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INTÉZKEDÉSE 

 

 

a Dombóvári Rendőrkapitányság Ügyrendjéről 

 

A Tolna Megyei Rendőr- főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2020. 

(IV.02.) TMRFK intézkedésére figyelemmel, a Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról 

szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás 11. pont c) alpontjában foglaltakra tekintettel a 

Dombóvári Rendőrkapitányság szervezetéről, irányítási rendjéről és működéséről kiadom az 

alábbi 

 

i n t é z k e d é s t : 

 

 

I. FEJEZET 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK  

 

 

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

(a továbbiakban: Rendőrkapitányság) szervezetére és teljes személyi állományára. 

 

2. A Rendőrkapitányság szervezeti felépítését az Ügyrend 1. számú melléklete, szervezeti 

ábráját a 2. számú melléklete tartalmazza.  
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II. FEJEZET 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI 

 

3. A Rendőrkapitányság az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a 

továbbiakban: Rendőrség) bűnmegelőzési, bűnüldözési, közigazgatási és rendészeti 

feladatokat ellátó szerve, amely a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (a 

továbbiakban Rtv.), a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 

szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.), e 

törvények végrehajtását szolgáló és más jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó 

eszközökben meghatározottak szerint működve, a közbiztonság és a belső rend védelme, 

valamint az államhatár őrzése, a határforgalom ellenőrzése és az államhatár rendjének 

fenntartása érdekében ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat.  

 

4. A Rendőrkapitányság a Rendőrség önálló feladatkörrel felruházott, a Tolna Megyei 

Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: TMRFK) irányítása alatt álló önálló jogi 

személyiséggel nem rendelkező helyi szerve. 

 

5. A Rendőrkapitányság illetékessége – a jogszabályban meghatározott kivételekkel – 

Dombóvár és vonzáskörzetére terjed ki, a rendőrség szervei illetékességi területének 

megállapításáról szóló rendeletben megállapítottak szerint. Nyomozó, általános 

szabálysértési és közigazgatási hatóságként, továbbá rendészeti jogkörében, a Rendőrség 

hatáskörébe tartozó ügyekben, a jogszabályban meghatározottak szerint jár el.  

 

6. A Rendőrkapitányság feladatainak ellátása során együttműködik az állami és 

önkormányzati szervekkel, a társadalmi és a gazdálkodó szervezetekkel, az 

állampolgárokkal, civil és kisebbségi szervezetekkel, valamint külföldi és nemzetközi 

rendvédelmi szervekkel; biztosítja a feltételeket, ha jogszabály a Rendőrség 

közreműködésének igénybevételét más hatóság vagy hatósági személy számára lehetővé 

teszi. 

 

7. A Rendőrkapitányság teljesíti a közvetlen miniszteri, Országos Rendőr-főkapitányság (a 

továbbiakban: ORFK) és TMRFK irányítás útján kapott feladatokat, a jogszabályokban, 

utasításokban előírt adatszolgáltatási és véleményadási kötelezettségeket. 

 

8. A Rendőrkapitányság a nemzetközi kapcsolatait a hatályos jogszabályokra, nemzetközi 

egyezményekre és megállapodásokra, valamint belső normákra tekintettel alakítja, 

teljesíti a nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségeit, illetve végzi a hatáskörébe utalt 

feladatokat. 

 

9. A Rendőrkapitányság állománya a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. 

(IX.22.) BM rendeletben (a továbbiakban: Szolgálati Szabályzat) meghatározott 

szolgálati tagozódás (szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok), illetve szolgálati 

formák szerint szervezve látja el feladatait.  
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III. FEJEZET 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK FELADATAI 

 

10. A Rendőrkapitányság vezetője a Tolna megyei rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alá 

tartozó, főosztályvezetői illetményre jogosult vezető. A jogszabályok és a közjogi 

szervezetszabályozó eszközök által meghatározott keretek között, önálló felelősséggel 

vezeti a Rendőrkapitányságot, irányítja, ellenőrzi a szervezeti elemei működését és 

szakmai tevékenységét.  

 

11. A Rendőrkapitányság szervezeti elemeit a Rendőrkapitányság vezetője közvetlenül, vagy 

– az ügyrendben meghatározott feladatkörökön belül – osztályvezetőkön és a 

személyügyi kiemelt főelőadó (a továbbiakban: kiemelt főelőadó) és a részlegvezető 

útján irányítja. 

 

12. A Rendőrkapitányság vezetőjének feladata: 

a) közvetlenül irányítja és ellenőrzi az osztályvezetők, kiemelt főelőadó, és a részlegvezető 

tevékenységét; 

b)  a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzata 

(továbbiakban: SZMSZ) alapján állandó résztvevője a főkapitányi értekezleteknek;  

c) szervezi az ORFK, a TMRFK által meghatározott feladatok végrehajtását, 

együttműködik a társszervekkel; 

d) beszámol a jogszabályban meghatározott önkormányzati képviselőtestületek előtt a 

város közbiztonság helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről 

és az azzal kapcsolatos feladatokról; 

e) részt vesz, illetőleg képviselteti magát a Rendőrkapitányság önkormányzati 

beszámoltatásán, valamint közös értekezletein;  

f) képviseli a Rendőrkapitányságot; 

g) kezdeményezi a Rendőrkapitányság működését, feladatkörét érintő jogszabályok és a 

közjogi szervezetszabályozó eszközök megalkotását, módosítását, hatályon kívül 

helyezését;  

h) javaslatot tesz a Tolna Megyei Rendőrfőkapitánynak a Rendőrkapitányság 

Ügyrendjének jóváhagyására; 

i) javaslatot tesz rendőrőrs létrehozására, megszüntetésére;  

j) a hivatásos szolgálati, illetőleg rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonyra 

vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben kezdeményezi a Tolna Megyei 

rendőrfőkapitánynál személyzeti, vagy szervezési intézkedések megtételét, javaslatot 

tesz a rendőrfőkapitánynak a munkáltatói jogkörébe tartozó döntések meghozatalára; 

k) gyakorolja a hatáskörébe utalt munkáltatói jogokat a Rendőrkapitányság hivatásos 

állománya felett;  

l) elkészíti az osztályvezetők, a kiemelt főelőadó, és a közvetlen alárendeltségébe tartozó 

ügykezelő minősítését, teljesítményértékelését, követelménymeghatározását;  

m) indokolt esetben fokozott ellenőrzést rendelhet el a Rendőrkapitányság illetékességi 

területén;  

n) engedélyezi a Rendőrkapitányság képviselőjeként a helyi nyomtatott sajtóban, rádióban, 

vagy televízióban adandó nyilatkozatok megtételét a Szolgálati Szabályzatban 

meghatározott esetekben;  

o) a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készült nemzeti stratégiai programban 

foglalt elvek alapján meghatározza a kábítószerekkel kapcsolatos bűnüldözési feladatok 

vonatkozásában a Rendőrkapitánysághoz tartozó szervezeti elemek közötti 

munkamegosztás és együttműködés kereteit, az egyes szervezeti elemek feladatait, 
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gondoskodik a rövid és hosszabb távú célok elérését szolgáló intézkedések 

meghozataláról; 

p) a szerv vezetőjeként ellátja az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvényben meghatározott közzétételi kötelezettségek 

teljesítésével kapcsolatos egyéb feladatokat; 

q) a hatékonyabb bűnüldözés érdekében elrendelheti egyes bűncselekmények és 

bűncselekmény-csoportok nyomozásának ideiglenesen vagy tartósan egy nyomozószerv 

hatáskörbe vonását; meghatározhatja a Rendőrkapitányság nyomozó szervei közötti 

ügyek megosztását;  

r) jogosult a fegyverszoba ellenőrzésére;  

s) a törvényi feltételek fennállása esetén dönt a titkos információgyűjtő munka 

elrendeléséről, melynek keretében jogosult a hatályos normában foglalt, hatáskörébe 

tartózó erő, eszköz és módszer alkalmazására; 

t) gyakorolja a hatáskörébe utalt ügyekben a munkáltatói jogköröket, a külön jogszabály 

szerint meghatározott beosztások betöltése esetén kezdeményezi a nemzetbiztonsági 

ellenőrzést;  

u) a Hszt.-ben meghatározott összeférhetetlenségi okok felmerülése esetén megteszi a 

szükséges intézkedéseket;  

v) a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – az alárendeltségükbe tartozók 

vonatkozásában állományilletékes parancsnokként – ellátja személyügyi feladatokat; 

w) jogosult – az alárendeltségükbe tartozó hivatásos állományúak vonatkozásában – a 

kifogástalan életvitel ellenőrzésének kezdeményezésére az MRFK Humánigazgatási 

Szolgálaton keresztül; 

x) figyelemmel kíséri a Rendőrkapitányság személyi állománya egészségi, mentális és 

fizikai állapotát, gondoskodik az egészség-megőrzési és egészségfejlesztési programok 

végrehajtásáról, a személyi állomány egészségvédelméről, annak javítása érdekében 

megköveteli a kötelező időszakos egészségi, pszichikai és fizikai (erőnléti) alkalmassági 

vizsgálatokon, valamint a kötelező védőoltásokon történő részvételt, emellett 

végrehajtatja az 56 év alatti hivatásos állomány évenkénti fizikai állapotfelmérését;  

y) figyelemmel kíséri a Rendőrkapitányság személyi állománya munkavédelmi helyzetét; 

z) biztosítja a Rendőrkapitányság személyi állománya számára a szolgálatellátás és a 

munkavégzés során az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

feltételeit, a munkavédelemnek a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi 

eszközei szerinti működését;  

aa) megbízza a Rendőrkapitányság egészségvédelmi megbízottját;  

bb) irányítja és ellenőrzi az egészségvédelmi megbízott munkáját; 

cc) intézkedik a Rendőrkapitányság állományának utánpótlására és a nyugállományba 

helyezéssel kapcsolatos feladatok ellátására;  

dd) biztosítja – a rendelkezésére álló kereteken belül – az állomány szociális ellátását, 

megteszi a szükséges intézkedéseket a lakás- és szociális bizottságba történő 

delegálásról; 

ee) jutalmazási jogkört gyakorol a külön meghatározott jutalomkeret terhére; 

ff) együttműködik az érdekképviseleti szervekkel, biztosítja az érdekvédelmi szervek 

működésének feltételeit, teljesíti ezzel kapcsolatos kötelezettségeit;  

gg) a minősített adat védelméről szóló törvényben, valamint a Nemzeti Biztonsági 

Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 

kormányrendeletben meghatározottak szerint gyakorolja a rendőrkapitányság vezetőjét 

megillető – minősített adat védelmére vonatkozó – jogosítványokat; 

hh) a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény 

alapján felelős a Rendőrkapitányság – mint közfeladatot ellátó szerv – számára 
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meghatározott követelmények teljesítéséért, az iratok szakszerű és biztonságos 

megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, az iratkezeléshez 

szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért. 

ii) az elektronikus ügyintézés és az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető; 

jj) megteszi a szükséges intézkedéseket a tűz- és környezetvédelmi előírások betartása 

érdekében; 

kk) kártérítési ügyekben első fokon jár el a kinevezési jogkörébe tartozók esetében; 

ll) a hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult a kártérítési összeg mérséklését vagy 

részletekben történő megfizetését, továbbá a levonás vagy a végrehajtás elhalasztását 

engedélyezni; 

mm) jogosult a Rendőrkapitányság illetékességi területén egységes szolgálati öltözet 

elrendelésre; 

nn) képviseli a Rendőrkapitányságot a nemzetközi szerződések, viszonosság és 

együttműködési megállapodás alapján a külföldi és nemzetközi rendvédelmi szervekkel 

való kapcsolattartás során; ezzel kapcsolatban végrehajtja a belső normában 

meghatározott feladatokat; 

oo) jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök keretei között 

Rendőrkapitányság vezetői intézkedéssel megbízhat bármely szakmailag illetékes 

vezetőt azzal, hogy nevében és megbízásából egyedi ügyben járjon el;  

pp) az állományilletékes parancsnok, mint a munkáltatói jogkört gyakorló vezető jogosult 

belföldi kiküldetés és szolgálati jellegű utazás elrendelésére; 

qq) gyakorolja a szolgálatteljesítési- és munkaidő rendhez kapcsolódó engedélyezési 

jogkört, teljesíti az erre vonatkozó ORFK utasításokban, valamint TMRFK és 

kapitányságvezetői intézkedésekben meghatározott nyilvántartási és ellenőrzési 

kötelezettséget; 

rr) irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi megbízott munkáját, gondoskodik a 

Rendőrkapitányság munkavédelmi és tűzvédelmi feladatainak ellátásáról; 

ss) havonta fogadónapot tart a lakosság és az állomány részére; 

tt)  a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról szóló 3/2017.   

(I.24.) BM utasítás 2. § (3) bekezdése szerint dönt a papíralapú irat hiteles elektronikus 

irattá történő átalakításáról, vagy a már hiteles elektronikus irattá alakított küldemény 

selejtezési jegyzőkönyvből történő törléséről; 

uu) kijelöli az MRFK adatvédelmi tisztviselő tevékenységének támogatása érdekében az 

adatvédelmi megbízottat; 

vv) elbírálja első fokon a Rendőrkapitányság hivatásos állományú tagjai által foganatosított 

rendőri intézkedés ellen benyújtott panaszokat. 

 

13. A Rendőrkapitányság vezetője gondoskodik: 

a) a hatáskörébe tartozó belső normák megalkotásáról, összhangjáról, érvényesítéséről, 

indokolt módosításáról és a szükséges dereguláció elvégzéséről;  

b) a Rendőrkapitányságot érintő, jogszabályokban, miniszteri utasításokban ORFK és 

MRFK normákban előírt jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről; 

c) a Hszt.-ben szabályozott vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos munkáltatói 

kötelezettségek teljesítéséről, a vagyonnyilatkozatok átadására, kezelésére, 

összevetésére, védelmére vonatkozó szabályok betartásáról (a Rendőrkapitányság 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköreit az SZMSZ tartalmazza); 

d) a Rendőrkapitányságon folyó adatkezelés törvényességének érvényre juttatásáról, az 

adatvédelmi szabályok megtartásáról; 

e) a közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálásáról és az ügyek érdemi elbírálásáról;  
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f) a Rendőrkapitányság érintett állománya gépjárművezetés-technikai képzésén történő 

részvételéről; 

g) a szabálysértésekről szóló törvényben meghatározott, a Rendőrkapitányság hatáskörébe 

tartozó feladatok ellátásáról; 

h) a szakmai feladatok ellátásáról az irányítása alá tartozó vezetők útján; 

i) a Rendőrkapitányság munkavédelmi helyzetének, a munkavédelmi ellenőrzések 

tapasztalatainak éves értékeléséről, meghatározza az ezekkel kapcsolatos további 

feladatokat; 

j) a Rendőrkapitányság munkavédelmi és tűzvédelmi feladatainak ellátásáról; 

k) a szociális és a kegyeleti gondoskodás körébe tartozó feladatok ellátásáról; 

l) gondoskodik a Rendőrkapitányság másolatkészítési szabályzata, valamint az 

elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzata kiadásáról 

m) gondoskodik az iskolaőrség vonatkozásában a jogszabályokban, valamint az iskolaőrség 

tevékenységéről szóló ORFK utasításban meghatározott feladatok ellátásáról.1 

 

14. A Rendőrkapitányság vezetője felelős: 

a) a Rendőrkapitányság törvényes, szakszerű és eredményes működéséért; 

b) a Rendőrkapitányság tervszerűségen és gazdaságosságon alapuló 

energiagazdálkodásáért;   

c) a Rendőrkapitányság sajtó- és tömegkommunikációs tevékenységéért, ennek során a 

közérdekű adatok nyilvánosságának és az adatvédelmi szabályok megtartásának 

biztosításáért; 

d) a különleges jogrendi időszaki feladatok szervezéséért és tejesítéséért, egyes 

honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, rendkívüli 

intézkedések végrehajtásában való közreműködésért. 

 

15. A Rendőrkapitányság vezetője jóváhagyja a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti 

elemek és személyek alábbi munkaokmányait: 

a) éves munka- és ellenőrzési terveket és a végrehajtásukról szóló jelentéseket; 

b) a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője, a vele azonos vagy magasabb 

beosztású, valamint a rendőrségen kívüli szervek vele azonos jogállású vezetői részére 

készített felterjesztéseket, illetve átiratokat; 

c) a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket és javaslatokat; 

d) a különleges jogrendi időszaki feladatokra való felkészülés és azok végrehajtási 

okmányait; 

e) a Rendőrkapitányság teljes személyi állományának munkaköri leírásait; 

f) az általa elrendelt vezetői értekezletek napirendjét, illetve az ilyen értekezletekről 

készített emlékeztetőket, jegyzőkönyveket. 

  

 

IV. FEJEZET 

A HELYETTESÍTÉS RENDJE 

 

16. A kapitányságvezető távolléte, akadályoztatása esetén teljes jogkörben történő 

helyettesítésére - az állománytáblázat módosítására vonatkozó javaslat jóváhagyásra való 

felterjesztése kivételével - a rendészeti osztály vezetője jogosult.  

 

17. A kapitányságvezető helyetteseként: 

                                                 
1 Módosította a 3/2020.(X.14.) Rk intézkedés, hatályos 2020.10.20-tól 



7 

 

a) a rendészeti osztályvezető távolléte, akadályoztatása esetén a bűnügyi osztályvezető; 

b) a rendészeti és bűnügyi osztályvezető egyidejű távolléte, akadályoztatása esetén ez erre 

egyedileg kijelölt személy jár el.  

 

18. A rendészeti osztályvezető helyettesítésére kijelölés alapján a körzeti megbízotti 

alosztályvezető jogosult. A bűnügyi osztályvezető helyettesítésére kijelölés alapján a 

Bűnügyi, Technikai és Helyszínelő alosztályvezető jogosult. A fentiekben felsorolt személyek 

egyidejű távolléte vagy akadályoztatása esetén a helyettesítés egyedi szóbeli vagy írásbeli 

kijelölés alapján történik. 

 

19. A Rendőrkapitányság vezetőügyeleti szolgálatot ellátó parancsnoka, valamint a 22/2017. 

(VI.22) ORFK utasításban meghatározott forrónyomos parancsnoka a kapitányságvezető 

jogkörét gyakorolja a TMRFK készenléti szolgálatainak működési rendjéről szóló intézkedés 

alapján meghatározott körben. 

 

 

V. FEJEZET 

A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RÉSZÉRE MEGÁLLAPÍTOTT 

EGYES JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA ÉS A MEGBÍZÁS 

ALAPJÁN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK 
 

20. A hivatásos állomány teljesítményértékelését, illetve javaslattételt az alábbi vezetők 

gyakorolják:  

a) a kapitányságvezető hatáskörébe tartoznak az osztályvezetők, a kiemelt főelőadó, és a 

közvetlen alárendeltségében lévő ügykezelő;  

b) a bűnügyi osztályvezető hatáskörébe tartozik a vizsgálati-, nyomozó-, helyszínelő és 

technikai alosztályvezető, valamint a tiszti rendfokozatban lévők és az osztályon 

dolgozó rendvédelmi alkalmazottak; 

c) rendészeti osztályvezető hatáskörébe tartozik az igazgatásrendészeti-, 

közrendvédelmi-, közlekedésrendészeti-, körzeti megbízotti alosztályvezető; továbbá a 

szolgálatirányító parancsnokok és a Szabálysértési Előkészítő Csoport tiszthelyettesi, 

zászlósi és tiszti állománya, valamint a tiszti rendfokozatban lévők és az osztályon 

dolgozó rendvédelmi alkalmazottak; 

d) az alosztályvezetők hatáskörébe tartozik az alosztály hivatásos tiszthelyettesi és 

zászlósi állománya; 

e) az igazgatásrendészeti alosztályvezető hatáskörébe tartozik az alosztály hivatásos 

tiszthelyettesi és zászlósi állománya, valamint az alosztályon dolgozó rendvédelmi 

alkalmazott; 

f) a kiemelt főelőadó hatáskörébe tartozik a részlegvezető, valamint a segédhivatalban 

dolgozó ügykezelők és az üzemeltetési előadó (IT) 

 

21. A rendészeti osztályvezető a rendészeti, a bűnügyi osztályvezető a bűnügyi szolgálati ág 

hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárásokban, az igazgatásrendészeti alosztályvezető 

a rendőrkapitányság vezetője megbízásából a szabálysértési eljárásban és a hatáskörébe utalt 

közigazgatási hatósági eljárásban első fokon való döntéshozatalt gyakorolja. Az 

igazgatásrendészeti alosztály vezetője gyakorolja a Rendőrkapitányság vezetője megbízásából 

a szabálysértési eljárásban első fokon való döntéshozatalt. 

 

22. Az igazgatásrendészeti alosztály vezetője gyakorolja a Rendőrkapitányság vezetője 

megbízásából a szabálysértési eljárásban első fokon való döntéshozatalt. 



8 

 

 

23. Túlóra elrendelésére - saját állományuk vonatkozásában - az osztályvezetők jogosultak. 

 

VI. FEJEZET 

A KIADMÁNYOZÁS 
 

24. A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. E jogköröket 

úgy kell meghatározni, hogy a jogszerűségi és a szakszerűségi követelményének 

érvényesülése mellett biztosítsa a gyors ügyintézést. A kiadmányozási jogkörök 

meghatározásánál biztosítani kell, hogy a különböző szintű vezetők, illetőleg az ügyintézők 

önállósága érvényesüljön a hatáskörükbe tartozó ügyekben. 

 

25. A kapitányságvezető kiadmányozza: 

a) a TMRFK vezetője, helyettesei, az országgyűlési biztosok, valamint a fegyveres és 

rendvédelmi szervek, a megyei, helyi hatáskörű közigazgatási szervek vezetői 

részére küldött ügyiratokat; 

b) azokat a normákat, amelyeket jogszabály, a közjogi szervezetszabályozó eszköz, az 

SZMSZ, illetve az Ügyrend kizárólagos hatáskörébe utal; 

c) azokat az egyéb ügyiratokat és normákat, amelyeket hatáskörébe von; 

d) a szabálysértési, és a szabálysértési előkészítő eljárás határidejének 

meghosszabbításáról szóló döntést; 

e) az alárendeltségébe tartozó rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány 

tekintetében a munkáltatói jogkörrel kapcsolatos kiadmányozási jogot;  

f) a hivatásos állomány tagjainak és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak, valamint 

munkavállalók munkaköri leírását; 

g) a másolatkészítési valamint az elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési 

szabályzatot; 

h) a munkaidő nyilvántartásával, szolgálatteljesítési idő, szabadság, egészségügyi 

szabadság nyilvántartásával és engedélyezésével kapcsolatos döntéseket az 

osztályvezetők és a közvetlen alárendeltsége alatt álló állomány tekintetében 

 

26. A kapitányságvezető nevében és megbízásából kiadmányozza 

a) a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartásról 

szóló határozatot, valamint elzárással is sújtható szabálysértés miatt alkalmazott 

gyorsított bírósági eljárás lefolytatása során keletkezett iratokat: 

aa) a munkanap 07.30 és 16.00 óra közötti időben beérkezett bejelentés esetén 

a rendészeti osztályvezető;  

bb) hivatali munkaidőn kívül beérkezett bejelentés esetén a mindenkori 

rendészeti vezető ügyeletes; 

b) a fegyverekkel, lőszerekkel, lőterekkel, pirotechnikai eszközökkel, a vállalkozás 

keretében végzett személy- és vagyonvédelmi tevékenységgel, valamint a 

figyelmeztető jelzést adó készülékek használatával kapcsolatos közigazgatási eljárás 

során hozott határozatot a Rendészeti osztály vezetője; 

c) az eltűnt személy felkutatásával, a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos 

eljárás során hozott határozatot a kapitányságvezető által megbízólevéllel ellátott 

személyek, valamint az ezen eljárásokat lefolytató szervezeti elem vezetője; 

d) a külön törvényben meghatározott szabályszegések tárgyában hozott határozatot a 

kapitányságvezető által megbízólevéllel ellátott személyek, valamint az ezen 

eljárásokat lefolytató szervezeti elem vezetője; 
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e) a bírósági hatáskörbe tartozó szabálysértések előkészítő eljárása során keletkezett 

iratokat a Rendészeti osztály vezetője; 

f) az elővezetésről szóló határozatot az ezen eljárásokat lefolytató szervezeti elem 

vezetője; 

g) saját hatáskörben elrendelt kényszerintézkedések esetében az eljárást lefolytató osztály 

jogállású szervezeti elem vezetője; 

h) bíróság vagy más hatóság által elrendelt elfogatóparancs, avagy körözés esetén a 

kényszerintézkedésekről szóló határozatot az intézkedést foganatosító osztály 

jogállású szervezeti elem vezetője; 

i) a szabálysértési határozatot a szabálysértési előadó; 

j) az előállítás végrehajtása során a 8 órát meghaladó előállítás időtartamát egy 

alkalommal, 4 órával meghosszabbító határozatot szolgálati ideje alatt a személyi 

szabadságot korlátozó intézkedést foganatosító rendőr osztályvezetője vagy helyettese, 

hivatali munkaidőn kívül - amennyiben az érintett osztályvezető vagy helyettese nem 

teljesít szolgálatot - a szolgálati ág vezető ügyeletese; 

k) az őrizetbe vételi határozatot, az azzal kapcsolatban keletkezett iratokat, illetve a 

nyomozás elrendelő határozatot szolgálati ideje alatt a személyi szabadságot korlátozó 

intézkedést foganatosító rendőr osztályvezetője vagy helyettese, hivatali munkaidőn 

kívül - amennyiben az érintett osztályvezető vagy helyettese nem teljesít szolgálatot - 

a szolgálati ág vezető ügyeletese. 

 

 27.  Az osztályvezetők, és az alosztályvezetők kiadmányozzák:  

a) a kapitányság vezetője kizárólagos kiadmányozási jogkörébe nem tartozó, jogszabály 

vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz, valamint az ügyrend által hatáskörükbe 

utalt ügyiratokat; 

b) a kapitányság vezetője által külön utasításban vagy egyedi rendelkezés alapján 

hatáskörükbe utalt ügyiratokat; 

c) a hatáskörükbe tartozó iratokat; 

d) a többletszolgálat elrendelése az osztályvezetők jogköre, a kapitányságvezető utólagos 

jóváhagyásával. 
 

 28. Vezető ügyeletes kiadmányozza a hivatali munkaidőn kívül a kapitányságvezető és az 

osztályvezetők, alosztályvezetők jogkörébe utalt a szolgálatirányító parancsnokok jogkörébe 

nem tartozó iratokat.   
 

VII. FEJEZET 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZERVEZETI ELEMEINEK FŐBB FELADATAI 
 

1. Bűnügyi Osztály 

 

29. A Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője által közvetlenül irányított szervezeti elem, 

amely belső tagozódásának megfelelően (Nyomozó Alosztály, Vizsgálati Alosztály, Bűnügyi 

Technikai és Helyszínelő Alosztály) végzi az ügykörébe tartozó főbb feladatokon túl 

mindazokat a feladatokat, amelyeket a kapitányságvezető és a bűnügyi osztályvezető külön 

meghatároz.  

 

30. Bűnügyi Osztályvezető: 

a) a Kapitányságvezető közvetlen irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai 

követelményeknek megfelelően önálló felelősséggel vezeti a Bűnügyi Osztályt; 

b) szakmailag irányítja a Rendőrkapitányság bűnügyi tevékenységét; 
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c) felügyeli a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi 

Programjáról szóló törvényben, és a személyi védelemmel összefüggő 

jogszabályokban és belső normákban meghatározott feladatok ellátását; 

d) a bűnügyi helyzet alapján meghatározza a rendőrkapitányság bűnüldöző 

tevékenységének fő irányait, időszerű és súlyponti kérdéseit, ennek megfelelően 

intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez a nyomozó szerv hatékony működésének 

biztosítása érdekében; 

e) felelős a büntetőeljárások törvényes és szakszerű lefolytatásáért, a bűncselekmények 

és az elkövetők felderítéséért; 

f) a titkos információgyűjtés során gondoskodik a rendőrkapitányság hatáskörébe utalt 

feladatok teljesítéséről. A bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés esetén 

gondoskodik a különleges eszközök és módszerek alkalmazása iránti kérelem 

előterjesztéséről. Folyamatosan ellenőrzi a titkos információgyűjtés szabályainak 

érvényesülését; 

g) gondoskodik a bűnügyi információs- és nyilvántartási rendszer folyamatos 

működtetéséről és előírásszerű használatáról, az adatvédelmi szabályok betartásáról;  

h) gondoskodik továbbá az elektronikus ügyintézési és iratkezelési szabályzatban 

meghatározott feladatok előírásszerű ellátásáról;   

i) jogosult fegyverszoba és fogda ellenőrzésre; 

j) a külön jogszabályban meghatározottak szerint- alárendeltsége alá tartozók esetén - 

köteles eljárni, kivizsgálni, illetve kivizsgáltatni a rendkívüli események, a 

fegyverhasználat, és a kényszerítő eszközök alkalmazásának körülményeit;  

k) a bűnügyi helyzet függvényében bűnügyi célú akciókat szervez és tart. Felelős a szerv 

jogszerű és szakszerű személy- és tárgykörözési tevékenységéért; 

l) felelős az osztály hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárások gyors, szakszerű és 

törvényes lefolytatásáért; 

m)  felelős a hatáskörébe tartozó őrzési, kísérési feladatok szervezéséért, végrehajtásáért; 

n)  kiemelt fontossággal ellenőrzi, szakmailag irányítja és végrehajtja a hatályos 

bűnjelkezelési szabályzat utasításának rendelkezéseit; 

o)  készenléti ügyeleti szolgálatot szervez hétvégén és ünnepnapokon.  

p) portya és egyéb rendészeti vonatkozású közterületi szolgálat esetén a 13/2017. (III.24.) 

ORFK utasítás szerint jár el; 

q) a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról szóló 3/2017.   

(I.24.) BM utasítás 2. § (3) bekezdése szerint dönt a papíralapú irat hiteles 

elektronikus irattá történő átalakításáról, vagy a már hiteles elektronikus irattá 

alakított küldemény selejtezési jegyzőkönyvből történő törléséről; 

r) végrehajtatja és ellenőrzi a bűnjelkezeléssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott 

feladatokat; 

s) szervezi, irányítja és végrehajtatja az áldozatvédelemmel, bűnmegelőzéssel és 

toborzással kapcsolatos feladatokat.  

t)  gondoskodik az iskolaőrség vonatkozásában a jogszabályokban, valamint az 

iskolaőrség tevékenységéről szóló ORFK utasításban meghatározott feladatok 

ellátásáról.2 

 

2. Vizsgálati Alosztály 

 

   31.     Vizsgálati Alosztályvezető: 

                                                 
2 Módosította a 3/2020.(X.14.) Rk intézkedés, hatályos 2020.10.20-tól 
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a) a Bűnügyi osztályvezető közvetlen irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai 

követelményeknek megfelelően önálló felelősséggel vezeti a Rendőrkapitányság 

Vizsgálati Alosztályát; 

b) az alosztályra kiosztott ügyekben elvégzi-elvégezteti - a jogszabályokban, egyéb 

normákban és előírásokban megfogalmazott - a büntetőeljárás lefolytatásához 

szükséges feladatokat; 

c) figyelemmel kíséri a beosztottai napi tevékenységét; 

d) a folyamatban lévő ügyeket kiosztja, az ügyekben vizsgálati terv elkészítésére ad 

utasítást, az elkészített vizsgálati tervet ellenőrzi, azt - szükség esetén – kiegészítteti; 

e) rendszeres kapcsolatot tart fenn a törvényességi felügyeletet ellátó ügyésszel; 

f) az egyes ügyekben amennyiben lehetőség merül fel a bíróság elé állítás 

intézményének alkalmazására, avagy a kármegtérülésre a szükséges intézkedéseket 

megteszi; 

g) személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedések indokoltságát és 

törvényességét figyelemmel kíséri; 

h) az eljárások során figyelmet fordít a titkos információgyűjtés eszközeinek 

alkalmazására, e tekintetben - amennyiben ezen eszközök alkalmazásának lehetősége 

felmerül, vagy alkalmazása indokolt - köteles azt szolgálati elöljárójának 

haladéktalanul jelenteni; 

i) figyelemmel kíséri a szakértői kirendelések szükségességét, szakszerűségét, az 

elkészült szakvélemények értékelését és hasznosítását, a becsatolt díjjegyzékek 

megfelelőségét; 

j) a vonatkozó normákban meghatározottak szerint eleget tesz ellenőrzési 

kötelezettségének;  

k) értékeli beosztottai teljesítményét, elvégzi a parancsnoki gondoskodás körébe tartozó 

feladatait; 

l) beosztottai vonatkozásában elkészíti a szolgálatvezénylést; 

m) megelőzi, megszakítja, felderíti a tudomására jutott bűncselekményeket, a részére 

kiadott ügyekben gondoskodik azok feldolgozásáról, aminek érdekében végrehajtja a 

szükséges és az utasításban kapott feladatokat;  

n) megfelelően alkalmazza a rendelkezésre álló nyílt és titkos erőket, eszközöket és 

módszereket, amennyiben a titkos információgyűjtés lehetősége felmerül vagy 

alkalmazása indokolt, köteles azt szolgálati elöljárójának haladéktalanul jelenteni;  

o) felhasználja azokat az információkat és adatokat, amelyek a hivatalos és társadalmi 

kapcsolaton keresztül tudomására jutnak; 

p) a konkrét ügyek nyomozása során igénybe veszi a törvények által szabályozott 

bizonyítási eszközöket és krimináltaktikai ajánlásokat, javaslatot tesz szakértő 

bevonására, bíróság elé állítás alkalmazásának lehetőségére, a krimináltechnikai 

eszközöket feladatainak szakszerű ellátásának érdekében felhasználja; 

q) ellenőrzi a szakértők által benyújtott díjjegyzékek helyességét a vonatkozó normák 

alapján; 

r) gondoskodik a tárgyi bizonyítékok beszerzéséről, azokat értékeli és a bűnjelek 

kezelésére vonatkozó utasításokat, betartja; 

s) felel a nyomozás során a törvényesség betartásáért, a számára kiadott szabályzatok, 

okmányok, ügyiratok megfelelő kezeléséért, tárolásáért, a feladatkörébe utalt 

bűnügyek nyomozásának folyamatosságáért, valamint a Be.-ben meghatározott 

határidők és a nyomozati cselekmények foganatosítására kijelölt határnapok 

figyelemmel kíséréséért és betartásáért, továbbá a meghatározott feladatok 

maradéktalan végrehajtásáért; 

t) külön terv szerint nyomozóportyákon, illetve közrendvédelmi akcióban vesz részt, 
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melyekben végrehajtja a tervben meghatározott feladatokat; 

u) részt vesz a részére szervezett tanfolyamokon és továbbképzéseken, folyamatosan 

tanulmányozza és felhasználja a munkájához kapcsolódó szakirodalmat; 

v) önképzés keretén belül, folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi, belső normák 

és utasítások változásait, és azokat elsajátítja a munkavégzés törvényességének 

maradéktalan betartása érdekében; 

w) a kiadott utasításoknak és parancsoknak megfelelően betartja a belső biztonsági és az 

okmányfegyelemmel kapcsolatos szabályokat; 

x) előre meghatározott beosztás alapján készenléti szolgálatot lát el. A készenléti 

szolgálat ideje alatt köteles lakásán illetve olyan helyen és állapotban tartózkodni, ahol 

rövid időn belül elérhető és szolgálatra vezényelhető;  

y) külön utasításra részt vesz különböző rendezvények biztosításában, bűnügyi, 

közbiztonsági, közlekedési és idegenrendészeti akciók végrehajtásában; 

z) a részére kiadott fegyverzeti és vegyvédelmi anyagok karbantartásáról és 

állagmegóvásáról gondoskodik; 

aa) szükség szerint igénybe veszi és rendeltetésszerű használattal biztosítja a 

krimináltechnikai eszközök kifogástalan állapotát; 

bb) szolgálati feladat végrehajtása során szolgálati fegyverét, valamint a részére kiadott 

kényszerítő eszközöket viseli; 

cc) a szolgálati lőfegyverét lemezszekrényében köteles az előírásoknak megfelelően 

tárolni, szolgálati időn kívül viselését a kapitányságvezető engedélyezheti; 

dd) ügyintézői jogosultság birtokában vezeti a szolgálati gépjárműveket, azok állagának 

megóvásáért anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik; 

ee) indokolt esetben javaslatot tesz a kényszerintézkedés és személyi szabadságot 

korlátozó kényszerintézkedés foganatosítására, a határidők meghosszabbítására; 

ff) elvégzi a Schengeni csatlakozásból adódó feladatokat; 

gg) egyes ügyekben, amennyiben lehetőség merül fel a kármegtérítésre, a szükséges 

intézkedéseket megteszi, arra javaslatot tesz; 

hh) szolgálati helyén, kipihent állapotban, ápolt külsővel és kulturált ruházatban jelenik 

meg, magatartása udvarias tisztelettudó, megjelenése ápolt rendezett; 

ii) portya és egyéb rendészeti vonatkozású közterületi szolgálat esetén a hatályos utasítás 

szerint jár el; 

jj) napi tevékenysége illetőleg egyéb munkavégzése során az alosztályán  keletkező 

túlórákkal kapcsolatban  elvégzi ellenőrzési kötelezettségét, majd  a szükséges 

dokumentáció  elkészítésével  bűnügyi osztályvezetőhöz ellenőrzésre felterjeszti; 

kk) az előírt szakmai teljesítmény követelmény minimumok teljesítése érdekében elvégzi 

revíziós, korrekciós, és ellenőrzési feladatait, melynek során szem előtt tartja a 

kapitányság bűnügyi eredményességének alakulásait; 

ll) az általa irányított alosztály beosztottjainak munkavégzése során különös figyelmet 

fordít a munkavégzés jog és szakszerűségére, jogsértés esetén utasítást ad a 

korrigálásra; 

mm) a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról szóló 3/2017. 

(I.24.) BM utasítás 2.§ (3) bekezdése szerint dönt a papíralapú irat hiteles elektronikus 

irattá történő átalakításáról, vagy a már hiteles elektronikus irattá alakított küldemény 

selejtezési jegyzőkönyvből történő törléséről;  

 

3. Nyomozó Alosztály 

 

  32.   Nyomozó Alosztályvezető: 

a) a bűnügyi osztályvezető közvetlen irányítása alatt, a jogszabályoknak és szakmai 
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követelményeknek megfelelően önálló felelősséggel irányítja a bűnügyi osztály 

nyomozó alosztályát, együttműködve a bűnügyi osztály alosztályaival, valamint a 

Rendészeti Osztállyal; 

b) az alosztályra kiosztott ügyekben elvégzi-elvégezteti - a jogszabályokban, egyéb 

normákban és előírásokban megfogalmazott - a büntetőeljárás lefolytatásához szükséges 

feladatokat; 

c) figyelemmel kíséri a beosztottai napi tevékenységét;  

d) a folyamatban lévő ügyeket kiosztja, az ügyekben – a 29000/12444/2019. ált. számú 

Országos Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Főigazgatósága által kiadott módszertani 

útmutatóban megfogalmazottak szerint - nyomozati terv elkészítésére ad utasítást, az 

elkészített tervet ellenőrzi, azt - szükség esetén – kiegészítteti; 

e) folyamatosan figyelemmel kíséri az illetékességi területen elkövetett bűncselekmények 

alakulását, a bűnügyi operatív helyzetet; a napi munkavégzést, a rövid- és hosszú távú 

terveket ennek megfelelően alakítja és foganatosítja; 

f) rendszeres kapcsolatot tart fenn a törvényességi felügyeletet ellátó ügyésszel; 

g) az egyes ügyekben amennyiben lehetőség merül fel a bíróság elé állítás intézményének 

alkalmazására, avagy a kármegtérülésre a szükséges intézkedéseket megteszi; 

h) indokolt esetben javaslatot tesz a kényszerintézkedések és személyi szabadságot 

korlátozó kényszerintézkedések foganatosítására, a határidők meghosszabbítására. A 

kényszerintézkedések indokoltságát, törvényességét folyamatosan figyelemmel kíséri. 

i) az eljárások során figyelmet fordít a titkos információgyűjtés eszközeinek 

alkalmazására, e tekintetben - amennyiben ezen eszközök alkalmazásának lehetősége 

felmerül, vagy alkalmazása indokolt - köteles azt szolgálati előljárójának haladéktalanul 

jelenteni. E tevékenység vonatkozásában különös figyelmet fordít azon lehetőségre, 

mely az eseti adatközlők által adott információk felhasználásában, hasznosulásában 

rejlenek. 

j) figyelemmel kíséri a szakértői kirendelések szükségességét, szakszerűségét, az elkészült 

szakvélemények értékelését és hasznosítását, a becsatolt díjjegyzékek helyességét a 

vonatkozó normák alapján; 

k) a vonatkozó normákban meghatározottak szerint eleget tesz ellenőrzési 

kötelezettségének;  

l) értékeli beosztottai teljesítményét, elvégzi a parancsnoki gondoskodás körébe tartozó 

feladatait; 

m) beosztottai vonatkozásában elkészíti és vezeti a szolgálatvezénylést;   

n) megelőzi, megszakítja, felderíti a tudomására jutott bűncselekményeket, a részére 

kiadott ügyekben gondoskodik azok feldolgozásáról, aminek érdekében végrehajtja a 

szükséges és az utasításban kapott feladatokat, ennek keretében megfelelően alkalmazza 

a rendelkezésre álló nyílt és titkos erőket, eszközöket és módszereket. Amennyiben a 

titkos információgyűjtés lehetősége felmerül vagy alkalmazása indokolt, köteles azt 

szolgálati elöljárójának haladéktalanul jelenteni. 

o) felhasználja azokat az információkat és adatokat, amelyek a hivatalos és társadalmi 

kapcsolaton keresztül tudomására jutnak; 

p) a konkrét ügyek nyomozása során igénybe veszi a törvények által szabályozott 

bizonyítási eszközöket és krimináltaktikai ajánlásokat, javaslatot tesz szakértő 

bevonására, bíróság elé állítás alkalmazásának lehetőségére, a krimináltechnikai 

eszközöket feladatainak szakszerű ellátásának érdekében felhasználja; 

q) gondoskodik a tárgyi bizonyítékok beszerzéséről, azokat értékeli és a bűnjelek; 

kezelésére vonatkozó utasításokat betartja; 

r) felel a nyomozás során a törvényesség betartásáért, a számára kiadott szabályzatok, 

okmányok, ügyiratok megfelelő kezeléséért, tárolásáért, a feladatkörébe utalt bűnügyek 
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nyomozásának folyamatosságáért, valamint a Be.-ben meghatározott határidők és a 

nyomozati cselekmények foganatosítására kijelölt határnapok figyelemmel kíséréséért 

és betartásáért, továbbá a meghatározott feladatok maradéktalan végrehajtásáért; 

s) külön terv szerint nyomozóportyákon, illetve közrendvédelmi akcióban vesz részt, 

melyekben végrehajtja a tervben meghatározott feladatokat; 

t) részt vesz a részére szervezett tanfolyamokon és továbbképzéseken, folyamatosan 

tanulmányozza és felhasználja a munkájához kapcsolódó szakirodalmat; 

u) önképzés keretén belül, folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi, belső normák és 

utasítások változásait, és azokat elsajátítja a munkavégzés törvényességének 

maradéktalan betartása érdekében; 

v) a kiadott utasításoknak és parancsoknak megfelelően betartja a belső biztonsági és az 

okmányfegyelemmel kapcsolatos szabályokat; 

w) előre meghatározott beosztás alapján készenléti szolgálatot lát el;  

x) külön utasításra részt vesz különböző rendezvények biztosításában, bűnügyi, 

közbiztonsági, közlekedési és idegenrendészeti akciók végrehajtásában; 

y) a részére kiadott fegyverzeti és vegyvédelmi anyagok karbantartásáról és 

állagmegóvásáról gondoskodik; 

z) szükség szerint igénybe veszi és rendeltetésszerű használattal biztosítja a 

krimináltechnikai eszközök kifogástalan állapotát; 

aa)  indokolt esetben javaslatot tesz a kényszerintézkedés és személyi szabadságot korlátozó 

kényszerintézkedés foganatosítására, a határidők meghosszabbítására; 

bb) portya és egyéb rendészeti vonatkozású közterületi szolgálat esetén a hatályos utasítás 

szerint jár el; 

cc) napi tevékenysége illetőleg egyéb munkavégzése során az alosztályán  keletkező 

túlórákkal kapcsolatban elvégzi ellenőrzési kötelezettségét, majd a szükséges 

dokumentáció  elkészítésével  bűnügyi osztályvezetőhöz ellenőrzésre felterjeszti; 

dd) az előírt szakmai teljesítmény követelmény minimumok teljesítése érdekében elvégzi 

revíziós, korrekciós, és ellenőrzési feladatait, melynek során szem előtt tartja a 

kapitányság bűnügyi eredményességének alakulásait; 

ee)  az általa irányított alosztály beosztottjainak munkavégzése során különös figyelmet 

fordít a munkavégzés jog és szakszerűségére, jogsértés esetén utasítást ad a korrigálásra; 

ff)  a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról szóló 3/2017. (I.24.) 

BM utasítás 2.§ (3) bekezdése szerint dönt a papíralapú irat hiteles elektronikus irattá 

történő átalakításáról, vagy a már hiteles elektronikus irattá alakított küldemény 

selejtezési jegyzőkönyvből történő törléséről. 
 

4.  Bűnügyi Technikai és Helyszínelő Alosztály 
 

33. Bűnügy Technikai és Helyszínelő Alosztályvezető: 

a) a bűnügyi osztályvezető közvetlen irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai 

követelményeknek megfelelően önálló felelősséggel vezeti a Rendőrkapitányság 

Bűnügyi Technikai és Helyszínelő Alosztály munkáját, mely során együttműködik a 

bűnügyi osztály alosztályaival, valamint a Rendészeti Osztállyal; 

b) az alosztályra kiosztott ügyekben elvégzi-elvégezteti - a jogszabályokban, egyéb 

normákban és előírásokban megfogalmazott - a büntetőeljárás lefolytatásához szükséges 

feladatokat; 

c) az alosztályra kiosztott rendkívüli halál és eltűnés miatt folyamatban lévő eljárások 

során megteszi a szükséges intézkedéseket; 

d) elvégezteti és ellenőrzi a bűncselekmények helyszíni szemléjének foganatosítását, a 

halaszthatatlan nyomozati- és a forrónyomon üldözés körébe eső nyomozati 

cselekményeket; 
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e) elvégezteti a gyanúsítottak nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket;  

f) ellenőrzi a krimináltechnikai anyagok és eszközök állapotát, szabályos - munkavédelmi 

előírásoknak megfelelő - alkalmazását, szükség szerint intézkedik azok beszerzéséről, 

selejtezéséről; 

g) intézkedik a panaszok felvételéről, elvégezteti és ellenőrzi az áldozatvédelemmel 

kapcsolatos teendőket; 

h) figyelemmel kíséri a beosztottai napi tevékenységét;  

i) a folyamatban lévő ügyeket kiosztja, az ügyekben - a meghatározottak szerint - 

nyomozati terv elkészítésére ad utasítást, az elkészített tervet ellenőrzi, azt - szükség 

esetén – kiegészítteti; 

j) rendszeres kapcsolatot tart fenn a törvényességi felügyeletet ellátó ügyésszel; 

k) az egyes ügyekben amennyiben lehetőség merül fel a bíróság elé állítás intézményének 

alkalmazására, avagy a kármegtérülésre a szükséges intézkedéseket megteszi; 

l) személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedések indokoltságát és törvényességét 

figyelemmel kíséri;  

m) az eljárások során figyelmet fordít a titkos információgyűjtés eszközeinek 

alkalmazására, e tekintetben - amennyiben ezen eszközök alkalmazásának lehetősége 

felmerül, vagy alkalmazása indokolt - köteles azt szolgálati elöljárójának haladéktalanul 

jelenteni; 

n) figyelemmel kíséri a szakértői kirendelések szükségességét, szakszerűségét, az elkészült 

szakvélemények értékelését és hasznosítását, a becsatolt díjjegyzékek megfelelőségét; 

o) a vonatkozó normákban meghatározottak szerint eleget tesz ellenőrzési 

kötelezettségének; 

p) értékeli beosztottai teljesítményét;  

q) beosztottai vonatkozásában elkészíti a szolgálatvezénylést;    

r) megelőzi, megszakítja, felderíti a tudomására jutott bűncselekményeket, a részére 

kiadott ügyekben gondoskodik azok feldolgozásáról, aminek érdekében végrehajtja a 

szükséges és az utasításban kapott feladatokat, ennek keretében megfelelően alkalmazza 

a rendelkezésre álló nyílt és titkos erőket, eszközöket és módszereket. Amennyiben a 

titkos információgyűjtés lehetősége felmerül vagy alkalmazása indokolt, köteles azt 

szolgálati elöljárójának haladéktalanul jelenteni;  

s) a konkrét ügyek nyomozása során igénybe veszi a törvények által szabályozott 

bizonyítási eszközöket és krimináltaktikai ajánlásokat, javaslatot tesz szakértő 

bevonására, bíróság elé állítás alkalmazásának lehetőségére, a krimináltechnikai 

eszközöket feladatainak szakszerű ellátásának érdekében felhasználja; 

t) ellenőrzi a szakértők által benyújtott díjjegyzékek helyességét a vonatkozó normák 

alapján; 

u) gondoskodik a tárgyi bizonyítékok beszerzéséről, azokat értékeli és a bűnjelek 

kezelésére vonatkozó utasításokat, betartja; 

v) felel a nyomozás során a törvényesség betartásáért, a számára kiadott szabályzatok, 

okmányok, ügyiratok megfelelő kezeléséért, tárolásáért, a feladatkörébe utalt bűnügyek 

nyomozásának folyamatosságáért, valamint a Be.-ben meghatározott határidők és a 

nyomozati cselekmények foganatosítására kijelölt határnapok figyelemmel kíséréséért 

és betartásáért, továbbá a meghatározott feladatok maradéktalan végrehajtásáért; 

w) külön terv szerint nyomozóportyákon, illetve közrendvédelmi akcióban vesz részt, 

melyekben végrehajtja a tervben meghatározott feladatokat; 

x) előre meghatározott beosztás alapján készenléti szolgálatot lát el.  

y) a készenléti szolgálat ideje alatt köteles lakásán illetve olyan helyen és állapotban 

tartózkodni, ahol rövid időn belül elérhető és szolgálatra vezényelhető.  

z) külön utasításra részt vesz különböző rendezvények biztosításában, bűnügyi, 
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közbiztonsági, közlekedési és idegenrendészeti akciók végrehajtásában; 

aa) indokolt esetben javaslatot tesz a kényszerintézkedés és személyi szabadságot korlátozó 

kényszerintézkedés foganatosítására, a határidők meghosszabbítására; 

bb) portya és egyéb rendészeti vonatkozású közterületi szolgálat esetén a hatályos utasítás 

szerint jár el; 

cc) napi tevékenysége illetőleg egyéb munkavégzése során az alosztályán  keletkező 

túlórákkal kapcsolatban  elvégzi ellenőrzési kötelezettségét, majd  a szükséges 

dokumentáció  elkészítésével  bűnügyi osztályvezetőhöz ellenőrzésre felterjeszti; 

dd) az előírt szakmai teljesítmény követelmény minimumok teljesítése érdekében elvégzi 

revíziós, korrekciós, és ellenőrzési feladatait, melynek során szem előtt tartja a 

kapitányság bűnügyi eredményességének alakulásait; 

ee) a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról szóló 3/2017. (I. 24.) 

BM utasítás 2.§ (3) bekezdése szerint dönt a papíralapú irat hiteles elektronikus irattá 

történő átalakításáról, vagy a már hiteles elektronikus irattá alakított küldemény 

selejtezési jegyzőkönyvből történő törléséről. 

 

5. Rendészeti Osztály  

 

34.   A Rendőrkapitányság rendészeti osztályvezetője által közvetlenül irányított szervezeti 

elem, amely belső tagozódásának megfelelően (Közrendvédelmi Alosztály, 

Közlekedésrendészeti Alosztály, Körzeti megbízotti Alosztály, Igazgatásrendészeti 

Alosztály, Szabálysértési Előkészítő Csoport) végzi az ügykörébe tartozó főbb feladatokon 

túl mindazokat a feladatokat, amelyeket a kapitányságvezető és rendészeti osztályvezető 

külön meghatároz.  

 

35.     Rendészeti Osztályvezető: 

a) a kapitányságvezető közvetlen irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai 

követelményeknek megfelelően önálló felelősséggel vezeti a Rendőrkapitányság 

Rendészeti Osztályát; 

b) távollétében a Körzeti megbízotti Alosztályvezető helyettesíti; 

c) a külön jogszabályban meghatározottak szerint köteles eljárni, kivizsgálni, illetve 

kivizsgáltatni a rendkívüli események, a fegyverhasználat, és a kényszerítő eszközök 

alkalmazásának körülményeit; 

d) szükség esetén különböző célú fokozott ellenőrzéseket rendel el a közterületen 

elszaporodott jogsértések visszaszorítása és megelőzése érdekében;  

e) irányítja a közlekedésrendészeti tevékenységet, megkülönböztetett figyelmet fordítva a 

közúti forgalom ellenőrzésére, zavartalanságának biztosítására. Együttműködik a 

közlekedésfelügyelet szerveivel, társadalmi szervezetekkel, a közlekedési fegyelem 

javítása érdekében különböző célú fokozott ellenőrzéseket szervez;  

f) végrehajtja az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények 

komplex mélységi ellenőrzésének kialakításáról és működtetéséről szóló normában a 

rendőrkapitányság részére meghatározott feladatokat;  

g) felelős a hatáskörébe tartozó titkos információgyűjtő munka törvényességéért és 

szakszerűségéért;  

h) felelős a rendészeti szolgálat szerveinek hatáskörébe utalt bűncselekmények felderítése 

során végzett nyomozási cselekmények törvényességéért és szakszerűségéért;  

i) gondoskodik a baleset-megelőzési tevékenység ellátásáról; 

j) gondoskodik a polgárőrséggel, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel, 

továbbá a vállalkozás keretében végzett személy és vagyonvédelmi valamint 

magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos rendőrségi feladatok végrehajtásáról;  
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k) gondoskodik a rendőrkapitányság magasabb készültségbe helyezésének, minősített 

időszaki továbbműködésének feladatai végrehajtásának megszervezéséről, indokolt 

esetben szervezi és irányítja a rendkívüli eseményekkel, a polgári védelemmel, valamint 

a természeti és ipari katasztrófákkal kapcsolatos rendőrségi feladatokat;  

l) szervezi, önálló hatáskörben eljárva irányítja a helyi rendőri csapaterő igénybevételét, 

ellátja a természeti és ipari katasztrófákkal kapcsolatos feladatokat. Felelős a 

hatáskörébe tartozó őrzési, kísérési és biztosítási feladatok szervezéséért és 

végrehajtásáért; 

m) gondoskodik a bűnügyi és az egyéb szakterületéhez tartozó információs- és 

nyilvántartási rendszer folyamatos működtetéséről és előírásszerű használatáról, az 

adatvédelmi szabályok betartásáról;   

n) gondoskodik az iratkezelési feladatok előírásszerű ellátásáról;  

o) védelmi tisztként ellátja a jogszabályban meghatározott feladatokat; 

p) közvetlenül vezeti és ellenőrzi a szolgálatirányító parancsnokok napi tevékenységét 

valamint a szabálysértési előkészítő csoport és a fegyveres biztonsági őrök tagjait; 

q) felelős a Közlekedésrendészeti Alosztály hatáskörébe tartozó – közigazgatási bírsággal 

kapcsolatos – elsőfokú közigazgatási eljárások gyors, szakszerű és törvényes 

lefolytatásáért; 

r) felelős az Igazgatásrendészeti Alosztály hatáskörébe tartozó eljárások gyors, szakszerű 

és törvényes lefolytatásáért; 

s) felelős az előállító egység működéséért, annak rendszeres ellenőrzéséért;  

t) felelős a járőr- és őrszolgálati szabályzatban foglaltak szakszerű végrehajtásáért, az 

objektumvédelemre vonatkozó szabályok maradéktalan betartásáért; 

u) felelős az irányítása alá tartozó szervezeti elemek működéséért továbbá a 

csapatszolgálati szakasz működéséért; 

v) ellátja a sportrendezvények rendőri biztosításáról szóló hatályos normában foglalt 

feladatokat; 

w) felelős a rendészeti osztályon folyamatban lévő bűnügyek, továbbá hatáskörébe utalt 

bűncselekmények felderítése, vizsgálata során végzett nyomozási cselekmények 

törvényességéért és szakszerűségéért, továbbá az ideiglenes távoltartás elrendelésének 

szakszerű foganatosításáért, a rendőri intézkedések, a kényszerítő eszközök szakszerű 

foganatosításáért; 

x) végrehajtja a lakosság alapvető szükségletét biztosító infrastruktúra és közműrendszer 

egyes elemeinek védelmét ellátó fegyveres biztonsági őrség hatósági ellenőrzését a 

vonatkozó normákban meghatározottak szerint 

y) ellátja a Rendőrkapitányság objektumparancsnoki feladatait; 

z) ellenőrzi a védelmi tisztnek a különleges jogrend időszakára való felkészülését;  

aa) ellátja a bűnjelkezeléssel kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat 

bb) a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról szóló 3/2017.  (I.24.) 

BM utasítás 2.§ (3) bekezdése szerint dönt a papíralapú irat hiteles elektronikus irattá 

történő átalakításáról, vagy a már hiteles elektronikus irattá alakított küldemény 

selejtezési jegyzőkönyvből történő törléséről.  

cc) gondoskodik az iskolaőrség vonatkozásában a jogszabályokban, valamint az iskolaőrség 

tevékenységéről szóló ORFK utasításban meghatározott feladatok ellátásáról.3 

dd) a rendőrkapitányság vezetőjének nevében és megbízásából a rendőrkapitányság 

járványügyi védelmi intézkedéseket helyszínen ellenőrző állománya dönt az üzlet, 

helyiség, terület, intézmény, illetve - a sportrendezvény helyszíne kivételével - a 

helyszín ideiglenes bezárásáról. Ügydöntő határozat meghozataláról - ellenkező utasítás 

                                                 
3 Módosította a 3/2020.(X.14.) Rk intézkedés, hatályos 2020.10.20-tól 
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hiányában - a rendészeti osztályvezető soron kívül gondoskodik, akadályoztatása esetén 

az őt helyettesítő vagy rendészeti ügyeletet ellátó személy.4 

 

6. Közlekedésrendészeti Alosztály 

 

36. Közlekedésrendészeti Alosztályvezető: 

a) a rendészeti osztályvezető közvetlen irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai 

követelményeknek megfelelően önálló felelősséggel vezeti a Rendészeti Osztály 

Közlekedésrendészeti Alosztály munkáját, mely során együttműködik a rendészeti 

osztály alosztályaival, valamint a Bűnügyi Osztállyal; 

b) gondoskodik a Közlekedésrendészeti Alosztályra vonatkozó vezetői rendelkezések 

maradéktalan érvényesüléséről, a szakterületét érintő feladatok végrehajtásáról és 

ellenőrzéséről, a külön utasításban meghatározott jelentési kötelezettségek teljesítéséről;  

c) tevékenysége során biztosítja az adatkezelés törvényességét, az iratkezelési és a 

titokvédelmi szabályok megtartását, a munkahelyi balesetek megelőzését, a munka-, 

tűz- és környezetvédelmi előírások érvényesülését;  

d) végrehajtja az elöljáró külön utasításában meghatározott feladatokat;  

e) jóváhagyja a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek és személyek alábbi 

munkaokmányait: a munkaterveket és a végrehajtásukról szóló jelentéseket, a 

jelentősebb terveket, az ellenőrzési terveket és a végrehajtásukról szóló jelentéseket, a 

rendőrkapitány részére készített felterjesztéseket, a hatáskörébe tartozó ügyekre 

vonatkozó előterjesztéseket és javaslatokat; 

f) feladata Dombóvár illetékességi területén a közlekedésrendészeti rendőri jelenlét 

biztosítása, a településen a rendőrség hatáskörébe tartozó – külön meghatározott – helyi 

balesetmegelőzési, bűnüldözési, igazgatási és rendészeti feladatok folyamatos ellátása; 

g) intézkedik a rendkívüli események megelőzésére, felügyeli a kényszerítő eszközök 

alkalmazásának jogszerűségét, szakszerűségét;  

h) gondoskodik a baleset- megelőzési tevékenység ellátásáról, ellátja a városi 

Balesetmegelőzési Bizottság titkári teendőit. 

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

j) felelős a Közlekedésrendészeti Alosztályon folyamatban lévő bűncselekmények 

felderítése, vizsgálata során végzett nyomozási cselekmények törvényességéért; 

k) felelős a közigazgatási bírsággal kapcsolatos – elsőfokú közigazgatási eljárások gyors, 

szakszerű és törvényes lefolytatásáért; 

l) a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról szóló 3/2017.   

(I.24.) BM utasítás 2.§ (3) bekezdése szerint dönt a papíralapú irat hiteles elektronikus 

irattá történő átalakításáról, vagy a már hiteles elektronikus irattá alakított küldemény 

selejtezési jegyzőkönyvből történő törléséről.  

 

7. Igazgatásrendészeti Alosztály 

 

37. Igazgatásrendészeti Alosztályvezető: 

a) a rendészeti osztályvezető közvetlen irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai 

követelményeknek megfelelően önálló felelősséggel vezeti a Rendészeti Osztály 

Igazgatásrendészeti Alosztály munkáját, mely során együttműködik a rendészeti osztály 

alosztályaival, valamint a Bűnügyi Osztállyal; 

                                                 
4 Módosította a 5/2020.(XI.18.) Rk intézkedés, hatályos 2020.11.23-tól 
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b) gondoskodik az Igazgatásrendészeti Alosztályra vonatkozó vezetői rendelkezések 

maradéktalan érvényesüléséről, a szakterületét érintő feladatok végrehajtásáról és 

ellenőrzéséről, a külön utasításban meghatározott jelentési kötelezettségek teljesítéséről; 

c) végrehajtja az elöljáró külön utasításában meghatározott feladatokat;  

d) a belső ellenőrzés keretében vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzést végez, 

illetve végeztet; 

e) a szabálysértési eljárások során gyakorolja az első fokú szabálysértési hatósági 

jogköröket.  

f) hatáskörébe tartozik a mezőőrökkel, hal- és vadőrökkel kapcsolatos, továbbá a 

vállalkozás keretében végzett személy – és vagyonvédelmi tevékenységgel, a 

figyelmeztető jelzéssel összefüggő hatósági feladatok ellátása, ellenőrzése, 

g) a polgári célú pirotechnikai eszközök forgalmazásával, felügyeletével, a polgári célú 

pirotechnikai tevékenységek felügyeletével kapcsolatos jogszabályokban 

meghatározottak szerint gondoskodik a rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó 

rendőrhatósági feladatok ellátásáról; 

h) hatáskörébe tartozik a jogszabályokban meghatározott lőfegyverek, gáz és 

riasztófegyver, sportcélú fegyverek, lőterek, valamint a fegyverjavító tevékenység 

engedélyezése, ellenőrzése; 

i) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt vadászati tevékenységgel kapcsolatos 

feladatokat; 

j) a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról szóló 3/2017. (I.24.) 

BM utasítás 2.§ (3) bekezdése szerint dönt a papíralapú irat hiteles elektronikus irattá 

történő átalakításáról, vagy a már hiteles elektronikus irattá alakított küldemény 

selejtezési jegyzőkönyvből történő törléséről;  

 

8. KMB Alosztály 

 

 38.   KMB Alosztályvezető: 

a) a rendészeti osztályvezető közvetlen irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai 

követelményeknek megfelelően önálló felelősséggel vezeti a Rendészeti Osztály KMB 

Alosztály munkáját, mely során együttműködik a rendészeti osztály alosztályaival, 

valamint a Bűnügyi Osztállyal; 

b) gondoskodik a KMB Alosztályra vonatkozó vezetői rendelkezések maradéktalan 

érvényesüléséről, a szakterületét érintő feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről, a 

külön utasításban meghatározott jelentési kötelezettségek teljesítéséről;  

c) tevékenysége során biztosítja az adatkezelés törvényességét, az iratkezelési és a 

titokvédelmi szabályok megtartását, a munkahelyi balesetek megelőzését, a munka-, 

tűz- és környezetvédelmi előírások érvényesülését; 

d) a belső ellenőrzés keretében vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzést végez, 

illetve végeztet; 

e) gondoskodik a bíróságok által mellékbüntetésre ítélt személyek valamint a 

cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó rendelkezés hatálya és a pártfogó felügyelet 

alatt állók tekintetében az előírt nyilvántartások meglétéről; 

f) állandó, közvetlen kapcsolatot alakít ki és tart fent – a beosztott állomány útján - az 

állampolgárokkal, a települési önkormányzatokkal, a helyi lakossági-, társadalmi- és 

gazdálkodó szervezetekkel; polgárőr egyesületekkel, valamint az egyes rendészeti 

feladatot ellátó személyekkel 

g) feladata a kapitányság illetékességi területén lévő településeken a rendőrség hatáskörébe 

tartozó – külön meghatározott – helyi bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazgatási és 

rendészeti feladatok folyamatos ellátása; 
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h) felelős a hatáskörébe utalt büntető-, illetve szabálysértési elzárással sújtható 

szabálysértésekkel kapcsolatos előkészítő eljárások szakszerű, törvényes lefolytatásáért 

i) tervezi, szervezi illetve végrehajtja a körzeti megbízottak vonatkozó normák szerinti 

eligazítását, oktatását 

j) felelős az irányítása alá tartozó szervezeti elem működéséért, szakmai tevékenységéért; 

k) intézkedik a rendkívüli események megelőzésére. Felügyeli a kényszerítő eszközök 

jogszerűségét; 

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

m) felelős a körzeti megbízotti szolgálat hatáskörébe utalt bűncselekmények felderítése 

során végzett nyomozási cselekmények törvényességéért és szakszerűségéért; 

n) rendszeresen kapcsolatot tart a települési önkormányzatok vezetőivel, képviselőivel; 

o) szervezi, irányítja és végrehajtatja a toborzással kapcsolatos feladatokat;  

p) a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról szóló 3/2017.   ( I. 

24.) BM utasítás 2.§ (3) bekezdése szerint dönt a papíralapú irat hiteles elektronikus 

irattá történő átalakításáról, vagy a már hiteles elektronikus irattá alakított küldemény 

selejtezési jegyzőkönyvből történő törléséről; 
 

9. Közrendvédelmi Alosztály 
 

39. Közrendvédelmi Alosztályvezető: 

a) a rendészeti osztályvezető közvetlen irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai 

követelményeknek megfelelően önálló felelősséggel vezeti a Rendészeti Osztály 

Közrendvédelmi Alosztály munkáját, mely során együttműködik a rendészeti osztály 

alosztályaival, valamint a Bűnügyi Osztállyal; 

b) gondoskodik a Közrendvédelmi Alosztályra vonatkozó vezetői rendelkezések 

maradéktalan érvényesüléséről, a szakterületét érintő feladatok végrehajtásáról és 

ellenőrzéséről, a külön utasításban meghatározott jelentési kötelezettségek teljesítéséről; 

c) tevékenysége során biztosítja az adatkezelés törvényességét, az iratkezelési és a 

titokvédelmi szabályok megtartását, a munkahelyi balesetek megelőzését, a munka-, 

tűz- és környezetvédelmi előírások érvényesülését;  

d) gondoskodik a bíróságok által mellékbüntetésre ítélt személyek valamint a 

cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó rendelkezés hatálya és a pártfogó felügyelet 

alatt állók tekintetében az előírt nyilvántartások meglétéről; 

e) állandó, közvetlen kapcsolatot alakít ki és tart fent – a beosztott állomány útján - az 

állampolgárokkal, a települési önkormányzatokkal, a helyi lakossági-, társadalmi- és 

gazdálkodó szervezetekkel; polgárőr egyesületekkel, valamint az egyes rendészeti 

feladatot ellátó személyekkel 

f) feladata Dombóvár város területén a rendőri jelenlét biztosítása. A településen a 

rendőrség hatáskörébe tartozó – külön meghatározott – helyi bűnmegelőzési, 

bűnüldözési, igazgatási és rendészeti feladatok folyamatos ellátása; 

g) felelős az irányítása alá tartozó szervezeti elem működéséért, szakmai tevékenységéért; 

h) intézkedik a rendkívüli események megelőzésére. Felügyeli a kényszerítő eszközök 

jogszerűségét; 

i) az irányítása alá tartozó szervezeti elemek tekintetében felelős a hatékony közterületi és 

más közrendvédelmi szolgálati formák tervezéséért és szervezéséért; 

j) elkészíti a Dombóvári Rendőrkapitányság éves kiképzési tervét, végzi illetve kijelölt 

instruktor bevonásával irányítja az állomány kiképzését, oktatását (lőkiképzés, 

intézkedéstaktika, csapatszolgálati ismeretek) 

k) a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról szóló 3/2017.   ( I. 

24.) BM utasítás 2.§ (3) bekezdése szerint dönt a papíralapú irat hiteles elektronikus 

irattá történő átalakításáról, vagy a már hiteles elektronikus irattá alakított küldemény 
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selejtezési jegyzőkönyvből történő törléséről. 

 

 

 

 

10. Szabálysértési Előkészítő Csoport 

 

40. Csoportvezető:  

a) a rendészeti osztályvezető közvetlen irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai 

követelményeknek megfelelően önálló felelősséggel vezeti a Rendészeti Osztály 

Szabálysértési Előkészítő Csoport munkáját, mely során együttműködik a rendészeti 

osztály alosztályaival, valamint a Bűnügyi Osztállyal; 

b) felelős az irányítása alá tartozó szervezeti elem működéséért, szakmai tevékenységéért;  

c) intézkedik a rendkívüli események megelőzésére; 

d) felelős a szabálysértési elzárással sújtható szabálysértésekkel kapcsolatos előkészítő 

eljárások szakszerű, törvényes lefolytatásáért  

e) a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról szóló 3/2017. (I.24.) 

BM utasítás 2.§ (3) bekezdése szerint dönt a papíralapú irat hiteles elektronikus irattá 

történő átalakításáról, vagy a már hiteles elektronikus irattá alakított küldemény 

selejtezési jegyzőkönyvből történő törléséről.  

 

11. Szolgálatirányító parancsnok 
 

41. Szolgálatirányító parancsnok:  

a) a rendészeti osztályvezető közvetlen irányítása alatt, a jogszabályoknak és szakmai 

követelményeknek megfelelően önálló felelősséggel vezeti, irányítja, koordinálja a 

Rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő közterületi állományt; 

b) intézkedik a rendkívüli események megelőzésére; 

c) a közterületek és nyilvános helyek rendőri ellenőrzésére, valamint az államhatár 

védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtására rendelt állomány számára eligazítást 

tart; 

d) a személyi szabadságában korlátozott személy előállítása vagy biztonsági intézkedés 

keretében a helyszínről történő elszállítása érdekében, amennyiben az az alárendelt 

állománnyal nem hajtható végre – szükség esetén más rendőri szerv állományából a TIK 

ügyeletesen keresztül – megerősítő erőről gondoskodni; 

e) a körzeti megbízottakat informálni a bűnügyi, a közbiztonsági, a határbiztonsági 

szempontból releváns információkról és a szolgálat ideje alatt figyelemmel kísérni a 

tevékenységüket; 

f) a személyi szabadságot korlátozó intézkedés esetén, ha a járőrkörzetben, járőrútvonalon 

vagy mozgóőr mozgási körzetében a folyamatos rendőri jelenlét fenntartása szükséges, 

a váltásra soron kívül intézkedni; 

g) a személyi szabadság korlátozásával járó intézkedést, a kényszerítő eszköz alkalmazását 

kivizsgálni; 

h) a szolgálati lőfegyvereket, lőszereket a fegyverszobából kiadni, visszavételezni, az ezzel 

kapcsolatos nyilvántartásokat az előírásoknak megfelelően vezetni; 

i) a dokumentációs, a technikai, a híradástechnikai eszközöket és a védőfelszereléseket, 

valamint a helyszíni bírságtömböket, a szolgálati okmányokat – így különösen a járőr 

útiránytervet, a járőrkörzet-leírást, a mozgóőri őrutasítást, a rendkívüli őri őrutasítást – 

kiadni, visszavételezni, az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat vezetni; 

j) a helyszíni bírságtömböket kezelni, eligazítás és beszámoltatás során azokat ellenőrizni; 
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k) a biológiai minták tárolására kialakított egységdobozokat kezelni, nyilvántartani 

l) a központi nyilvántartások szolgáltatásaihoz adatkapcsolatot biztosító eszközöket 

kezelni, nyilvántartani; 

m) a fegyveres biztonsági őrökkel kapcsolatos őrparancsnoki feladatokat ellátni; 

n) a körözés alapján elfogott személyek őrizetbe vételével kapcsolatos, valamint az 

őrizetbe vételi határozat meghozatalához szükséges előzetes intézkedéseket tegye meg  

o) az elzárással is sújtható szabálysértések esetében elrendelt őrizetbe vétellel kapcsolatos, 

valamint az őrizetbe vételi határozat meghozatalához szükséges előzetes intézkedéseket 

tegye meg   

p) jogosult a TIK ügyeletese felé történő jelentéstételi kötelezettség teljesítése mellett az 

alárendelt állomány részére utasítást adni, az alárendelt állomány erejét – az adott 

(kialakult) helyzetre megfelelően reagálva – szükség szerint saját elhatározásából 

módosítani; 

q) jogosult a szolgálatteljesítés módját, az alárendelt állomány szolgálati öltözetét, 

felszerelését, fegyverzetét a vonatkozó jogszabályoknak, a közjogi szervezetszabályozó 

eszközöknek és a szolgálati elöljárói utasításoknak megfelelően meghatározni; 

r) az alárendelt állomány részére a munkaközi szünet kivételének helyét és idejét a 

szolgálati feladatok függvényében meghatározni; 

s) jelentéseket, feljelentéseket, jegyzőkönyveket, határozatokat, egyéb iratokat az 

alárendelt állománytól bekérni; 

t) rendkívüli őrt kijelölni, eligazítani, feladatát meghatározni, ideiglenes őrutasítást 

elkészíteni, átadni; 

u) beszámoltatja az alárendelt állományt a szolgálat végeztével; 

v) a fegyverszoba kezelőjeként ellátja a vonatkozó normák által meghatározott feladatokat; 

w) ellátja a kamerarendszerrel kapcsolatban meghatározott feladatokat. 

 

 

12. Személyügyi kiemelt főelőadó 

 

42. Személyügyi kiemelt főelőadó:  

a) teljesíti a jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben előírt 

kötelezettségeit, ennek érdekében gyakorolja a hatáskörébe utalt ügyekben és 

feladatkörökben a vezetői, irányítói és szakmai irányítói jogköröket; 

b) tevékenysége során biztosítja az adatkezelés törvényességét, az iratkezelési és a 

titokvédelmi szabályok megtartását, a munkahelyi balesetek megelőzését, a munka-, 

tűz- és környezetvédelmi előírások érvényesülését; 

c) megteszi a szükséges intézkedéseket a hozzá beérkezett, illetőleg felterjesztett rendőri 

intézkedés elleni, továbbá a közérdekű bejelentések és panaszok ügyében;  

d) kiadmányozási jogkört gyakorol a hatáskörébe utalt ügykörökben; 

e) a belső ellenőrzés keretében vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzést végez; 

f) részt vesz a helyi normaalkotási folyamatban, a normatervezetek véleményezésében;  

g) gondoskodik a rendőrkapitányság munkatervének, ügyrendjének összeállításáról, 

javaslatot tesz annak szempontjaira; 

h) elkészíti a havi létszám, pótlék és távollét jelentéseket, valamint az egyéb - a 

kapitányságvezető által meghatározott - rendszeres havi statisztikákat, kimutatásokat, 

vezeti a az érintett állományra vonatkozó szolgálatvezénylést; 

i) kapitányságvezető kijelölése által az elektronikus ügyintézés és az iratkezelés 

felügyeletét ellátó vezető; 

j) javaslatot tesz a személyzeti, munkaügyi és szervezési, elismerési és fegyelmi 

ügyekben; 
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k) intézkedik a szakterület állományának utánpótlására és nyugállományba helyezéssel 

kapcsolatos feladatok ellátására; 

l) felelős a kapitányság informatikai és híradórendszerének működtetéséért, fejlesztéséért, 

a biztonsági rendszabályok betartásáért; 

m) gondoskodik a kapitányság titokvédelmi és adatvédelmi feladatainak ellátásáról; 

n) irányítja a kapitányságvezető közvetlen alárendeltségében levő személyek 

munkavégzését (részlegvezető, ügykezelők, munkavállalók, üzemeltetési előadó 

gondnok); 

o) irányítja a közfoglalkoztatotti munkavégzést; 

p) ellátja a kapitányság panaszkezelői feladatait; 

q) irányítja, ellenőrzi a Rendőrkapitánysági szintű anyagi ügyeket (házi pénztár), 

elvégezteti a szükséges vásárlásokat; 

r) figyelemmel kíséri az állomány képesítési követelményeknek való megfelelését, az 

iskoláztatás és képzés ennek megfelelő végrehajtását.  Szervezi a kapitányság személyi 

állománya hazai és nemzetközi továbbképzését és együttműködik a képző és biztosító 

szervezetekkel. Részt vesz az állomány oktatásának és továbbképzésének 

lebonyolításában, az azzal összefüggő egyéb szervezési feladatok koordinálásában; 

s) elvégzi a hivatásos, valamint a rendvédelmi igazgatási alkalmazott jogviszony 

keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat; 

t) szervezi és segíti a nyugdíjasokkal, az elhunytakkal és az árvákkal kapcsolatos 

kegyeleti, jóléti tevékenységet, intézi a kapitányság működési területén élő 

nyugállományban lévő rendőrök felmerülő ügyeit; 

u) felelős a rendőrkapitányság fegyelemkezelő munkájának szakmai irányításáért, mint 

fegyelmi tiszt gondoskodik a részére kiszignált fegyelmi eljárások lefolytatásáról, a 

fegyelmi statisztikai rendszer (fegyelemkezelő adatállomány) kezeléséért; 

v) gondoskodik a kártérítési eljárások lefolytatásáról; 

w) biztonsági vezetőként ellátja a személyi, fizikai és adminisztratív biztonságra vonatkozó 

szabályok alkalmazásának helyi felügyeletét;   

x) ellátja a központi ügyfél-regisztrációs nyilvántartás regisztrációs szervére háruló, 

ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos feladatokat; 

y) ellenőrzi az ügykezelési feladatok végrehajtását, az irattár működtetését, ellenőrzi a 

kapitánysági szervezeti elemek ügykezelési tevékenységét;  

z) felelős a Szenyor Program szabályszerű használatáért; 

aa) végrehajtja a teljesítményértékeléssel összefüggő adminisztrációs feladatokat;  

bb) felelős a TMRFK Esélyegyenlőségi Tervében meghatározott feladatok végrehajtásáért; 

cc) elvégzi a nemzetbiztonsági ellenőrzések kérésével kapcsolatos feladatokat. 

dd) felelős a másolatkészítési szabályzat, az elektronikus aláírási és az elektronikus 

bélyegzési szabályzat kiadásának előkészítéséért, folyamatos karbantartásáért.  

ee)  a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról szóló 3/2017.   

(I.24.) BM utasítás 2.§ (3) bekezdése szerint dönt a papíralapú irat hiteles elektronikus 

irattá történő átalakításáról, vagy a már hiteles elektronikus irattá alakított küldemény 

selejtezési jegyzőkönyvből történő törléséről; 

ff) közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülése 

érdekében személyes és közérdekű adatok kezelése során betartja az információs és az 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, valamint a belső 

adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatról szóló ORFK utasításban és TMRFK 

intézkedésben meghatározott rendelkezéseket; 

gg) ellenőrzi az egyes adatállományokhoz a hozzáférési jogosultságok nyilvántartását; 

hh) az integrált kockázatkezelési bizottság tagjaként ellátja a vonatkozó TMRFK 

intézkedésben, és a bizottság ügyrendjében meghatározott feladatokat; 
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ii) felelős a közérdekű, illetve a közérdekből nyilvános adatok kezelésével kapcsolatos 

feladatok végrehajtásáért. 

 

 

 

13. Segédhivatal - Érkeztető pont 

 

  43. A Segédhivatal feladata a Rendőrkapitányság ügykezelési munkájának irányítása, 

végzése és ellenőrzése, az ügykezelési tevékenység során együttműködik a TMRFK 

Hivatalával.  

 

  44. A Segédhivatal feladata a Rendőrkapitányságon készült, illetve más hatóságnál, egyéb 

helyről érkezett iratok átvétele, nyilvántartása, kezelése, továbbítása, iratok kiadása, 

visszavételezése, határidőzése, tárolása, illetve előírás szerinti rovancsolása és 

selejtezése. 

 

45. Az iratkezelési folyamatot az elektronikus ügyintézést és iratkezelést a segédhivatal 

vezetője: a részlegvezető irányítja, továbbá: 

a) érkezteti és bontja a kapitányságra érkező iratokat; 

b) felveszi a kapitányságvezetői faxra érkező iratokat és szignálásra előkészíti azokat; 

c) elvégzi a kapitányságvezető és a kapitányságvezető-helyettes által szignált iratok gépi 

érkeztetését, bontását; 

d) rendszeresen ellenőrzi a Rendőrkapitányságra érkező elektronikusan érkező 

küldeményeket, gondoskodik azok továbbításáról; 

e) a Robotzsaru NEO rendszerben iktatói feladatokat lát el. Az iktató felel az adatbázis 

iktatókönyvre vonatkozó tartalmáért és teljességéért, a rendszer által igényelt adatok 

naprakész rögzítéséért; 

f) gondoskodik az éves karbantartási munkák elvégzéséről (selejtezés);  

g) kezeli az elektronikus postamodult (ügyiratok küldése, fogadása); 

h) végzi a Rendőrkapitányság minősített iratainak kezelésével összefüggő teendőket 

(TÜK-ügykezelő), felel a titkos irattár rendjéért; 

i) kezeli a speciális működési kiadásokat (T-ellátmány); 

j) a papíralapú küldemények elektronikus irattá történő átalakításáról szóló 3/2017. (I.24.) 

BM utasítás 2.§ (3) bekezdése szerint dönt a papíralapú irat hiteles elektronikus irattá 

történő átalakításáról, vagy a már hiteles elektronikus irattá alakított küldemény 

selejtezési jegyzőkönyvből történő törléséről; 

k) feladata a minisztériumi, ORFK, TMRFK, valamint kapitányságvezetői normák 

iktatása, kezelése, osztályokra való juttatása, irattározása, selejtezése; 

l) helyettesíti a futárpostával foglalkozó rendvédelmi alkalmazott annak távolléte esetén 

(futárposta összeállítása, fogadása, továbbítása); 

m) feladata a kapitányságvezető vagy az őt helyettesítő személy egyedi utasításainak 

végrehajtása; 

n) helyettesíti az anyagi felelőst annak távolléte esetén; 

o) részt vesz az éves iratselejtezésen, ellenőrzi a segédhivatal selejtezési munkáját; 

p) feladata a Központi Érkeztető Rendszerrel (KÉR) kapcsolatos küldemények érkeztetése, 

hibák észrevétele, jelentési kötelezettség; 

q) expediálási adatok megadása előtt ellenőrzi a Rendelkezési Nyilvántartásban megadott 

adatokat és ennek megfelelően készíti elő az ügyet expediálásra, végzi a 

másolatkészítési szabályzatban meghatározott eljárási rend alapján a másolási és 

hitelesítési feladatot; 
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r) a hiteles elektronikus irattá alakított papíralapú példányok megsemmisítésével 

kapcsolatos feladatokat az Iratkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint 

végrehajtja; 

s) végzi a munkáltatói intézkedések irattározását; 

t) elkészíti az éves beszámoló és az éves ügyforgalmi statisztikát; 

u) végzi a segédletek nyilvántartását, valamint a személyügyi kiemelt főelőadó 

távollétében a nyilvántartások hitelesítését. 

 

46. Az iratkezelési feladatokat az elektronikus ügyintézést és iratkezelést az érkeztető pont, 

valamint a szervezeti elemek ügykezelői végzik. Az ügykezelő távolléte esetén a 

helyettesítésről az adott vezetőnek gondoskodni kell.  

 

47. Az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szerv érkeztető pontjának ügykezelői 

végzik: 

a) a szervhez nem hivatali kapun beérkezett elektronikus, valamint a papír alapon 

beérkezett küldemények átvételét, érkeztetését; 

b) a papíralapú küldemény felbontását, a postabontási adatok rögzítését, a címzetthez 

vagy az előszignálásra/ szignálásra jogosult személyhez történő továbbítását; 

c) az elektronikus küldemények felbontását, megnyithatóság, olvashatóság 

szempontjából történő ellenőrzését, amennyiben szükséges, az érkeztetési adatok 

pontosítását, a postabontási adatok rögzítését, a címzetthez vagy az 

előszignálásra/szignálásra jogosult személyhez történő továbbítását; 

d) az iratok előzménykutatását, iktatását, csatolását, szerelését; 

e) a kivételi körbe tartozó küldemények címzetthez történő továbbítását; 

f) az átmeneti irattárból átvett iratok központi irattárban történő tárolását, a kölcsönzés 

végrehajtását, a selejtezést, a megsemmisítést, a maradandó értékű iratok közlevéltárba 

átadásának előkészítését; 

g) az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szerv hivatalos elektronikus 

postafiókjának kezelését; 

h) a normanyilvántartást; 

i) a másolatkészítési szabályzatban meghatározott feladatok végrehajtását, valamint 

j) a hiteles elektronikus irattá alakított papíralapú küldemények megsemmisítését; 

 

48. Az ügykezelő az iratot a szignálás végett köteles a szerv vezetőjének vagy 

megbízottjának, illetőleg a szignálásra feljogosított személynek bemutatni. Kitöltetlen előadói 

ívbe helyezve kell bemutatni a kivételi körbe tartozó papíralapú küldeményeket, míg azon 

elektronikus iratokhoz, melyeknek ügyintézése elektronikusan történik, nem kell előadói ívet 

alkalmazni. Utóbbi esetben a vezetői és ügyintézői feljegyzéseket az elektronikus iratkezelő 

rendszerben kell dokumentálni. A vegyes ügyiratok kezelése esetén az első kivételi körébe 

tartozó irat érkezése vagy keletkezése időpontjában kell az előadói ívet megnyitni. 

 

14. Igazgatásrendészeti Alosztály – Érkeztető pont 

 

49. A szervezeti elemek ügykezelői végzik: 

a) a szervezeti elemhez közvetlenül érkező küldemények érkeztetését, a küldemény 

felbontását, a postabontási adatok rögzítését, az előszignálásra/szignálásra jogosult 

személyhez történő továbbítását; 

b) az iratok előzményezését, iktatását, csatolását, szerelését, az iratok továbbítását a 

címzettekhez, illetve az előszignálásra/szignálásra jogosult személyhez; 

c) a másolatkészítési szabályzatban meghatározott feladatok ellátását; 
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d) a szervezeti elem hivatalos elektronikus postafiókjának kezelését. 

 

 

 

 

VIII.  FEJEZET 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁRA VONATKOZÓ  

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

 

50.  A Rendőrkapitányság személyi állománya hivatásos állományú rendőrökből, valamint 

rendvédelmi igazgatási alkalmazottakból, továbbá munkavállalókból áll. A 

szolgálatteljesítéssel, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és 

kötelezettségeiket a jogállásukra vonatkozó törvények szerint gyakorolhatják, illetve 

kötelesek teljesíteni. 

 

51. Feladataikat a tevékenységi körükre vonatkozó jogszabályokban, a közjogi 

szervezetszabályozó eszközökben, az ezekre épülő szervezeti és működési 

szabályzatban, illetve ügyrendben, a személyre szóló munkaköri leírásban 

meghatározottak szerint, valamint a belső normák és vezetői utasítások figyelembe 

vételével, önállóan hajtják végre. 

 

52. A Rendőrkapitányság személyi állományának tagjai tevékenységük során kötelesek a 

rájuk bízott eszközöket és anyagokat rendeltetésszerűen használni és megóvni; a más 

szervezetek feladatkörét is érintő ügyekben az illetékes szerv dolgozóival 

együttműködni, és egyeztetve eljárni. A személyi adataikban bekövetkezett 

változásokról kötelesek soron kívül tájékoztatni közvetlen elöljárójukat és a 

személyügyi szervet.  

 

53. A személyi állomány tagjai kötelesek az adó- és banktitkot megőrizni, a minősített adat 

védelmére, az adatvédelemre, az iratkezelésre vonatkozó szabályokat, valamint az előírt 

határidőket betartani. A kiadmányozásra előkészített ügyiratokat – ha a vezető másként 

nem rendelkezett –, a szolgálati út betartásával kell felterjeszteni a kiadmányozásra 

jogosulthoz. 

 

54. A Rendőrkapitányság személyi állományának tagja köteles a tudomására jutott hivatalos 

információt az illetékes szervezeti elemhez eljuttatni, illetve az információ alapján, 

szükség esetén hivatalból eljárást kezdeményezni. 

 

55. A Rendőrkapitányság személyi állományába tartozóknak folyamatosan gondoskodniuk 

kell a szakmai és jogi ismereteik bővítéséről.  

 

56. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakört betöltők a hatályos 

jogszabályokban előírt időszakonként kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. 

 

 

IX. FEJEZET 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

14. Általános rendelkezések 
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57. A Rendőrkapitányság szervezeti elemeinek vezetői tevékenységük során 

együttműködésre kötelezettek. A feladatkörükbe tartozó, de más szervezetek vagy 

szervezeti elemek feladatkörét is érintő ügyekben az érdekeltek egyeztetve kötelesek 

eljárni. Az egyeztetésért az a szerv, illetve szervezeti elem felelős, amelynek a feladat 

elvégzése az ügyrend szerint a fő feladatkörébe tartozik. 

 

58. A Rendőrkapitányság szervezeti elemei, valamint vezetői tevékenységük során 

együttműködnek a TMRFK-val, más rendőri szervekkel, a Belügyminisztérium 

felügyelete alá tartozó szervekkel, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal, a NAV 

szerveivel, a bíróságokkal, az ügyészségekkel, valamint az együttműködésre kötelezett 

más állami szervekkel és az önkormányzatokkal.  

 

59. A szervezeti elemek vezetői a külön jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó 

eszközökben, 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.  

 

60. 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 beosztottat 

a jogkör gyakorlására. Az így feljogosított a jogosult vezető – nevében és megbízásából 

– jár el. Jogkör gyakorlásának átruházása esetén a jogosított saját nevében – átruházott 

jogkörben – jár el. A jogkör gyakorlásának átruházásáról az ügyrendben vagy más 

módon – írásban vagy szóban – kifejezetten rendelkezni kell. 

 

61. Tilos közvetett módon gyakorolni, illetve átruházni azokat a jogköröket, amelyeket az 

ezekről rendelkező jogszabályok és belső normák kifejezetten meghatározott vezető 

hatáskörébe utalnak. Kivételt képez ez alól a vezető tartós távolléte vagy 

akadályoztatása. A tartós távollét vagy akadályoztatás tényét a vezető, a vezető 

elöljárója vagy a vezető helyettese állapítja meg.  

 

62. A helyettes az a vezető, akit ebbe a beosztásba kineveztek. Ha helyettest nem neveztek 

ki, a helyettesi feladatokat az a személy látja el, akit az illetékes vezető közvetlen 

alárendeltjei közül e feladatra kijelöl. A vezető és helyettese egyidejű távolléte vagy 

akadályoztatása esetén az ezzel a feladattal megbízott más vezető, ennek hiányában más 

beosztott látja el a vezető feladatkörét az ügyrendben meghatározott keretek között. 

 

15. Működési okmányok 

 

63. Az Ügyrend, valamint ennek módosításai egy jóváhagyott példányát irattározás céljából 

meg kell küldeni a TMRFK Hivatala vezetőjének.  

 

64. Az Ügyrend jóváhagyásának napjától számított 30 napon belül a vezetők vizsgálják felül 

a munkaköri leírásokat, indokolt esetben azokat készítsék el, vagy a szükséges 

módosításokat végezzék el.  
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65. A munkaköri leírásban személyre szólóan meg kell határozni a munkavállaló feladatait, 

a részére meghatározott kötelezettségek teljes körét, valamint a jogosultságait (pl. 

kiadmányozási jog, eljárási, döntési jogosultság). 

 

66. A munkaköri leírásnak alkalmasnak kell lennie a személyes felelősség megállapítására, 

valamint a munkáltató és a munkavállaló közötti vitás kérdések eldöntésére.  

 

16. Az értekezletek rendje 

 

67. A rendőrkapitányság vezetője az alábbi értekezleteket tartja:  

 

1)  napi koordinációs értekezlet: 

állandó résztvevői:  

- osztályvezetők, alosztályvezetők, személyügyi kiemelt 

főelőadó, szolgálatirányító parancsnok,  

   - eseti meghívottak, berendeltek 

napirend:  

 - a napi időszerű feladatok 

           2) heti vezetői értekezlet: 

állandó résztvevői: 

 - osztályvezetők, alosztályvezetők, személyügyi kiemelt 

főelőadó, 

     - eseti meghívottak, berendeltek 

napirend:  

- a heti – két heti tervezési – időszerű feladatok, eseti döntés 

alapján egyes tárgykörök 

- az előző értekezleten meghatározott feladatok, döntések 

végrehajtásának számonkérése 

- jelentéstétel a vezetők saját szakterületét érintő fontosabb 

kérdésekben 

 

3) rendőrkapitányság vezetői értekezlet: 

állandó résztvevői:  

 - a heti vezetői értekezlet résztvevői 

 - eseti meghívottak, berendeltek 

napirend:  

 - a rendőrkapitányság munkatervében meghatározottak szerint 

 

4) állománygyűlés: 

résztvevői:  - berendeltek 

napirend:  - külön rendelkezés szerint 

 

5) egyedi ügyben összehívott értekezlet: 

résztvevői:  - külön rendelkezés szerint 

napirend:  - külön rendelkezés szerint. 

 

68. A napirendekhez kapcsolódó írásos előterjesztéseket és egyéb dokumentációkat az 

értekezletet megelőzően legalább 3 nappal meg kell küldeni a résztvevőknek. Az 

értekezletekről - a napi koordinációs értekezlet és a heti vezetői értekezlet kivételével - ha 

nem készül jegyzőkönyv, írásos emlékeztetőt kell készíteni. 
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69. A kapitányságvezető közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők értekezletei:  

1) napi, illetve heti koordinációs értekezlet, 

2) szakterületi vezetők értekezlete, 

3) állománygyűlés, 

4) egyedi ügyben tartott értekezlet. 

 

17. A tervezési rend 

 

70.  A rendőri szerveknél az alábbi terveket kell készíteni:  

a) éves munkatervet, amely tartalmazza a stratégiai tervben, illetve 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; 

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

egyrészt kötelező időszakonként ellenőrizni, másrészt a rendőri szerv vezetője 

indokoltnak tart; 

c) szakfeladati terveket, amelyek az egyes tevékenységek (pl.: objektumvédelem, 

katasztrófa-elhárítás, tűz elleni védekezés, magasabb készültségbe helyezés és 

minősített időszak feladataira való felkészüléshez, végrehajtásához szükséges tervek) 

teljesítésének szabályait rögzítik; 

d) eseti terveket, amelyek készíthetők egyes feladatok, bonyolultabb folyamatok teljesítése 

érdekében; 

e) hatósági és szakfelügyeleti ellenőrzések terveit, a hatósági-rendészeti jogkörökben 

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

személy- és vagyonvédelmi tevékenység, fegyverek tárolása, stb.). 

 

X. FEJEZET 

A KÜLÖNLEGES JOGRENDI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

18. A különleges jogrenddel kapcsolatos általános feladatok 

71. Az Ügyrend rendelkezéseit különleges jogrendi időszakban az általános rendőrségi 

feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend 

bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának 

értesítéséről szóló 17/2016. (VII. 29.) ORFK utasításban és a TMRFK SZMSZ-ében foglalt 

eltérésekkel kell alkalmazni. 

XI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

72. Az intézkedés a Tolna Megyei rendőrfőkapitány jóváhagyásával válik érvényessé és a 

jóváhagyást követő ötödik napon lép hatályba. 

 

73. Az intézkedés hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Dombóvári 

Rendőrkapitányság Ügyrendjéről szóló 1/2018. (III.23.) számú kapitányságvezetői intézkedés. 

Az intézkedést az érintett személyi állománnyal a szükséges mértékben ismertetni kell. 

 

74. Az intézkedés hatályba lépésének napjától számított 30 napon belül felül kell vizsgálni a 

munkaköri leírásokat és a szükséges módosításokat el kell végezni. 
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dr. Bognár Szilveszter r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

kapitányságvezető 

 

 

1. sz. melléklet az 2/2020. (VI. 08.) RK intézkedéshez 

 

A Dombóvári Rendőrkapitányság szervezeti felépítése és engedélyezett létszáma 

 

 

Dombóvári Rendőrkapitányság 

 

Engedélyezett létszám 

(rendszeresített státusz) 

  

I. Rendőrkapitányság közvetlen 14 

    

II. Bűnügyi Osztály 5 

Nyomozó Alosztály 8 

Vizsgálati Alosztály 8 

Bűnügyi Technikai és Helyszínelő Alosztály 9 

    

III. Rendészeti Osztály 8 

Közrendvédelmi Alosztály 18 

Körzeti Megbízotti Alosztály 16 

Közlekedésrendészeti Alosztály 10 

Igazgatásrendészeti Alosztály 4 

Szabálysértési Előkészítő Csoport 4 

                

Dombóvári Rendőrkapitányság összesen: 104 
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2. számú melléklet a 2/2020. (VI. 08.) RK intézkedéshez 

 

A Dombóvári Rendőrkapitányság szervezeti felépítése 
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