vagyonnyilatkozatok átadására kezelésére, védelmére vonatkozó
szabályok betartására. A vagyonnyilatkozat tételére kötelezett munkaköröket, a konkrét
beosztásokat a 3. számú melléklet.

58. Gondoskodik arról, hogy az illetékességi területén történt valamennyi, a rendőri munkára

jelentős hatással bíró eseményről a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetői
haladéktalanul tudomást szerezzenek.
59. Gondoskodik a közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálásáról, valamint ezen

ügyek érdemi elbírálásáról.
60. Az Rtv-ben szabályozott rendőri intézkedések, illetve kényszerítő eszközök alkalmazása

miatti és a hatáskörébe utalt panaszügyekben gondoskodik a szükséges intézkedések
megtételéről.
61. Köteles kivizsgálni a rendkívüli események, a fegyverhasználat és a kényszerítő

eszközök alkalmazásának körülményeit.
62. Havonta fogadónapot tart, ezzel lehetőséget biztosít egyrészt a lakosságnak, másrészt az

állománynak problémái előadására.
63. Gondoskodik a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság számára – a belső normákban előírt

– jelentési kötelezettségek teljesítéséről.
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64. Jogosult – az alárendeltségébe tartozó hivatásos állományú személyek vonatkozásában –

méltatlansági eljárás elrendelésről dönteni, a méltatlansági eljárás lefolytatására
bizottságot létrehozni, elbírálni a méltatlansági bizottság tagjai ellen bejelentett
elfogultságot, illetve az ügyben való érintettség miatt emelt kifogást. Gondoskodik a
méltatlansági bizottság eljáráshoz szükséges feltételek biztosításáról, az eljárás jogszerű
lefolytatásáról.
65. Az alárendeltségébe tartozók vonatkozásában – állományilletékes parancsnokként –

személyügyi feladatokat lát el. A Hszt-ben meghatározott összeférhetetlenségi okok
felmerülése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket.
66. Biztosítja az irányítása alá tartozó szervezeti egységnél dolgozók számára a

szolgálatellátás és a munkavégzés során az egészséget nem veszélyeztető biztonságos
munkavégzés feltételeit.
67. Egyedi ügyekben a

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője utasításának

megfelelően jár el.
68. A hivatásos állomány tagja szolgálati viszonyának megszűnése esetén a Gazdasági

Igazgatóság előadója révén értesíti a hivatásos állomány tagjával – állami
kezességvállalással biztosított – hitelszerződést kötő hitelintézetet.
69. Egyedi intézkedéssel – a jogszabályok és a normák keretei között – megbízhat bármely

alárendeltségébe tartozó vezetőt azzal, hogy nevében és megbízásából járjon el.
70. Gyakorolja a szolgálatteljesítési és munkaidő rendhez kapcsolódó engedélyezési jogkört,

teljesíti az erre vonatkozó meghatározott nyilvántartási és ellenőrzési kötelezettséget.
71. Felterjeszti a rendőrfőkapitány részére az előírt munkaokmányokat.
72. Megteszi a szükséges intézkedéseket a korrupció elleni hatékony fellépés érdekében.
73. A külön jogszabály szerint meghatározott beosztások betöltése esetén kezdeményezi a

nemzetbiztonsági ellenőrzést.

V.
A rendőrkapitány részére megállapított egyes
jogkörök gyakorlásának átruházása, és a megbízás alapján eljáró személyek
74. A rendőrkapitányt távolléte esetén teljes jogkörben a Bűnügyi Osztály vezetője

helyettesíti. A Bűnügyi Osztály vezetőjének akadályoztatása esetén helyettes a
Rendészeti Osztály vezetője.
75. A rendőrkapitány távollétében a személyügyi, fegyelmi döntéshozatali jogkört első

számú helyettese - a rendőrkapitánnyal történő előzetes egyeztetést követően gyakorolja.
76. A fenti vezetők akadályoztatása esetén a helyettesítés egyedi döntés alapján történik.
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77. A rendőrkapitány tartós távolléte esetére első számú helyettesét az alábbi jogok illetik

meg:
a) Javaslattételi jog:
aa) tiszthelyettesnek a fegyveres szerv hivatásos állományába vételére, a hazai
tanintézet alaptagozatára, tanfolyamaira beiskolázására, számára az egyenruhaviselési jog engedélyezésére és visszavonására, továbbá tiszthelyettes soron
kívüli előléptetésére;
ab) tiszthelyettes részére illetmény nélküli szabadság engedélyezésére,
ac) a nyugállományú zászlós és tiszthelyettes előléptetésére.
ad) az állomány dicséretben és jutalomban részesítésére.
b) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését valamint a szabadság kiadását

engedélyezheti.
c) A rendőrkapitány távollétében fokozott ellenőrzést rendelhet a Rendőrkapitányság

illetékességi területén.
78. A Rendőr-főkapitányság – aktuális szolgálatot ellátó – TIK ügyeletese hivatali

munkaidőn kívül a szerv vezetőjének jogkörét gyakorolja, megteszi a Rendőrkapitányság
vezetőjének nevében az elsődleges intézkedéseket.
79. A rendőrkapitány a jogszabályok és a normák keretei között akár szóban, akár írásban

megbízhat bármely vezetőt azzal, hogy egyedi ügyben, nevében és megbízása alapján
eljárjon, illetve a Rendőrkapitányság szervezeti egységeinél ellenőrzést végezzen.
80. A munkaidőn túli helyettesítés rendje megegyezik a munkaidő alattival.
81. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi

LXXII. törvény 6. § (3) bekezdése felhatalmazza a Rendőrkapitányságot az ideiglenes
megelőző távoltartás elrendelésére. A 7. § (1) bekezdésben foglaltak alapján, az
ideiglenes megelőző távoltartás elrendeléséről szóló határozat helyszínen történő
kiadmányozására az alábbi személyeket jogosultak:
 bűnügyi osztályvezető,
 rendészeti osztályvezető,
 közrendvédelmi alosztályvezető,
 víziközlekedési alosztályvezető,
 martonvásári rendőrőrs parancsnok,
 Bűnügyi Osztály tiszti rendfokozatú - készenléti szolgálatot ellátó - állománya,
 Igazgatásrendészeti Alosztály tiszti rendfokozatú - készenléti szolgálatot ellátó állománya.
82. A rendészeti készenléti vezető, távollétében a szolgálatirányító parancsnok és a bűnügyi

készenléti szolgálat parancsnoka jogosult a szabálysértési őrizetbe-vételi, továbbá a
kiskorú ideiglenes elhelyezéséről szóló határozat aláírására.
83. Az előállítás időtartamának meghosszabbítására jogosult a bűnügyi osztályvezető,

rendészeti készenléti vezető.
84. A bűnügyi őrizetbe vételi határozat aláírására a bűnügyi osztályvezető és helyettesei,

továbbá a bűnügyi készenléti szolgálat parancsnoka jogosult.
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VI. fejezet
Általános vezetői feladatok
A Rendőrkapitányság minden vezetője
85. Személyesen felelős az általa vezetett szervezet, illetve irányítása vagy szakmai

irányítása alatt álló szolgálati ághoz, szakszolgálathoz tartozó szervezetek
tevékenységéért, azok törvényes és szakszerű működéséért, továbbá minősített időszaki
felkészüléséért, tervezéséért, szervezéséért, a minősített időszaki feladatok
végrehajtásáért.
86. Gondoskodik

a szervezetére vonatkozó vezetői rendelkezések maradéktalan
érvényesüléséről, a szakterületét érintő feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről, a
külön utasításban meghatározott jelentési kötelezettségek teljesítéséről.

87. Tevékenysége során érvényesíti a közép- és hosszú távú stratégiai célkitűzéseket,

gondoskodik arról, hogy a stratégiai feladatokkal a beosztott állomány azonosuljon.
88. A jogszabályokban és belső normákban meghatározott szempontok figyelembe vételével

a Rendőrség Ellenőrzési Szabályzatában meghatározott eljárási rend betartásával a belső
ellenőrzés keretében vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzést végez, illetve
végeztet.
89. Gyakorolja – a közvetlenül alárendelt vezetőkön keresztül – a hatáskörébe utalt

ügyekben és feladatkörökben a vezetői, irányítói és szakmai irányítói jogköröket. E
jogköröket úgy kell gyakorolni, hogy a vezető által adott utasítások, azok címzettjei, a
végrehajtás határidői és felelősei egyértelműen megállapíthatók legyenek.
90. Indokolt esetben kezdeményezheti jogszabály és egyéb norma kiadását, módosítását

vagy hatályon kívül helyezését, részt vesz a Rendőrséget érintő jogszabályok és a
normák véleményezésében, deregulációs célú felülvizsgálatában, képviselve a szolgálati
ág, illetve a szakszolgálat sajátosságait.
91. A Rendőrség Normaalkotási Szabályzatában foglalt eljárási rend figyelembe vételével

gondoskodik a saját hatáskörben kiadásra kerülő normák előkészítéséről, kiadásáról,
időszakonkénti felülvizsgálatáról, módosításáról illetve a deregulációs feladatok
rendszeres elvégzéséről.
92. Kidolgozza a szakterületére vonatkozó koncepciókat, stratégiai és fejlesztési terveket,

képviseli a vezetése alatt álló szervezeti egységet a tevékenységi körébe tartozó
kérdésekben.
93. Részt vesz a személyi állomány képzések és továbbképzésének, idegen nyelvi

képzésének a megszervezésében.
94. Megteszi a szükséges intézkedéseket a rendelkezésre álló keretek között a működési

feltételek biztosítása, az eszközök ésszerű, takarékos használata, továbbá az állomány
szociális ellátása érdekében.
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95. A személyi állomány lakhatásának elősegítését szolgáló jogszabályban meghatározottak

szerint gyakorolja a benyújtott kérelmek ügyintézése során a javaslattételi, hozzájárulási
jogosultságokat. Részt vesz a szakterületét érintő szerződések előkészítésében.
96. Részt vesz – szakterülete vonatkozásában – a Rendőrkapitányság illetve a Fejér Megyei

Rendőr-főkapitányság:
 fejlesztési és stratégiai elképzeléseinek kialakításában,
 nemzetközi kapcsolatainak alakításában,
 tudományos kutatómunka elveinek és gyakorlati feladatainak meghatározásában, a
 tudományos munka tervezésében, szervezésében, irányításában és ellenőrzésében,
 minőségfejlesztési programjának megvalósításában.
97. A sajtó- és tömegtájékoztató tevékenysége során együttműködik a Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság sajtóreferensével.
98. Tevékenysége során biztosítja:

 az adatkezelés törvényességét,
 az ügykezelési és a titokvédelmi szabályok megtartását,
 a munkahelyi balesetek megelőzését, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
érvényesülését.
99. Kiadmányozási

jogkört gyakorol a hatáskörébe utalt ügykörökben, illetve a
rendőrkapitányság vezetőjének helyettesítése során a rendőrkapitányság más szervezeti
egysége által készített ügykörökben.

100. Kapcsolatot tart más rendvédelmi szervek azonos jogállású vezetőivel, intézkedéseket

tesz az együttműködés fejlesztése érdekében.
101. Szakterületét illetően figyelemmel kíséri a tudományos eredményeket, lehetőségeinek

keretei között gondoskodik azok hasznosításáról. Köteles elősegíteni a beosztottai
tudományos tevékenységét, ha az összhangban van a rendészeti tudományos munka fő
irányaival.
102. Gondoskodik a szakterületét érintő adatok folyamatos elemzéséről és értékeléséről, az

így nyert információk felhasználásáról.
103. Felelős a szolgálati gépjárművek igénybe vételével kapcsolatos szabályok betartásának

ellenőrzéséért.
104. Gondoskodik

a ruházati, fegyverzeti, gépjármű-, bűnügyi-technikai eszközökre
(anyagokra), informatikai berendezésekre, valamint az objektumokra (épületekre)
vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzését szolgáló szemlék végrehajtásáról.

105. A vagyonnyilatkozat-tételéről szóló jogszabályban meghatározottak szerint a vezetők a

külön jogszabályban előírt időszakonként és módon teljesítik a vagyonnyilatkozat tételi
kötelezettségüket, a köztisztviselői és a közalkalmazotti munkakörök esetén a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére az érintettek felett munkáltatói
jogkört gyakorló vezetők intézkednek.
106. A minősítői jogkörrel rendelkező vezetők gyakorolják a minősített adatok védelméről

szóló jogszabályokban meghatározott jogköröket.
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107. A sajtó- és tömegtájékoztató tevékenysége során együttműködik a Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság sajtóreferensével, de nyilatkozattételhez a rendőrfőkapitány és a
rendőrkapitány külön engedélye szükséges.

VII. fejezet
A vezetők különös feladatai
Bűnügyi Osztály vezetője
108. Vezeti a Bűnügyi Osztályt, szakmailag irányítja a Martonvásári Rendőrőrsön, a

Rendészeti Osztályon folyó bűnüldözési és bűnmegelőzési tevékenységet. Ellenőrzi a
nyomozati munka rendjét, felügyeli annak törvényességét.
109. Felelős

a Rendőrkapitányság által lefolytatott eljárások törvényességéért és
szakszerűségéért és eredményességéért, a bűncselekmények elkövetőinek felderítéséért, a
bűnüldözési tevékenység színvonaláért.

110. Biztosítja a hatáskörébe utalt gazdaságvédelmi feladatok ellátását, intézkedéseket tesz és

kezdeményez a nemzetgazdaságot károsító bűncselekmények felderítése érdekében.
111. Irányítja a titkos információgyűjtést, hatáskörét meghaladó esetben előterjesztéseket

kezdeményez. Folyamatosan ellenőrzi a titkos információ gyűjtés szabályainak
érvényesülését.
112. Első fokon eljár a hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben.
113. A bűnügyi helyzet alapján meghatározza a bűnügyi tevékenység főbb irányait, időszerű

és súlyponti kérdéseit, ennek megfelelően intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez a
hatékony működés biztosítása érdekében.
114. Irányítja a megelőzési tevékenységet. A közbiztonság fenntartása és javítása érdekében

szervezi az együttműködést az állampolgárokkal, azok öntevékeny szervezeteivel, az
állami és társadalmi szervekkel. A bűnügyi helyzet értékelése során szerzett tapasztalatok
alapján reszt vesz a bűnözés okainak és körülményeinek lehetőség szerinti
visszaszorításában, a bűnmegelőzést szolgáló rendezvényeket, programokat szervez.
115. Indokolt esetben a Rendőrkapitányság illetékességi területén bűnügyi akciót rendel el, a

túlszolgálattal járó akciók elrendelésére a rendőrkapitány részére javaslatot tesz. Szükség
esetén ezeket irányítja, koordinálja.
116. Az ügyrendben nem szabályozott feladatok esetén a Rendőrkapitányság vezetőjének

utasítása szerint jár el.
A Rendészeti Osztály vezetője
117. Vezeti a Rendészeti Osztályt.
118. Felelős a szolgálati ág, a rendőri csapaterő működéséért.
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119. Felelős a hatékony közterületi és más közrendvédelmi szolgálati formák tervezéséért,

szervezéséért, a szolgálat törvényes és szakszerű ellátásáért, különösen a hatékony őr és
járőrszolgálat folyamatos működtetéséért, az előírásszerű fogda és kísérőőri
tevékenységért, a körzeti megbízotti szolgálatért.
120. Szükség esetén a Rendőrkapitányság illetékességi területén akciót rendel el a közterületen

elszaporodott jogsértések megelőzése, visszaszorítása érdekében. A túlszolgálattal járó
akciók elrendelésére a rendőrkapitány részére javaslatot tesz.
121. Felelős a hatáskörébe utalt biztosítási feladatok szervezéséért és végrehajtásáért.
122. Gondoskodik a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.
123. Végrehajtja az elrendelt csapaterős tevékenységet. Ellátja a rendkívüli eseményekkel,

természeti és ipari katasztrófákkal, elemi csapással kapcsolatos feladatokat. Szükség
esetén ellátja a helyszíni intézkedő parancsnok feladatait. Tevékenysége kiterjed a
természetvédelemre és környezetvédelemre.
124. Felelős a hatáskörébe tartozó titkos információ-gyűjtő munka törvényességéért és

szakszerűségéért.
125. Felelős a közrendvédelmi szolgálat hatáskörébe utalt bűncselekmények felderítése során

végzett nyomozási cselekmények törvényességéért és szakszerűségéért.
126. Ellátja illetékességi területén a közrend, közbiztonság fenntartása érdekében a

közterületek, nyilvánosan látogatott helyek ellenőrzését.
127. Ellátja a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat,

szükség szerint rendbiztosi feladatot teljesít.
128. Együttműködik az állampolgárokkal, azok öntevékeny szervezeteivel, az állami és

társadalmi szervezetekkel a közbiztonság fenntartása és javítása érdekében. Folyamatos
kapcsolatot tart a települési önkormányzatokkal, azok tisztségviselőivel.
129. Szakmai irányítást és felügyeletet gyakorol a Martonvásári Rendőrőrs felett.
130. Végrehajtja a fegyveres biztonsági őrségek felügyeletével, illetve a mezőőrökkel, hal,- és

vadőrökkel kapcsolatos, továbbá a vállalkozás keretében végzett személy ésvagyonvédelemmel kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat, segíti a polgárőrségek
alakulását, tevékenységek szervezését.
131. Lefolytatja a hatáskörébe utalt bűncselekmények nyomozását, szabálysértési eljárásokat,

valamint egyéb, a közigazgatási eljárás körébe tartozó vizsgálatokat, illetve
tevékenységeket. A hatáskörébe tartozó kérdésekben önállóan jogosult szakhatósági
állásfoglalás kiadmányozására.
132. Végrehajtja illetékességi területén a saját, illetve más hatóság által elrendelt

elővezetéseket.
133. Ellátja a fogva tartottak kísérésével kapcsolatos rendőri feladatokat.

13
134. A társszolgálatokkal együtt gondoskodik a Rendőrkapitányság illetékességi területén

tartott sportrendezvények, és egyéb rendőri biztosítást igénylő feladatok végrehajtásáról.
135. Gondoskodik a minősített időszakra vonatkozó, valamint az objektumvédelemmel

kapcsolatos okmányok elkészítéséről és végrehajtja az azokkal kapcsolatos feladatait.
136. Ellátja az objektumvédelmi parancsnoki feladatokat.
137. Szakmailag irányítja a Rendőrkapitányságon szolgálatot ellátó fegyveres biztonsági őrök

tevékenységét.
138. Gondoskodik

a fegyverszoba őrzéséről, ellátja
visszavételezésével kapcsolatos tevékenységet.

a

fegyverek

kiadásával

és

139. Üzemelteti a Rendőrkapitányság tevékenység–irányító rendszerét, biztosítja a kintlévő

állománnyal való hírösszeköttetést.
140. A közbiztonság időszerű állapota és a bűnügyi helyzet értékelése alapján szükség szerint

akciókat szervez és hajt végre.
141. Irányítja a közlekedés rendészeti tevékenységet, megkülönböztetett figyelmet fordítva a

közúti forgalom ellenőrzésére, zavartalanságának biztosítására.
142. Felelős a Rendőrkapitányság illetékességi területén bekövetkezett közlekedési balesetek

helyszínén folytatott - saját hatáskörbe tartozó - baleset helyszínelői tevékenység
szakszerűségéért, törvényes lefolytatásáért.
143. Szükség esetén, a közterületen elszaporodott jogsértések visszaszorítása, megelőzése

érdekében helyi akciókat rendel el. A túlszolgálattal járó akciók elrendelésére a
rendőrkapitány részére javaslatot tesz.
144. Felelős a hatáskörébe utalt biztosítási feladatok szervezéséért, végrehajtásáért.
145. Felelős a közlekedésbiztonsági propaganda és tájékoztatás színvonaláért.
146. Felelős a vízi-közlekedésrendészeti feladatok végrehajtásáért.
147. Felelős a rábízott vízi járművek szakszerű és biztonságos üzemeltetéséért.
148. Irányítja az Igazgatásrendészeti Alosztályt, felel annak törvényes és szakszerű

működéséért.
149. Biztosítja a szabálysértési, közigazgatási, rendészeti első fokú feladatok ellátását, ennek

érdekében gondoskodik a gyors és kulturált ügyfélfogadás működtetéséről.
150. Felelős az igazgatásrendészeti nyilvántartások vezetésének pontosságáért.
151. A hatáskörébe tartozó szabálysértések elemzésével segíti a társ osztályok vezetőinek

értékelő elemző munkáját, feladat meghatározási tevékenységét.
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Martonvásári Rendőrőrs parancsnoka
152. Illetékessége

Martonvásár, Baracska,
közigazgatási területére terjed ki.

Tordas,

Gyúró,

és

Kajászó

települések

153. Önálló

osztály jogkörrel látja el az illetékességi területén hatáskörébe utalt
bűncselekmények nyomozása során azokat a feladatokat amelyeket az Ügyrend a
Bűnügyi Osztálynál tartalmaz.

154. Önálló osztály jogkörrel látja el az illetékességi területén az Ügyrendben a Rendészeti

Osztály feladatainál meghatározott tevékenységet, kivéve a vízi-közlekedésrendészeti és
a tevékenységirányítási rendszerrel kapcsolatban meghatározottakat.
155. Ellátja a Rendőrőrs objektumvédelmi parancsnoki feladatait.

A Szolgálat Irányító Parancsnok
156. Irányítja a rá bízott állományt, részükre meghatározza a napi feladatokat eligazítás

keretében, ellenőrzi és beszámoltatja őket.
157. Vezeti a részére meghatározott nyilvántartásokat.
158. Kapcsolatot tart a TIK-kel, teljesíti jelentési kötelezettségeit a TIK, és vezetői irányába.
159. Felel a rá bízott eszközök kiadásáért, és visszavételéért.
160. Eligazítja és beszámoltatja a fegyveres biztonsági őröket, részükre a fegyverzeti

anyagaikat és eszközeiket kiadja, visszaveszi.
161. Felelős a fegyverszoba napi átadásáért és átvételéért.

VIII. fejezet
A Rendőrkapitányság szervezeti egységeinek főbb feladatai
A Rendőrkapitánysági törzs (jogállás nélküli Hivatal)
162. Ellátja a számla és pénzforgalmat, gondoskodik a könyvelési feladatok ellátásáról, az

analitikus nyilvántartások elkészítéséről, a számviteli feladatok teljesítéséről.
163. Gondoskodik a személyi juttatások kifizetéséről.
164. Tervezi a rendőri munkához szükséges eszközök és anyagok szükségleteit. Gondoskodik

azok beszerzéséről és célszerű, gazdaságos üzemeltetéséről, a hatáskörébe tartozó
javítási, karbantartási, tárolási feladatok ellátásáról. Javaslatot tesz a használatból való
kivonásra.
165. Gondoskodik az ellátási körébe tartozó épületek, objektumok állagának megóvásáról.

15
166. Intézi a biztosítási és kártérítési ügyeket, biztosítja a gazdálkodással kapcsolatos

tevékenység ellátását.
167. Gondoskodik a Rendőrkapitányság számítógépes rendszerének üzemeltetéséről, az ezzel

kapcsolatos szakszolgálatok igényeinek biztosításáról, az adatok és adathordozók
megfelelő védelméről.
168. Szervezi és ellenőrzi a Rendőrkapitányság keretgazdálkodását.
169. Végzi a Rendőrkapitányságon az ügykezelési, adatvédelmi, és a minősített adatkezelésre

vonatkozó rendelkezések teljesítését, valamint felügyeli, ellenőrzi a követelmények
betartását.
170. Ellátja a Rendőrkapitányság munka és tűzvédelmi feladatait.
171. Megteszi a szükséges intézkedéseket a közérdekű bejelentések, panaszok és javaslatok

nyomán.
172. Részt vesz az országgyűlési biztosok tevékenységével összefüggő egyes feladatok

ellátásában.
173. Előkészíti a hivatásos szolgálati, közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő személyügyi

és munkáltatói döntéseket. (A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság által biztosított
előadó segítségével)
174. Gondoskodik az állomány utánpótlásáról, az elismerési javaslatok és minősítések

elkészítéséről.
175. Vezeti

a személyügyi munkához szükséges nyilvántartásokat, a szervezési
állománytáblát, előkészíti és végrehajtja a szervezeti döntéseket. (A Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság által biztosított előadó segítségével.)

176. Lefolytatja a Rendőrkapitányság személyi állományának tagjaival szemben a fegyelmi és

kártérítési eljárásokat. (A Rendőrkapitányság fegyelmi előadója segítségével.)
Bűnügyi Osztály
177. Ellátja a nyomozószervi feladatokat, lefolytatja a hatáskörébe utalt vagy vont

bűncselekmények nyomozását, felderíti az elkövetőket, ellátja a bizonyításhoz szükséges
bűnügyi technikai és vizsgálati feladatokat. A Bűnügyi Osztály végzi a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság
vezetőjének
intézkedésében
rögzített
Gárdonyi
Rendőrkapitányság hatáskörébe utalt - közlekedési bűncselekmények nyomozását.
178. Teljesíti hatásköri feladatait a titkos információ gyűjtés során, a titkos információgyűjtés

eszközeinek és módszereinek alkalmazásával felderíti a bűncselekmények elkövetőit,
gondoskodik a szervezett bűnözés elleni hatékony fellépésről.
179. Biztosítja a hatáskörébe utalt gazdaságvédelmi feladatok ellátását, intézkedéseket tesz és

kezdeményez a nemzetgazdaságot károsító bűncselekmények felderítése érdekében.
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180. A közbiztonság időszerű állapota és a bűnügyi helyzet értékelése alapján, szükség szerint,

akciókat szervez és hajt végre.
181. Első fokon eljár a hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben.
182. A bűnügyi helyzet értékelése során szerzett tapasztalatok alapján részt vesz a bűnözés

okainak és körülményeinek lehetőség szerinti visszaszorításában, a bűnmegelőzés helyi
feladatainak szervezésében.
183. Bűnmegelőző,

bűnfelderítő munkájában igénybe veszi a tömegkommunikációs
eszközöket, megelőzést szolgáló rendezvényeket, programokat szervez.

184. Ellátja a bűnügyi adatkezeléssel kapcsolatos helyi feladatokat, segítséget nyújt bűnügyi

információs rendszerek tervezéséhez.
185. Szakirányító tevékenységet gyakorol a Rendőrkapitányság közrendvédelmi szervei és a

rendőrőrs által lefolytatott nyomozások felett.
186. Végzi a magánnyomozók ellenőrzését.

Rendészeti Osztály
187. A közbiztonság fenntartása érdekében az illetékességi területén ellátja a nyilvánosan

látogatott helyek ellenőrzését.
188. Katasztrófa, elemi csapás, rendkívüli események helyszínén részt vesz a közrend és

közbiztonság fenntartásában, tevékenysége kiterjed a természet és környezetvédelem
követelményeire.
189. Ellátja a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat,

szükség esetén rendbiztosi feladatokat teljesít.
190. A közrend, közbiztonság fenntartása érdekében együttműködik az állampolgárokkal,

azok öntevékeny szervezeteivel, az állami és társadalmi szervekkel, folyamatosan
kapcsolatot tart a települési önkormányzatokkal, illetve azok tisztségviselőivel.
191. Ellátja a fegyveres biztonsági őrségek felügyeletét. Végrehajtja a hatáskörébe utalt,

mezőőrökkel, hal és vadőrökkel kapcsolatos feladatokat, segíti a polgárőr szervezetek
működését, ellenőrzi a vállalkozás keretében végzett személy és vagyonvédelmet.
192. Lefolytatja a hatáskörébe utalt

bűncselekmények nyomozását, a szabálysértési
eljárásokat, valamint az egyéb, közigazgatási eljárás körébe tartozó vizsgálatokat és
tevékenységeket.

193. Végrehajtja illetékességi területén a saját, illetve más hatóság által elrendelt feladatokat.
194. Ellátja a fogva tartottak őrzésével és kisérésével kapcsolatos rendőri feladatokat.
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195. A társszolgálatokkal együtt gondoskodik a Rendőrkapitányság illetékességi területén

tartott sportrendezvények biztosításáról és egyéb, rendőri biztosítást igénylő feladatok
ellátásáról.
196. Gondoskodik az objektumvédelemmel kapcsolatos, valamint a minősített időszakra

vonatkozó okmányok elkészítéséről és végrehajtja az azokban foglalt feladatokat.
197. Gondoskodik a fegyverszoba őrzéséről, ellátja a fegyverek kiadásával és visszavételével

kapcsolatos tevékenységet. Üzemelteti a Rendőrkapitányság tevékenység irányító
rendszerét, biztosítja a kint lévő állománnyal való hírösszeköttetést.
198. A közbiztonság időszerű állapota és a bűnügyi helyzet értékelése alapján szükség szerint

akciókat szervez és hajt végre.
199. Végrehajtja a – a közterületen élő hajléktalan személyeket a téli időjárás következtében

fenyegető kihűlés megelőzésével kapcsolatos rendőr feladatok végrehajtásáról szóló
szabályzóban meghatározott feladatokat.
200. Működteti a Rendőrkapitányság ügyeleti és jelentő szolgálatát, biztosítja az illetékes

vezető hírigényét.
201. Ellátja a vízi-közlekedésrendészeti feladatokat, melynek során lefolytatja a jogszabályok

által hatáskörébe utalt engedélyezési eljárásokat.
202. Kezeli és üzemelteti a rábízott vízi járműveket.
203. A Rendőrkapitányság illetékességi területén baleset megelőzési propagandamunkát

végez. Ellátja a helyi Baleset Megelőzési Bizottság működéséből fakadó operatív
tevékenységet.
204. A Rendőrkapitányság illetékességi területén ellátja a hatáskörébe utalt közlekedési

baleset helyszíni szemléjével és vizsgálatával kapcsolatos tevékenységet,
szakhatóságként közreműködik közúti közlekedéssel kapcsolatos engedélyezési
eljárásokban.
205. Katasztrófa, elemi csapás, rendkívüli események helyszínén részt vesz a közrend és

közbiztonság fenntartásában. Ellátja a gyülekezési jog hatálya alá tartozó
rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat, szükség esetén rendbiztosi feladatokat teljesít.
Munkája során a figyelme kiterjed a természet és környezetvédelem követelményeire.
206. A közbiztonság fenntartása, a közlekedési fegyelem folyamatos javítása céljából

együttműködik az állampolgárokkal, azok öntevékeny szervezetivel, az állami és
társadalmi szervekkel.
207. A közbiztonság időszerű állapota, a bűnügyi, közlekedésbiztonsági helyzet értékelése

alapján, szükség szerint akciókat szervez és hajt végre.
208. Első fokon lefolytatja a hatáskörébe utalt szabálysértések vizsgálatát és végzi az ezekkel

kapcsolatos ügyintézést, valamint lefolytatja a helyszíni bírság végrehajtással kapcsolatos
eljárásokat.
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209. Ellátja

a jogszabályok kapcsán hatáskörébe utalt polgári célú pirotechnikai
tevékenységek felügyeletével kapcsolatos engedélyezési, nyilvántartási és ellenőrzési
feladatokat.
A jogszabályok alapján hatáskörébe utalt fegyverrendészeti eljárások kapcsán, továbbá a
személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzésére irányuló eljárásokban, valamint a
figyelmeztető jelzés felszerelésének és használatának engedélyezésére irányuló
eljárásokban hatósági engedélyeket ad ki, nyilvántartást vezet, gondoskodik az
engedéllyel rendelkezők ellenőrzéséről.

210. Gondoskodik a mellékbüntetéshez kapcsolódó ügyintézésről.
211. Az okmányirodák értesítése alapján intézi az okmánykörözésekkel kapcsolatos

feladatokat.
212. A szolgálatirányító parancsnoki állomány révén irányítja a napi szolgálat tevékenységét,

eligazítja és beszámoltatja a fegyveres biztonsági őröket, részükre kiadja azok felszerelési
tárgyait.
213. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Igazgatásrendészeti

Osztály előadóinak akadályoztatása esetén ellátja szabálysértési gyorsított bírósági
eljárásban a Rendőrkapitányság képviseletét. A képviseletet az Igazgatásrendészeti
Alosztály azon tagja láthatja el, aki megfelel a 19348/2010.Ált. számú ORFK
Módszertani Útmutató I.8.1. pontjában foglalt kritériumoknak. Azokban az esetekben
ahol a Rendőrkapitányság a feljelentő, a képviselő személy a rendőrkapitányt megillető
hatósági és ügyféli jogosultságokat gyakorolhatja.

IX. fejezet
A Rendőrkapitányság működése
Általános szabályok
214. A Rendőrkapitányság vezetői, tevékenységük során együttműködnek a Fejér Megyei

Rendőr-főkapitánysággal, más területi és helyi rendvédelmi szervekkel, NAV-val, a
Bíróságokkal és Ügyészségekkel, valamint az együttműködésre kötelezett állami
szervekkel, önkormányzatokkal.
215. A Rendőrkapitányság vezetői a külön jogszabályokban, a normákban, valamint a belső

rendelkezésekben meghatározottakon túl minden egyéb ügyben is kötelesek
együttműködni, illetve egymást szükség szerint kölcsönösen tájékoztatni, és a másik
szervtől érkezett megkeresésekre azonos vezetői szinten válaszolni. Folyamatosan
figyelemmel kísérik a szakterületüket érintő együttműködési megállapodásokat,
gondoskodnak a időszerűségükről, felülvizsgálatukról, az indokolt módosítás
kezdeményezéséről.
216. Feladatkörükbe eljárva jogosultak:

- A jogszabályokban, a normákban, az Ügyrendben meghatározott hatáskörében, a
munka színvonalának továbbfejlesztését az egységes gyakorlat és módszerek
kialakítását célzó ellenőrzéseket lefolytatni, a Rendőrség Ellenőrzési Szabályzatában
meghatározottak figyelembe vételével.
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- A törvényesség, a szakmai szabályok betartásáról meggyőződni, a hibák és
hiányosságok, illetve jogszabálysértő gyakorlat okait, körülményeit feltárni, elemezni,
értékelni, ezek megszüntetésére javaslatot tenni, jogszabály-, illetve egyéb normasértés
észlelése esetén erre a szerv vezetőjének figyelmét felhívni, az ezzel kapcsolatos eltérő
álláspontok esetén a felettes vezető intézkedését kezdeményezni. A szerv vezetője a
fenti alpontokban meghatározottakon túl jogosult a vezetői szakmai tevékenységi
körében beszámoltatni, jelentéstételre kötelezni.
- Szakmai kérdésekben – a jogszabályi keretek között normatív rendelkezést kiadni,
vagy egyedi utasítást adni.
217. A vezetés, az irányítás főbb eszközei:

- Az egyedi rendelkezések (pl. parancs, határozat), amelynek tartalmi és formai
követelményei, valamint a kiadására jogosultak körét jogszabály határozza meg,
- a rendőrségi normatív szabályozó rendelkezés (intézkedés), amely kiadásának
módosításának hatályon kívül helyezésének szabályait a rendőrség Normaalkotás
Szabályzata tartalmazza.
218. A vezetői jogkörök közvetlenül vagy közvetett módon, a jogkör átruházása útján

gyakorolhatók. Közvetlen a jogkör gyakorlása, ha a jogosult vezető személyesen – vagy
helyettese e minőségében – jár el az ügyben. Közvetett a jogkör gyakorlása, ha a jogosult
vezető ügyrendben, írásban, vagy szóbeli megbízással jogosítja fel a jogkör gyakorlására.
Az így feljogosított a jogosult vezető „nevében és megbízásából” jár el. A jogkör
gyakorlásának átruházása esetén a jogosult saját nevében „átruházott jogkörben” jár el.
219. Tilos közvetett módon gyakorolni, illetve átruházni azokat a jogköröket, amelyeket az

ezrekről rendelkező jogszabályok és belső normák kifejezetten meghatározott vezető
hatáskörébe utalnak. Kivételt képez ez alól a vezető tartós távolléte vagy akadályoztatása.
A közigazgatási, és a szabálysértési ügyekben a rendőrkapitány nevében és megbízásából
aláírási formulát kell használnia, az aláírásra jogosultnak.
Az értekezletek rendje
220. A rendőrkapitány napi rendszerességgel eligazítást tart. Az eligazítás állandó résztvevői

az osztályvezetők, az igazgatásrendészeti alosztályvezető, a lelépő és a szolgálatot átvevő
készenléti szolgálat parancsnokai, napirend az aktuális feladatok köre. A felsorolt vezetők
távollétében - az alosztályvezetők kivételével - szervezetszerű helyettesük köteles az
értekezleten részt venni.
221. Heti egy alkalommal az eligazítás és beszámoltatás a 220. pontban foglalt résztvevők

körén túl kibővül a rendőrőrs parancsnokával.
222. A munkatervben meghatározott rendőrkapitányi értekezletek, melyek állandó résztvevői

az osztályvezetők. A napirend a munkatervben meghatározottak szerint, illetve aktuális
feladatok.
223. Állománygyűlés, melynek résztvevői a berendeltek. Napirend a külön rendelkezések

szerint.
224. Az osztályvezetők és az őrsparancsnok önállóan szervezik napi operatív munka

értekezleteiket.
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225. A 220-224. pontban foglalt értekezleteken elhangzottak lényegét emlékeztetőben kell

rögzíteni.
A tervezési rend
226. Éves munkaterv, amely tartalmazza a stratégiai tervben, illetve a fejlesztési programban

meghatározott, továbbá az előző időszak értékelésének alapján a szervezet és
egységeinek legfontosabb időszerű feladatait, a végrehajtás határidőit és felelőseit,
továbbá az értekezletek rendjét.
227. Ellenőrzési terv, amely kiterjed mindazokra a szervekre és tárgykörökre, amelyeket

egyrészt kötelező időszakonként ellenőrizni kell, másrészt a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője indokoltnak tart.
228. Szakfeladati tervek, amelyek az egyes tevékenységek (pl. objektumvédelemhez,

katasztrófa-elhárításhoz, tűz elleni védekezéshez, a magasabb készültségbe helyezéshez
és a minősített időszak feladataira való felkészüléshez, illetőleg a végrehajtásához
szükséges tervek) teljesítésének szabályait rögzítik.
229. Eseti tervek készíthetők egyes feladatok, bonyolultabb folyamatok teljesítése érdekében.
230. Hatósági és szakfelügyeleti ellenőrzések terveit, amelyek a hatósági- rendészeti

jogkörökben végzett ellenőrzésekre (pl. fegyveres biztonsági őrség, vállalkozás keretében
végzett személy- és vagyonvédelmi tevékenység, fegyverek tárolása, stb).
A kiadmányozási jog
231. A kiadmányozás joga az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. E jogköröket

úgy kell meghatározni, hogy a jogszerűségi és szakszerűségi követelmények
érvényesülése mellett biztosítsa a gyors ügyintézést.
232. A rendőr-főkapitányság vezetői felé irányuló, valamint az azonos szintű közigazgatási

szervek felé irányuló ügyiratokat, illetve a rendőrkapitány által kiadott normákat a
rendőrkapitány kiadmányozza.
233. Az osztályvezetők, és a rendőrőrs parancsnok kiadmányozza a rendőrkapitány

kizárólagos kiadmányozási jogkörébe nem tartozó iratokat. A szabálysértési eljárás
kapcsán hozott döntés kiadmányozására az alosztályvezető mellett az ügyben eljárt
előadó is kiadmányozásra jogosult.
234. A munkaköri leírásban személyre szólóan meg kell határozni a munkavállaló feladatait.

Amennyiben azt jogszabály vagy norma határozza meg, a jogszabály megjelölésével.
Meg kell határozni a kötelezettségek teljes körét és a jogosultságokat egyaránt.
235. A munkaköri leírásokat úgy kell elkészíteni, hogy azok alkalmasak legyenek a személyes

felelősség megállapítására, a munkáltató és a munkavállaló között felmerülő vitás
kérdések eldöntésére.
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236. A munkaköri leírásokban a minősített időszakra vonatkozó rendelkezéseik, valamint az

Iratkezelési Szabályzatban kötelezően előírt tartalmi kellékeknek szerepelniük kell.
A normaalkotás rendje
237. A norma kiadását normatervezetnek kell megelőznie. A tervezet szakmai tartalmának

meghatározásáért és előkészítéséért az illetékes osztály vezetője a felelős. Az előkészítés
a tervezet céljának, tartalmának, szakmai szabályainak a nem normaszerű írásba
foglalását jelenti.
238. A normatervezetet csak a szabályozás szükségességének, tartalmának és módjának

indoklását tartalmazó előterjesztéssel lehet véleményezésre megküldeni.
239. A tervezetek véleményezésére a Normaalkotási Szabályzatban rögzített határidőt kell

biztosítani.
240. A normatervezetek véleményezését és a rendőrkapitányi saját normák véleményezésének

összegzését a normaalkotást érintő osztály vezetője végzi (jogrendszeri illeszkedés,
normaszerű szerkesztés). A véleményezés után a tervezetet az esetleges észrevételek
írásba foglalásával kell jóváhagyásra felterjeszteni a rendőrkapitány részére.
Normatív rendelkezések kiadására jogosult vezetők
241. Az ügyrend kiadására - mely a rendőrség szervezeti egységeinek tevékenységét, belső

működési rendjét, irányítási viszonyait szabályozza - a rendőrkapitány jogosult.
242. Intézkedés kiadására - mely az egyes konkrét feladatok végrehajtásának rendjét határozza

meg - a rendőrkapitány jogosult.
243. Parancs kiadására - mely a hivatásos állomány részére kiadott egyes konkrét, szigorú alá-

fölérendeltségben teljesítendő, feladat végrehajtására, a rendre és fegyelemre vonatkozó
szabályokat, továbbá a személyi állományra vonatkozó egyedi döntéseket tartalmazza - a
rendőrkapitány jogosult.
A Rendőrkapitányság kapcsolatrendszere
244. A Rendőrkapitányság a feladatkörének eredményesebb és sikeresebb ellátása érdekében

kapcsolatrendszert épít ki.
245. A Rendőrkapitányság – a törvényes kötelezettségei alapján – együttműködik a területileg

illetékes önkormányzatokkal. A Rendőrkapitányság – a jogszabályban előírtak szerint –
segíti az állami és önkormányzati szerveket hivatalos eljárásai eredményességének
biztosítása érdekében.
Rendőrkapitányság vezetője a helyi önkormányzat felkérésére beszámol a
közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról. Az ezzel kapcsolatos - Gárdony Várost érintő - írásos
beszámolót, az önkormányzat ülésének időpontja előtt 30 nappal fel kell terjeszteni a
Rendőr-főkapitányság vezetője részére.

246. A
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247. A rendőrkapitány folyamatosan kapcsolatot tart az ügyészi és bírósági szervekkel az

eljárások törvényessége, szakszerűsége, időszerűsége, a jogszabályok helyes, egységes
értelmezése, alkalmazása érdekében.
248. A Rendőrkapitányság vezetése, személyi állománya teljesíti kötelezettségeit az

állampolgárok érdekeinek védelmében fellépő hivatalos személyek, állami és társadalmi
szervek irányába, fokozottan ügyelve az alkotmányos jogok biztosítására.
249. Együttműködési szerződések köthetők, kapcsolatok alakíthatók ki – a pártbefolyástól

mentesség követelményeinek betartásával – társadalmi, gazdálkodószervezetekkel és
szervekkel, az állampolgárok azon közösségeivel, amelyek részt vesznek a közbiztonság
fenntartásához kapcsolódó feladatok ellátásában.
250. Minősített időszakban a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Minősített Időszaki

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló intézkedésben foglaltakat is alkalmazni kell.

X. fejezet
Záró rendelkezések
251. Az ügyrend jóváhagyását követő hónap 30. napjáig a vezetők a már meglévő munkaköri

leírások felülvizsgálatára intézkedjenek.
252. A Rendőrkapitányság ügyrendjével együtt kell kezelni a Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatát, az ORFK Szervezeti és Működési
Szabályzatát, Normaalkotási Szabályzatát, az ezek alapján a Fejér Megyei Rendőrfőkapitány által kiadott intézkedéseket, az Adatvédelmi Szabályzatot, a Rendőrség
Iratkezelési Szabályzatát.
253. Ez az intézkedés a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének jóváhagyásával válik

érvényessé, és a közzétételét követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit – a szükséges
mértékig – a teljes személyi állománnyal ismertetni kell. Ezzel egyidejűleg a Gárdonyi
Rendőrkapitányság Ügyrendjéről szóló 1/2008. (IV.28.) Rk. vezetői intézkedés és annak
a jelen ügyrend hatályba lépéséig kiadott módosításai hatályát vesztik.
254. Az Ügyrend rendelkezéseit a teljes személyi állománnyal ismertetni kell.

Dr. Sági János r. alezredes
rendőrkapitány
Készült:

2 példányban
1 pld.: 22 lap
Melléklet: 4 lap
Kapják: 1 pld. RFK
2 pld. Gárdony Rk.
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1. számú melléklet
az 1/2014. (VII.02.) Rk. vezetői intézkedéshez
A Rendőrkapitányság szervezeti felépítése
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2. számú melléklet
az 1/2014. (VII.02.) Rk. vezetői intézkedéshez
A Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó
települések kimutatása
1. Baracska, Polgármesteri Hivatal
Kossuth L. u. 29.
- Annamajor
- Baracska
- Nagyhalom-puszta
- Roboz-puszta
2. Gárdony, Polgármesteri Hivatal
Szabadság út 20-22.
- Agárd
- Agárd-puszta
- Csirib-puszta
- Dinnyés
- Gárdony
3. Gyúró, Polgármesteri Hivatal
Rákóczi út 49.
4. Kajászó, Polgármesteri Hivatal
Rákóczi u. 71.
5. Kápolnásnyék, Polgármesteri Hivatal
Fő út 28.
- Csekés-puszta
- Kapolnásnyék
- Nadap
- Pettend
6. Martonvásár, Polgármesteri Hivatal
Budai út 13.
- Erdőhát-puszta
- Felsőmajor-puszta
- Gábormajor-puszta
- Kismarton-puszta
- Martonvásár
7. Nadap, Polgármesteri Hivatal
Haladás út 56.
8. Pákozd, Polgármesteri Hivatal
Hősök tere 9.
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9. Pázmánd, Polgármesteri Hivatal
Fő út 78.
- János-tanya
10. Sukoró, Polgármesteri Hivatal
Fő út 50.
11. Tordas, Polgármesteri Hivatal
Szabadság út 87.
12. Velence, Polgármesteri Hivatal
Tópart út 26.
- Velence
- Velencefürdő
13. Vereb, Polgármesteri Hivatal
Fő út 10.
14. Zichyújfalu, Polgármesteri Hivatal
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3. számú melléklet
az 1/2014. (VII.02.) Rk. vezetői intézkedéshez

A Rendőrkapitányság vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörei

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1)
és (2) bekezdésében meghatározottak alapján az alábbi hivatásos, köztisztviselői, és
közalkalmazotti beosztások:
a) rendőrkapitány
b) osztályvezetők, illetve azzal azonos jogállású vezetők:
bűnügyi osztályvezető
rendészeti osztályvezető
martonvásári rendőrőrs parancsnok

