












































































































 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság  

Kiskőrösi Rendőrkapitányság 

Cím:6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos u. 24.,  Pf.: 77 

telefon: +36-78/501-400 BM tel: 33-64-20; 

e-mail: kiskorosrk@bacs.police.hu 

 

03040-119/1/2022.ált. 

Jóváhagyom: 

                        Kecskemét, 2022. március.. 

 

Dávid Károly r.dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos 

címzetes egyetemi docens 

megyei rendőrfőkapitány 

 

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság Vezetőjének 

    1/2022.(III.04.) Rk.Vez. 

intézkedése 

 

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Kiskőrösi Rendőrkapitányság 

Ügyrendjéről szóló 2/2021. (V.05.) Rk.Vez. intézkedés módosításáról  

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

13. § (5) bekezdésben foglaltak alapján - figyelemmel a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-

főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2021. (III.03.) BKMRFK 

intézkedés 62. pont e) alpontjára – a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Kiskőrösi 

Rendőrkapitányság Ügyrendjéről szóló 2/2021. (V.05.) Rk.Vez. intézkedés módosítására 

kiadom az alábbi 

i n t é z k e d é s t: 

1. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Kiskőrösi Rendőrkapitányság 

Ügyrendjéről szóló 2/2021. (V.05.) Rk Vez. intézkedés (a továbbiakban: Ügyrend) 4. 

pontja helyébe a következő rendelkezés lép:   

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

továbbiakban: Rendőrség) önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, önálló 

feladatkörrel felruházott szerve, amely a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 

(továbbiakban BKMRFK irányításával illetékességi területén ellátja a Rendőrség 

szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007.(XII.13.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (1)-(3) bekezdésben 

meghatározott feladatokat.” 

 

2. Az Ügyrend 13. pontja a következő 1) alponttal egészül ki: 

          (A kapitányságvezető, mint az adatkezelő szerv vezetője:) 

„l) az adatvédelmi szabályzatról ORFK utasításban foglaltak alapján ellátja az általános, 

a különös, illetve az egyedi közzétételi lista vonatkozásában az adatfelelős feladatait.” 



 

 

3. Az Ügyrend 27. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ 27. Rendőrőrs Izsák őrsparancsnokát távolléte esetén a rendészeti alosztályvezető 

helyettesíti, együttes távollétük esetén a helyettesítést a bűnügyi alosztályvezető látja el. 

Az őrsparancsnok és mindkét alosztályvezető együttes távolléte esetén a helyettesítés 

egyedi kijelölés alapján történik.” 

4. Az Ügyrend 55. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„ 55. A kapitányságvezető nevében és megbízásából a hozzátartozók közötti erőszak 

miatt alkalmazható távoltartás tekintetében szükséges ideiglenes megelőző távoltartási 

határozat kiadmányozására jogosult a bűnügyi, a vizsgálati, a közrendvédelmi, a 

közlekedésrendészeti és az igazgatásrendészeti osztályvezető, az osztály és alosztály 

jogállású rendőrőrs parancsnoka, a körzeti megbízotti alosztály vezetője, a rendőrőrs 

bűnügyi és a rendészeti alosztályvezetője, a bűnmegelőzési főelőadó, és a munkaköri 

leírásában e tekintetben kiadmányozásra feljogosított helyszínen intézkedő rendőr. 

 

5. Az ügyrend az alábbi 77/A. ponttal egészül ki: 

„ 77/A. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartás tekintetében 

szükséges ideiglenes megelőző távoltartási feladatok koordinálásának parancsnoka: 

a) hivatali munkaidőben a Közrendvédelmi Osztály vezetője, illetve Izsák Rendőrőrs 

őrsparancsnoka, 

b) hivatali munkaidőn túl a készenléti ügyeleti szolgálatot ellátó rendészeti parancsnok. 

 

6. Az Ügyrend 85. pontja az alábbi s) alponttal egészül ki: 

         (A személyi állomány tagjai:) 

„s) elöljárójuk utasítása alapján a munkaköri leírásban meghatározott feladatokon túl 

köteles végrehajtani a külön nem nevesített, de a szolgálati helye tevékenységi körébe 

tartozó mindazon eseti jellegű feladatokat, amelyek ellátására végzettsége, szakmai 

ismeretei, valamint tapasztalatai alkalmassá teszik, és a korára, egészségi állapotára vagy 

egyéb körülményre tekintettel rá nézve aránytalan sérelemmel nem jár”. 

7. Az Ügyrend 92. pontja a következő i) alponttal egészül ki: 

          (A hivatalvezető:) 

         „i) az adatvédelmi szabályzatról ORFK utasításban foglaltak alapján ellátja az általános, 

a különös, illetve az egyedi közzétételi lista vonatkozásában a belső adatfelelős feladatait, 

kezdeményezi a felelősségi körébe tartozó közérdekű adatok közzétételét, illetve 

módosítását.” 

8. Ezen intézkedés hatályba lépésének napjától számított 30 napon belül a vezetők 

felülvizsgálják a munkaköri leírásokat és elvégzik a szükséges módosításokat. 

 

9. Ez az intézkedés a megyei rendőrfőkapitány jóváhagyásával válik érvényessé és a 

jóváhagyást követő napon lép hatályba és a 31. napon hatályát veszíti. 

 
                                                                                      Csizovszki László r.alezredes 

                                                                                               kapitányságvezető 
Készült: 1 példányban 

Kapják: osztályvezetők, alosztályvezetők 
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