Okirat száma: A/167/3/2020.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Rendőrségi Oktatási
és Kiképző Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

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

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
1.1.2. rövidített neve: ROKK

1.2.

A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése
1.2.1. angol nyelven: Police Education and Training Center
1.2.2. német nyelven: Ausbildung- und Trainingzentrale der Polizei
1.2.3. francia nyelven: Centre National de Formation de Police

1.3.

A költségvetési szerv
1.3.1. székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.
1.3.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1.

1097 Budapest, Fehér Holló utca 9.

2.

1142 Budapest, Mexikói út 21.

3.

1224 Budapest, Dózsa György út 210.

4.

2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

5.

2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 3.

6.

6728 Szeged, Bajai út 14.

7.

8229 Csopak, Nosztori major 076/5 hrsz.

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

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2015. július 1.

2.2.

A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabály: a Rendőrség szerveiről és a
Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII.13.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 164/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet.

2.3.

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

2.4.

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

2.5.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

1.

Országos Rendőr-főkapitányság

1139 Budapest, Teve utca 4-6.

2.

Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium

2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

3.

Szegedi Rendészeti Szakgimnázium

6728 Szeged, Bajai út 14.

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) gyakorolja a vezető felett a munkáltatói jogokat,
b) jóváhagyja a szervezeti és működési szabályzatot,
c) közreműködik a fejezetet irányító szervvel a költségvetési szervnek a bevételi
és kiadási előirányzatokkal való gazdálkodása rendszeres figyelemmel
kísérésében,
d) jogszabályban meghatározott esetekben gyakorolja a költségvetési szerv
döntéseinek előzetes egyetértése vagy utólagos jóváhagyása jogkörét,
e) egyedi utasítást adhat feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,
f) jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezhet.
3.2.3. a középirányító
Statútumrendelet

szervet

kijelölő

törvény,

kormányrendelet

megjelölése:

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: a Statútumrendelet 10/D. § (1) bekezdése alapján
országos illetékességgel végzi az oktatással, képzéssel, szolgálati állatokkal, szabadidős és
sporttevékenységgel, a hivatásos állomány alkalmasságával kapcsolatosan hatáskörébe
utalt, valamint jogszabályban és az alapító okiratban meghatározott feladatokat:
a) a rendőrség oktatási, kiképzési stratégiája alapján véleményezi, kidolgozza a rendőrséget
érintő oktatási, képzési, kiképzési szakmai anyagokat,
b) kezeli a képzésekkel, oktatásokkal kapcsolatos beadványokat, kérelmeket, panaszokat,
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c) tervezi, szervezi, felügyeli a rendészeti pályára irányítás folyamatát,
d) együttműködik a különböző oktatási és tudományos szervezetekkel,
e) képviseli a rendőrséget az oktatással, tudományos tevékenységgel, képzésekkel
kapcsolatos ügyekben,
f) tervezi, előkészíti, megszervezi és végrehajtja a rendőrség szakképesítést biztosító
képzéseit és az azokhoz kapcsolódó vizsgáztatást,
g) tervezi és előkészíti, valamint az általa lefolytatott képzések vonatkozásában
megszervezi és végrehajtja a rendőrség állománya részére a munkakör betöltéséhez
szükséges szaktanfolyamokat, a belső képzéseket, továbbképzéseket, valamint az
ezekhez kapcsolódó vizsgáztatást,
h) elvégzi a képzésekhez, oktatásokhoz kapcsolódó jogszabályokban előírt adminisztrációt,
i) működteti a rendőrség vizsgaközpontját.
4.2.

1
4.3.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma

szakágazat megnevezése

842420

Rendőrségi tevékenység

A költségvetési szerv alaptevékenysége:
a) tervezi, szervezi és végrehajtja
aa) a rendőrség szakképesítést biztosító képzéseit és a vizsgáztatást,
ab) a rendőrség állománya részére a munkakör betöltéséhez szükséges
szaktanfolyamokat, belső képzéseket, valamint a vizsgáztatást,
ac) a képzésekhez, oktatásokhoz kapcsolódó jogszabályokban előírt adminisztrációt;
b) működteti a rendőrség vizsgaközpontját;
c) a Rendőrség oktatási, kiképzési stratégiája alapján véleményezi, kidolgozza a
Rendőrséget érintő oktatási, képzési, kiképzési, továbbképzési szakmai anyagokat,
képviseli a Rendőrséget az oktatással, tudományos tevékenységgel, képzésekkel
kapcsolatos ügyekben, koordinálja a tudományos kutatásokat és innovációs
tevékenységet;
d) az általános rendőrségi feladatokat ellátó területi szervek képzési, felkészítési
tevékenységének szakirányítása, koordinálása, a képzést folytató képzők módszertani
felkészítése (Training of trainers) és szakirányítása;
e) végrehajtja az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője által meghatározott
koordinációs, szervezési és értékelési feladatokat a rendvédelmi technikumok
vonatkozásában;
f) a tisztképzéssel összefüggő koordinációs feladatok ellátása, a képesítési
követelmények és a tananyag-tartalom összehangolása az illetékes felsőoktatási
intézmények oktatási szerveivel;
g) a közép- és felsőfokú oktatási intézmények által igényelt szakmai gyakoroltatások
feltételeinek megszervezése, a mentorok munkájának koordinálása;
h) a rendőrségen és az oktatási intézményekben folyó tudományos kutatások támogatása,
a csoportos és egyéni kutatások segítése, a kutatások hasznosításának megszervezése,
a Rendőrség Tudományos Tanácsa munkájának támogatása, tudományos pályázatok a
kiírásának előkészítése, az elbírálás megszervezése, a pályadíjak kezelésével
összefüggő feladatok ellátása, a különböző oktatási és tudományos szervezetekkel
történő együttműködés;
i) koordinálja a vezető-kiválasztási eljárásra történő ütemezés és a vezetői beosztásba
történő kinevezést megelőző sorrendállítási koordinációs, továbbá a rendészeti
vezetővé és mestervezetővé képző tanfolyamokra történő beiskolázási feladatainak
végrehajtását, valamint az ORFK és a ROKK állománya tekintetében ellátja a rendészeti
szakvizsgára és a rendészeti alapvizsgára történő beiskolázással, illetve jelentkezéssel
kapcsolatos koordinációs feladatokat;
j) az Európai Unió, Egyesült Nemzetek Szervezete, Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezet, Észak-atlanti Szerződés Szervezete és egyéb nemzetközi szervezetek által
vezetett, vagy nemzetközi szerződés alapján végzett béketámogató, vagy kétoldalú
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k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

w)
x)
4.4.

megállapodás alapján szervezett megerősítő tevékenység; egyéb nemzetközi
kötelezettségek ellátása során a nemzetközi szakértői feladatra jelölt rendőrök
felkészítése, szolgálatuk előkészítése, figyelemmel kísérése, kapcsolattartás a
külszolgálatot ellátó rendőrökkel és az érintett nemzetközi szervezetekkel;
a rendőrség oktatási célú nemzetközi tevékenységének tervezése, szervezése,
végrehajtása, kapcsolattartás a rendőrképzés nemzetközi szerveivel és intézményeivel;
a rendőrségi ösztöndíjrendszer koordinálása hátrányos helyzetű és roma származású
fiatalok számára a rendőri pályára irányításuk érdekében;
a rendőrség személyi állománya továbbképzésével összefüggő feladatok
megszervezése, koordinálása és szakirányítása a képzésre kötelezettek
teljesítményének figyelemmel kísérése, a továbbképzési programok akkreditálása, a
nyilvántartási eljárások lefolytatása;
a rendőrség oktatási és tudományos célú kiadványainak elkészítésével és
kiadmányozásával összefüggő feladatok ellátása;
a rendőrség távoktatását támogató informatikai rendszer működésével összefüggő
feladat végrehajtása;
tervezi, szervezi, felügyeli a rendészeti pályára irányítás folyamatát, a középfokú
polgári oktatási intézményekben folyó rendészeti képzés támogatása, az intézmények
országos tanulmányi versenyének a megszervezése, közreműködés a levezetésben;
szervezi a meghatározott rendőri szervek állományát érintő rendfokozati vizsgákat,
közreműködik a teljesítése feltételeinek kialakításában, valamint szakmailag irányítja
azok szervezését a többi területi szerv körében;
a szolgálati állatok beszerzésével, képzésével összefüggő feladatok ellátása, a
rendőrség kinológiai szakfeladatainak koordinálása, az alkalmazott szolgálati állatok
alkalmazásának szakmai felügyelete, az állategészségügyi ellátások megszervezése;
a különleges jelzéssel ellátott gépjárműveket vezetők felkészítése, a járművezetők
speciális felkészítése és vizsgáztatása;
a jogszabályokban előírt pszichológiai vizsgálatok elvégzése, a vizsgáltak minősítése;
ellátja a lőkiképzéssel kapcsolatos szakirányítói, szakfelügyeleti feladatokat, előkészíti,
szervezi és levezeti az ORFK hivatásos állomány lőgyakorlatait;
a rendőrség központi sportversenyeinek megszervezése és levezetése, ideértve a
rendőrség nemzetközi kötelezettségeiből adódó nemzetközi sportversenyek
előkészítését és levezetését, a rendőrség nemzetközi sportversenyeken történő
részvételének megszervezését;
kezeli a képzésekkel, oktatásokkal kapcsolatos beadványokat, kérelmeket, panaszokat,
oktatási ügyekben benyújtott kérvények, panaszok, beadványok elbírálása, a döntésre
jogosult számára a döntések előkészítése;
a rendőrség személyi állománya szabadidős, sport (rekreációs) tevékenységének
szervezése.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013370

Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

2

023010

Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató
és válságkezelő műveletekben

3

031042

Határrendészet, határvédelem

4

035010

Közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos alkalmazott kutatás
és kísérleti fejlesztés

5

041236

Országos közfoglalkoztatási program

6

072111

Háziorvosi alapellátás

7

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása
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8

072311

Fogorvosi alapellátás

9

074013

Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok

10

081010

Sportügyek igazgatása

11

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

12

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

13

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

14

083030

Egyéb kiadói tevékenység

15

092270

Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával
összefüggő működtetési feladatok

16

093010

Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések

17

094250

Tankönyv- és jegyzettámogatás

18

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

19

095040

Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai
szolgáltatások

20

097010

Oktatáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatás és fejlesztés

21

098010

Oktatás igazgatása

22

098022

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai

23

098031

Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai

24

098040

Nemzetközi oktatási együttműködés

25

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

26

107090

Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek,
programok

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Magyarország

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: a ROKK igazgatóját az országos
rendőrfőkapitány javaslatára a belügyminiszter – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény alapján – öt
évre nevezi ki, illetve menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat – a kinevezés és a 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
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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 RENDŐRSÉGI OKTATÁSI ÉS KIKÉPZŐ
KÖZPONT 2020. augusztus 12. napján kelt, 2020. augusztus 14. napjától alkalmazandó A/167/3/2020.M
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: Budapest, 2020. augusztus 14.
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