Okirat száma: A-159/2/2019.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Készenléti
Rendőrség alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Készenléti Rendőrség
1.1.2. rövidített neve: KR

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: Rapid Response and Special Police Services
1.2.2. német nyelven: Bereitschaftspolizei
1.2.3. francia nyelven: Service Speciale de la Police National

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
1.3.2. telephelyei:
telephely megnevezése

telephely címe

1

1021 Budapest, Labanc út 57.

2

1062 Budapest, Csengery utca 47.

3

1064 Budapest, Vörösmarty utca 50.

4

1077 Budapest, Király utca 71.

5

1078 Budapest, István utca 23-25.

6

1087 Budapest, Mosonyi utca 5-7.

7

1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

8

1095 Budapest, Ferencvárosi Kikötő

9

1133 Budapest, Bessenyei utca 9.

10

1133 Budapest, Garam utca 24-26.

11

1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 72.

12

1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 74.

13

1136 Budapest, Pannónia utca 27-29.

14

1139 Budapest, Teve utca 4-6.

15

1143 Budapest, Radovic Dusán köz 3.

16

1145 Budapest, Róna utca 124.
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17

1149 Budapest, Mexikói út 20-24.

18

1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
34. számú épület

19

1222 Budapest, Fennsík utca 1.

20

2120 Dunakeszi, Repülőtéri utca 3.

21

3525 Miskolc, Hatvanötösök útja 2.

22

3526 Miskolc, Eperjesi utca 3.

23

4033 Debrecen, Sámsoni út 147-149.

24

4300 Nyírbátor, Bocskai utca 2-4.

25

6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.

26

6725 Szeged, Laktanya utca 16.

27

7632 Pécs, Málomi út 1.

28

8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 020382/1.
hrsz.

29

8611 Siófok – Balatonkiliti, Kiliti Repülőtér 094. hrsz.

30

9026 Győr, Szövetség utca 15-17.

31

9700 Szombathely, Söptei út 85.

32

3400 Mezőkövesd, Zsórifürdő, Ostoros utca 5.

33

8229 Csopak, Nosztori Major 067/1., 068., 067/5.
hrsz.

34

8749 Zalakaros, Sport utca 4-6.

35

2090 Remeteszőlős, Zrínyi Miklós út 8.

36

1013 Budapest, Öntőház utca 5.

37

1014 Budapest, Palota út 7139. hrsz.

38

1134 Budapest, Róbert Károly körút 54-58.

39

5900 Orosháza, Gyopárosi út 1-3.

40

7400 Kaposvár, Cseri park 9746/32. hrsz.

41

8800 Nagykanizsa, Erdész utca 26.

42

1062 Budapest, Lendvay utca 14-16.

43

1097 Budapest, Vágóhíd utca 11-13.

44

2321 Szigetbecse külterület, Réti utca 20.

45

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1994. január 1.

2.2.

A költségvetési szerv jogállását meghatározó jogszabály: a Rendőrség szerveiről és a
Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII.13.) Korm. rendelet
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2.3.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.3.1. megnevezése: Kormány
2.3.2. székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1.

2.4.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1

Köztársasági Őrezred

1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.

2

Nemzeti Nyomozó Iroda

1062 Budapest, Aradi utca 21-23.

3

Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság

1145 Budapest, Róna utca 124.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Belügyminisztérium
3.1.2. székhelye: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

3.2.

A költségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök
esetén
3.2.1. a középirányító szerv megnevezése, székhelye:
Országos Rendőr-főkapitányság, 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
3.2.2. átruházott irányítási hatáskörök:
a) a kinevezés és a felmentés kivételével gyakorolja a vezető felett a munkáltatói
jogokat,
b) jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatot,
c) gyakorolja a gazdasági vezető tekintetében a kinevezés, felmentés, megbízás
vagy megbízás visszavonásának jogkörét,
d) közreműködik a fejezetet irányító szervvel a költségvetési szervnek a bevételi
és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodása rendszeres figyelemmel
kísérésében,
e) jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja a költségvetési szerv
döntéseinek előzetes egyetértése vagy utólagos jóváhagyása jogkörét,
f) egyedi utasítást adhat feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
g) jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezhet.
3.2.3. a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése:
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 6. §-ában és a
Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútumrendelet) 6. § (4)
bekezdése alapján.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: a Statútumrendelet 9. §-ában meghatározott feladatok.
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4.2.

1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

842420

Rendőrségi tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A Készenléti Rendőrség
a) részt vesz az előre nem tervezhető, halaszthatatlan beavatkozást és csapaterőt igénylő
feladatok végrehajtásában,
aa) az államhatár védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásában és a jogellenes
bevándorlás megakadályozásában,
b) részt vesz a védett személyekkel kapcsolatos biztosítási feladatok végrehajtásában,
valamint ellátja − a Honvéd Vezérkar főnöke kivételével − a Honvédelmi Tanács állandó
személyvédelemben nem részesülő tagjainak védelmét, továbbá ellátja a védett
személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló kormányrendeletben
meghatározott feladatait, ennek keretében
ba) végzi a Magyarország érdekei szempontjából jelentős - védett személyek
részvételével megtartott - rendezvények biztosításához kapcsolódó rendőrségi
feladatok előkészítését,
bb) végzi a létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és
értékek védelmét, biztonságtechnikai rendszereknek a kiépítését, karbantartását,
javítását;
bc) irányítja a rendőrségi feladatok előkészítését és végrehajtását,
bd) együttműködik a személy- és létesítményvédelmi feladatok biztosításában
érdekelt és a biztosítás végrehajtásában közvetlenül érintett hazai, valamint
külföldi szervekkel és szervezetekkel,
be) gondoskodik a külön jogszabályban meghatározott gépjármű szolgáltatással
összefüggő feladatok technikai és személyi feltételeinek biztosításáról,
c) részt vesz a különösen nagy, illetve a különösen jelentős értékű pénz- és
értékszállítmányok kísérésében,
d) ellátja a különleges szállítmányok őrzésével kapcsolatos feladatokat,
e) részt vesz az országos szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és idegenrendészeti
fokozott ellenőrzésekben,
f) a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól
szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés d) pont da) alpontjában,
valamint k) pontjában meghatározottakra figyelemmel, valamint a Statútumrendelet 11.
§ (2) bekezdés i) pontjában foglalt feladat kivételével - a rendőrség hatáskörébe tartozó
tűzszerészeti feladatokat lát el, valamint végzi a robbantással fenyegetett helyszínek
átvizsgálását,
g) a személyszállító vonatok kísérésével kapcsolatos feladatot lát el,
h) végrehajtja a mélységi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat,
i) ellátja a hatósági eljárás során lefoglalt, a közbiztonságra különösen veszélyes anyagok,
valamint különösen nagy, illetve különösen jelentős értékű kábítószer szállítmányok
biztosítását,
j) végrehajtja a kiadatási és átadási letartóztatásban lévő személyek államhatárig vagy
külföldről Magyarországra történő kísérésével, valamint az elítélt személyek
Magyarországon keresztül történő átszállításával kapcsolatos rendőri feladatokat,
k) ellátja a belföldi állami futárszolgálat tevékenységét,
l) segítséget nyújt a területi és a helyi szervek közterületi szolgálatának és biztosítási
feladatainak ellátásához,
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m) biztosítja a rendőri csapattevékenységre történő kiképzést és továbbképzést, gyűjti és
elemzi e feladatok eredményes elvégzéséhez szükséges információkat,
n) rendvédelmi repüléssel, valamint polgári repüléssel kapcsolatos légirendészeti hatósági
feladatot lát el, továbbá gyakorolja a Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság tekintetében a tulajdonosi jogokat,
o) végzi az alábbi gazdálkodási, vagyonkezelési feladatokat:
oa) munkamegosztási megállapodás alapján ellátja az Országos Rendőrfőkapitányság (a továbbiakban: ORFK), a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési
Központ, Nemzetközi Oktatási Központ és a Rendőrségi Oktatási és Kiképző
Központ meghatározott feladatait;
ob) folyósítja az illetményt és egyéb járandóságokat, egyéb nem rendszeres
számfejtési és adózási feladatokat lát el (elkészíti a bevallásokat, gondoskodik
ezek nyilvántartásáról);
oc) házipénztárat és valutapénztárat működtet;
od) elkészíti az éves költségvetési beszámolót, a negyedéves mérlegjelentést, a
költségvetési jelentést, havi adatszolgáltatást teljesít;
oe) ellátja az állami vagyon kezelésével kapcsolatos feladatokat;
of) ellátja az anyaggazdálkodással kapcsolatos feladatokat, azok nyilvántartását,
megóvását, leltározását és selejtezését, a kapcsolódó raktározási feladatokat;
og) végzi a személyi állomány ruházati és egyéb speciális ruházati termékek
alapellátásával, utánpótlásával kapcsolatos ügyeket, vezeti ezek nyilvántartásait,
ruházati boltot üzemeltet;
oh) ellátja a belföldi vendégfogadással, rendezvényszervezéssel, reprezentációval
kapcsolatos feladatokat, végzi a külföldi kiküldetéssel és a kiadatással
összefüggésben felmerülő készpénzes tranzakciókat, valamint könyveli a külföldi
kiküldetésekhez és kiutazásokhoz kapcsolódó kiadásokat;
oi) működteti az ORFK kezelésébe tartozó nem üzleti célú közösségi, szabadidős
szálláshely-szolgáltatást nyújtó üdülőket és szállást;
oj) országos hatáskörrel nyilvántartja az általános rendőrségi feladat ellátására
létrehozott szerv fegyverzeti, vegyivédelmi, rendészettechnikai, határőr
technikai, lágy és merev lövedék- és szúrásálló termékek, optikai,
elektronoptikai, thermovíziós és joghatással járó mérőeszközeinek, eszközeinek
készletét, végzi ezen eszközök központi begyűjtését, javítását, javíttatását,
raktározását, a használók részére történő visszaadását; végzi a büntetőeljárás
során lefoglalt és jogerős bírói vagy igazgatásrendészeti határozattal elkobzott,
valamint a megsemmisítésre, központi értékesítésre kötelezett letéti fegyverek
begyűjtését, központi tárolását és a határozatokban foglalt döntések szerinti
tevékenységet;
oo) végzi a feladatkörébe utalt biztosítási, tűz- és munkavédelmi, belső ellenőrzési,
kárügyi tevékenységet;
op) az országosan rendszeresített Robotzsaru, Netzsaru és egyéb szoftverrendszerrel
kapcsolatban országos helpdesk szolgáltatást nyújt, valamint hivatali munkaidőn
kívül az országos szakrendszerek tekintetében szerviz és telefonos
segítségnyújtási feladatot lát el;
oq) biztosítja a Rendőrmúzeum működtetését;
p) ellátja a Védelmi Program végrehajtásából fakadó feladatokat, valamint közreműködik a
személyi védelmi feladatok ellátásában,
q) titkos információgyűjtést végez és nyomozó hatósági jogkört gyakorol,
r) a nemzetközi, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködés
keretében ellátja a bűncselekményből származó jövedelmek és bűncselekményhez
kapcsolódó más vagyon felkutatásának és azonosításának elősegítése érdekében
szükséges feladatokat,
s) feladatkörében eljárva közreműködik az Európai Unió különleges intervenciós
egységével való együttműködés keretében a bűnüldöző szervek nemzetközi
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együttműködéséről szóló törvényben, valamint az Európai Unió tagállamaival folytatott
bűnügyi együttműködésről szóló törvényben meghatározott segítségnyújtás
végrehajtásában,
t) a q)-s) pontokban meghatározott feladataival kapcsolatban végzi a körözési eljárással
összefüggő feladatokat, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint körözési
tevékenységet végez;
u) végzi a kiemelt ügyekkel kapcsolatos nyomozást;
v) a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren közreműködik a nemzetközi és belföldi
polgári repülés elleni jogellenes cselekmények védelmével kapcsolatos feladatok
ellátásában,
w) a titkos információgyűjtésre, illetve leplezett eszközök alkalmazására feljogosított
szervek felkérése alapján végrehajtja a határon átnyúló megfigyeléseket, valamint
ellenőrzött szállításokat,
x) a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint végzi a bűncselekményből
származó vagyon visszaszerzését;
y) a büntetőeljárásról szóló törvényre tekintettel bűnügyi technikai feladatokat lát el, ennek
keretében végzi a meghatározott bűnügyi helyszínek esetében a gyakorlati
tevékenységet, illetve végzi az általános rendőri szerv bűnügyi technikai
tevékenységének szakmai irányítását.
4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

2

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

3

013390

Egyéb kiegészítő szolgáltatások

4

031030

Közterület rendjének fenntartása

5

031042

Határrendészet, határvédelem

6

031050

Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek

7

072111

Háziorvosi alapellátás

8

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

9

072311

Fogorvosi alapellátás

10

074011

Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

11

074013

Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

12

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és
fejlesztése

13

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

14

082030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

15

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

16

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Magyarország
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5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a KR vezetőjét a belügyminiszter – a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény alapján – öt évre nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói
jogkört – a kinevezés és felmentés kivételével – az országos rendőrfőkapitány gyakorolja.

5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

rendvédelmi szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati
jogviszonya

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.
évi XLII. törvény

2

rendvédelmi igazgatási szolgálati
jogviszony

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.
évi XLII. törvény

3

munkaviszony

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

ZÁRADÉK
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése
alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG 2020. február 14.
napján kelt, 2020. február 20. napjától alkalmazandó A-159/1/2020/M okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2020. február 20.
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