AZ ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
A) Adat megnevezése
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B) Belső adatfelelős

Hivatalos név: Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
Székhely: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24.
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Telefonszám:+36-62/562-400
Telefaxszám:Központi elektronikus levélcím:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu

7. A honlap URL-je: www.police.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
a) A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének
fogadónapja (főkapitányi fogadónap)
Telefonszám: +36-62/562-400
Ügyfélfogadás helye: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24.
Postacíme: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levelezési címe:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
b) A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti
Igazgatóság Igazgatásrendészeti Osztály feladatkörét érintő
engedélyügyi eljárások esetében
Telefonszám: +36-62/562-400
Ügyfélfogadás helye: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24.
Postacíme: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levelezési címe:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
c) A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti
Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály feladatkörét érintő ügyekben
Telefonszám: +36-62/562-400
Ügyfélfogadás helye: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24.
Postacíme: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levelezési címe:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
d) A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési
Szolgálat feladatkörét érintő ügyekben
Telefonszám: +36-62/562-400
Ügyfélfogadás helye: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24.
Postacíme: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levelezési címe:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu

hivatalvezető

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve:
8. a) pont tekintetében:8. b) pont tekintetében: Laczkóné Vargha Katalin r. alezredes
8. c) pont tekintetében: Nagy Tiborné r. alezredes
8. d) pont tekintetében: dr. Zélity László r. ezredes
10. Az ügyfélfogadás rendje:
8. a) pont tekintetében: előzetes egyeztetés alapján
8. b) pont tekintetében: Kedd, Péntek: 8:00-12:00 óra
Szerda: 8:00-12:00 óra, 13:00-15:30 óra
8. c) pont tekintetében: Hétfő-csütörtök: 08:00 – 16:00 óra
Péntek 08:00 – 13:30 óráig
8. d) pont tekintetében: Hétfő: 09-11 óráig fszt. 21-23.
Csütörtök: 09-11 óráig fszt. 21-23.
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság struktúra
ábrája:
hivatalvezető
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendorfokapitanysag/csongrad-csanad-megyei-rendor-fokapitanysag
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője
és helyetteseinek neve, beosztás megnevezése, hivatali
elérhetősége:
Vezető neve: dr. Polyák Zsolt r. dandártábornok,
rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány
Telefonszám: +36-62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
Helyettes neve: Szilassi-Horváth Jenő r.ezredes,
rendőrségi főtanácsos, rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím:
rendig.csongradmrfk@csongrad.police.hu
Helyettes neve: Palicz András r. ezredes,
rendőrségi főtanácsos, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím: buig.csongradmrfk@csongrad.police.hu

hivatalvezető

Helyettes neve: Papp Károly r. ezredes,
rendőrségi főtanácsos, gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím: PappKaroly@csongrad.police.hu
2. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányságon a
szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok vezetőinek
neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon,
postacím, elektronikus levélcím):
Szolgálati ágak:
Név: bűnügyi szolgálati ág, Bűnügyi Osztály
Vezető neve: dr. Nádasdi Tamás r. alezredes
Telefonszám: +36-62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
Név: bűnügyi szolgálati ág, Vizsgálati Osztály
Vezető neve: Balázs Gabriella r. alezredes
Telefonszám: +36-62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
Név: bűnügyi szolgálati ág, Felderítő Osztály
Vezető neve: Szekeres Tibor r. alezredes
Telefonszám: +36-62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
Név: bűnügyi szolgálati ág, Gazdaságvédelmi Osztály
Vezető neve: Csányi Illés r. alezredes
Telefonszám: +36-62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
Név: bűnügyi szolgálati ág, Bűnmegelőzési Osztály
Vezető neve: dr. Mózesné Toronykőy Márta r. alez.
Telefonszám: +36-62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
Név: bűnügyi szolgálati ág, Elemző-Értékelő Osztály
Vezető neve: Barhács István r. alezredes
Telefonszám: +36-62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
Név: bűnügyi szolgálati ág, Migrációs Ügyek Osztálya
Vezető neve: Juhász-Bóka László r. alezredes
Telefonszám: +36-62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu

hivatalvezető

Név: rendészeti szolgálati ág, Közrendvédelmi Osztály
Vezető neve: Skribanek Csaba r. alezredes
Telefonszám: +36-62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
Név: rendészeti szolgálati ág, Közlekedésrendészeti
Osztály
Vezető neve: Nagy Tiborné r. alezredes
Telefonszám: +36-62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
Név: rendészeti szolgálati ág, Igazgatásrendészeti
Osztály
Vezető neve: Laczkóné Vargha Katalin r. alezredes
Telefonszám: +36-62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
Név: rendészeti szolgálati ág, Határrendészeti Szolgálat
Vezető neve: Baukó Levente r. ezredes
Telefonszám: +36-62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
Szolgálatok:
Név: Tevékenység-irányítási Központ
Vezető neve: dr. Sörös Roland r. őrnagy
Telefonszám: +36-62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
Név: Bűnügyi-Technikai Osztály
Vezető neve: Kerekes József r. alezredes
Telefonszám: +36-62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
Szakszolgálatok:
Név: Gazdasági Igazgatóság,
Vezető neve: Papp Károly r. ezredes, rendőrségi
főtanácsos, gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes
Telefonszám: +36-62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
Név: Ellenőrzési Szolgálat
Vezető neve: dr. Zélity László r. ezredes,
rendőrségi főtanácsos
Telefonszám: +36-62/562-400

Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
Név: Hivatal
Vezető neve: Gachályi Béla r. ezredes,
rendőrségi főtanácsos
Telefonszám: +36-62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
Név: Humánigazgatási Szolgálat
Vezető neve: dr. Veprik Zita r. alezredes,
rendőrségi tanácsos
Telefonszám: +36-62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf: 411
Elektronikus levélcím:
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy
alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság irányítása,
felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében
működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve,
székhelye, elérhetősége:
Hivatalos név: Szegedi Rendőrkapitányság
Székhelye: 6721 Szeged, Párizsi krt. 16-22.
Telefonszám: +36-62/562-400
Postacím: 6701 Szeged Pf.: 447
Elektronikus levélcím: ugyelet.szegedrk@csongrad.police.hu
Hivatalos név: Csongrádi Rendőrkapitányság
Székhelye: 6640 Csongrád, Pacsirta utca 1-5.
Telefonszám: +36- 63/571-510
Postacím: 6641 Csongrád Pf.: 38
Elektronikus levélcím: ugyelet.csongradrk@csongrad.police.hu
Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Lázár u. 6-8.
Telefonszám: +36- 62/535-960
Postacím: 6801 Hódmezővásárhely Pf.: 39
Elektronikus levélcím:
ugyelet.hodmezovasarhelyrk@csongrad.police.hu
Hivatalos név: Kisteleki Rendőrkapitányság
Székhelye: 6760 Kistelek, Petőfi u. 2.
Telefonszám: +36- 62/598-130
Postacím: 6760 Kistelek Pf.: 42
Elektronikus levélcím: ugyelet.kistelekrk@csongrad.police.hu

hivatalvezető

Hivatalos név: Makói Rendőrkapitányság
Székhelye: 6900 Makó, Csanád vezér tér 13.
Telefonszám: +36- 62/511-260
Postacím: 6901 Makó Pf.: 1
Elektronikus levélcím: ugyelet.makork@csongrad.police.hu
Hivatalos név: Szentesi Rendőrkapitányság
Székhelye: 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43.
Telefonszám: +36- 63/561-310
Postacím: 6601 Szentes Pf.: 42
Elektronikus levélcím: ugyelet.szentesrk@csongrad.police.hu
Hivatalos név: Határrendészeti Kirendeltség Kiszombor
Székhelye: 6775 Kiszombor, Régi Makói út 2.
Telefonszám: +36- 62/525-020; +36-30/565-9606
Postacím: 6775 Kiszombor, Pf.: 3
Elektronikus levélcím: kiszomborhrk@csongrad.police.hu
Hivatalos név: Határrendészeti Kirendeltség Nagylak
Székhelye: 6933 Nagylak, Petőfi S. u. 19.
Telefonszám: +36- 62/515-170, +36-30/ 565-9607
Postacím: 6933 Nagylak, Pf.: 3
Elektronikus levélcím: nagylakhrk@csongrad.police.hu
Hivatalos név: Határrendészeti Kirendeltség Szeged
Székhelye: 6724 Szeged, Moszkvai krt. 12-18.
Telefonszám: +36- 62/541-706
Elektronikus levélcím: ugyelet.szegedhrk@csongrad.police.hu
2. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság irányítása,
felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében
működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

nincs ilyen közérdekű
adat

3. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság irányítása,
felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében
működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy
közönségkapcsolatának elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje

hivatalvezető

http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendorfokapitanysag/csongrad-csanad-megyei-rendor-fokapitanysag
1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó
szervezetek
A) Adat megnevezése
1 Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége
(telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím),
amelyek a területi szerv tulajdonában állnak, illetve amelyek felett
közvetlen irányítással rendelkezik
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének
leírása

B) Belső adatfelelős

nincs ilyen közérdekű
adat

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a területi szerv
részesedésének mértéke
1.4. Közalapítványok
I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a területi szerv
alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
nincs ilyen közérdekű adat
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak
felsorolása
1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A területi szerv által alapított lapok neve
2. A területi szerv által alapított lapok szerkesztőségének és
kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, nincs ilyen közérdekű adat
postacím, elektronikus levélcím)
3. A területi szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet
gyakorló szerv
A) Adat megnevezése
1. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek,
ennek hiányában a területi szerv felett törvényességi
ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve,
székhelye, elérhetősége, honlapjának címe:
Név: Országos Rendőr-főkapitányság
Székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Telefonszám: +36-1/443-5500
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Elektronikus levélcím: Honlap: www.police.hu
Név: Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség
Székhelye: 6720 Szeged, Stefánia sétány 10.
Telefonszám: +36- 62/622-651
Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 432.
Elektronikus levélcím: csongrad-csanad.fou@mku.hu

B) Belső adatfelelős

hivatalvezető

2. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek
tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek,
ennek hiányában a törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
ügyfélszolgálatának
vagy
közönségkapcsolatának
elérhetősége, ügyfélfogadásának rendje:
Név: Országos Rendőr-főkapitányság
Székhelye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
Telefonszám: +36-1/443-5500
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Elektronikus levélcím: Honlap: www.police.hu
Név: Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség
Székhelye: 6720 Szeged, Stefánia sétány 10.
Telefonszám: +36-62/622-651
Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 432.
Elektronikus levélcím: csongrad-csanad.fou@mku.hu
1.7 Költségvetési szervek
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A területi szerv által alapított költségvetési szerv neve,
székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály
megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv nincs ilyen közérdekű adat
alapító okirata, működési engedélye
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
feladatát,
hatáskörét
és
alaptevékenységét
meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető
jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök,
valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy
ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
hatályos és teljes szövege:
-

Magyarország Alaptörvénye
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00

- A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99400034.tv
- A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek
feladat - és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.)
Korm. rendelet
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700329.kor

hivatalvezető

- A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011.
(IX. 22.) BM rendelet
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100030.bm
- Az adatvédelmi szabályzatról szóló 39/2019. (XI.19.)
ORFK utasítás
https://njt.hu/jogszabaly/2019-39-B0-8E
- A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
13/2021. (IX.13.) MRFK intézkedés
- http://www.police.hu/sites/default/files/szmsz_ugy
rend_pdf/Csongr%C3%A1dCsan%C3%A1d%20MRFK%20SZMSZ%202021.
11.pdf
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és
megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv
feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szöveg
nincs ilyen közérdekű adat
magyar és angol nyelven
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak
felsorolása és részletes leírása
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a
hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
megnevezése:
Csongrád-Csanád
Megyei
Ellenőrzési Szolgálat:

Rendőr-főkapitányság

a) függetlenített eljárás keretében ellátja a CSCSMRFK
szervezeti elemeinél – az Ellenőrzési Szabályzatról szóló
6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Ellenőrzési
Szabályzat)
1.
pontjában
meghatározott
titkos
információgyűjtéssel és leplezett eszközök alkalmazásával
kapcsolatos sajátos gazdálkodási szabályok ellenőrzésére,
valamint a költségvetési belső ellenőrzésre vonatkozó
kivételekkel – a szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok
feladatkörébe tartozó szakmai feladatok végrehajtásának
ellenőrzését;
b) az a) alpontban meghatározott feladatokat az Ellenőrzési
Szabályzatban meghatározott ellenőrzési módszerekkel,
átfogó-, téma-, cél-, utó-, mobil ellenőrzés keretében hajtja
végre;
c) a szakterületét érintően elemző-értékelő tevékenységet
folytat;
d) ellátja a rendőri intézkedések elleni panaszok, a közérdekű
bejelentések és panaszok kezelésével, valamint az Alapvető
Jogok Biztosának Hivatala Rendészeti Igazgatósághoz
előterjesztett
panaszügyek
vizsgálatával
kapcsolatos
feladatokat;

szolgálatvezető
(ellenőrzési)

e) ellátja
a
szakterületét
érintő
nyilvántartási,
adatszolgáltatási, jelentési, valamint a korrupciós térkép
aktualizálásával kapcsolatos feladatokat;
f) koordinálja és ellenőrzi a rendőri korrupciós cselekmények
megelőzésével és visszaszorításával kapcsolatos feladatokról
szóló ORFK utasításban foglaltak végrehajtását;
g) rejtett ellenőrzést végez;
h) lefolytatja a CSCSMRFK szakmai feladattervében előírt,
valamint a megyei rendőrfőkapitány által meghatározott terven
felüli átfogó ellenőrzéseket;
i) együttműködik a Nemzeti Védelmi Szolgálattal;
j) állományvédelmi ellenőrzéseket hajt végre.
Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi
Igazgatóság eljár:
a) ellátja a 329/2007. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében
és (3) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatokat;
b) ellátja a rendőrkapitányságok bűnügyi tevékenységének
szakirányítását;
c) ellátja a rendőrkapitányságok bűnügyi osztályai által a bűnügyi rendőrfőkapitányhelyettes
rendkívüli halálesetek vizsgálata kapcsán lefolytatott hatósági
ügyek szakirányításával és másodfokú elbírálásával
kapcsolatos feladatokat;
d) jogszabályban
meghatározott
bűnüldözési
és
bűnmegelőzési feladatokat lát el;
e) a vezetése alatt álló szervezeti elemre kiterjedő hatállyal
normatív intézkedést adhat ki;
f) a bűnügyi szakterületet érintően elemző-értékelő
tevékenységet folytat, stratégiai terveket, koncepciókat dolgoz
ki;
g) irányítja
a
CSCSMRFK
bűnügyi
statisztikai
tevékenységét;
h) ellátja a bűnügyi szakterületet érintő nyilvántartási,
adatszolgáltatási, jelentési feladatokat, gondoskodik a bűnügyi
adatkezelési (információs, illetve nyilvántartási) rendszerek
folyamatos működtetéséről, előírások szerinti használatáról, az
adatvédelmi szabályok betartatásáról, szervezi, irányítja,
koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat;
i) figyelemmel kíséri az illetékességi területén elkövetett
gyűlölet-bűncselekményeket, és az eljárásokban megtett
intézkedéseket, valamint évente gondoskodik e tárgyban
képzések szervezéséről, megtartásáról;
j) jogosult a Rendőrség adatkezelésében nyilvánossá tett –
szakterületét érintő – körözési adatállományt vagy annak egy
részét a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül vagy egyéb
módon – költségtérítés nélkül is – nyilvánosságra hozni;
k) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a
bűnügyi szakterülethez kapcsolódó oktatási, képzési
feladatokat;
l) a szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és
pirotechnikai
eszközök
tárolásának
és
biztonsági
követelményeinek meghatározásáról, a lőfegyverek, lőszerek
és fegyverzeti tartozékok kezelésének, nyilvántartásának,
őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló ORFK
utasításban foglaltak szerint jogosult a fegyverszobát
ellenőrizni;
m) irányítja a bűnügyi technikai tevékenységet;

n) ellátja a CSCSMRFK bűnjelkezelési feladatait;
o) teljesíti
a
csapaterő
elrendeléssel
összefüggő,
feladatkörébe utalt feladatokat;
p) felelős a bűnügyi állomány által végrehajtandó kísérési
feladatok ellátásáért;
q) felelős a külföldi bűnüldözési és nemzetközi rendvédelmi
szervek bűnügyi szerveivel való hatékony és törvényes
kapcsolattartásért;
r) gondoskodik a jogellenes bevándorlás visszaszorításával
és a hozzá kapcsolódó jogellenes cselekmények
megelőzésével, felderítésével, megszakításával összefüggő
bűnügyi feladatok végrehajtásáról;
s) kijelöli és az engedélyben előírt feltételek szerint
üzemelteti a kábítószer gyanúját keltő anyagok ideiglenes
tárolóhelyeit;
t) felelős az áldozatvédelemmel, valamint a személyi
rendészeti
védelemmel és a Védelmi Programmal kapcsolatos bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes
feladatok szakszerű végrehajtásáért;
u) gyakorolja – átruházott jogkörben – a minősítőt megillető
jogosultságokat;
v) felelős a titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök
alkalmazásának törvényességéért és szakszerűségéért;
w) felelős a bűnügyi készenlét és a forrónyomos tevékenység
szakmai irányításáért, a regionálisan jelentkező bűnügyi
feladatok összehangolásáért;
x) gondoskodik a Bűnügyi Igazgatóság magasabb
készültségbe helyezésének, a különleges jogrend időszakában
való tovább működésének gyakorlati végrehajtásáról;
y) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: e-ügyintézési tv.) 102. § (2) és (3) bekezdése
alapján a CSCSMRFK Bűnügyi Igazgatóság állományából
kijelöli a papír alapú iratról hitelesített elektronikus irat
készítésére jogosult személyeket, és a kijelölt hitelesítő
személyek adatait megküldi a hivatalvezető és a gazdasági
rendőrfőkapitány-helyettes részére;
z) gondoskodik az iskolaőrség tevékenységéről szóló ORFK
utasításban a bűnügyi szolgálati ág számára meghatározott
feladatok végrehajtásáról.
Csongrád-Csanád
Megyei
Rendészeti Igazgatóság eljár:

Rendőr-főkapitányság

a) ellátja a 329/2007. Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés a)–i)
– a gb) alpont kivételével – és l)–m) pontjában, valamint (3)
bekezdésében – a g) alpont kivételével – meghatározott
feladatokat;
b) ellátja a helyi szervek rendészeti tevékenységének
szakirányítását;
c) ellátja a rendőrkapitányságok által a közlekedési baleset
körében bekövetkezett rendkívüli haláleset vizsgálata kapcsán
lefolytatott hatósági ügyek szakirányítási és másodfokú
elbírálásával kapcsolatos feladatokat;
d) a vezetése alatt álló szervezeti elemre kiterjedő hatállyal
normatív intézkedést adhat ki;
e) ellátja a rendészeti szakterületet érintő nyilvántartási,
adatszolgáltatási, jelentési feladatokat;

f) jogosult a Rendőrség adatkezelésében nyilvánossá tett –
szakterületét érintő – körözési adatállományt vagy annak egy
részét a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül vagy egyéb
módon – költségtérítés nélkül is – nyilvánosságra hozni;
g) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a
rendészeti szakterülethez kapcsolódó oktatási, képzési
feladatokat;
h) felelős a közrendvédelmi, a közlekedésrendészeti, az
igazgatásrendészeti és a határrendészeti szolgálati ágak,
továbbá a rendőri csapaterő, az ügyeleti és védelmi igazgatási
szolgálat, valamint a rendészeti elemző-értékelő szakterületek
működéséért;
i) teljesíti a fegyveres biztonsági őrséggel összefüggő
feladatokat;
j) szervezi, koordinálja, végrehajtja a megyei alárendeltségű
kutyavezetők oktatási, képzési, szolgálatellátási feladatait,
továbbá felelős a szolgálati állatok tartásával, igénybevételével
kapcsolatos feladatok végrehajtásáért;
k) felelős a körzeti megbízotti, a szolgálatparancsnoki
szolgálattal, valamint a járőr- és őrszolgálattal – beleértve a
vonatkíséréssel, a határon átnyúló üldözéssel – összefüggő
feladatok ellátásáért, szakmai irányításukért és a regionálisan
jelentkező feladatok összehangolásáért;
l) felelős a jogellenes bevándorlás visszaszorításáért és a
hozzá kapcsolódó jogellenes cselekmények megelőzéséért,
felderítéséért, megszakításával összefüggő feladatokért;
m) közreműködik a nemzetközi akciókban;
n) felelős a balesetmegelőzési, közlekedésbiztonsági
tevékenységért, ellátja a Csongrád-Csanád Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság elnöki teendőit;
o) felelős a TIK tevékenységéért, amelynek útján biztosítja a
vezetők hírigényét, és eleget tesz az ORFK felé az előírt
jelentési kötelezettségének;
p) kiemelt főelőadó (védelmi) útján gondoskodik a
CSCSMRFK különleges jogrend időszakában vagy magasabb
készenlétbe helyezése során, valamint a különleges jogrend
kihirdetését el nem érő katasztrófahelyzetek bekövetkezése
esetén
végrehajtandó
feladatainak
megszervezéséről,
tervezéséről, a végrehajtás koordinálásáról, a felkészülés
ellenőrzéséről;
q) ellátja a szabálysértési elzárással is büntethető
szabálysértés elkövetése miatt indult előkészítő eljárás szakmai
feladatait;
r) teljesíti
a
csapaterő
elrendeléssel
összefüggő,
feladatkörébe utalt feladatokat;
s) koordinálja a rendőri biztosítással érintett rendezvények
vonatkozásában a biztosítás előkészítését és végrehajtását,
továbbá figyelemmel kíséri a sportról szóló törvényben és a
sportrendezvények biztonságáról szóló Korm. rendeletben
meghatározott
rendőrségi
feladatok
végrehajtását,
kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét, szükség
esetén közreműködik a biztosításban;
t) koordinálja a határrendészeti kirendeltségeknek a
határrend fenntartására, és a határőrizet megerősítésére
vonatkozó tevékenységét;
u) az államhatár láthatóságáról szóló nemzetközi
szerződések, jegyzőkönyvek és munkatervek alapján szervezi,
irányítja és ellenőrzi az államhatár felmérésével,

megjelölésével, a határjelek ellenőrzésével, felújításával és
karbantartásával kapcsolatos tevékenységet;
v) felelős a kísérési feladatok ellátásáért, közreműködik a
jogszabályban meghatározott személyi védelmi feladatok
teljesítésében;
w) felügyeli a feldolgozott eredeti, hamis és hamisított úti,
személyazonosító és egyéb okmányok digitális adatainak,
dokumentációinak és kiegészítő információinak az
elektronikus
okmány-nyilvántartó
rendszerbe
történő
továbbítását;
x) az e-ügyintézési tv. 102. § (2) és (3) bekezdése alapján
kijelöli a papír alapú iratról hitelesített elektronikus irat
készítésére jogosult személyeket, és a kijelölt hitelesítő
személyek adatait megküldi a hivatalvezető és a gazdasági
rendőrfőkapitány-helyettes részére;
y) működteti az államhatár őrizetével, az államhatár
rendjének fenntartásával összefüggő integrált határellenőrzési
rendszert, közreműködik az azzal összefüggő nemzetközi
feladatok végrehajtásában;
z) szakirányítja az államhatáron áthaladó személy- és
járműforgalom, a szállítmányok ellenőrzését valamint a
határátléptetést, továbbá biztosítja a határátkelőhelyek rendjét,
üzemelteti a közúti határátkelőhelyeket, határátlépési pontokat
és végrehajtja a fenntartásukra és fejlesztésükre vonatkozó
részfeladatokat;
aa) koordinálja
és
végrehajtja
a
határesemények
kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat;
bb) folyamatosan felügyeli, elemzi, és értékeli a rendkívüli
eseményeket, különös tekintettel a lőfegyverhasználatra, a
súlyos sérüléssel járó kényszerítő eszköz használatra, valamint
a hivatalos személy elleni erőszakra és a fogdai rendkívüli
eseményekre;
cc) ellátja
a
rendőrségi
fogvatartással
összefüggő
szakirányítási, felügyeleti feladatokat;
dd) felelős a fegyverszobák rendjének fenntartásáért, azok
szabályszerű működésének ellenőriztetéséért;
ee) gondoskodik az iskolaőrség tevékenységéről szóló ORFK
utasításban a rendészeti szolgálati ág számára meghatározott
feladatok végrehajtásáról.
2. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként
hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása
esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
illetékességi területe (Csongrád-Csanád megye
közigazgatási területe)
Fegyverismereti (elméleti és gyakorlati) vizsgák
szervezése és lebonyolítása esetén: országos.
3. A hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges
dokumentumok, okmányok felsorolása:
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikusugyintezes

4. A hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási
szolgáltatási díjak összege
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes
5. A hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek
magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.
http://www.police.hu/ugyintezes
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikusugyintezes
6. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására
szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van),
ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és
nyitvatartási idő:
Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
Cím: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22-24.
Postacíme: 6701 Szeged Pf: 411.
Ügyfélfogadás nincs, megjelenés az eljárásban értesítés vagy
idézés alapján az abban megjelölt időpontban, illetőleg
előzetes egyeztetés alapján történik.
7. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására,
elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő.
http://www.police.hu/ugyintezes
8. A hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
http://www.police.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
9. A hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus
programok elérése, időpont foglalás
http://www.police.hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes
10. A hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó
jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető
jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
http://www.police.hu/ugyintezes
http://www.police.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság által
nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése
2. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság által
nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások nincs ilyen közérdekű adat
tartalmának leírása
3. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság által
nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

4. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság által
nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság által
saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név,
formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az
érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén
a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke:
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendorfokapitanysag/csongrad-csanad-megyei-rendor-fokapitanysag
3. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság által –
alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott
adatok fajtái:
- közérdekű adatok,
- közérdekből nyilvános adatok,
- egészségügyi adatok,
- személyes adatok,
- különleges adatok,
- bűnügyi személyes adatok.

3. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság által –
alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott
adatokhoz való hozzáférés módja:
Kivonat az adatvédelmi szabályzatról szóló 39/2019. (XI. 19.)
ORFK utasításból:
17. Az érintett kérelmére vonatkozó tájékoztatás
106. Az érintettet megillető jogok gyakorlásának biztosítására
- az adatkezelésre vonatkozó előzetes általános tájékozódáshoz
való jog kivételével - az érintettek adatainak védelmét szolgáló
adatbiztonsági követelményeket szem előtt tartva, csak a
kérelmező megfelelő azonosítása, illetve a kérelme tartalmának
hitelességét biztosító követelmények fennállása esetén van
lehetőség. Nem biztosítható ezen jogok gyakorlása különösen
az elektronikus aláírással nem hitelesített vagy a kérelmező
személyének azonosítását nem biztosító elektronikus levél,
valamint telefax útján érkezett kérelmek esetén.
107. A rendőrségi adatkezelő szerv kizárólag bűncselekmények
megelőzése, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy
büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából folytatott
adatkezelés kapcsán
a) törvény korlátozó rendelkezése alapján, vagy

hivatalvezető

b) személyes adatok más adatkezelő szervtől jogszabály
alapján történt átvétele esetén az adattovábbító szerv korlátozó
rendelkezése alapján
tagadhatja meg az érintett tájékoztatását vagy hozzáférési
jogának gyakorlását a megtagadás alapjául szolgáló pontos
törvényi rendelkezés, továbbá a bírósági jogorvoslat és a
NAIH-hoz fordulás lehetőségének megjelölésével.
108. A rendőrségi adatkezelő szerv az érintett részére
nyújtandó bármely értesítést és tájékoztatást könnyen
hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és
közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti. A
rendőrségi adatkezelő szerv az információt írásban,
elektronikus úton, illetve az érintett kérelmére szóban is
megadhatja, amennyiben az érintett személyazonossága
igazolt.
109. Az érintett hozzáférési jogának gyakorlása során a
tájékoztatás és a kezelt adatokról kért első másolat
elkészítéséért abban az esetben számítható fel az annak
teljesítésével összefüggésben közvetlenül felmerült költség, ha
az érintett kérelme ismételt és megalapozatlan.
4. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság által alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról
való másolatkészítés költségei:
A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható
költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm.
rendeletben foglaltak szerint.
https://njt.hu/jogszabaly/2016-301-20-22

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
nyilvános kiadványainak címei
2. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
nyilvános kiadványai témájának leírása
3. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság nincs ilyen közérdekű adat
nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
4. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy
az ingyenesség ténye
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
A) Adat megnevezése
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

B) Belső adatfelelős
nincs ilyen közérdekű adat

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári
közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai,
illetve elektronikus levélcím)
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca,
házszám)
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra
megjelöléssel),
valamint
nyilvánossága,
üléseinek
jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra
megjelöléssel), valamint nyilvánossága
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
8. A testületi szerv üléseinek napirendje
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap
megjelöléssel)
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt
jogszabály nem korlátozza
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről
szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra
irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó
dokumentumok
nincs ilyen közérdekű adat
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről
szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra
irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az
egyeztetés állapota
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános
ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az
észrevételek elutasításának indokairól
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
A) Adat megnevezése
1. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság által kiírt
szakmai pályázatok leírása, azok eredményei és indoklásuk.
http://www.police.hu/hu/karrier

B) Belső adatfelelős

szolgálatvezető
(humánigazgatási)

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság által
közzétett hirdetmények, közlemények
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/hirdetmenyek/bunugy

rendészeti
rendőrfőkapitányhelyettes,
bűnügyi rendőrfőkapitányhelyettes,
gazdasági
rendőrfőkapitány-helyettes

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
intézésének rendje:
Kivonat az adatvédelmi szabályzatról szóló 39/2019. (XI. 19.)
ORFK utasításból
19. A rendőri szervek által kezelt
megismerésével összefüggő szabályok

nyilvános adatok

120. A nyilvános adat megismerésére irányuló igényt soron
kívül be kell mutatni a rendőrségi adatkezelő szerv vezetőjének
vagy az általa a szervezeti és működési szabályzatban vagy
ügyrendben válaszadásra felhatalmazott személynek, aki köteles
gondoskodni
a
megkeresés
határidőben
történő
megválaszolásáról.
121. Amennyiben a nyilvános adat kezelője nem a megkeresett
rendőrségi adatkezelő szerv, erről a tényről az érintettet
tájékoztatni kell, amennyiben az igényelt közérdekű adatot
kezelő szerv a megkeresett rendőrségi adatkezelő szerv előtt
ismert, azon szerv megjelölésével, amelytől a kért adat
igényelhető.
122. Amennyiben az adat keletkeztetőjének megítélése szerint
az adat a szerv döntés-előkészítő tevékenységével függ össze, és
az Infotv. hatálya alá tartozik, annak adathordozóján fedőlapján vagy az első oldalának jobb felső sarkán - fel kell
tüntetni a „Nem nyilvános!” jelölést és a nyilvánosság
korlátozásának időtartamát.
A „Nem nyilvános!” jelölés alkalmazását a kiadmányozási
jogkör gyakorlója a kiadmányozással hagyja jóvá.
123. Amennyiben a nyilvános adat megismerésére irányuló
igény olyan adatra vagy statisztikai adatra vonatkozik, amely
valamely honlapon, különösen a Központi Statisztikai Hivatal
oldalán közzétételre került, vagy onnan elérhető, az igényt a
honlap elérhetőségére történő hivatkozással kell teljesíteni.
124. A nyilvános adat megismerésére irányuló igény elutasítását
a rendőrségi adatkezelő szerv vezetője minden esetben olyan
módon köteles írásban indokolni, hogy az az igénylő által
esetlegesen indított perben alkalmas legyen a megtagadás
jogszerűségének és megalapozottságának igazolására.
125. Az adatigénylés teljesítése során kiemelt figyelmet kell
fordítani arra, hogy a nyilvános adat közlése ne járjon mások
jogainak sérelmével. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy
az adatszolgáltatással ne kerüljenek nyilvánosságra személyes

hivatalvezető

és különleges adatok, minősített adatok, a törvény által
nyilvánosságában korlátozott vagy - ha a rendőrségi adatkezelő
szerv vezetője másként nem döntött - a „Nem nyilvános!”
jelöléssel ellátott adatok.
126. A rendőrségi adatkezelő szerv köteles gondoskodni arról,
hogy a részben vagy egészben megtagadott adatigénylésekről,
valamint azok megtagadásának okáról vezetett nyilvántartásban
az adatigénylő személyes adatai ne kerüljenek rögzítésre.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
tekintetében illetékes szervezeti egység neve:
hivatalvezető
Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége:
Székhely: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 22-24.
Postacím: 6701 Szeged Pf.: 411
Telefonszám: + 36- 62/562-400
Elektronikus levélcím:
hivatal.csongradmrfk@csongrad.police.hu

hivatalvezető

4. Az adatvédelmi tisztviselő vagy az információs jogokkal
foglalkozó személy neve
dr. Katona Zsolt Balázs r. százados
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai
hivatalvezető
adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
2018. évben elutasított közérdekű adatigénylések száma: 3 db
2019. évben elutasított közérdekű adatigénylések száma: 1 db
2020. évben elutasított közérdekű adatigénylések száma: 2 db
6. A területi szerv kezelésében lévő közérdekű adatok
felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános
nincs ilyen közérdekű adat
szerződési feltételek
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló
szerződések listája, amelyekben a Csongrád-Csanád
Megyei Rendőr-főkapitányság az egyik szerződő fél

nincs ilyen közérdekű adat

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
A) Adat megnevezése
1. A Rendőrség különös közzétételi listája
2. A Rendőrség egyedi közzétételi listája

B) Belső adatfelelős
nincs ilyen közérdekű adat

3. Gazdálkodási adatok
3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat
tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

gazdasági
rendőrfőkapitány-helyettes

http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1.

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános
gazdasági
megállapításai
rendőrfőkapitány-helyettes
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasi-adatok
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

2.

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
gazdasági
vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános
rendőrfőkapitány-helyettes
megállapításai
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/ellenorzesek
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
A) Adat megnevezése
1. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére,
hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló
mutatók és értékük, időbeli változásuk

B) Belső adatfelelős

gazdasági
rendőrfőkapitány-helyettes

http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/ellenorzesek
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai
adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk:

rendészeti
rendőrfőkapitányhelyettes,

http://www.police.hu/a-rendorsegrol/statisztikak/bunugyistatisztikak

bűnügyi rendőrfőkapitányhelyettes,
gazdasági
rendőrfőkapitány-helyettes

3.2. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
A) Adat megnevezése
1. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság éves
(elemi) költségvetései:

B) Belső adatfelelős

gazdasági
rendőrfőkapitány-helyettes

http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/koltsegvetesek-beszamolok

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
számviteli törvény szerinti beszámolói:
gazdasági
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasirendőrfőkapitány-helyettes
adatok/koltsegvetesek-beszamolok

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság a
költségvetése végrehajtásáról – a külön jogszabályban
meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói:
gazdasági
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasirendőrfőkapitány-helyettes
adatok/koltsegvetesek-beszamolok

3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
gazdasági
foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó
rendőrfőkapitány-helyettes
összesített adatok:
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiszolgálatvezető
adatok/szemelyi-juttatasok
(humánigazgatási)
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére
és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített
összege:
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/szemelyi-juttatasok

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és
gazdasági
mértéke összesítve:
rendőrfőkapitány-helyettes
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/szemelyi-juttatasok

II. Közzétételi egység: Támogatások
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési
támogatások kedvezményezettjeinek neve:
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/koltsegvetesi-tamogatas

2. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési
támogatások célja
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/koltsegvetesi-tamogatas

gazdasági
rendőrfőkapitány-helyettes

3. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési
támogatások összege:
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/koltsegvetesi-tamogatas

4. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési
támogatási program megvalósítási helye
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/koltsegvetesi-tamogatas

III. Közzétételi egység: Szerződések
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással
gazdasági
összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű rendőrfőkapitány-helyettes
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatásmegrendelésre,

vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra
vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a
szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre
kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az
említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve
honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések
adatai és a minősített adatok kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött –
általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell
érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv
szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe
venni.
Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra
kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az
ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni.
Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött
azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/szerzodesek

IV. Közzétételi egység: Koncessziók
A) Adat megnevezése
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános
adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról
készített emlékeztetők, pályázat eredménye):
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/koncessziok

B) Belső adatfelelős

gazdasági
rendőrfőkapitány-helyettes

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság nem
alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására,
foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti
szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási,
kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet
támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal
gazdasági
összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó rendőrfőkapitány-helyettes
kifizetések címzettjei
http://www.police.hu/a-rendorsegrol/gazdalkodasiadatok/egyeb-kifizetesek

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések
leírása, az azokra vonatkozó szerződések:
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/europai-uniostamogatasok/eu-s-fejlesztesek-kozzetetele

gazdasági
rendőrfőkapitány-helyettes

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
A) Adat megnevezése

B) Belső adatfelelős

1. A közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az
ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről:
2018. április 01. napjától a Miniszterelnökség által üzemeltetett
központi közbeszerzési nyilvántartás, az EKR informatikai
rendszer tartalmazza az éves közbeszerzési tervet, a
közbeszerzési eljárásokra vonatkozó adatokat (összegzés az
ajánlatokról, a megkötött szerződésekről), amely a
http://ekr.gov.hu oldalon érhetők el.

gazdasági
rendőrfőkapitány-helyettes

A 2018. január 01. napja után kötött szerződések a
Közbeszerzési Hatóság által üzemeltetett „CoRe” nyilvános
elektronikus szerződéstárban érhetők el https://keresocore.kozbeszerzes.hu
linken
vagy
a
https://www.kozbeszerzes.hu oldalon keresztül

EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA KÖZZÉTÉTELI EGYSÉGEI ÉS AZ AHHOZ
KAPCSOLÓDÓAN KIJELÖLT BELSŐ ADATFELELŐSÖK
Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
I. Közzétételi egység: Díjkitűzés
Adat megnevezése

Megjegyzés

1.
A
díjkitűzéssel a Rendőrségről
érintett
cselekmény szóló 1994. évi
rövid leírása:
XXXIV.
törvényben
http://www.police.hu/hi meghatározott
rek-esdíjkitűzéssel
informaciok/legfrissebb
kapcsolatos
-hireink/dijkituzesek
eljárás
.
szabályairól
2.
A
keresett szóló 16/2009.
(OT. 9.) ORFK
személy(ek)
utasítás 13.
személyleírása:
pontja alapján

Frissítés

Megőrzés

a változást
követően
azonnal

az előző
állapot
törlendő

Belső adatfelelős

a díjkitűzést
elrendelő vezető

http://www.police.hu/hi
rek-esinformaciok/legfrissebb
-hireink/dijkituzesek
3.
A
bejelentés
megtételét
rögzítő
telefonszám:
http://www.police.hu/hi
rek-esinformaciok/legfrissebb
-hireink/dijkituzesek
4. A díjkitűzés összege:
http://www.police.hu/hi
rek-esinformaciok/legfrissebb
-hireink/dijkituzesek
5.
A
díjkitűzés
visszavonásának
időpontja:
http://www.police.hu/hi
rek-esinformaciok/legfrissebb
-hireink/dijkituzesek
oldalon érhető el.
II. Közzétételi egység: Ötvenezer forintnál nagyobb értékű adomány és az adományozó
Adat megnevezése
1. Az adományozó
székhelye, az adomány
leírása és értéke, az
adomány
felhasználásának célja,
az
adomány
elfogadójának
megnevezése
és
székhelye
http://www.police.hu/arendorsegrol/gazdalkod
asi-adatok/adomanyok

Megjegyzés

Frissítés

a
belügyminiszter
irányítása alatt
álló egyes
rendvédelmi
szervek és
oktatási
intézmények
részére
felajánlott
adományok
elfogadásának
rendjéről szóló
szabályzat
kiadásáról szóló
26/2010. (XII.
29.) BM utasítás
14. és 15.
pontjai alapján

az
elfogadástól
számított 8
napon belül

Megőrzés

3 év

Belső adatfelelős

gazdasági
rendőrfőkapitányhelyettes

III. Közzétételi egység: Körzeti megbízottak elérhetősége
Adat megnevezése

Megjegyzés

Frissítés

Megőrzés

Belső adatfelelős

a körzeti
megbízotti
szabályzatró
l szóló
26/2015.
(XII. 9.)
ORFK
utasítás 14.
pontja
alapján

a változást
követően
azonnal

az előző
állapot
törlendő

rendészeti
rendőrfőkapitányhelyettes

1. A körzeti megbízotti
működési körzetért felelős
körzeti
megbízott
elérhetősége
(mobiltelefonszám, körzeti
megbízotti iroda címe,
telefonszáma, e-mail-címe,
körzeti
megbízotti
működési
körzete,
fogadóóra
időpontja),
valamint a településeken
megtartásra
kerülő
fogadóóra
időpontja,
helyszíne:
Szegedi
Rendőrkapitányság:
http://www.police.hu/hu/u
gyintezes/szerv/orszagosrendorfokapitanysag/csongradcsanad-megyei-rendorfokapitanysag/szegedi
Csongrádi
Rendőrkapitányság:
http://www.police.hu/hu/u
gyintezes/szerv/orszagosrendorfokapitanysag/csongradcsanad-megyei-rendorfokapitanysag/csongrad
Hódmezővásárhelyi
Rendőrkapitányság:
http://www.police.hu/hu/u
gyintezes/szerv/orszagosrendorfokapitanysag/csongradcsanad-megyei-rendorfokapitanysag-9
Kisteleki
Rendőrkapitányság:
http://www.police.hu/hu/u
gyintezes/szerv/orszagosrendorfokapitanysag/csongradcsanad-megyei-rendorfokapitanysag/kistelek

Makói
Rendőrkapitányság:
http://www.police.hu/hu/u
gyintezes/szerv/orszagosrendorfokapitanysag/csongradcsanad-megyei-rendorfokapitanysag/makoi
Szentesi
Rendőrkapitányság:
http://www.police.hu/hu/u
gyintezes/szerv/orszagosrendorfokapitanysag/csongradcsanad-megyei-rendorfokapitanysag/szentesi

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÖZZÉTÉTELI EGYSÉGEI ÉS AZ AHHOZ
KAPCSOLÓDÓAN KIJELÖLT BELSŐ ADATFELELŐSÖK
Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
1. Közzétételi egység: Közterületen elhelyezett képfelvevő berendezések

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

C) Frissítés

D) Megőrzés

a Rendőrségről
szóló 1994. évi
XXXIV.
törvény 42. §
(3) bekezdése
alapján

a változást
követően
azonnal

az előző
állapot
törlendő

E) Belső
adatfelelős

1.
A
közterületen
közbiztonsági,
bűnmegelőzési, illetve
bűnüldözési
célból
elhelyezett kamerákat
működtető adatkezelő
szerv megnevezése
http://www.police.hu/arendorsegrol/statisztika
k/kimutatas-aterfigyelo-kamerakrol0?page=1
2.
Az
adatkezelés
nyilvántartási száma
Rendőrség adatvédelmi
nyilvántartásában
szereplő:
29000-148/144/2018.
RAV

rendészeti
rendőrfőkapitányhelyettes bűnügyi
rendőrfőkapitányhelyettes

3. A képfelvevő pontos
helye
http://www.police.hu/arendorsegrol/statisztika
k/kimutatas-aterfigyelo-kamerakrol0?page=1
4. A képfelvevő által
megfigyelt terület adatai
http://www.police.hu/arendorsegrol/statisztika
k/kimutatas-aterfigyelo-kamerakrol0?page=1

II. Közzétételi egység: A közbeszerzési eljárás eredményeként nettó 100 millió forint teljesítési
értéket meghaladó szerződések
A) Adat megnevezése
1. A közbeszerzési
eljárás eredményeként
az
államháztartás
központi alrendszerébe
tartozó
költségvetési
szerv, továbbá a fejezeti
kezelésű
előirányzat,
elkülönített
állami
pénzalap
terhére
megkötött, nettó 100
millió forint teljesítési
értéket
meghaladó
szerződések
alapján
teljesített
kifizetés
összege,
közvetlen
jogosultja és a kifizetés
időpontja

B) Megjegyzés

C)
Frissítés

D)
Megőrzés

az
államháztartásról
szóló törvény
végrehajtásáról
szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm.
rendelet (a
továbbiakban:
368/2011. Korm.
rendelet) 6.
melléklet 12.
pontja alapján

a kifizetést
követő 8
napon
belül

az előző
állapot
nem
törölhető

E) Belső
adatfelelős

gazdasági országos
rendőrfőkapitányhelyettes

III. Közzétételi egység: Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetén a
nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetések
A) Adat
megnevezése
1. Az európai uniós
társfinanszírozással
bonyolított
pályázatok esetén a
nettó 100 millió

B) Megjegyzés

C) Frissítés

a 368/2011.

a kifizetést
követő

D) Megőrzés

E) Belső
adatfelelős

gazdasági
országos

forintot meghaladó,
teljesített kifizetés
összege,
kedvezményezettje
és
a
kifizetés
időpontja

Korm. rendelet
6.
melléklet 13.
pontja alapján

8 napon
belül

az előző
állapot nem
törölhető

rendőrfőkapitányhelyettes

IV. Közzétételi egység: Elektronikus ügyintézés
A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

C) Frissítés

1. A Rendőrség
elektronikus űrlap
biztosításával nyújtott
elektronikus
ügyintézési
szabályzata

az elektronikus
ügyintézés és a
bizalmi
szolgáltatások
általános
szabályairól szóló
2015. évi

a változás
hatálybalépése
előtt 15
nappal

D)
Megőrzés
5 év

E) Belső
adatfelelős
ORFK
Elektronikus
Ügyviteli és
Adatvédelmi
Főosztály
vezetője

CCXXII. törvény (a
továbbiakban: 2015.
évi CCXXII.
törvény) 26. § (1)
bekezdése, az
elektronikusügyintéz
és részletszabályairól
szóló 451/2016.
(XII. 19.) Korm.
rendelet (a
továbbiakban:
451/2016. Korm.
rendelet) 37. §-a
alapján
2. A Rendőrség
Információátadási
Szabályzata

a 2015. évi CCXXII.
törvény 65. §-a
alapján

3. Ügyféltájékoztatók

a 2015. évi CCXXII.
törvény 26. § (1)
bekezdése, a
451/2016. Korm.
rendelet 37. §-a
alapján

4. Az e-ügyintézéssel
kapcsolatos általános
tájékoztató

5.Elektronikus
űrlapok

a 2015. évi CCXXII.
törvény 26. § (1)
bekezdése, a
451/2016. Korm.
rendelet 37. §-a
alapján
a 2015. évi CCXXII.
törvény 26. § (1)
bekezdése,
a
451/2016.
Korm.

ORFK
Elektronikus
Ügyviteli és
Adatvédelmi
Főosztály
vezetője
az előző
állapot
törlendő
változást
követően
azonnal

5 év

rendelet
alapján

37.

§-a

6. Elektronikus
ügyintézési és
iratkezelési szabályzat

a 2015. évi CCXXII.
törvény és a
köziratokról, a
közlevéltárakról és a
magánlevéltári anyag
védelméről szóló
1995. évi LXVI.
törvény alapján

7. Másolatkészítési
szabályzat

a 451/2016. Korm.
rendelet 55. § (8)
bekezdése alapján
az elektronikus
ügyintézési
szolgáltatások
nyújtására
használható
elektronikus
aláíráshoz és
bélyegzőhöz
kapcsolódó
követelményekről
szóló 137/2016. (VI.
13.) Korm. rendelet
13. § (5) bekezdése
alapján
a 2015. évi CCXXII.
törvény 26. § (1)
bekezdése, a
451/2016. Korm.
rendelet
37. §-a alapján

8. Elektronikus
aláírási és
elektronikus
bélyegzési szabályzat

9. A Küldemény
Dokumentumtár
elektronikus
ügyintézési
szolgáltatás
szolgáltatási
szabályzata

az előző
állapot
törlendő

10 év

10 év

az előző
állapot
törlendő

