
   KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
TATAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
Tatai Rendőrkapitányság vezetőjének

1/2020. (I.15.) számú

INTÉZKEDÉSE

a Tatai Rendőrkapitányság Ügyrendjéről
egységes szerkezetben a módosítására kiadott

6/2020. (VII.10.), valamint 7/2020. (XII.16.) intézkedésekkel

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 10. § (5) bekezdésében, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13.
§ (5) bekezdésben foglaltak alapján kiadom az alábbi intézkedést.

I. FEJEZET
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1) Az  intézkedés  hatálya  kiterjed  Tatai  Rendőrkapitányság  (a  továbbiakban:
rendőrkapitányság) szervezeti  elemeire,  valamint azok teljes személyi állományára: a
hivatásos, a rendészeti igazgatási alkalmazott és munkavállaló állományra.

II. FEJEZET
A RENDŐRKAPITÁNYSÁG

2) A  rendőrkapitányság  az  általános  rendőrségi  feladatok  ellátására  létrehozott  szerv  (a
továbbiakban:  Rendőrség)  bűnmegelőzési,  bűnüldözési,  közigazgatási  és  rendészeti
feladatokat  ellátó  állami  fegyveres  rendvédelmi  szervezeti  egysége.  A
rendőrkapitányság  jogi  személyiséggel  és  perbeli  jogképességgel  nem  rendelkezik,
együttműködési megállapodást jogszabályban meghatározott esetben köthet.

3) A  rendőrkapitányság  illetékessége  –  tekintettel  a  Rendőrség  illetékességi  területének
megállapításáról  szóló  67/2007.  (XII.28.)  IRM  rendeletre  –  Tata,  Baj,  Dunaalmás,
Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos, Vértestolna települések
közigazgatási területére terjed ki.

4) Az MRFK szakmai irányítást gyakorol a rendőrkapitányság tevékenysége felett.
5) A  rendőrkapitányság  nyomozó  hatóságként,  szabálysértési  hatóságként,  továbbá

rendészeti, határrendészeti, közigazgatási jogkörében a Rendőrség hatáskörébe tartozó
ügyekben jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szerint jár el.

6) A rendőrkapitányság teljesíti a közvetlen MRFK irányítás körében kapott feladatokat, a
jogszabályokban,  közjogi  szervezetszabályozó eszközökben előírt  adatszolgáltatási  és
véleményadási kötelezettségeket.

7) A rendőrkapitányság  állománya  a  Rendőrség  Szolgálati  Szabályzatában  meghatározott
szolgálati tagozódás, illetve szolgálati formák szerint szervezve látja el feladatait.
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III. FEJEZET
A RENDŐRKAPITÁNYSÁG FŐBB FELADATAI

8) A rendőrkapitányság bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében:
a) nyomozó hatósági jogkört gyakorol, titkos információgyűjtő tevékenységet végez;
b) körözési eljárást folytat;
c) bűnmegelőzési és áldozatsegítő tevékenységet végez;
d) a bűnözés okainak és  körülményeinek feltárásával  és  értékelésével  kapcsolatos

feladatokat lát el.
9) A rendőrkapitányság rendészeti feladatkörében:

a) ellátja a közterületi szolgálattal kapcsolatos feladatokat;
b) objektumőrzési, vonatkísérési és más biztosítási feladatokat lát el;
c) elvégzi az előállítottak és a rendőrségi fogdában fogvatartottak őrzését, kísérését;
d) ellátja  a  gyülekezési  jog  hatálya  alá  tartozó  rendezvényekkel  kapcsolatos

feladatokat;
e) ellátja a közúti, légi és vízi közlekedés rendjével kapcsolatos hatáskörébe tartozó

feladatokat;
f) baleset-megelőzési feladatokat végez;
g) értékeli és elemzi a közbiztonsági, közlekedési helyzet alakulását;
h) szabálysértési hatósági jogkört gyakorol;
i) ellátja  az  államhatár  rendjének  fenntartásával,  valamint  a  határellenőrzés

ideiglenes visszaállításával kapcsolatos feladatokat;
j) szervezi  és  végrehajtja  a  minősített  időszaki  feladatokat,  egyes  honvédelmi  és

ország-mozgósítási,  katasztrófavédelmi  feladatokat,  közreműködik  a  rendkívüli
intézkedések végrehajtásában;

k) törvényben meghatározott esetben közrendvédelmi bírságot állapít meg;
l) ellenőrzi  a  bűnügyi  felügyelet  hatálya  alatt  álló  személyekkel  kapcsolatos

előírások megtartását;
m)lefolytatja az elzárással is büntethető szabálysértés esetén a rendőrségi hatáskörbe

tartozó előkészítő eljárást;
n) elrendeli  az  erre  vonatkozó  bejelentés  szerint  feltételezhetően  az  illetékességi

területén eltűnt, a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományú tagja
szolgálati igazolványának, illetve szolgálati jelvényének (a továbbiakban együtt:
eltűnt  szolgálati  okmány)  körözését,  valamint  körözési  eljárást  lefolytató
szervként végzi az eltűnt szolgálati okmány hollétének megállapítására irányuló
körözési tevékenységet.

10) A rendőrkapitányság közigazgatási hatáskörében:
a) ellátja  a  fegyverekkel,  lőszerekkel,  lőterekkel,  pirotechnikai  termékekkel

kapcsolatos rendőrhatósági feladatokat;
b) ellátja  a  közúti  közlekedési  bírság  kiszabásával  kapcsolatos  rendőrhatósági

feladatokat;
c) ellátja  a  vállalkozás  keretében  végzett  személy-  és  vagyonvédelmi,  valamint

magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos feladatokat,
d) lefolytatja a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésének engedélyezésével

kapcsolatos eljárást,
e) eljár – a rendőrség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományába tartozó,

diplomáciai  mentességet  élvező,  rendőrségi  fogdában  fogvatartott  személy,
országgyűlési képviselő, kormánytag nem közlekedési baleset miatt bekövetkező
halála, valamint az egészségügyi ellátás során bekövetkezett haláleset kivételével
– a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban,

f) elbírálja  a  fegyveres  biztonsági  őr,  a  természetvédelmi  őr,  az  önkormányzati
természetvédelmi őr, a mezőőr, a hegyőr, a halászati őr, a hivatásos vadász, az
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erdészeti  szakszemélyzet,  a  jogosult  erdészeti  szakszemélyzet,  az  erdővédelmi
szolgálat tagja, valamint a közterület-felügyelő intézkedése, annak elmulasztása,
illetve kényszerítő eszköz alkalmazása miatt benyújtott panaszt,

g) ellátja a mezőőrök és a hegyőrök szakmai felügyeletét. 

IV. FEJEZET
A RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZERVEZETE

11) A rendőrkapitányság a  hatáskörében és illetékességi  területén önállóan eljáró  általános
rendőri feladatokat ellátó szervezeti egység, működését az MRFK szakirányítása alatt
végzi. 

12) A  rendőrkapitányság  egyszemélyi  felelős  vezetője  a  kapitányságvezető,  aki
tevékenységéért közvetlenül a megyei rendőrfőkapitánynak tartozik felelősséggel. 

13) A  rendőrkapitányság  szervezeti  felépítését  az  intézkedés  1.  számú,  az  engedélyezett
létszámát a 2. számú melléklete tartalmazza.

V. FEJEZET
A RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐINEK JOGÁLLÁSA,

ÁLTALÁNOS FELADATAI

1. Kapitányságvezető

14) A kapitányságvezető a megyei rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alá tartozó vezető.
15) Jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök által meghatározott keretek között

önállóan,  felelősséggel  vezeti  a  rendőrkapitányságot,  irányítja,  ellenőrzi  a  szervezeti
elemek  működését  és  szakmai  tevékenységét.  A  rendőrkapitányságot  a
kapitányságvezető közvetlenül, valamint az osztályvezetők útján irányítja.

16) Közvetlenül  irányítja  és ellenőrzi a Törzs (jogállás nélkül),  valamint  az osztályvezetők
munkáját. A kapitányságvezető szolgálati elöljárója a rendőrkapitányság teljes személyi
állományának.

17) Felelős  a  rendőrkapitányság  törvényes,  szakszerű  és  eredményes  működéséért.  A
feladatok teljesítéséről az alárendelt vezetők útján gondoskodik.

18) Külön rendelkezés alapján beszámol a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása
érdekében  tett  intézkedéseiről.  A székhelyi  önkormányzati  beszámolót  jóváhagyásra
előzetesen felterjeszti a megyei rendőrfőkapitány részére.

19) Egyedi  intézkedéssel  –  jogszabályok  és  közjogi  szervezetszabályozó  eszközök  keretei
között – megbízhatja bármelyik, alárendeltségébe tartozó vezetőt azzal, hogy nevében
és megbízása alapján eljárjon. 

20) Jogosult a rendőrkapitányság objektumának teljes körű ellenőrzésére.
21) Biztosítja az irányítása alá tartozó dolgozók számára a szolgálatellátás és a munkavégzés

során az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeit. 
22) A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi

LXVI. törvény alapján felelős a rendőrkapitányság – mint közfeladatot ellátó szerv –
számára meghatározott követelmények teljesítéséért, az iratok szakszerű és biztonságos
megőrzésére  alkalmas  irattár  kialakításáért  és  működtetéséért,  az  iratkezeléshez
szükséges  egyéb  tárgyi,  technikai  és  személyi  feltételek  biztosításáért,  valamint  az
Elektronikus  Ügyintézési  és  Iratkezelési  Szabályzatban  foglaltak  maradéktalan
betartásáért.

23) Felterjeszti a megyei rendőrfőkapitány részére az előírt dokumentumokat.
24) Jóváhagyja:

a) a munkaköri leírásokat;
b) a munkaterveket és a végrehajtásukról szóló jelentéseket;
c) az ellenőrzési terveket és a végrehajtásukról szóló jelentéseket;
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d) a megyei rendőrfőkapitány részére készített felterjesztéseket;
e) a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket és javaslatokat;
f) az általa elrendelt vezetői értekezletek napirendjét;
g) a minősített időszaki terveket, igénybejelentéseket, kimutatásokat;
h) a szabadságolási terveket
i) a szakértő kirendeléssel és díjelszámolással kapcsolatos határozatokat.

25) Ellenőrizteti  a  rendőrkapitányság  épülete  fellobogózását,  a  zászló  illetve  zászlórúd
tisztítására, cseréjére, gondozására vonatkozó jogszabályi előírások betartását.

1.1. Képviselet

26) A kapitányságvezető képviseli a rendőrkapitányságot, együttműködik az érdekképviseleti
szervekkel.

27) A  kapitányságvezető  egyedi  utasítás  útján  a  rendőrkapitányság  állományába  tartozó
személyt megbízhat a képviselettel.

1.2. Gazdálkodási jogkörök

28) A  kapitányságvezető  a  rendőrségi  feladatokkal  összhangban  szerződést  köthet.
Amennyiben az a Rendőrség részéről anyagi kötelezettség-vállalással jár, csak a megyei
rendőrfőkapitány előzetes kötelezettség-vállalásával, és a gazdasági rendőrfőkapitány-
helyettes ellenjegyzésével kötheti meg a szerződést.

29) Hatáskörébe tartozó ügyekben utalványozási jogkört gyakorol.
30) Az MRFK Kötelezettségvállalási  Szabályzatában foglaltak szerint ellátja  a hatáskörébe

tartozó, kötelezettségvállalással járó feladatokat.
31) A  szakértők  kirendelésének  szabályairól  szóló  MRFK  intézkedésben  foglaltak  szerint

ellátja a hatáskörébe tartozó, szakértői díjakkal kapcsolatos feladatokat.

1.3. Személyügyi- és munkáltatói jogkörök

32) A kapitányságvezető állományilletékes parancsnokként gyakorolja a szolgálatteljesítéshez
és munkaidőrendhez kapcsolódó engedélyezési jogkört, teljesíti az előírt nyilvántartási,
adatszolgáltatási, valamint ellenőrzési kötelezettségeket. 

33) Felelős  az  állomány  erkölcsi-fegyelmi  helyzetéért,  cselekvési  egységéért,  szolgálati
fegyelméért. 

34) Az  alárendeltségébe  tartozók  vonatkozásában  ellátja  személyügyi  feladatait.  A  Hszt.
szerinti összeférhetetlenség felmerülése esetén megteszi a szükséges intézkedéseket. A
személyügyi igazgatással kapcsolatos feladatait részben személyesen, részben az MRFK
Humánigazgatási Szolgálat útján látja el.

35) A  hivatásos  állományú  személlyel  szemben  bűnügyi  felügyeletet  elrendelő  bírósági
végzésben  foglaltaknak  megfelelően,  külön  jogszabályok  szerint  gondoskodik  az
ellenőrzési kötelezettségek teljesítéséről. 

36) Figyelemmel kíséri a rendőrkapitányság személyi állománya egészségi, mentális és fizikai
állapotát,  gondoskodik  az  egészség-megőrzési  és  egészségfejlesztési  programok
végrehajtásáról,  a  személyi  állomány  egészségvédelméről.  Megköveteli  a  kötelező
időszakos  egészségi,  pszichikai  és  fizikai  (erőnléti)  alkalmassági  vizsgálatokon,
valamint a kötelező védőoltásokon részvételt. 

37) Intézkedik  a  személyi  állomány  utánpótlására,  illetve  a  nyugállományba  helyezéssel
kapcsolatos feladatok ellátására. 

38) A rendőrkapitányság hivatásos és rendészeti  igazgatási  alkalmazott  állományú tagjának
kártérítési ügyében állományilletékes parancsnokként első fokon jár el. A hatáskörébe
tartozó  ügyekben  jogosult  a  kártérítési  összeg  mérséklésére,  illetve  a  részletekben
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történő  megfizetés,  továbbá  a  levonás  vagy  végrehajtás  elhalasztásának
engedélyezésére. 

39) Jogosult az alárendeltségébe tartozó hivatásos állományú személyek vonatkozásában:
a) méltatlansági  eljárás  elrendeléséről  dönteni,  az eljárás lefolytatására bizottságot

létrehozni; 
b) elbírálni  a  méltatlansági  bizottság  tagja  ellen  bejelentett  elfogultság,  illetve  az

ügyben való érintettség miatt emelt kifogást;
c) gondoskodik  a  méltatlansági  bizottság  eljárásához  szükséges  feltételek

biztosításáról, az eljárás jogszerű lefolytatásáról. 

1.4. Jogalkotási, normaalkotási jogkörök

40) Rendőrség működését, feladatkörét érintő jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz
megalkotását, módosítását, hatályon kívül helyezését kezdeményezheti.  

41) Gondoskodik  a  hatáskörébe  tartozó  közjogi  szervezetszabályozó  eszközök
megalkotásáról, összhangjáról, érvényesítéséről, indokolt módosításáról és a szükséges
dereguláció végrehajtásáról.

42) Javaslatot  tesz  a  megyei  rendőrfőkapitánynak  a  rendőrkapitányság  ügyrendjének
jóváhagyására.

1.5. Szakmai feladatok

43) Nyomozó  hatóság  vezetőjeként  gondoskodik  a  hatáskörébe  tartozó,  valamint  a
rendőrkapitányság hatáskörébe utalt ügyekben a nyomozás lefolytatásáról, irányításáról.
Felelős a bűnügyi ügyforgalmi statisztikai adatszolgáltatásért.

44) Szabálysértési hatóság vezetőjeként irányítja a szabálysértési hatósági tevékenységet.
45) Gondoskodik  a  rendőrkapitányság  hatáskörébe  tartozó  közigazgatási  eljárások

lefolytatásáról. 
46) Gondoskodik  a  közérdekű  bejelentések  és  panaszok  kivizsgálásáról  és  elbírálásáról.

Rendszeresen fogadónapot tart. 
47) A külön jogszabályban meghatározottak szerint köteles kivizsgálni, illetve kivizsgáltatni a

rendkívüli  események,  a  fegyverhasználat  és  a  kényszerítő  eszköz  alkalmazás
körülményeit. 

48) Gondoskodik  a  jogszabályban,  vagy  közjogi  szervezetszabályozó  eszközben  előírt
jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről.

49) Elkészíti  a  közvetlen  alárendeltségébe  tartozók  minősítését,  szolgálati  jellemzését,
valamint  teljesítményértékelését.  A  vezetők  közreműködésével  végzi  a  személyi
állomány teljesítményértékelésével összefüggő feladatokat.

50) A  vezetők  közreműködésével  végzi  a  szervezeti  teljesítményértékeléssel  összefüggő
feladatokat és kihirdeti a szervezeti teljesítménykövetelményeket.

51) Felelős  a  vagyonnyilatkozatokkal  kapcsolatos,  munkáltatói  jogkört  gyakorló  vezető
hatáskörébe tartozó feladatok ellátásáért. 

52) Jogszabály szerinti esetben és keretek között a rendőrkapitányság illetékességi területén
elrendelheti útzár alkalmazását, továbbá fokozott ellenőrzés végrehajtását.

53) Megteszi  a  szükséges  intézkedéseket  a  tűz-  és  környezetvédelmi  előírások  betartása
érdekében.

54) Felelős a különleges jogrendi feladatok szervezéséért és teljesítéséért, egyes honvédelmi
és  ország-mozgósítási,  katasztrófavédelmi  feladatok  ellátásában,  rendkívüli
intézkedések végrehajtásában történő közreműködésért.

55) Intézkedik  az  egyenlő  bánásmód  és  esélyegyenlőség  előmozdításával  kapcsolatos,
jogszabály által meghatározott feladatok végrehajtására és végrehajtatására. 

56) Gondoskodik  a  hozzátartozók  közötti  erőszak  miatt  alkalmazható  távoltartással
kapcsolatos rendőrségi feladatok ellátásáról.
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57) Gondoskodik a  gyűlölet-bűncselekmények kezelésével  összefüggő rendőrségi  feladatok
végrehajtásáról szóló ORFK utasításban meghatározott feladatok ellátásáról.

1.6. Adatvédelmi, minősített adatvédelmi és iratkezelési feladatok

58) Jogosult  titkos  információgyűjtés  körében  különleges  eszközök  igénybevételére,
engedélyezésére előterjesztést tenni. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
(a  továbbiakban:  Rtv.)  felhatalmazása  alapján  igénybe  vett  bírói  engedélyhez  kötött
különleges eszközök alkalmazása esetén jogosult és köteles a törvényben meghatározott
esetekben a megszüntetésről gondoskodni. 

59) Az  Rtv.  alapján  nyomozó  hatóság  vezetőjeként  jogosult  sürgősségi  elrendelésre.  A
büntetőeljárásról  szóló  2017.  évi  XC.  törvény  (a  továbbiakban:  Be.)  felhatalmazása
alapján  folytatott  előkészítő  eljárás  esetében  a  nyomozó  hatóság  vezetőjeként
gondoskodik a megszüntetésről a törvényben meghatározott esetekben.

60) Gondoskodik a rendőrkapitányságon folyó adatkezelés törvényességéről, az adatvédelmi
szabályok megtartásáról. 

61) Az  ideiglenes  adatvédelmi  szabályzatról szóló  15/2018.  (V.  25.)  ORFK  utasításban
meghatározottak alapján a rendőrkapitányság vonatkozásában felelős:

a) a  személyes  adatok  védelméhez  és  az  információszabadsággal  kapcsolatos
követelmények érvényesüléséhez  szükséges  személyi,  tárgyi  és  technikai
feltételek biztosítása érdekében a hatáskörébe tartozó intézkedések megtételéért; 

b) az  alárendelt  személyi  állomány  adatvédelmi  oktatásáért  és  rendszeres
továbbképzéséért; 

c) a  rendszeres  adatvédelmi  ellenőrzésért,  a  feltárt  hiányosságok  vagy
jogszabálysértő  körülmények  megszüntetéséért,  a  személyi  felelősség
megállapításához  szükséges  eljárás  kezdeményezéséért,  ennek  érdekében  a
hatáskörébe tartozó eljárások lefolytatásáért; 

d) az érintett jogainak gyakorlásához, valamint tájékoztatásához szükséges feltételek
biztosításáért; 

e) az  adatvédelmi  incidensek  nyilvántartásáért,  a  jogszabályi  feltételek  fennállása
esetén  az  MRFK  adatvédelmi  tisztviselő  részére  határidőben  történő
bejelentéséért;

f) az adatvédelmi feladatok ellátására alkalmas adatvédelmi megbízott kijelöléséért
és a feladatainak végrehajtásához szükséges feltételek biztosításáért; 

g) az adatvédelmi tevékenységgel kapcsolatos közzétételi kötelezettség teljesítéséért;
h) a közérdekű adatokra és közérdekből nyilvános adatokra irányuló adatigénylések

határidőben történő megválaszolásáért. 
62) A minősített  adat védelméről  szóló 2009. évi CLV. törvényben,  a Nemzeti  Biztonsági

Felügyelet  működésének,  valamint  aminősített  adat  kezelésének  rendjéről  kiadott
90/2010. (III.  26.)  Korm. rendeletben,  illetve a minősített  adat felhasználása során a
minősítői jogkör átruházásáról, a minősített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási
tevékenységről, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes
alkalmazásáról  szóló  34/2019.  (IX.26.)  ORFK  utasítás  szerint  gyakorolja  a  helyi
rendvédelmi  minősített  adatkezelő  szerv  vezetőjét  megillető  hatásköröket,  ellátja  a
minősítő  részére  fenntartott  jogköröket  és  feladatokat.  A  minősített  adat  védelmére
vonatkozó szabályok érvényesüléséről,  a titkos ügykezelés rendjének betartatásáról  a
rendőrkapitányság biztonsági vezetője útján gondoskodik.

63) Az elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőként gondoskodik:
a) Másolatkészítési Szabályzat kiadásáról;
b) Elektronikus Aláírási és Bélyegzési Szabályzat kiadásáról;
c) az  iratképző  szervek  elektronikus  ügyintézési  és  iratkezelési  rendszerének

kialakításáról;

6



d) a szabályzatokban foglaltak  végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről,  a  feltárt
szabálytalanságok megszüntetéséről;

e) az  elektronikus  ügyintézést  és  iratkezelést  végző vagy azért  felelős  személyek
szakmai képzéséről és továbbképzéséről;

f) az  elektronikus  iratkezelési  szoftver  hozzáférési  jogosultságainak
engedélyezéséről;

g) az  elektronikus  ügyintézéssel  összefüggő,  jogszabályban  meghatározott
szabályzatok tájékoztatók honlapon történő közzétételéről.

1.7. Különleges jogrenddel kapcsolatos általános feladatok

64) A kapitányságvezető különleges jogrendi időszakban:
a) gondoskodik a védelmi felkészülés feladatainak ellátásáról;
b) felelős a különleges jogrendi időszaki feladatok szervezéséért és teljesítéséért;
c) irányítja, ellenőrzi a bevezetésre kerülő rendkívüli intézkedések végrehajtását;
d) gondoskodik  a  különleges  jogrendi  időszak  bevezetése  miatt  indokolt  közjogi

szervezetszabályozó eszközök kiadásáról;
e) intézkedik  a  konfliktushelyzet  és  a  tömeges  méretű  migráció  kezelésével

kapcsolatos hatáskörébe tartozó rendőri feladatok végrehajtására;
f) irányítja az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának megóvása érdekében az

illetékességi  területen  a  lakosság  kitelepítésével,  kimenekítésével  kapcsolatos
rendőrségi feladatokat;

g) intézkedik a személyi állomány életét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély
esetén a veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes kiürítésére;

h) gondoskodik a személyzeti és szociális feladatok ellátásáról;
i) intézkedik  a  nemzetközi  segélyszállítmányok  rendeltetési  helyre  történő

eljuttatásával kapcsolatos, hatáskörébe tartozó rendőri feladatok végrehajtására;
j) gondoskodik a hagyományos és tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelem

hatáskörébe  tartozó  szervezésével,  a  végrehajtás  irányításával  kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról;

k) gondoskodik az értesítési rendszer késedelem nélküli pontosítására;
l) elrendeli  a  Helyi  Törzs  felállítását,  szükség  esetén  gondoskodik  folyamatos

működtetéséről;
m)közreműködik  egyes  honvédelmi  és  ország-mozgósítási,  katasztrófavédelmi

feladatok ellátásában, rendkívüli intézkedések végrehajtásában;
n) intézkedik a veszteségek pótlására;
o) gondoskodik  a  közigazgatás  átszervezéséből,  a  rendeleti  úton  igazgatásra  való

áttérésből adódó rendőri feladatok végrehajtására;
p) kitelepülés  elrendelése  esetén  intézkedik  a  rendőrkapitánysági  irattárak

iratanyagának kijelölt tárolóhelyre elszállítására, a visszamaradt iratok őrzésére;
q) intézkedik a belső átcsoportosításra vonatkozó tervek soron kívüli pontosítására, a

végrehajtás koordinálására;
r) ellenőrzi  a  vonatkozó  intézkedési  tervekben  meghatározott  feladatok

végrehajtását;
s) intézkedik  a  rendőrkapitányság  védelmi  igazgatási  rendszerének  aktivizálására,

folyamatosan segíti a Helyi Védelmi Bizottság tevékenységét.
t) döntést  követően  gondoskodik  a  rendőrkapitányság  szervezeti  elemeinek

magasabb készenlétbe helyezéséről;
u) irányítja  és  ellenőrzi  a  rendőrkapitányság  Készenlétbe  Helyezési  Tervében

meghatározott feladatok végrehajtását;
v) a kialakult helyzetnek megfelelően szükség szerint intézkedik a rendőrkapitányság

erőinek és eszközeinek részleges átcsoportosítására;
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w) a Magyar Honvédség  erőivel együttműködve a határterületen közreműködik a
közrenddel,  a  közbiztonsággal,  valamint  az  ellenséges  fegyveres  csoportok
felszámolásával összefüggő határrendészeti feladatok végrehajtásában.

1.8. Helyettesítés

65) 1A  kapitányságvezetőt  távolléte  vagy  akadályoztatása  esetén  főszabályként  a  bűnügyi
osztályvezető helyettesíti. A kapitányságvezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a
rendészeti osztályvezető látja el a helyettesítést.

2. Vezetők

66) A vezetés és irányítás főbb eszközei:
a) egyedi  rendelkezés  (pl.  parancs,  határozat),  amelynek  tartalmi  és  formai

követelményeit, illetve a kiadására jogosultak körét jogszabály határozza meg;
b) rendőrségi  normatív  (szabályozó)  rendelkezés  (intézkedés),  amely  kiadásának,

módosításának,  hatályon  kívül  helyezésének  szabályait  a  Rendőrség
Normaalkotási Szabályzata határozza meg.

67) A vezetők irányítói, vezetői jogkörükben:
a) közvetlenül vezetik és ellenőrzik az osztály, illetve alosztály tevékenységét;
b) betartják  és  alárendeltjeikkel  betartatják  a  jogszabályokban,  közjogi

szervezetszabályozó eszközökben foglaltakat;
c) minőségi munkavégzést alakítanak ki és szakmai professzionalizmust követelnek

meg alárendeltjeiktől;
d) gondoskodnak az állomány képzésének, továbbképzésének megszervezéséről;
e) elkészítik  az  alárendeltségükbe  tartozó  értékelendő  állomány  egyéni

teljesítményértékelését;
f) biztosítják az ügyintézési határidők betartását;
g) kötelesek egyértelműen kiadni a parancsot, egyedi utasítást és meggyőződni arról,

hogy az utasított a kapott parancsot megértette;
h) a  szolgálati  feladatok  ellátásához  biztosítják  a  szükséges  körülményeket  és

igénylik a szükséges eszközöket;
i) figyelemmel  kísérik  a  jogszabályok,  a  közjogi  szervezetszabályozó  eszközök

érvényesülését, a jogalkalmazási gyakorlatot, előterjesztést tesznek a kapcsolódó
MRFK normák módosítására, deregulációjára;

j) a vezetők a kapitányságvezetőnek felterjesztik:
1. a szakmai feladattervet, az ellenőrzési tervet, valamint a végrehajtásról szóló

jelentést;
2. a szervezeti és személyügyi javaslatot;
3. a szabadságolási tervet;
4. a  kapitányságvezető  hatáskörébe  tartozó  aktusra  vonatkozó  előterjesztést,

javaslatot, tervezetet;
k) elkészítik az alárendelt állomány munkaköri leírásait;
l) gondoskodnak  a  munka-  és  tűzvédelmi,  az  adat  és  minősített  adat  védelmére,

továbbá a különleges jogrendi időszakra vonatkozó szabályok betartásáról;
m)javaslatokkal,  állásfoglalásokkal,  szakvéleményekkel  részt  vesznek  a  döntések

előkészítésében 
n) biztosítják  az  állomány  egészségügyi,  pszichikai  és  fizikai  alkalmassági

vizsgálatokon részvételét;
o) az alárendelt állomány személyzeti, bérezési, szociális ügyeiben javaslattételi és

véleményezési jogkört gyakorolnak, továbbá javaslatot tesznek elismerésre, illetve
fegyelmi felelősségre vonásra;

1 Módosította a 7/2020. (XII.16.) kapitányságvezetői intézkedés
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p) felterjesztik  a  jogszabályban,  közjogi  szervezetszabályozó  eszközben,  egyedi
utasításban meghatározott előterjesztést, javaslatot, jelentést.

68) A vezető személyesen felelős az általa vezetett szervezeti elem tevékenységéért, törvényes
és  szakszerű  működéséért,  továbbá különleges  jogrendi  felkészüléséért,  tervezéséért,
szervezéséért, a különleges jogrendi időszaki feladatok végrehajtásáért. 

69) Gondoskodik  a  szervezetére  vonatkozó  vezetői  rendelkezések  érvényesüléséről,  a
szakterületét  érintő  feladatok  végrehajtásáról  és  ellenőrzéséről,  a  jelentési
kötelezettségek teljesítéséről.

70) Tevékenysége  során  érvényesíti  a  rövid  és  középtávú  stratégiai  célkitűzéseket,
gondoskodik arról, hogy a stratégiai feladatokkal a beosztott állomány azonosuljon. 

71) A jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szerinti szempontok és eljárási
rend betartásával vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzést végez, illetve végeztet.

72) Teljesíti a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök szerinti kötelezettségeit,
ennek  érdekében  gyakorolja  a  hatáskörébe  tartozó  ügyekben  és  feladatkörökben  a
vezetői, irányítói jogköröket. E jogköröket úgy kell gyakorolni, hogy az adott utasítás,
annak címzettje (felelőse) és a végrehajtási határidő egyértelmű legyen.

73) Indokolt esetben kezdeményezi jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz kiadását,
módosítását,  vagy  hatályon  kívül  helyezését.  Részt  vesz  a  Rendőrséget  érintő
jogszabályok  és  közjogi  szervezetszabályozó  eszközök  kidolgozásában,
véleményezésében, felülvizsgálatában. 

74) Gondozza  a  szakterületét  érintő  együttműködési  megállapodásokat,  indokolt  esetben
javaslatot  tesz  a  hatályon  kívül  helyezésre,  illetve  szövegszerű  javaslatot  tesz  a
módosításra.

75) Folyamatosan figyelemmel  kíséri  az  irányított  szervezeti  elemet  érintő  jogszabályokat,
közjogi szervezetszabályozó eszközöket. Változás esetén szükség szerint kezdeményezi
a szervezeti egység működési okmányainak módosítását.

76) Képviseli a vezetése alatt álló szervezetet a tevékenységi körébe tartozó kérdésben.
77) Felelős  az  állomány  erkölcsi-fegyelmi  helyzetéért,  cselekvési  egységéért,  szolgálati

fegyelméért. Dönt a hatáskörébe tartozó személyzeti, munkaügyi és szervezési, továbbá
elismerési és fegyelmi kérdésekben, a hatáskörét meghaladó ilyen ügyeket javaslatával
a döntésre jogosult vezetőhöz a szolgálati út betartásával felterjeszti.

78) Gondoskodik  az  állomány  képzéséről,  továbbképzéséről,  az  elrendelt  oktatási  és
vizsgakötelezettségek teljesítéséről. 

79) Felelős az Esélyegyenlőségi Terv betartásáért.
80) Megteszi  a  szükséges  intézkedéseket  a  rendelkezésre  álló  keretek  között  a  működési

feltételek biztosítása, az eszközök ésszerű és takarékos használata, továbbá az állomány
szociális ellátása érdekében. 

81) A személyi állomány lakhatásának elősegítése érdekében gyakorolja a kérelmek kapcsán
javaslattételi, hozzájárulási, engedélyezési jogosultságokat.

82) Részt vesz szakterülete vonatkozásában:
a) szerződések előkészítésében; 
b) fejlesztési és stratégiai elképzelések kialakításában; 
c) nemzetközi kapcsolatok alakításában;
d) a minőségfejlesztési program megvalósításában.

83) A  sajtó-  és  tömegtájékoztató  tevékenység  során  együttműködik  az  MRFK
sajtószolgálatával. A megyei rendőrfőkapitány, vagy rendőrfőkapitány-helyettes döntése
alapján a sajtómegkeresés tárgya szerint érintett vezető nyilatkozattételre köteles.

84) Tevékenysége során biztosítja:
a) az adatkezelés törvényességét;
b) az ügykezelésre és a minősített adat védelmére vonatkozó szabályok betartását;
c) a  munkahelyi  balesetek  megelőzését,  a  munka-,  tűz-  és  környezetvédelmi

előírások érvényesülését.
85) Kiadmányoz a hatáskörébe tartozó ügyekben.
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86) Kapcsolatot tart más rendvédelmi szervek azonos jogállású vezetőivel, intézkedéseket tesz
az együttműködés fejlesztése érdekében. 

87) Szakterületét  illetően  figyelemmel  kíséri  a  tudományos  eredményeket,  a  lehetőségek
függvényében  gondoskodik  azok  hasznosításáról,  elősegíti  munkatársai  tudományos
tevékenységét, ha az összhangban van a rendészeti tudományos munka fő irányaival. 

88) Gondoskodik a szakterületét érintő adatok folyamatos elemzéséről és értékeléséről, az így
nyert információk felhasználásáról. 

89) Felelős  a  szolgálati  járművek  használatával  kapcsolatos  szabályok  betartásának
ellenőrzéséért.

90) Gondoskodik  a  ruházati,  fegyverzeti,  gépjármű-,  bűnügyi-technikai  eszközökre
(anyagokra),  számítástechnikai  berendezésekre,  valamint  objektumokra  (épületekre)
vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzését szolgáló szemlék végrehajtásáról.

91) A  kötelezett  vezető  a  külön  jogszabályban  előírt  időszakonként  és  módon
vagyonnyilatkozatot tesz.

92) Részt vesz a szervezeti és az egyéni teljesítményértékelés végrehajtásában.
93) Felelős a vezetett szervezeti elem ügyfélfogadásának szakszerű, kulturált működtetéséért,

a kapcsolódó dokumentáció teljes körű vezetéséért. 
94) Különleges jogrendi időszakban az osztályvezető:

a) közreműködik  a  bevezetésre  kerülő  rendkívüli  intézkedések  végrehajtásának
irányításában, ellenőrzésében;

b) jogosult  kezdeményezni  a bevezetett  rendkívüli  intézkedések alapján szükséges
közjogi szervezetszabályozó eszköz kidolgozását;

c) gondoskodik  az  irányítása  alá  tartozó  személyi  állomány  életét,  testi  épségét
közvetlenül fenyegető veszély esetén a veszélyeztetett objektum részleges vagy
teljes kiürítéséről;

d) végrehajtja  a  hagyományos  és  tömegpusztító  fegyverek  hatása  elleni  védelem
szervezésével, a végrehajtás irányításával összefüggő rendőrségi feladatokat;

e) közreműködik  a  közigazgatás  átszervezéséből  és  helyreállításából,  valamint  a
rendeleti  úton  történő  igazgatásra  történő  áttérésből  adódó  feladatok
megvalósításában;

f) kitelepülés  elrendelése  esetén  felelős  az  irányítása  alá  tartozó  szervezeti  elem
irattári iratanyagának elszállításáért, a visszamaradt iratok őrzéséért;

g) szakterületét  érintően  jogosult  javaslatot  tenni  a  rendőri  szerv  készenlétének
fokozására, a rendkívüli intézkedések bevezetésére;

h) irányítja és ellenőrzi a bevezetett rendkívüli intézkedések végrehajtását;
i) szakterületére  vonatkozóan  belső  átcsoportosítást  kezdeményezhet,  annak

végrehajtását irányítja és ellenőrzi;
j) fokozottan  ellenőrzi  az  irányítása  alá  tartozó  szervezeti  elem  értesítési

rendszerének  naprakészségét,  valamint  a  Robotzsaru  Neo  harcérték  program
pontos vezetését.

2.1. Helyettesítés

95) A kapitányságvezető  különleges  jogrend bevezetése  esetén  jelentkező feladatokra  való
felkészülés  szervezésével,  ellenőrzésével  teljesen,  vagy  részlegesen  megbízhatja  a
védelmi megbízottat.

96) A  kapitányságvezető  külön  intézkedéssel  a  jogszabályok,  és  a  közjogi
szervezetszabályozó  eszközök keretei  között  megbízhat  bármely  vezetőt  azzal,  hogy
egyedi ügyben, nevében és megbízásából járjon el.

97) A rendőrkapitányság egészét érintő, vagy arra jelentős hatással bíró döntés meghozatala
előtt a helyettesítést ellátó szóban jelentést tesz a kapitányságvezetőnek.

98) Az osztályvezető a kapitányságvezető jogkörében eljárva engedélyezi a vezetett osztály
személyi állományának szabadságolását.
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99) A bűnügyi osztályvezető távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesítését a bűnügyi
osztályvezető által kijelölt beosztott látja el.

100) 2A  rendészeti  osztályvezető  távolléte  vagy  akadályoztatása  esetén  helyettesítését  a
körzeti  megbízotti  alosztályvezető,  annak  távolléte  vagy  akadályoztatása  esetén  a
közrendvédelmi és közlekedésrendészeti alosztályvezető látja el.

101) A  közrendvédelmi  és  közlekedésrendészeti  alosztályvezető  és  a  körzeti  megbízotti
alosztályvezető – a szervezetszerű alosztályvezető távolléte vagy akadályoztatása esetén
–  egymást  helyettesítik.  Egyidejű  távollétük,  vagy  akadályoztatásuk  esetén  az
alosztályvezetői feladatokat a rendészeti osztályvezető látja el. 

102) Az  igazgatásrendészeti  alosztályvezető  távolléte  vagy  akadályoztatása  esetén
helyettesítését az igazgatásrendészeti alosztályvezető által kijelölt beosztott látja el. 

103) A vezetőt helyettesítő irányítási és ellenőrzési jogosultságai, valamint kötelezettségei a
helyettesített vezetőével megegyeznek.

104) A kapitányságvezető a helyettesítésről döntést magához vonhatja. 
105) A  szolgálat-irányító  parancsnok  szolgálati  elöljárója  a  rendőrkapitányság  teljes

közterületi állományának. A szolgálatirányító parancsnok feladatai:
a) a közterületi állomány helyszíni irányítása, szakmai tevékenységének felügyelete,

támogatása; 
b) a közterületi állomány eligazítása, beszámoltatása, ellenőrzése;
c) a  személyi  szabadságot  korlátozó  intézkedések,  kényszerítő  eszköz  használat

jogszerűségének vizsgálata;
d) a  személyes  szabadságban  korlátozott  személyek  előállító  helyiségben

elhelyezésével,  őrzésével  kapcsolatos  feladatok  koordinálása,  a  nyilvántartások
vezetése, a szükséges iratok meglétének és kitöltésének ellenőrzése; 

e) az  elektronikus  ügyintézés  során  a  részére  felterjesztett  iratokat  revíziója,
elektronikus aláírással ellátása, majd vezető részére felterjesztése; 

f) a  részére  átadott  ügyiratok  esetében  –  ha  további  intézkedés  szükséges  –  a
beosztott állomány részére szignál, és feladatot határoz meg.

g) a  szolgálati  lőfegyverek  és  lőszerek  fegyverszobából  kiadása,  visszavétele,  az
ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetése;

h) a  mintavételi  eszközök  bevételezése,  kiadása,  visszavétele,  tárolóhelyen
elhelyezése,  a  mintavételi  eszközök  felhasználásának  és  okmányolásának
felügyelete;

i) a  helyszíni  bírságtömbök  kezelése,  eligazítás  és  beszámoltatás  során  azok
ellenőrzése;

j) az objektumvédelmi feladatok megszervezése, amennyiben fegyveres biztonsági
őr nem lát el szolgálatot és az objektum technikai védelme nem biztosított.  

106) A rendőrkapitányság ügyeleti tevékenységét az MRFK Tevékenység-irányító Központ
(a továbbiakban: MRFK TIK) végzi. Az MRFK TIK ügyeletesének feladatai:

a) a rendőrkapitányság illetékességi területéről beérkező segélyhívások kezelése, és a
bejelentések  Robotzsaru  integrált  ügyviteli  rendszer  ügyeleti  moduljában
dokumentálása;

b) a rendőrkapitányság közterületi állományának irányítása;
c) a rendőrkapitányság illetékességi területén fokozott ellenőrzés elrendelése;
d) szükség  esetén  a  rendőrkapitányság  állománya  kiértesítésének  elrendelése  és

végrehajtásának megkezdése;
e) az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási

központjai,  egyes  rendőri  szervek  ügyeletei,  valamint  a  segélyhívásokat  fogadó
központok  egységes  működéséről  szóló  57/2013.  (XII.  21.)  ORFK  utasításban
foglaltak  alapján  a  rendőrkapitányság  illetékességi  területén  történő  és
hatáskörébe  tartozó  eseményekkel  kapcsolatban  a  jelentési  kötelezettség
teljesítése;

2 Módosította a 6/2020. (VII.10.) kapitányságvezetői intézkedés
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f) soron kívüli intézkedést igénylő bejelentések kapcsán az elsődleges intézkedések
megtétele,  az  érdemi  információk  beszerzése  után  szükség  esetén  a
kapitányságvezetőnek,  illetve  az  egyes  szakterületek  vezetőinek  jelentéstétel,
valamint a készenlétet ellátók tájékoztatása, szükség esetén berendelése;

g) a  társszervek  tájékoztatása,  illetve  a  jogszabályban  meghatározott  esetekben
intézkedésük kérése;

h) a  rendőrkapitányság  személyi  állományába  tartozó  intézkedése  elleni  panasz
ügyében az elsődleges intézkedések foganatosítása. 

VI. FEJEZET
A RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZERVEZETI ELEMEINEK JOGÁLLÁSA,

IRÁNYÍTÁSA ÉS FELADATAI

1. A Törzs (jogállás nélkül)

107) A Törzs a kapitányságvezető közvetlen alárendeltségében és irányítása alatt látja el a
bűnügyi  és  rendészeti  szakterületekhez  közvetlenül  nem  kapcsolódó  funkcionális
feladatokat.

108) Koordinálja és szervezi a rendőrkapitányság működésével, a kapitányságvezető, illetve
– a kapitányságvezető külön utasítására – az osztályvezetők döntéseinek előkészítésével
kapcsolatos feladatokat.

109) Ellátja  a  rendőrkapitányság  nyílt  és  titkos  ügykezelési  feladatait,  az  adatvédelmi
feladatokat,  a  „T”  ellátmánnyal  kapcsolatos  nyilvántartási,  ügyviteli  feladatokat,  a
bűnjelkezeléssel kapcsolatos feladatokat, működteti a bűnjelraktárt, a működés anyagi,
technikai,  pénzügyi  feltételeinek  biztosításával  kapcsolatos  rendőrkapitánysági
hatáskörbe tartozó feladatokat.

110) A szolgálati, illetve a rendvédelmi igazgatási jogviszony létesítésével, módosításával és
megszüntetésével,  az  összeférhetetlenség  megszüntetésével  kapcsolatos,  továbbá
fegyelmi  és  méltatlansági  eljárásban  a  munkáltatói  jogkör  gyakorlója  által
elektronikusan  legalább  fokozott  biztonságú  elektronikus  aláírással  kiadmányozott
jognyilatkozatokról a Törzs kiemelt  főelőadója, a Törzs ügykezelője, és Segédhivatal
részlegvezetője jogosult záradékolással hiteles papíralapú kiadmány készítésére. 

111) A Törzs kiemelt főelőadója:
a) A Törzs állományára vonatkozóan utasítási és ellenőrzési jogkörrel rendelkezik.
b) Intézi  a  rendőrkapitánysági  hatáskörbe  tartozó  személyügyi  ügyeket,  az

elismeréssel,  fegyelmi  és  kártérítési  felelősség  megállapításával,  valamint  a
rendőri  intézkedés  elleni  panaszok  intézésével  kapcsolatos  feladatokat.  Ennek
során lefolytatja  és döntésre előkészíti  a kapitányságvezető hatáskörébe tartozó
fegyelmi és kártérítési ügyeket.

c) A közérdekű adatokra és közérdekből nyilvános adatokra irányuló adatigénylések
megalapozottságát  megvizsgálja,  és  a  kapitányságvezető  döntését  előkészíti  a
határidőben megválaszolás érdekében.

d) Elkészíti,  és  a  kapitányságvezetőnek  kiadmányozásra  felterjeszti  a  Törzs
állománya, valamint az osztályvezetők munkaköri leírásait.

e) Végrehajtja  a  normaalkotással  kapcsolatos  feladatokat,  felülvizsgálja  a  helyi
intézkedéseket,  indokolt  esetben  kezdeményezi  a  módosítást,  hatályon  kívül
helyezést, vagy intézkedés kiadását. 

f) Indokolt esetben intézkedik együttműködési megállapodás megkötésére, a
meglévők kezelésére, felülvizsgálatára.

g) Az MRFK munkatervéhez igazodva összeállítja a rendőrkapitányság éves
munkatervét. 

h) Adatvédelmi  megbízottként  végrehajtja  és  végrehajttatja  a  Rendőrség
Elektronikus  Ügyintézés  és  Iratkezelés  Szabályzatban, valamint  a  Robotzsaru
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integrált ügyviteli, ügyfeldolgozói és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és
kötelező  használatáról,  jogosultság  rendjéről,  az  adatvédelem,  valamint  a
rendszerfejlesztés előírásairól szóló ORFK utasításban foglaltakat.

i) Ellátja  a  rendőrkapitányság  egyes,  elektronikus  ügyintézéssel  és
iratkezeléssel összefüggő feladatait.

j) Elvégzi a Másolatkészítési Szabályzat, valamint az Elektronikus Aláírási és
Elektronikus  Bélyegzési  Szabályzat  kiadásának  előkészítését,  folyamatos
karbantartását.

k) Végrehajtja  a  munkáltatói  intézkedés  elektronikus  kézbesítése  érdekében
szükséges feladatokat.

l) Végrehajtja  a  számára  előírt,  továbbá  a  kapitányságvezető  által  külön
meghatározott egyéb ellenőrzési feladatokat.

m)Biztosítja az alapellátó orvos, illetve pszichológus és a személyi állomány közötti
kapcsolatot,  elősegíti  az információk áramlását.  Közreműködik az alkalmassági
vizsgálatok és védőoltások megszervezésében, segíti az egészségfejlesztést célzó
programok megszervezését.

n) Szervezi, koordinálja és felügyeli az állomány képzéseit.
o) Ellátja  az  egészségvédelemmel  kapcsolatos  feladatokat,  valamint  felügyeli  a

tűzvédelemi előírások betartását. 
112) A  Segédhivatal  a  rendőrkapitányság  érkeztető  pontja.  Az  iratkezelési  feladatokat  a

Segédhivatal, valamint a szervezeti elemek ügykezelői önállóan végzik. A Segédhivatal
részlegvezetője és ügykezelője látja el a nyílt ügykezelési feladatokat.

113) A gazdasági előadó (ügyviteli segédelőadó/hivatali):
a) ellátja  a  rendőrkapitányság  anyagi-pénzügyi  tevékenységével  kapcsolatos

feladatokat; 
b) gondoskodik a rendőrkapitányság objektumának tisztaságáról, megfelelő higiéniás

állapotáról a takarítók által;
c) ellátja  a  közfoglalkoztatott  állománnyal  kapcsolatos  feladatokat,

koordinálja szabadságolásukat.
114) A  gazdasági  előadó  a  rendőrkapitányság  bűnjelkezelője.  Bűnjelkezelőként  ellátja  a

bűnjelkezeléssel kapcsolatos feladatokat, működteti a bűnjelraktárt. A bűnjelkezelést a
bűnügyi osztályvezető szakmai felügyelete alatt és irányításával látja el.

115) A rendszergazda (ügyviteli alkalmazott/IT):
a) működeti a rendőrkapitányság vezetékes, és vezeték nélküli hírrendszereit;
b) működteti  az  ügykezelési  és  ügyfeldolgozó  informatikai  rendszereket  és

gondoskodik az elérhető optimális informatikai eszközök rendelkezésre állásáról;
c) vezetői  döntés  szerint  gondoskodik  a  hozzáférési  jogosultságok  biztosításáról,

illetve megszüntetéséről;
d) felelős a szakmai feladatok teljesítésének informatikai támogatásáért. 

116) A Törzs személyi állományának részletes feladatait  és jogköreit  az egyes munkaköri
leírások tartalmazzák.

2. A Bűnügyi Osztály jogállása, irányítása

117) A Bűnügyi Osztály a rendőrkapitányság nyomozó hatósági feladatokat ellátó szervezeti
eleme.

118) A  Bűnügyi  Osztály  feladatait  a  bűnügyi  osztályvezető  közvetlen  irányítása  és
felügyelete  alatt  a  jogszabályoknak  és  közjogi  szervezetszabályozó  eszközöknek
megfelelően,  az  MRFK Bűnügyi  Igazgatóság szakirányítása  alatt,  továbbá a  megyei
rendőrfőkapitány, a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, valamint a kapitányságvezető
egyedi utasításai alapján hajtja végre.
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2.1. A Bűnügyi Osztály főbb feladatai

119) Az osztályvezető irányításával lefolytatja a hatáskörébe tartozó, vagy kijelölés alapján
utalt  ügyekben  a  bűncselekmények  nyomozását,  felderíti  az  elkövetőket,  elvégzi  a
bizonyításhoz szükséges eljárási cselekményeket és vizsgálati feladatokat.

120) Bűnügyi technikus útján elvégzi a tudomány és technika rendelkezésre álló eszközeinek
és módszereinek hatékony alkalmazásával a tárgyi bizonyítékok felkutatását, rögzítését.

121) A hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatokat.
122) A hatáskörébe tartozó ügyekben lefolytatja a közigazgatási eljárásokat, így különösen a

körözési eljárásokat és a rendkívüli halálesetek kivizsgálását. 
123) Teljesíti a titkos információgyűjtő tevékenységgel kapcsolatos feladatokat.
124) Szükség  szerint  a  társosztályokkal  koordinálva  közbiztonsági  és  egyéb  fokozott

ellenőrzéseket hajt végre.
125) Intézkedéseket kezdeményez és tesz a bűnözés helyi okainak feltárása és felszámolása

céljából, ennek során széleskörű együttműködést alakít ki a rendvédelmi, az állami, az
önkormányzati  szervekkel,  a társadalmi szervezetekkel,  az állampolgárok öntevékeny
közösségeivel,  és  az  oktatási  intézményekkel.  A  tömegkommunikáció  eszközeit
kihasználva propagandát fejt ki, a megelőzést szolgáló rendezvényeken részt vesz. 

126) A  bűnügyi  helyzet  folyamatos  értékelésével  és  elemzésével  közreműködik  a
közbiztonsági helyzet javításában.

127) Ellátja  a  hozzátartozók közötti  erőszak miatt  alkalmazható  távoltartással  kapcsolatos
bűnügyi feladatokat;

128) Ellátja  a  gyűlölet-bűncselekmények  kezelésével  összefüggő  rendőrségi  feladatok
végrehajtásáról szóló ORFK utasításban meghatározott bűnügyi feladatokat.

128/A)3 Ellátja  az  iskolaőrség  tevékenységéről  szóló  ORFK  utasításban  meghatározott
feladatokat.

129) A Bűnügyi Osztály személyi  állományának részletes  feladatait  és jogköreit  az egyes
munkaköri leírások szabályozzák.

2.2. A bűnügyi osztályvezető feladatai

130) A Bűnügyi Osztály állományát a bűnügyi osztályvezető közvetlenül vezeti és irányítja.
Felelős  a  rendőrkapitányság  bűnmegelőzési,  felderítési,  bűnüldözési  tevékenységért.
Szervezi  és  irányítja  az  osztály  hatáskörébe  tartozó  és  hatáskörébe  utalt  büntető  és
közigazgatási ügyeket, irányítja és felügyeli a körözési munkát. 

131) Az osztályvezető a Bűnügyi Osztály személyi állományának szolgálati elöljárója.
132) A bűnelemzés korszerű tudományos eszközeit és módszereit is felhasználva értékeli a

bűnüldözési, a nyomozási és a vizsgálati munka tapasztalatait. 
133) A  bűnügyi  helyzet  folyamatos  értékelésének  és  elemzésének  adatait  felhasználva

közreműködik  a  bűnügyi  szervek  munkáját  érintő  jogszabály,  közjogi
szervezetszabályozó  eszköz  előkészítésében,  közjogi  szervezetszabályozó  eszköz
elkészítésében.

134) Ellátja  a  rendőrkapitányság  bűnüldözési  adatkezelésekkel  kapcsolatos  feladatait.
Üzemelteti  a rendőrkapitányság által  kezelt  nyilvántartásokat.  Helyi szintű stratégiai,
valamint  egyedi  operatív  bűnelemzést  végez.  Alkalmazza,  fejleszti  a  bűnelemzéssel
kapcsolatos metodikai és módszertani ismereteket, 

135) Kapcsolatot  tart  a  társ-nyomozó  szervekkel,  a  felügyeletet  ellátó  ügyészekkel,  az
igazságügyi szakértőkkel.

136) Szervezi a bűnügyi szolgálat ellátását, felelős annak tevékenységéért, a túlszolgálatok, a
pótlékok és a készenléti díjak, valamint az egyéb járandóságok elszámolásáért.

137) Szervezi,  irányítja  és  ellenőrzi  a  bűnügyi  készenléti  szolgálatot,  a  nyomozások
időszerűségét. Szükség esetén figyelőszolgálatot, nyomozóportyát szervez. Ellenőrzi a

3 Megállapította a 7/2020. (XII.16.) kapitányságvezetői intézkedés
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folyamatos  ügyeket,  a  kényszerítő  eszközök  törvényes  alkalmazását,  valamint
személyes  szabadságot  korlátozó  intézkedések  jogszerűségét.  Figyelemmel  kíséri  a
statisztikai adatszolgáltatások, az egyéb adattovábbítások teljesítését.  

138) Felelős  a  törvényes  és  szakszerű  bűnjelkezelésért.  Koordinálja  és  ellenőrzi  a
bűnjelkezelési tevékenységet, betartatja a bűnjelkezelésre vonatkozó előírásokat. 

139) Gondoskodik a fogvatartottak biztonságos szállításának megszervezéséről, őrzéséről, a
fogvatartott szállításának, kísérésének megkezdése előtt eligazítást tart, vagy tartat. 

140) Az aktuális bűnügyi helyzet alapján meghatározza a bűnüldöző tevékenység fő irányait,
ennek  megfelelően  intézkedéseket  tesz,  illetve  kezdeményez  a  nyomozó  hatóság
hatékony működése érdekében.

141) Felelős a büntetőeljárások törvényes és szakszerű lefolytatásáért, a bűncselekmények és
az elkövetők felderítéséért. Díjkitűzésre javaslatot tehet.

142) Gondoskodik a titkos információgyűjtés körébe tartozó feladatok teljesítéséért. A bírói
engedélyhez kötött titkos információgyűjtés esetén gondoskodik a különleges eszközök
és módszerek alkalmazása iránti kérelem előterjesztéséről, illetve azok alkalmazásának
megszüntetésére  javaslat  megtételéről.  Az  MRFK  szakirányító  szervezeti  elemmel
együttműködve  biztosítja  a  hatékony  titkos  információgyűjtő  munkához  szükséges
anyagi  és  tárgyi  feltételeket,  folyamatosan  ellenőrzi  a  titkos  információgyűjtés
szabályainak érvényesülését. 

143) Gondoskodik  a  helyi  bűnügyi  információs  rendszer  működtetéséről  és  előírásszerű
használatáról, az adatvédelmi szabályok betartásáról. Javaslataival támogatja a megyei
információs rendszerek fejlesztését. 

144) Felelős a hozzátartozók közötti  erőszak miatt  alkalmazható távoltartással kapcsolatos
bűnügyi feladatok ellátásáért;

145) Felelős  a  gyűlölet-bűncselekmények  kezelésével  összefüggő  rendőrségi  feladatok
végrehajtásáról szóló ORFK utasításban meghatározott bűnügyi feladatok ellátásáért.

3. A Rendészeti Osztály jogállása, irányítása

146) A  Rendészeti Osztály  a  rendőrkapitányság  közrendvédelmi,  közlekedésrendészeti,
igazgatásrendészeti tevékenységet ellátó szervezeti eleme.

147) A  Rendészeti  Osztály  feladatait  a  rendészeti  osztályvezető  közvetlen  irányítása  és
felügyelete  alatt  a  jogszabályoknak  és  közjogi  szervezetszabályozó  eszközöknek
megfelelően, az MRFK Rendészeti Igazgatóság szakirányítása alatt, továbbá a megyei
rendőrfőkapitány,  a  rendészeti  rendőrfőkapitány-helyettes,  valamint  a
kapitányságvezető egyedi utasításai alapján hajtja végre.

3.1. A Rendészeti Osztály főbb feladatai

148) Ellátja a rendőrkapitányság közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti,
határrendészeti, csapatszolgálati, valamint védelmi tevékenységét. 

149) Folyamatosan  elemzi  és  értékeli  a  közrendvédelmi,  a  közlekedésrendészeti,  a
határrendészeti helyzet, valamint az igazgatásrendészeti tevékenység adatait. 

150) Közreműködik  a  közúti,  légi,  vasúti  és  vízi  közlekedés  rendje  zavartalanságának
fenntartásában,  ellenőrzi  a  forgalomban  résztvevő  járműveket,  azok  rakományát,
vezetőit,  a veszélyes áruk szállítását.  Részt vesz a használatarányos útdíj  rendszerrel
kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásában.

151) Szolgálatszervezéssel  folyamatos  járőrszolgálatot,  valamint  körzeti  megbízotti
szolgálatot  állít  ki  a  közterületek  ellenőrzése,  a  bűncselekmények és  szabálysértések
megelőzése és felderítése érdekében.

152) Végrehajtja  az  államhatár  rendjével,  határforgalom-ellenőrzéssel,  határőrizettel
kapcsolatos tevékenységet, az idegenrendészeti és dokumentációs feladatokat.

153) Elvégzi a hatáskörébe tartozó hatósági ellenőrzéseket.
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154) Működteti a rendőrkapitányság fegyverszobáját.
155) Működteti a rendőrkapitányság szolgálatparancsnoki rendszerét.
156) Részt  vesz  a  rendészeti  szakterületet  érintő  jogszabályok,  belső  szervezetszabályozó

eszközök véleményezésében.
157) Részt  vesz  a  rendészeti  szakterületet  érintő  együttműködési  megállapodások

kidolgozásában,  véleményezésében,  időszakos  felülvizsgálatában  és  szükség  szerinti
módosításában.

158) Katasztrófa,  elemi  csapás,  rendkívüli  esemény  helyszínén  részt  vesz  a  közrend  és
közbiztonság fenntartásában, tevékenysége kiterjed a természet-, és környezetvédelmi
követelmények betartására. 

159) Ellátja  a  gyülekezési  jog  hatálya  alá  tartozó  gyűlésekkel  kapcsolatos  feladatokat,
elkészíti a biztosítási terveket, részt vesz a rendezvények biztosításának előkészítésében,
rendbiztosi feladatokat teljesít.

160) A közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett  bűncselekmények esetén
követendő  rendőri  eljárás  szabályairól  szóló  60/2010.  (OT  34.)  ORFK  utasítás  17.
pontja szerint intézkedik a közúti közlekedési baleset helyszínén.

161) Gyakorolja a rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó közlekedési hatósági jogköröket.
162) Hatékonyan működteti  a rendelkezésre álló forgalom- és sebességellenőrző,  valamint

egyéb technikai eszközöket.
163) Ellátja a közlekedési baleset-megelőzési tevékenységből rá háruló feladatokat. A közúti

közlekedési  balesetek  megelőzése,  a  közlekedési  szabályok  betartása  érdekében  a
lakosság körében, intézményeknél propaganda tevékenységet folytat.

164) Együttműködik  a  rendőrség  szerveivel,  a  bíróságokkal  és  ügyészségekkel,  a
katasztrófavédelem szervezeteivel, a közlekedési hatósági szervezetekkel, a közútkezelő
szervezetekkel.

165) Széleskörű  együttműködést  valósít  meg  a  közbiztonság  javítása  érdekében
tevékenykedő  állami  szervekkel,  társadalmi  szervezetekkel,  az  állampolgárok
öntevékeny  közösségeivel,  az  e  körben  tevékenykedő  kutatási  és  oktatási
intézményekkel.

166) A  tömegkommunikáció  eszközeit  kihasználva  propagandát  fejt  ki  a  közbiztonság
javítására, fenntartására, ennek érdekében rendezvényeket, programokat szervez. 

167) Szakfelügyeletet  gyakorol  a  területén  működő fegyveres  biztonsági  őrségek felett,  a
hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben részt vesz az ellenőrzések végrehajtásában.

168) Ellátja a csapatszolgálati, valamint a mélységi ellenőrzési feladatokat. 
169) Közreműködik védett vezetők közúti utazásának biztosításában.
170) A  Bűnügyi  Osztály  szakirányítása  és  koordinálása  mellett  elvégzi  a  titkos

információgyűjtő tevékenységből adódó rendészeti feladatokat.
171) Szükség szerint  önállóan,  illetve a társosztályokkal,  az  együttműködő szervezetekkel

közlekedésrendészeti és egyéb fokozott ellenőrzést hajt végre.
172) Ellátja a személy-, és vagyonvédelmi tevékenységgel összefüggő hatósági ellenőrzési

feladatokat.
173) Együttműködik a polgárőr szervezetekkel, segíti működésüket, szükség esetén igényli

közreműködésüket.
174) Kapcsolatot tart a tevékenységét felügyelő ügyészséggel, illetve a bírósággal.
175) Teljesíti adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségeit.
176) Intézkedéstaktikai instruktorai útján közreműködik az személyi állomány képzésében.
177) Szervezi és teljesíti a rendészeti készenléti szolgálatot.
178) Ellátja – az előzőekben fel nem sorolt – mindazon rendészeti vonatkozású rendvédelmi

feladatokat,  amelyeket  jogszabály,  közjogi  szervezetszabályozó eszköz a hatáskörébe
utal, illetve amelyekre utasítást kap.

179) Ellátja  a  hozzátartozók közötti  erőszak miatt  alkalmazható  távoltartással  kapcsolatos
rendészeti feladatokat;
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180) Ellátja  a  gyűlölet-bűncselekmények  kezelésével  összefüggő  rendőrségi  feladatok
végrehajtásáról szóló ORFK utasításban meghatározott rendészeti feladatokat.

181) A Rendészeti Osztály személyi állományának részletes feladatait és jogköreit az egyes
munkaköri leírások szabályozzák.

182) A Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Alosztály:
a) biztosítja a rendőrkapitányság folyamatos közterületi járőrszolgálatát;
b) közreműködik  a  közúti,  vasúti  közlekedés  rendjének,  zavartalanságának

fenntartásában;
c) ellenőrzi a forgalomban résztvevő járműveket, azok vezetőit, rakományát;
d) szakterületére  vonatkozóan  koncepciókat,  stratégiai  és  fejlesztési  terveket,

javaslatokat dolgoz ki;
e) együttműködik  a  szakirányító  szervezeti  elemekkel,  más  rendőri  szervekkel,  a

közlekedési  hatóságokkal,  az  önkormányzatokkal,  az  ügyészségekkel  és
bíróságokkal, valamint a polgárőr szervezetekkel;

f) fokozott ellenőrzést szervez, illetve arra javaslatot tesz;
g) meghatározott őrzési, kísérési és biztosítási feladatokat teljesít;
h) a  szakirányító  által  meghatározottak  szerint  baleset-megelőzési  propaganda

tevékenységet végez a közlekedési balesetek visszaszorítása, a közlekedési morál
javítása érdekében;

i) AETR, valamint ADR ellenőrzéseket végez;
j) ellátja az objektumvédelmi feladatokat;
k) ellátja a hatáskörébe tartozó szakhatósági, hatósági feladatokat
l) lefolytatja  az  elzárással  sújtható  szabálysértések  miatti  elrendelt  előkészítő

eljárásokat, különös tekintettel a tulajdon elleni szabálysértésekre;
a) foganatosítja a szabálysértési őrizetbe vett elkövető bíróság elé állítását;
b) szabálysértési  ügyekben  a  szabálysértési  hatóság  bíróság  előtti  képviseletét

elláthatja, valamint a képviselet körében nyilatkozatot tehet.
183) A közrendvédelmi és közlekedésrendészeti alosztályvezető

a) szolgálati  elöljáróként  irányítja,  koordinálja,  ellenőrzi  az  alosztály  személyi
állományát;

b) elemzi  és  értékeli  az  alosztály  tevékenységét,  teljesíti  az  előírt
adatszolgáltatásokat;

c) felügyeli,  ellenőrzi,  illetve ellenőrizteti  a  helyszíni  bírságolási  tevékenységet,  a
rábízott helyszíni bírság tömböket tárolja, kiadja, visszavételezi;

d) elvégzi a baleset-megelőzési tevékenységből adódó feladatokat,  ellátja a Városi
Baleset-megelőzési Bizottság titkári feladatait; 

e) kapcsolatot tart más rendvédelmi szervek azonos jogállású vezetőivel, intézkedik
az együttműködés érdekében; 

184) A Körzeti Megbízotti Alosztály:
a) biztosítja  a  rendőrkapitányság  illetékességi  területén  a  körzeti  megbízotti

jelenlétet, a körzeti megbízotti feladatok ellátását;
b) biztosítja  a  napi  körzeti  megbízotti  szolgálatot  a  bűnügyi,  közbiztonsági  és

közlekedési helyzet figyelembevételével;
c) az együttműködő szervezetekkel közös szolgálatellátást szervez;
d) kapcsolatot  tart  az  állampolgárokkal,  a  települési  önkormányzatokkal,  a  helyi

lakossági, társadalmi- és gazdálkodó szervezetekkel, segíti munkájukat;
e) ellátja a településeken a rendőrség hatáskörébe tartozó – külön meghatározott –

helyi bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazgatási és rendészeti feladatokat.
185) A körzeti megbízotti alosztályvezető

a) szolgálati  elöljáróként  irányítja,  koordinálja,  ellenőrzi  az  alosztály  személyi
állományát;

b) elemzi  és  értékeli  az  alosztály  tevékenységét,  teljesíti  az  előírt
adatszolgáltatásokat;
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c) kapcsolatot tart más rendvédelmi szervek azonos jogállású vezetőivel, intézkedik
az együttműködés érdekében.

186) Az Igazgatásrendészeti Alosztály:
a) lefolytatja a hatáskörébe tartozó szabálysértési eljárásokat;
b) lefolytatja a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárásokat;
c) lefolytatja a hatáskörébe tartozó engedélyügyi eljárásokat;
d) ellátja a helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatos feladatokat;
e) vezeti  és  kezeli  az  igazgatásrendészeti  tevékenységhez  kapcsolódó

nyilvántartásokat;
f) kapcsolatot tart a tevékenységét felügyelő ügyészséggel, illetve a bírósággal;
g) intézkedik azokban az ügyekben, amelyeket a kapitányságvezető meghatároz.

187) Az igazgatásrendészeti alosztályvezető
a)  szolgálati  elöljáróként  irányítja,  koordinálja,  ellenőrzi  az  alosztály  személyi

állományát;
b) elemzi  és  értékeli  az  alosztály  tevékenységét,  teljesíti  az  előírt

adatszolgáltatásokat;
c) kapcsolatot tart más rendvédelmi szervek azonos jogállású vezetőivel, intézkedik

az együttműködés érdekében.
188) Az  alosztályok  személyi  állományának  részletes  feladatait  és  jogköreit  az  egyes

munkaköri leírások szabályozzák.
189) A rendőrkapitányságon fegyveres biztonsági őrség (a továbbiakban: FBŐ) működik.
190) Az FBŐ működését szabályozó jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben

meghatározott helyi vezetői feladatokat a rendészeti osztályvezető látja el.

3.2. A rendészeti osztályvezető feladatai 

191) A Rendészeti Osztály állományát közvetlenül a rendészeti osztályvezető irányítja, aki
felelős  a  rendőrkapitányság  közrendvédelmi,  közlekedésrendészeti,  valamint
igazgatásrendészeti tevékenységének működéséért, szakmai irányításáért.

192) Felelős  az  osztály  tevékenységéért,  a  túlszolgálatok,  a  pótlékok,  a  készenléti  díj,
valamint az egyéb járandóságok elszámolásáért.

193) Az  osztályvezető  vizsgálja  vagy  vizsgáltatja  ki  a  rendkívüli  események,  a
fegyverhasználat és a kényszerítő eszközök alkalmazásának körülményeit. 

194) Az  osztályvezető  gondoskodik  a  szolgálatirányító  parancsnoknál  elhelyezett
nyilvántartások  vezetéséről,  a  megismertetésre  átadott  iratok  megismeréséről,  annak
dokumentálásáról.  Ellenőrzi  az előzőek végrehajtását,  valamint  a  technikai  eszközök
meglétét és azok állapotát. 

195) Az osztályvezető rendszeresen ellenőrzi a szolgálatirányítói tevékenységet, a közterületi
állomány szolgálatellátását, a szolgálati gépjárművek igénybevételét. 

196) Felelős a hozzátartozók közötti  erőszak miatt  alkalmazható távoltartással kapcsolatos
rendészeti feladatok ellátásáráért;

197) Felelős  a  gyűlölet-bűncselekmények  kezelésével  összefüggő  rendőrségi  feladatok
végrehajtásáról szóló ORFK utasításban meghatározott rendészeti feladatok ellátásáért.

VII. FEJEZET
A RENDŐRKAPITÁNYSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE

1. Általános rendelkezések

198) A rendőrkapitányság szervezeti elemei szakmai tevékenységük során együttműködnek.
A  feladatkörbe  tartozó,  de  más  szervezeti  elem  feladatkörét  is  érintő  ügyekben  az
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érdekeltek egyeztetve járnak el. Az egyeztetésért, illetve a feladat végrehajtásáért az a
szervezeti  elem a  felelős,  amelynek  a  feladat  hatáskörébe,  vagy az  ügyrend  szerint
feladatkörébe tartozik.

199) A rendőrkapitányság  szervezeti  elemei  együttműködnek  az  MRFK-val,  más  rendőri
szervekkel, a társ-rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal, a munkaügyi, idegenrendészeti hatóságok szerveivel, a bíróságokkal és
ügyészségekkel, valamint az állami szervekkel, önkormányzatokkal, és a közbiztonság
fenntartásában érdekelt társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel.

200) A vezetők kötelesek együttműködni, egymást szükség szerint kölcsönösen tájékoztatni,
a más szervtől érkezett megkeresésekre azonos vezetői szinten válaszolni.

201) Az iratkezelés szervezeti rendjét a rendőrkapitányság Másolatkészítési Szabályzata, az
Elektronikus Aláírási és Bélyegzési Szabályzata, valamint az Elektronikus Ügyintézési
és  Iratkezelési  Szabályzat  és  Elektronikus  Ügyintézési  Szolgáltatási  Szabályzat
határozza meg. 

1.1. A különleges jogrenddel kapcsolatos általános feladatok

202) Az ügyrend rendelkezéseit különleges jogrendi időszakban az ezen időszakra vonatkozó
tervben, a hatályos jogszabályok szerint, valamint az e fejezetben foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.

203) A  rendőrkapitányság szervezeti  elemei különleges jogrendi időszakban – a kialakult
helyzet  függvényében  –  kitelepülhetnek.  Ebben  az  esetben  a  folyamatos  vezetést  a
tartalék vezetési pontokon működő irányító szervezeti elem valósítja meg.

204) Különleges  jogrendi  időszakban  a  Helyi  Törzset  működtetni  kell,  munkáját  a
rendőrkapitányság főépületében, kitelepülés esetén a rendőrkapitányság tartalék vezetési
pontján végzi.

1.2. Készenléti szolgálatok

205) Munkaidőn kívül vezető ügyeleti szolgálat működik, a vezetői döntések folyamatossága
érdekében.

206) A  vezető  ügyeleti  szolgálatba  a  kapitányságvezető,  az  osztályvezetők,  az
alosztályvezetők, valamint a bűnügyi osztály kiemelt főelőadója osztható be.

207) A vezető  ügyeletes  a  kiadmányozásra  jogosult  távollétében kiadmányozza  a  Be.,  az
Rtv., és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről  szóló  2012.  évi  II.  törvény  alapján  foganatosított  őrizetbe  vételi
határozatokat.

208)  A  vezető  ügyeleti  szolgálat  hétfő  07:30  órától  a  következő  hétfő  07:30  óráig  tart
(főszabályként). A vezető ügyeleti szolgálat tervezetét,  valamint annak megváltozását
az MRFK TIK részére meg kell küldeni.

209) A bűnügyi tevékenység folyamatossága érdekében 2 fős bűnügyi készenléti  szolgálat
működik (főszabályként):

a) munkanap 22:00 – 08:00 között;
b) pihenő- és munkaszüneti napon 00:00 – 24:00 óra között  

210) A  panaszok  felvételét  munkanapon  a  bűnügyi  állományból  naponta  kijelölt  2-2  fő
nyomozó (panaszos) végzi, akik ellátják a helyszíni szemlebizottság-vezetői, valamint
az egyéb azonnalos bűnügyi feladatokat. 

211) A  bűnügyi  készenléti,  valamint  a  panaszos  szolgálatot  ellátó  nyomozó  a
kapitányságvezető, a bűnügyi osztályvezető vagy a vezető ügyeletes utasítására egyéb,
munkaköréhez tartozó feladatot is ellát. 

212) A rendőrkapitányság állománya által  kezdeményezett  ideiglenes megelőző távoltartás
ügyek,  valamint  az  elzárással  is  sújtható  szabálysértések  előkészítő  eljárásainak
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munkaidőn kívüli intézése érdekében a Rendészeti Osztály tiszti és ügyintéző hivatásos
állománya rendészeti készenléti szolgálatot teljesít.

1.3. A személyi állomány főbb feladatai

213) A személyi állomány a szolgálatteljesítéssel, illetve munkavégzéssel kapcsolatos jogait,
és  kötelességeit  a  jogállásra  vonatkozó  jogszabályok  szerint  gyakorolhatja,  illetve
teljesíti.

214) Feladatát a tevékenységi körére vonatkozó jogszabályok, a közjogi szervezetszabályzó
eszközök,  az  ügyrend,  a  munkaköri  leírás  szerint  a  vezetői  utasítások  figyelembe
vételével, önállóan hajtja végre.

215) A  szervezeti  teljesítménycélok,  illetve  az  egyéni  teljesítményértékelés  során
meghatározott  célkitűzések  megvalósítása  útján  segíti  elő  a  rendőrkapitányság
feladatainak teljesülését.

216) Tevékenysége során a rábízott eszközöket és anyagokat rendeltetésszerűen használja és
megóvja. Vétkes károkozás esetén kártérítési felelősséggel tartozik. 

217) Más  szervezetek  feladatkörét  is  érintő  ügyben  a  hatáskörrel  rendelkező  és  illetékes
szervezet munkatársaival együttműködik, velük egyeztetve jár el.

218) A személyes  adataiban beállott  változást  soron kívül  jelenti  közvetlen  elöljárójának,
valamint a rendszeresített  változás-bejelentő formanyomtatványon keresztül megküldi
az MRFK részére. 

219) A tudomására jutott  minősített  adatot az arra vonatkozó szabályok szerint kezeli,  az
adó- és banktitkot, üzleti titkot és magántitkot megőrzi. A titok- és adatvédelemre, az
ügykezelésére  vonatkozó  szabályokat,  valamint  az  előírt  határidőket  betartja.  A
kiadmányozásra  előkésztett  iratokat  a  szolgálati  út  betartásával  terjeszti  fel  a
kiadmányozásra jogosulthoz úgy, hogy a kiadmányozásra jogosultnak az ellenőrzésre
elegendő ideje legyen, figyelemmel a határidőre.

220) A  tudomására  jutott  hivatalos  információt  a  hatáskörrel  rendelkező  és  illetékes
szervezeti  egységhez  eljuttatja,  illetve  az információ  alapján,  szükség esetén  eljárást
kezdeményez. 

221) Teljesíti  az  egészségi,  pszichikai,  fizikai  alkalmasság  megállapításával,  a  szolgálat-,
illetve keresőképtelenség megállapításával kapcsolatban előírt követelményeket.

222) Folyamatosan  gondoskodik  szakmai  és  jogi  ismereteinek  bővítéséről,  részt  vesz  a
részére  előírt  oktatásokon,  e-learning  képzéseken.  A  képzési  rendszerek  eléréséhez
szükséges azonosítókat és jelszavakat megőrzi és karbantartja.

223) Folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi elektronikus postafiókját. Az elektronikus
postafiókba érkezett adatot kézbesítettnek kell tekinteni. 

224) Köteles a munkakörének ellátásához szükséges informatikai azonosító adatait, jelszavait
karbantartani, megőrizni. Megtesz minden intézkedést azért, hogy ezekhez más személy
ne férjen hozzá. Hozzáférési jogosultságait kizárólag munkaköri feladatai keretei között,
célhoz kötötten gyakorolja.

225) A  papíralapú  és  elektronikus  iratról  a  Tatai  Rendőrkapitányság  Másolatkészítési
Szabályzatában foglaltak szerint készít másolatot. 

226) Az  ügy  előadója  köteles  az  ügykarbantartást  hetente  legalább  egy  alkalommal
végrehajtani. A keletkezett iratot alszámra iktatja. A beérkező iratot érkezteti, beemeli
(digitalizálja), hitelesíti, az ügyhöz csatolja vagy csatoltatja és alszámra iktatja.

227) Az ügyintéző  köteles  az elektronikus  úton (Robotzsaru,  Vezetői  Modul,  stb.)  kapott
feladatokat  folyamatosan  nyomon  követni,  végrehajtani  és  a  végrehajtás  tényét
rögzíteni.

 
1.4. Egyéb feladatok

228) A titkos ügykezelő feladatai:
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a) a minősített adat átvétele, minősített küldemény felbontása;
b) a minősített adat iktatása, tárolása;
c) a minősített adat szervezeti egységen belüli átadása, visszavétele;
d) a minősített adat szervezeti egységen kívüli továbbításának előkészítése;
e) a felhasználói jogosultság megszűnése esetén a minősített adat visszavétele;
f) a  minősített  adat  kezeléséhez  szükséges  iratkezelési  segédletek  főnyilvántartó

könyvben nyilvántartásba vétele és megnyitása;
g) a  minősített  adat  belföldre,  valamint  külföldre  továbbításához  szükséges

iratkezelési feladatok végrehajtása;
h) a minősített adat birtokban tartása;
i) a minősített adatot tartalmazó adathordozó megsemmisítésének előkészítése és a

megsemmisítésben részvétel.
229) A biztonsági vezető feladatai:

a) A  kapitányságvezető  átruházott  hatáskörében  utasítási  joggal  gyakorolja  a
kapitányságvezető  minősített  adat  védelmére  vonatkozó  jogosítványait.  Ennek
keretében felügyeli a személyi, a fizikai, valamint az adminisztratív biztonságra
vonatkozó szabályok helyi alkalmazását.

b) Intézkedik a minősített adat védelmére vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív
biztonsági rendelkezések betartásának ellenőrzésére, és az érkezett vagy készített
minősített  adatok  iratforgalmi  statisztikájának  minősítési  szintenként  bontásban
elkészítésére. Az ellenőrzés kiterjed a minősített adatot kezelő szervnél minden
kezelt minősített adat felhasználására és tárolására.

c) Intézkedik a NATO, NYEU, valamint  az EU és az EU intézményei  minősített
adatai tekintetében lefolytatott éves ellenőrzés eredményének és az érkezett vagy
készített  NATO,  NYEU,  valamint  az  EU  minősített  adatok  iratforgalmi
statisztikájának  minősítési  szintenként  bontásban  a  NATO-NYEU  Központi
Nyilvántartó,  valamint  az  EU  Központi  Nyilvántartó  részére  történő
megküldésére.

d) Intézkedik  a  nemzeti  minősített  adatok  éves  ellenőrzése  eredményének  és  az
érkezett  vagy  készített  nemzeti  minősített  adatok  iratforgalmi  statisztikájának
minősítési  szintenként  bontásban  a  Nemzeti  Biztonsági  Felügyelethez
megküldésére.

230) Az adatvédelmi megbízott feladatai:
a) Segíti  a  kapitányságvezetőt  az  adatkezelésre  vonatkozó  jogszabályok  és

közjogi szervezetszabályozó eszközök érvényre juttatásában, figyelemmel kíséri
az  adatvédelemmel  összefüggő  jogszabályok  változását,  előkészíti  a
kapitányságvezető adatvédelmi tárgyú döntéseit, adatvédelmi ellenőrzéseket hajt
végre.

b) Kivizsgálja  az  adatkezeléssel  kapcsolatos  panaszt.  Közreműködik,  és
segítséget nyújt az érintettek jogainak gyakorlásában.

c) A  kapitányságvezető  megbízásából  ellenőrzi  az  adatvédelmi  és
adatbiztonsági előírások megtartását,  a követelmények megszegésének észlelése
esetén  felhív  a  jogszerű  állapot  haladéktalan  helyreállítására,  a  hiányosságot
jelenti  a  kapitányságvezetőnek.  Indokolt  esetben  kezdeményezi  a  felelősség
megállapításához szükséges eljárás lefolytatását.

d) Gondoskodik az adatkezelő szerv új adatkezeléseinek bejelentéséről.
e) Ellenőrzi  az  egyes  adatállományokhoz  hozzáférési  jogosultságok

nyilvántartását.
f) Felügyeli  az  adatszolgáltatási  tevékenységet,  különös  tekintettel  a

nemzetközi együttműködés keretében továbbítandó személyes adatokra, felkérésre
állást foglal az adatok továbbításának jogszerűségével kapcsolatban.

g) Értékeli a rendőrkapitányság adatvédelmi és adatbiztonsági helyzetét.
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h) Kimutatást  vezet  a  közérdekű  nyilvános  adatok  megismerése  iránti  elutasított
kérelmekről, és azokról az MRFK adatvédelmi tisztviselőjét tájékoztatja.

i) Kimutatást vezet a személyes adat kezelésével kapcsolatos tájékoztatás-kéréssel,
helyesbítéssel,  törléssel,  tiltakozással  kapcsolatos  elutasított  kérelmekről,  és
azokról az MRFK adatvédelmi tisztviselőjét tájékoztatja.

231) Az egészségvédelmi megbízott biztosítja az alapellátó orvos, illetve a pszichológus és a
személyi  állomány  tagja  közötti  kapcsolatot,  elősegíti  az  információk  áramlását,
valamint közreműködik az alkalmassági vizsgálatok és védőoltások megszervezésében,
segíti az egészségfejlesztést célzó programok megszervezését.

232) A munkavédelmi megbízott végrehajtja a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó
eszközök  szerinti  munkavédelmi  feladatokat.  Az  előírt  munkavédelmi  oktatásokat
megtartja a kötelezett állomány számára. 

233) A  tűzvédelmi  megbízott  végrehajtja  a  jogszabályok  és  közjogi  szervezetszabályozó
eszközök szerinti tűzvédelmi feladatokat.

234) Az  áldozatvédelmi  referens,  és  a  bűnmegelőzési  felelős  ellátják  a  vonatkozó
jogszabályok és közjogi szervezetszabályzó eszközök szerinti külön feladataikat.

1.5. Funkcionális e-mail cím

231) A rendőrkapitányság funkcionális e-mail címei:
a) tatark@komarom.police.hu
b) drogprevenció.tatark@komarom.police.hu

232) A  funkcionális  e-mail  fiókhoz  hozzáféréssel  rendelkezők  szolgálati  idejük  alatt
rendszeresen,  legalább  napi  2  alkalommal  ellenőrzik  annak  tartalmát.  Amennyiben
beadvány érkezik, annak tartalma alapján a szükséges intézkedéseket megteszik.

233) A  tatark@komarom.police.hu fiókba  érkező  küldemények  érkeztetése  és  vezetői
szignálásra felajánlása a Segédhivatal  feladata.  A Segédhivatal  részlegvezetője,  vagy
ügykezelője a munkakezdéskor, a munka befejezését megelőzően, valamint ezek között
legalább óránként ellenőrzi a tatark@komarom.police.hu fiókot. 

234) Hivatali  munkaidőn  kívül  a  szolgálatirányító  parancsnok,  valamint  az  MRFK  TIK
ügyeletese ellenőrzi a tatark@komarom.police.hu funkcionális e-mail fiókot.

2. Működési okmányok

235) Az  ügyrendet  érintő  jogszabályi  és  közjogi  szervezetszabályozó  rendelkezéseket  a
vezetők folyamatosan figyelemmel kísérik, és indokolt esetben szövegszerű javaslatot
tesznek a módosításra.

236) Az ügyrendet a vezetők évente december 15-ig felülvizsgálják és indokolt  esetben a
módosítására javaslatot tesznek.

237) A  munkaköri  leírásban  személyre  szólóan  meg  kell  határozni  a  feladatokat,  a
kötelezettségeket,  és  a  jogosultságokat.  Ha  ezeket  jogszabály  vagy  közjogi
szervezetszabályozó eszköz határozza meg, akkor a jogforrást pontosan meg kell jelölni.

238) A munkaköri leírásnak alkalmasnak kell lennie a személyes felelősség megállapítására,
valamint a munkáltató és a munkavállaló közötti vitás kérdések eldöntésére.

3. Tervezési rend

239) A rendőrkapitányságon az alábbi terveket kell készíteni:
a) Éves  intézményi  és  szakmai  munkaterv:  az  előző  időszak  értékelése  alapján

tartalmazza a szervezet legfontosabb időszerű feladatait, a végrehajtás határidőit
és felelőseit, továbbá az értekezletek rendjét.

b) Ellenőrzési  terv:  tárgykörök  és  időszerűség  szerint  tartalmazza  a  kötelező,
valamint a vezető által indokoltnak tartott ellenőrzéseket.
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c) Szakfeladati  tervek:  egyes  tevékenységek  (pl.  objektumvédelem,  tűz  elleni
védekezés, magasabb készültségbe helyezés) végzésének szabályait rögzítik.

d) Feladat-,  végrehajtási  tervek:  egyes  feladatok,  bonyolultabb  folyamatok
teljesítésének rendjét határozzák meg.

e) Hatósági  és  szakfelügyeleti  ellenőrzési  tervek:  hatósági-rendészeti  jogkörökben
végzett ellenőrzésekre (pl. fegyveres biztonsági őrség, személy- és vagyonvédelmi
tevékenység).

f) Képzési terv.

4. Kiadmányozási rend

240) A kapitányságvezető kizárólagos kiadmányozási jogköre:
a)  az MRFK, az ORFK, a területi és magasabb szintű közigazgatási, államigazgatási

szervek, az országgyűlési biztosok felé irányuló iratok;
b) azon iratok és döntések, amelyeket jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó

eszköz, továbbá az ügyrend kizárólagos hatáskörébe utal;
c) azon egyéb iratok és döntések, amelyek kiadmányozását hatáskörébe vonja;
d) a méltányossági eljárásban hozott határozatok.

241) A  kapitányságvezető  nevében  és  megbízásából  a  Törzs  kiemelt  főelőadója
kiadmányozza  a  fegyelmi  eljárás,  valamint  a  kártérítési  eljárás  során  –  az  eljárást
elrendelő,  felfüggesztő  és  folyamatba  helyező  határozat,  az  összefoglaló  jelentés,  a
fenyítést  kiszabó,  a  szolgálati  beosztásból  felfüggesztő,  a  panasz  elbírálásáról  szóló
határozat, a hatáskörrel kapcsolatos határozat kivételével – keletkezett iratokat. 

242) A biztonsági vezető kiadmányozza a személyi biztonsági tanúsítványt, és a felhasználói
engedélyt.

243) A munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan legalább fokozott biztonságú
elektronikus  aláírással  kiadmányozott  iratról  záradékolással  hiteles  papír  alapú
kiadmány  elkészítésére  jogosult  a  Törzs  kiemelt  főelőadója,  a  Törzs  ügykezelője,
valamint a Segédhivatal részlegvezetője. 

244) A  Törzs  kiemelt  főelőadója,  a  Törzs  ügykezelője,  valamint  a  Segédhivatal
részlegvezetője  a  szolgálati  viszony létesítésével,  módosításával  és  megszüntetésével
kapcsolatos,  az  összeférhetetlenség  megszüntetésére  irányuló,  továbbá a  fegyelmi  és
méltatlansági  eljárásban,  valamint  a  kártérítési  eljárásban  a  munkáltatói  jogkör
gyakorlója részéről elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással
kiadmányozott jognyilatkozatról záradékolással hiteles papíralapú kiadmány készítésére
jogosult.

245) Az osztályvezető kiadmányozza a hatáskörébe tartozó ügy iratait.
246) Az  osztályvezető  kiadmányozza  a  vezetett  osztály  személyi  állományának

szabadságengedélyét.
247) Az osztályvezető kiadmányozza a vezetett osztály hatáskörébe tartozó, illetve oda utalt

közigazgatási  hatósági  eljárásban  keletkezett  iratot  a  kapitányságvezető  nevében  és
megbízásából.

248) Az  igazgatásrendészeti  alosztályvezető  helyett  elsősorban  az  engedélyügyi  referens,
másodsorban a szabálysértési kiemelt főelőadó jogosult kiadmányozásra.

249) Az előállítás időtartamának Rtv. 33. § (3) bekezdése szerinti meghosszabbításáról szóló
döntés kiadmányozására munkaidőn kívül a vezető ügyeletes is jogosult.

250) A  hozzátartozók  közötti  erőszak  miatt  alkalmazható  távoltartásról  szóló  2009.  évi
LXXII.  törvény  szerinti  –  a  rendőrkapitányság  állománya  által  kezdeményezett  –
ideiglenes megelőző távoltartás ügyben az osztályvezetők, az alosztályvezetők, valamint
a  szabálysértési  előadó  és  a  szabálysértési  segédelőadó  jogosult  kiadmányozásra.
Munkaidőn kívül a rendészeti készenléti szolgálatot ellátó végzi a kiadmányozást.
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251) A Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti  Alosztály szabálysértési  előadója,  illetve
szabálysértési segédelőadója kiadmányozza a szabálysértési előkészítő eljárásban hozott
döntést, a rendészeti osztályvezető nevében és megbízásából.

252) A büntetőeljárás, szabálysértési és egyéb hatósági eljárás során az idézés elektronikus
kiadmányozására és expediálására az ügy előadója jogosult. 

253) A rendészeti  végrehajtó  állomány  tagja  kiadmányozza  a  közúti  közlekedésről  szóló
1988. évi I. törvény 20. § m) pont szerinti, rendőrségi hatáskörbe tartozó közigazgatási
hatósági eljárás helyszíni intézkedése kapcsán kiállított végzést, határozatot.

254) A  használatarányos útdíj  ellenőrzését végző kiadmányozza a közigazgatási eljárásban
hozott döntést, a kapitányságvezető nevében és megbízásából.

254/A)4 A  kapitányságvezető  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.

255) A  helyettesítés  céljából  delegált  kiadmányozási  jog  a  jogosult  távollétében
gyakorolható.

256) Az elektronikus iratról záradékolással papír alapú kiadmány, illetve a papír alapú iratról
elektronikusan hiteles irat készítésére az arra munkaköri leírásban feljogosított személy
jogosult.

257) A munkaköri leírások tartalmazzák az átruházott, illetve helyettesítési jogköröket.  

VIII. FEJEZET
ÉRTEKEZLETEK RENDJE

258) A kapitányságvezető az alábbi értekezleteket tartja: 
a) Napi koordinációs értekezlet:

 időpontja: szolgálati nap 07:30 óra
 helye: kapitányságvezetői iroda
 résztvevői: osztályvezetők, Törzs kiemelt főelőadó, eseti berendeltek
 napirend: napi események, feladatok
 emlékeztető: nem készül

b) Parancsnoki értekezlet:
 időpontja: évente egyszer (MRFK évértékelő értekezletet követően)
 helye: berendelő szerint
 résztvevői: teljes állomány és meghívottak
 napirend: megelőző évi munka értékelése
 emlékeztető: nem készül

c) Vezetői értekezlet:
 időpontja: legalább negyedévenként,
 helye: berendelő szerint;
 résztvevői: osztályvezetők,  alosztályvezetők,  Törzs  kiemelt

főelőadó;
 napirend: berendelő szerint;
 emlékeztető: készül.

d) Állománygyűlés:
 időpontja: berendelő szerint;
 helye: berendelő szerint;
 résztvevői: teljes, vagy külön berendelő szerinti állomány;
 napirend: berendelő szerint;
 emlékeztető: vezetői döntés szerint.

IX. FEJEZET
4 Megállapította a 7/2020. (XII.16.) kapitányságvezetői intézkedés
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI, ÉS KAPCSOLATRENDSZER

259) A  rendőrkapitányság  feladatainak  ellátása  során  együttműködik  az  állami  és
önkormányzati  szervekkel,  a  társadalmi  és  gazdálkodó  szervezetekkel,  az
állampolgárokkal, civil és kisebbségi szervezetekkel, valamint a külföldi és nemzetközi
rendvédelmi szervekkel;

260) Szervezi  az  MRFK által  meghatározott  feladatok  végrehajtását,  együttműködik  más
rendvédelmi szervekkel.

261) A  rendőrkapitányság  együttműködik  a  települési  önkormányzatokkal.  A
kapitányságvezető  személyesen  vagy  megbízottja  útján  beszámol  a  települési
önkormányzat képviselőtestülete előtt, az önkormányzat által kitűzött testületi ülésen.

262) A rendőrkapitányság folyamatos kapcsolatot tart az ügyészi és bírósági szervekkel az
eljárások törvényessége, szakszerűsége, időszerűsége érdekében.

263) A rendőrkapitányság  stratégiai  partnerei  a  polgárőr  egyesületek,  valamint  az  egyéb
rendészeti feladatot ellátó személyek, illetve azok munkáltatói.

264) Az alkotmányos jogok biztosítása érdekében a rendőrkapitányság állománya teljesíti a
jogszabályok  szerinti  kötelezettségeit  az  állampolgárok  érdekeit  védő  szervezetek
irányába.

265) Együttműködési  megállapodást  köthet  –  a  megyei  rendőrfőkapitány egyetértésével  –
társadalmi,  illetve  gazdálkodó  szervezetekkel,  és  állampolgárok  azon  közösségeivel,
melyek a közrend és közbiztonság fenntartásában részt vesznek. 

X. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

266) Jelen  ügyrend  a  megyei  rendőrfőkapitány  jóváhagyásával  válik  érvényessé,  és  a
jóváhagyást követő napon lép hatályba.

267) Az  ügyrend  hatályba  lépésével  egyidejűleg  a  Tatai  Rendőrkapitányság  ügyrendjéről
szóló 1/2019. (VI.07.) számú kapitányságvezetői intézkedés hatályát veszíti. 

268) Az ügyrendet a személyi állománnyal ismertetni kell.
269) Az ügyrend hatályba lépésétől számított 30 napon belül felül kell vizsgálni a munkaköri

leírásokat és a szükséges módosításokat el kell végezni.

Dr. Friedrich Gábor r. ezredes
    kapitányságvezető

Készült: 1 elektronikus példányban
Terjedelem: 1 példány 25 + 2 oldal
Melléklet: 1. sz. melléklet: Rendőrkapitányság szervezeti felépítése 1 lap

2. sz. melléklet: Rendőrkapitányság engedélyezett létszáma 1 lap
Kapják: MRFK Hivatal

Tatai Rk.  
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ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

11050-119/1-2/2020.ált. 
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