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a Készenléti Rendőrség Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

(egységes szerkezetben a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedéssel) 1 
 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. 
§ (1) bekezdésében és a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és 
hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Készenléti 
Rendőrség feladatairól, szervezetéről, irányítási és működési rendjéről kiadom az alábbi 
 

 
i n t é z k e d é s t: 

 
I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
1. Az intézkedés (a továbbiakban: SZMSZ) hatálya kiterjed a Készenléti Rendőrségre (a 

továbbiakban: KR) és annak szervezeti egységeire, szervezeti elemeire, azok teljes 
személyi állományára.  

                                                 
1 Módosította:   
 a Készenléti Rendőrség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (II. 06.) KR Pk. intézkedés módosításáról 

szóló 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés [a továbbiakban: 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés], 
 a Készenléti Rendőrség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (II. 06.) KR Pk. intézkedés módosításáról 

szóló 32/2022. (VII.18) KR Pk. intézkedés [a továbbiakban:32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés], 
 a Készenléti Rendőrség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (II. 06.) KR Pk. intézkedés módosításáról 

szóló 37/2022. (VII. 8.) KR Pk. intézkedés [a továbbiakban:37/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés], 
 a Készenléti Rendőrség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (II. 06.) KR Pk. intézkedés módosításáról 

szóló 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés [a továbbiakban: 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés], 
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2. A KR szervezeti felépítését az 1. melléklet 2, a szervezeti ábráját a 2. melléklet 3 
tartalmazza. 

II. FEJEZET 
A KR JOGÁLLÁSA, FELADATAI  

 
3. A KR Alapító okiratának számát, keltét, az alapítás időpontját, az alaptevékenységének 

kormányzati funkció szerinti besorolását a 3. melléklet,4 a KR vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséggel járó munkaköreit a 4. melléklet tartalmazza.  

 
4. A KR a közbiztonság és a belső rend védelme érdekében ellátja a Rendőrség szerveiről és 

a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 9-9/B. §-ában meghatározott feladatokat.5 

 
 

III. FEJEZET 
A PARANCSNOK  

 
5. A parancsnok: 

a) felelős a különleges jogrend alatti feladatok szervezéséért és teljesítéséért, egyes 
honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, 
rendkívüli intézkedések végrehajtásában történő közreműködésért; 

b) jogosult a KR törzse működésének elrendelésére; 
c) jogosult a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 

26/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján kiemelt biztonsági intézkedés végrehajtásának 
elrendelésére; 

d) irányítja és koordinálja a személy- és objektumvédelmi feladatok végrehajtásába 
bevont rendőri erők tevékenységét; 

e) jogosult útzár és a KR hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtása során fokozott 
ellenőrzés elrendelésére;  

f) évenként értékeli a KR tevékenységét, stratégiai terveinek megvalósulását és annak 
megfelelően intézkedik azok aktualizálására; 

g) gondoskodik a KR-t érintő jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó 
eszközökben előírt jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről; 

h) jóváhagyja az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek, szervezeti elemek és 
személyek alábbi munkaokmányait, illetve dokumentumait: 
ha) az éves munkaterveket és a végrehajtásukról szóló jelentéseket, 
hb) az 54. pontban meghatározott szervezeti egységek, szervezeti elemek ügyrendjét, 
hc) a szervezeti egységek, szervezeti elemek jelentősebb terveit (műveleti, biztosítási, 

alkalmazási stb.), 
hd) az országos rendőrfőkapitány, helyettesei, valamint az általános rendőrségi 

feladatok ellátására létrehozott szerven (a továbbiakban: Rendőrség) kívüli 
szervek vele azonos jogállású vezetői részére készített iratokat, 

he) a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket és javaslatokat, 
hf) a különleges jogrend idején ellátandó feladatokra való felkészülés és azok 

végrehajtási okmányait, 

                                                 
2 Módosította: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 19. pontja. 
3 Módosította: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 20. pontja. 
4 Módosította: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 21. pontja. 
5 Módosította: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 1. pontja 
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hg) a közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők és beosztottak munkaköri leírásait; 
i) gondoskodik: 

ia)  a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerinti, a rendőri intézkedés 
elleni panaszokkal összefüggő elsőfokú eljárás lefolytatásáról, 

ib)  a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 
hatálya alá tartozó panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálásáról, valamint 
az egyéb bejelentésnek nem minősülő bejelentések kezelésével összefüggő, – a 
panaszok és bejelentések kezeléséről szóló 51/2013. (XII. 16.) ORFK utasításban 
meghatározott – feladatok végrehajtásáról; 

j) képviseli a KR-t; 
k) jogosult a KR és más szervek közötti együttműködési megállapodások megkötésére és 

a KR Kötelezettségvállalási Szabályzatában foglaltak szerint dönt a szerződések 
megkötésének tárgyában; 6 

l) irányítja a KR nemzetközi kapcsolatait; 
m) felelős a KR sajtó- és tömegkommunikációs tevékenységéért, engedélyezi a médiában 

a KR képviselőjeként adandó nyilatkozatokat és a közlemény megjelenését; 
n) kezdeményezi a KR működését, feladatkörét érintő jogszabályok és a közjogi 

szervezetszabályozó eszközök megalkotását, módosítását, hatályon kívül helyezését; 
o) gondoskodik a belső kontrollrendszer kiépítéséről, működtetéséről; 
p) gondoskodik a hatáskörébe tartozó belső normák, egyéb szabályzatok megalkotásáról, 

összhangjáról, érvényre juttatásáról és a szükséges dereguláció elvégzéséről; 
q) javaslatot tesz a KR szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyására; 
r) a szerv vezetőjeként ellátja az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), valamint a minősített 
adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben meghatározott feladatokat, kijelöli a 
KR adatvédelmi tisztviselőjét, gondoskodik a KR adatvédelmi szabályzatának 
kiadásáról, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére 
irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat kiadásáról;7 

s) felelős a minősített adat védelmi feltételeinek kialakításáért; kijelöli a KR biztonsági 
vezetőjét, gondoskodik a KR biztonsági szabályzatának kiadásáról; 

t) kijelöli a KR elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyét, kiadja 
a KR informatikai biztonsági szabályzatát; 

u) kijelöli az elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt, valamint 
ellátja a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
1995. évi LXVI. törvényben a közfeladatot ellátó szerv vezetőjének hatáskörébe utalt 
feladatokat, továbbá a Hivatal vezetője (a továbbiakban: hivatalvezető) útján 
biztosítja a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 
szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §-ában foglalt feladatok ellátását;8 

v) gondoskodik az egészségügyi szolgálat, a foglalkozás-egészségügyi, a 
közegészségügyi-járványügyi, a munkavédelmi és a tűzvédelmi feladatok ellátásáról; 9 

w) gondoskodik a KR ellátási körébe tartozó önálló gazdasági szervezettel nem 
rendelkező szervekkel – Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), 

                                                 
6 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 1. pontja 
7 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 2. pontja 
8 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 3. pontja 
9 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 3. pontja 
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Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, Nemzetközi Oktatási Központ (a 
továbbiakban együttesen: a KR ellátási körébe tartozó szervek)10 – történő 
munkamegosztási megállapodások megkötéséről és az abban foglaltak 
végrehajtásáról;  

x) gondoskodik a bűnügyi technikai szakterület országos szakmai irányításáról, ennek 
keretében a szakterület ellátásához szükséges eszközök beszerzéséről, a bűnügyi 
technikai és bűnügyi kutyavezetői tevékenységet segítő egységes módszertani 
útmutató kiadásáról, a helyszíni szakmai segítségnyújtásról, a bűnügyi helyszínelő 
egységek szakanyaggal történő ellátásáról, továbbá gondoskodik a kiemelt ügyekben a 
KR és a területi szervek részére a bűnügyi technikai feladatok (laboratóriumi 
nyomkutató és nyomrögzítő feladatok) végrehajtásáról (a szagmaradványok és 
személyi szagminták rögzítésével, konzerválásával, valamint azonosításával 
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 25/2018. (VI. 21.) ORFK utasításban 
foglaltak alapján); 

y) felelős – a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény alapján – a KR 
üzemeltetésében lévő fogdában történő fogvatatásért;11 

z) kijelöli a KR biztonsági összekötőjét, gondoskodik a KR létfontosságú rendszerei és 
létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről; 

aa) a Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. 
(VI. 24.) BM rendelet [a továbbiakban: 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet] 1. § (2) 
bekezdése alapján vezeti a KR-t, mint területi nyomozó hatóságot, amelynek nyomozó 
szerve a Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: NNI)12;  

bb) gondoskodik a személyi állomány képzéséről és továbbképzéséről; 
cc) gondoskodik az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot 

megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek 
kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 2. melléklet IX. pont alapján a 
Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban: 
MLN Kft.) kapcsolatos tulajdonosi joggyakorlásából fakadó feladatok 
végrehajtásáról, gyakorolja az alapítói jogokat a vonatkozó jogszabályok és az MLN 
Kft. alapító okiratában foglaltaknak megfelelően; 13 

dd)  a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 65/A. § (1) bekezdése alapján a 
légiközlekedés biztonsága érdekében repülésbiztonsági szervezetet működtet; 14 

ee) irányítja az NNI feladatainak ellátásához szükséges minősített adatok és nyílt 
információk gyűjtését.15 

 
 

IV. FEJEZET 
A HELYETTESÍTÉS RENDJE 

  
6. A parancsnokot akadályoztatása vagy tartós távolléte – így különösen betegsége, 

szabadsága, külföldi kiutazása, illetve a szolgálati helyről legalább egy napot meghaladó 
kiküldetése – esetén a KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság igazgatója (a 
továbbiakban: SZOVIG igazgató) helyettesíti azzal, hogy az elemi költségvetés, az éves 

                                                 
10 Hatályon kívül helyezte: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 48. pont a) alpontja  
11 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 4. pontja 
12 Módosította: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 22. pont a) alpontja 
13 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 6. pontja 
14 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 6. pontja 
15 Módosította: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 2. pontja 
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beszámoló, a mérlegjelentés, az időközi költségvetési jelentés, az időközi mérlegjelentés 
aláírási jogát csak a KR Költségvetési Igazgatóság igazgatójával (a továbbiakban: KIG 
igazgató) együtt gyakorolhatja. 16  

 
7. A parancsnok helyetteseként  

a) a SZOVIG igazgató akadályoztatása és tartós távolléte esetén a KR Rendészeti 
Igazgatóság igazgatója (a továbbiakban: REIG igazgató);  

b) a SZOVIG igazgató és a REIG igazgató egyidejű akadályoztatása és tartós távolléte 
esetén az NNI igazgatója; (a továbbiakban: NNI igazgató); 17 

c) a SZOVIG igazgató, a REIG igazgató, és az NNI igazgató egyidejű akadályoztatása és 
tartós távolléte esetén a KR Különleges Szolgálatok Igazgatóság igazgatója (a 
továbbiakban: KSZI igazgató);  

d) a SZOVIG igazgató, a REIG igazgató, az NNI igazgató és a KSZI igazgató egyidejű 
akadályoztatása és tartós távolléte esetén a KR Regionális Bevetési Igazgatóság 
igazgatója (a továbbiakban: RBI igazgató);18 

e) a SZOVIG igazgató, a REIG igazgató, az NNI igazgató, a KSZI igazgató és az RBI 
igazgató egyidejű akadályoztatása és tartós távolléte esetén a KR Határvadász Ezred 
ezredparancsnoka (a továbbiakban: HVE ezredparancsnok) 19 

jár el úgy, hogy az elemi költségvetés, az éves beszámoló, a mérlegjelentés, az időközi 
költségvetési jelentés, továbbá az időközi mérlegjelentés aláírási jogát csak a KR KIG 
igazgatójával együtt gyakorolhatja.   

 
8. A 7. pont a)-e) alpontjában meghatározott vezetők egyidejű akadályoztatása és tartós 

távolléte esetén a helyettesítést a KR Műszaki és Üzemeltetési Igazgatóság igazgatója (a 
továbbiakban: MÜIG igazgató), illetve az ő távolléte esetén a KIG igazgató látja el. A 
MÜIG igazgató és a KIG igazgató a helyettesítés során a parancsnok hatáskörébe tartozó 
fegyelmi és személyzeti jogkört nem gyakorolhat.  

 
9. A KR – szolgálatot ellátó – ügyeletvezetője hivatali munkaidőn kívül, a parancsnok és a 

helyettesek egyidejű távolléte esetén gyakorolja az általános rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek 
ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 
ORFK utasításban, illetve a vonatkozó KR parancsnoki intézkedésben meghatározott 
jogköröket, valamint megteszi az elsődleges intézkedéseket.  

 
10. Az ügyrend kiadására kötelezett szervezeti egységek és szervezeti elemek vezetői 

helyettesítésének és az iratok kiadmányozásának rendjét az ügyrendek határozzák meg. 20 
 
 
 
 
 
 
 

V. FEJEZET 

                                                 
16 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 7. pontja 
17 Módosította: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 22. pont b) alpontja 
18 Módosította: a 37/2022. (VIII. 8.) KR Pk. intézkedés 2. pontja 
19 Módosította: a 37/2022. (VIII. 8.) KR Pk. intézkedés 2. pontja 
20 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 8. pontja 
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A PARANCSNOK RÉSZÉRE JOGSZABÁLYBAN MEGÁLLAPÍTOTT  
EGYES JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA;  

KIADMÁNYOZÁS  
 
11. A KR-nek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (6) bekezdése 

szerinti képviseletét a parancsnokon kívül a KIG igazgatója minden pénzügyi 
kötelezettségvállalással járó ügyben, a KR igazgatói, főosztályvezetői, osztályvezetői és 
alosztályvezetői21 és a HVE azokkal azonos jogállású vezetői22 a KR 
Kötelezettségvállalási Szabályzatában meghatározottak alapján gyakorolják. 

 
11/A. 23 Az NNI Műveleti Szolgálat (a továbbiakban: NNI MSZ) Ellátó Osztály a speciális 

működési kiadások fedezetéül szolgáló elkülönített előirányzat felhasználásának 
részletes szabályairól szóló BM utasítás (a továbbiakban: BM utasítás) 
szabályozási tárgykörébe tartozó, a titkos információgyűjtésre, valamint a leplezett 
eszközök alkalmazására rendelt speciális működési kiadásokra biztosított 
pénzeszközökkel a hivatkozott BM utasítás szabályai szerint   gazdálkodik. 

 
12. Az igazgatók a parancsnok nevében és megbízásából kiadmányozzák: 24 

a) az alárendeltségükbe tartozó személyi állomány tekintetében a szolgálati gépjárművek 
telephelyen kívül történő eseti tárolásának engedélyezése tárgyában hozott döntést; 

b) a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló Korm. 
rendelet hatálya alá tartozó szerződéseket a szolgáltatási igényt előterjesztővel és ezek 
végrehajtásával összefüggésben az alárendeltségükbe tartozó személyi állománnyal 
megkötendő megbízási szerződéseket és a teljesítés-igazolásokat; 25 

c) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény és a képfelvétel, a hangfelvétel, 
valamint a kép- és hangfelvétel készítés egyes szabályairól szóló 15/2022. (IV. 7.) 
ORFK utasítás 34. pontja alapján a szervezeti egység feladatkörében – a rendőri 
feladat ellátásának képi dokumentálása során – készített képfelvételek, hangfelvételek 
kiadására irányuló megkeresések tárgyában – a 23. pont f) alpontban rögzítettek 
kivételével – hozott döntést.26 

 
13. A SZOVIG igazgató a parancsnok nevében és megbízásából kiadmányozza: 27 

a) a több igazgatóság állománya által végrehajtott feladatokra vonatkozó szolgáltatási 
tárgyú szerződéseket; 

b) a SZOVIG által kezdeményezett közbeszerzések, valamint beszerzések alapján 
előkészített szerződéseket, megrendeléseket;  

c) a feladatkörébe tartozó és az állománya vagy harmadik személy által végrehajtandó 
feladatok tárgyában kötött szerződéseket a teljesítés igazolására feljogosított személy 
kijelölésével egyidejűleg.  

 
 
 
 

                                                 
21 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 9. pontja 
22 Módosította a: 37/2022. (VIII. 8.) KR Pk. intézkedés 3. pontja 
23 Beiktatta: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 3. pontja (hatályos 2023. március 11. napjától) 
24 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 9. pontja 
25 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 9. pontja 
26 Beiktatta: a 32/2022. (VII.18.) KR Pk. intézkedés 1. pontja (hatályos 2022. július 17. napjától) 
27 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 9. pontja 
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14. A REIG igazgató a parancsnok nevében és megbízásából kiadmányozza:  

a) a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló Korm. 
rendelet alapján kötött szerződésbe foglalt objektumvédelmi feladatok ellátására a KR 
személyi állományába tartozó személlyel kötött megbízási szerződéseket; 

b) a területi rendőri szervek megerősítő erői igényeinek tárgyában hozott döntést; 
c)  28 

 
15. Az NNI igazgató a parancsnok nevében és megbízásából kiadmányozza: 29 

a) a nyomozó hatóság tagjával30 szemben fennálló összeférhetetlenség esetén a 
nyomozásból való kizárásáról szóló határozatot; 

b) a személyvédelem elrendeléséről és a személyvédelem kezdeményezésére irányuló 
indítvány elutasításáról szóló határozatot; 

c) a 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet 6. § (2) bekezdése alapján a hatáskörbe utalás 
elrendelésére vonatkozó előterjesztést, valamint az illetékességi vagy hatásköri 
összeütközésre vonatkozó indítványt. 31 

 
15/A.32 Az NNI osztályvezetői a parancsnok nevében és megbízásából kiadmányozzák: 33 

a) a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 127. §-ában 
meghatározott rendbírság kiszabásáról rendelkező határozatot; 

b) a bűnügyek egyesítéséről, valamint elkülönítéséről szóló határozatot (Be. XXVI. 
fejezet); 

c) a szakértő, tolmács kirendeléséről, kirendelés alóli felmentéséről, valamint a 
kizárásáról szóló határozatot (Be. XXXI. fejezet); 

d) a leplezett eszközök alkalmazására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket (Be. 
Hatodik rész); 

e) a terhelt vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 
személy őrizetének34 elrendeléséről, valamint annak megszüntetéséről szóló 
határozatot (Be. XLIV. fejezet); 

f) a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések – így 
különösen: távoltartás, bűnügyi felügyelet, letartóztatás, előzetes 
kényszergyógykezelés – elrendelésére, valamint az azok megszüntetésére irányuló 
előterjesztéseket; 

g) a vagyont érintő kényszerintézkedések – így különösen: kutatás, motozás, 
lefoglalás, zár alá vétel, elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele –
elrendelésére, valamint az azok megszüntetésére irányuló előterjesztéseket, 
határozatokat; 

h) a nyomozás megindításával, az eljárás felfüggesztésével, megszüntetésével 
kapcsolatos határozatokat; 

i) a Be. 362. § (1) bekezdése szerinti, az a)–h) alpontban nem szereplő 
határozatokat; 

                                                 
28 Hatályon kívül helyezte: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 48. pont c) alpontja 
29 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 10. pontja 
30 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 27. pont a) alpontja  
31 Beiktatta: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 2. pontja (hatályos 2023. március 11. napjától) 
32 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 11. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
33 Módosította: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 4. pontja 
34 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 27. pont b) alpontja 
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j) a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötött eszközeinek alkalmazására 
vonatkozó kérelmeket (a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény VII. 
fejezet). 

15/B.35 Az NNI készenlétes parancsnoka forrónyomos szolgálata teljesítése során a KR 
parancsnok nevében és megbízásából kiadmányozza:  
a) a nyomozás elrendelése, a körözés kibocsátása, a letartóztatás kezdeményezése, a 

kényszerintézkedések és a bűnügyi őrizetbevétel elrendelése tárgyában hozott 
döntést, valamint 

b) a nyomozási cselekmények elvégzéséhez szükséges határozatokat, megkereséseket. 
 
16. A KSZI igazgató a parancsnok nevében és megbízásából kiadmányozza:  

a) 36 
b) a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet 

meghaladó járművek közlekedéséről szóló NFM rendelet, valamint a rendőrségi 
szolgálati helikopterek igénybevételének rendjéről szóló ORFK utasítás hatálya alá 
tartozó, a szolgáltatási igényt előterjesztővel megkötendő szerződéseket és  ennek 
végrehajtására az alárendeltségükbe tartozó személyi állománnyal megkötendő 
megbízási szerződéseket és a teljesítés-igazolásokat; 37 

c) a KSZI által kezdeményezett közbeszerzések, valamint beszerzések alapján előkészített 
szerződéseket, megrendeléseket;  38 

d) a feladatkörében felmerülő – a b)-c) alpont alá nem tartozó – szerződéseket és 
megrendeléseket. 39 

 
16/A.40  A KSZI Informatikai Osztály vezetője és helyettese, valamint a KSZI Informatikai 

Üzemeltetési Osztály vezetője a parancsnok nevében és megbízásából kiadmányozza a 
KR MÜIG Műszaki Főosztály Raktározási és Ellátási Osztály alárendeltségébe 
tartozó raktárakban lévő, a KSZI-hez tartozó szakanyagokból a KR és a KR ellátási 
körébe tartozó szervek részére történő kiutalásra vonatkozó szolgálati jegyek 
tárgyában hozott döntést.  

 
16/B.41 A HVE ezredparancsok a parancsnok nevében és megbízásából kiadmányozza: 

a) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény és a képfelvétel, a hangfelvétel, 
valamint a kép- és hangfelvétel készítés egyes szabályairól szóló 15/2022. (IV. 7.) 
ORFK utasítás 34. pontja alapján a szervezeti egység feladatkörében – a rendőri 
feladat ellátásának képi dokumentálása során – készített képfelvételek, 
hangfelvételek kiadására irányuló megkeresések tárgyában – a 23. pont f) 
alpontban rögzítettek kivételével – hozott döntést; 

b) az alárendeltségébe tartozó személyi állomány tekintetében a szolgálati 
gépjárművek telephelyen kívül történő eseti tárolásának engedélyezése tárgyában 
hozott döntést. 

 
 
 

                                                 
35 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 11. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
36 Hatályon kívül helyezte a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 31. pont a) alpontja 
37 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 12. pontja 
38 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 12. pontja 
39 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 12. pontja 
40 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 13. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
41 Beiktatta: a 37/2022. (VIII. 8.) KR Pk. intézkedés 4. pontja (hatályos 2022. augusztus 9. napjától) 
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17. A KIG igazgató a parancsnok nevében és megbízásából kiadmányozza:  
a) az ingóságok vagyonkezelői jogának átruházása tárgyában kötött, valamint a 

szolgálati állatok vagyonkezelésével összefüggő szerződéseket; 42 
b) a KIG által kezdeményezett közbeszerzések, beszerzések alapján előkészített 

megrendeléseket, szerződéseket, valamint a 43 
c) a közbeszerzési eljárások vonatkozásában: 

ca) előterjesztéseket; 44 
cb) a közbeszerzési eljárást megindító dokumentumokat; 
cc) a bizottság elnökének és tagjainak, valamint az eljárásba bevont további 

személyek megbízását; 
cd) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. § (3) bekezdésében 

meghatározott kötelező igénybevétel eseteit kivéve a felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó megbízását; 

ce) a közbeszerzési eljárás során felterjesztett köztes és végső döntéseket; 
cf) a közbeszerzési dokumentumok módosítását, visszavonását.; 

d) minden részben vagy egészben hazai, illetve uniós forrással kapcsolatos pályázat, 
projekt előkészítése, megvalósítása során keletkezett jognyilatkozatokat, 
szerződéseket; 45 

e) a feladatkörében felmerülő – a b) alpontba nem tartozó – szerződéseket és 
megrendeléseket. 46 

 
18. A MÜIG igazgató a parancsnok nevében és megbízásából kiadmányozza: 47  

a) az igazgatósága által kezdeményezett közbeszerzések, beszerzések alapján előkészített 
szerződéseket, megrendeléseket;  

b) a belügyi szervek gépjármű szabályzatáról szóló 20/2015. (VII. 31.) BM utasításban, a 
Rendőrség gépjármű szabályzatáról szóló 10/2016. (IV. 25.) ORFK utasításban, 
illetve az azonos tárgyú KR intézkedésben a nyilvántartással rendelkező szerv 
vezetőjének hatáskörébe utalt engedélykérelmek ügyében hozott döntést, a KR 
vagyonkezelésében lévő gépjárművek haszonkölcsön szerződéseit, adásvételi 
szerződéseit, továbbá az üzembentartói jog változásáról szóló szerződéseket; 

c) a KR vagyonkezelésében és üzemeltetésében, ideértve a munkamegosztási 
megállapodások alapján a KR üzemeltetésében lévő üdülésre, pihenésre, rekreációs 
célokra igénybe vehető üdülők igénybevételével kapcsolatos döntést; 

d) a MÜIG Műszaki Főosztály Raktározási és Ellátási Osztály alárendeltségébe tartozó 
raktárakban lévő – a MÜIG-hoz tartozó szakanyagok tekintetében – eszköz- és 
anyagkészletből történő kiutalásra vonatkozó szolgálati jegyeket; 

e) az ingatlanok vagyonkezelői jogának átruházása és hasznosítása tárgyában kötött 
szerződéseket, valamint a beszerzés lebonyolítására vonatkozó megállapodásokat; 

f) a feladatkörében felmerülő – az a) alpontba nem tartozó – szerződéseket és 
megrendeléseket. 

 
19. * 48 
 

                                                 
42 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 14. pontja 
43 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 14. pontja 
44 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 15. pontja 
45 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 16. pontja 
46 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 16. pontja 
47 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 17. pontja 
48 Hatályon kívül helyezte: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 48. pont d) alpontja 
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20. A parancsnok nevében és megbízásából az alap- és pótszabadság, a tanulmányi 
munkaidő-kedvezmény igénybevétele engedélyezésének kiadmányozására jogosult a 
Hivatalnál, a Humánigazgatási Szolgálatnál, az Ellenőrzési Szolgálatnál, az Ügyeleti és 
Védelmi Szolgálatnál – az alárendeltségükbe tartozó szervezeti elem állománya 
vonatkozásában – a legalább osztályvezetői besorolású vezető.49 

 
21. A parancsnok felhatalmazása alapján a hivatalvezető, a Humánigazgatási Szolgálat 

vezetője (a továbbiakban: humánigazgatási szolgálatvezető), az Ellenőrzési Szolgálat 
vezetője (a továbbiakban: ellenőrzési szolgálatvezető), az Ügyeleti és Védelmi Szolgálat 
vezetője (a továbbiakban: ügyeleti és védelmi szolgálatvezető), jogosult az irányítása alá 
tartozó hivatásos állomány tagjával szemben fegyelmi eljárás mellőzésével figyelmeztetés 
alkalmazására.50 

 
22. A parancsnok nevében és megbízásából a hivatalvezető, a humánigazgatási 

szolgálatvezető, az ellenőrzési szolgálatvezető, az ügyeleti és védelmi szolgálatvezető 
kiadmányozza:  
a) a parancsnok minősítői jogkörébe tartozó érintett állomány kapcsán a minősítést és a 

teljesítményértékelést; 
b) a vezetése alatt álló állomány tekintetében a túlszolgálat (rendkívüli munkaidő) 

elrendeléséről szóló döntést, valamint a teljesítés igazolását; 
c) a vezetése alatt álló állomány tekintetében a munkaköri leírásokat; 
d) a vezetése alatt álló személyi állománya tekintetében – a közvetlen elöljáró, illetve a 

közvetlen vezető javaslata alapján – az IPL és HERMON/KÖNYIR 
jogosultság/visszavonás, a Robotzsaru Neo jogosultság/visszavonás, módosítás, a 
vezetékes és mobiltelefon, a SIM kártya igénylése, valamint az internet szolgáltatás 
igénybevételének engedélyezése tárgyában hozott döntést; 

e) az alárendeltségükbe tartozó személyi állománya tekintetében az 
állományparancs/határozat módosításával nem járó, a KR állományában 
foglalkoztatottak szolgálati időrendszerekbe történő besorolásáról, munkaidejéről és 
munkarendjéről, a sportcélú munkaidőkedvezményről, valamint a különleges jogrend 
időszakában távmunka lehetőségéről szóló KR PK. intézkedésben rögzített (munka) 
időrendszertől való eltérés engedélyezése tárgyában hozott döntést; 

f) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény és a képfelvétel, a hangfelvétel, 
valamint a kép- és hangfelvétel készítés egyes szabályairól szóló 15/2022. (IV. 7.) 
ORFK utasítás 34. pontja alapján a szervezeti elem feladatkörében – a rendőri feladat 
ellátásának képi dokumentálása során – készített képfelvételek, hangfelvételek 
kiadására irányuló megkeresések tárgyában – a 23. pont f) alpontban rögzítettek 
kivételével – hozott döntést.51 

 
23. A hivatalvezető a parancsnok nevében és megbízásából kiadmányozza: 52 

a) a parancsnok közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti elemek – a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatálya alá tartozó – személyi 
állománya tekintetében – a humánigazgatási szolgálatvezető, az ellenőrzési 

                                                 
49 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 3. pontja 
50 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 3. pontja 
51 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 3. pontja 
52 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 19. pontja 
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szolgálatvezető, az ügyeleti és védelmi szolgálatvezető, a költségvetés-ellenőrzési 
csoportvezető kivételével – az I. fokú kártérítési eljárásban hozott döntéseket; 53 

b) a KR állománya által foganatosított rendőri intézkedések elleni panaszok ügyében az 
I. fokú eljárásban hozott döntéseket; 

c) a parancsnok közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti elemek személyi állománya 
által – a humánigazgatási szolgálatvezető, az ellenőrzési szolgálatvezető, az ügyeleti 
és védelmi szolgálatvezető, a költségvetés-ellenőrzési csoportvezető kivételével – 
előterjesztett kárigény tárgyában hozott döntést; 54 

d) az érintett adatkezeléssel összefüggő jogainak gyakorlásával, valamint a közérdekű és 
közérdekből nyilvános adatok megismerésével összefüggésben keletkezett iratokat, 
továbbá a panaszokkal és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 
hatálya alá tartozó panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos döntéseket; 

e) a szolgálati jármű használatával összefüggő bírság, pótdíj megfizetésére kötelező 
eljárásban az eljáró hatóság felé címzett nyilatkozatot; 

f) 55 a rendőrségi feladat ellátáshoz kapcsolódó képfelvétel, hangfelvétel, valamint kép- 
és hangfelvétel készítés rendjéről szóló 18/2022. (VI. 8.) KR Pk. intézkedés alapján – 
az ügyészségtől vagy más rendőri szervtől érkező, felvétel kiadására irányuló 
megkeresés kivételével – a KR feladat ellátása során készített felvételek kiadására 
vonatkozó, a KR-hez benyújtott kérelmek elbírálása tárgyában hozott döntést.  

 
24. A humánigazgatási szolgálatvezető a parancsnok közvetlen irányítása alá tartozó 

szervezeti elemek, az igazgatóságok, valamint a HVE személyi állománya tekintetében56  
– a 22. pontban felsoroltakon túl – kiadmányozza: 57 
a) a KR személyi állományának a hozzátartozói, továbbá a KR állományából 

nyugállományba vonult állomány hozzátartozói számára a Magyar Honvédség 
Egészségügyi Központ szolgáltatásainak hozzátartozói jogon történő igénybevételéhez 
szükséges igazolást; 

b) a jogviszony megszűnését követően kiállítandó munkáltatói igazolásokat, továbbá az 
egyéb munkáltatói igazolásokat; 

c) a parancsnok közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti elemek személyi állományát 
érintő illetményszámfejtés érdekében megküldendő dokumentumokat; 

d) a nyugállományban lévők részére biztosított éves segélykeret elosztási rendjét 
meghatározó döntést a KIG igazgatójának egyetértésével; 

e) a KR-t érintő kegyeleti ügyekben a temetési hely feletti rendelkezési jog 
érvényesítésével összefüggő döntéseket; 

f) a közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére, módosítására, megszüntetésére irányuló 
szerződéseket; 

g) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény alapján a 
nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a teljes ügyintézéssel kapcsolatos 
levelezést. 

 
24/A.58 A humánigazgatási szolgálatvezető – a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes 

rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és 
rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 

                                                 
53 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 4. pontja 
54 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 5. pontja 
55 Beiktatta: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 6. pontja (hatályos 2022. július 17. napjától) 
56 Módosította: a 37/2022. (VIII. 8.) KR Pk. intézkedés 5. pontja 
57 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 48. pont g) alpontja 
58 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 20. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
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45/2020. (XII. 16.) BM rendelet alapján – a parancsnok nevében és megbízásából 
kiadmányozza az igazgatók, a HVE ezredparancsnok59 és a parancsnok közvetlen 
irányítása alá tartozó szervezeti elemek személyi állománya tekintetében 
a) a véglegesítés előtti, 
b) az alkalmasságvizsgálati kategória-váltáshoz kapcsolódó, 
c) a külszolgálathoz kapcsolódó, és 
d) az időszakos  
alkalmasságivizsgálatra vonatkozó elrendelőlapokat. 

 
25. A parancsnok, mint a helyi lakásügyi szerv vezetője nevében és megbízásából – az ellátási 

körébe utalt állomány tekintetében – a KIG igazgató kiadmányozza: 60 
a) a Készenléti Rendőrség által biztosított szálláshely és szállóférőhely igénybevételi 

rendjéről szóló KR Pk. intézkedésben felsorolt, a KR vagyonkezelésében lévő, 
valamint megállapodás útján szerzett beutalási joggal rendelkező épületekre és 
épületrészekre vonatkozó szálláshelyek hosszú távú igénybevételével; 

b) a lakáscélú munkáltatói kölcsön kezelésével;   
c) a helyi lakásügyi szerv eljárásaihoz kapcsolódóan az ingatlan nyilvántartási 

eljárásokkal; 
d) a vissza nem térítendő lakáscélú támogatás folyósításával; 
e) a visszatérítendő családalapítási előleg folyósításával; 
f) a bérleti, albérleti, operatív lízing díj folyósításához történő hozzájárulással; 61 
g) a belügyi rendelkezésű lakás, helyiségek bérbeadásával 
kapcsolatos döntést. 

 
26. A KIG igazgató, mint a költségvetési szerv gazdasági vezetője kiadmányozza és aláírja a 

KR teljes személyi állománya vonatkozásában 
a) a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítéssel; 
b) a kiküldetési költségtérítéssel; 
c) a képernyő előtti munkavégzéshez biztosított szemüveg és fogászati költségtérítéssel; 
d) az illetményelőleg kifizetésével; 
e) a szociális támogatás folyósítására irányuló kérelmek engedélyezésével 
kapcsolatos döntést. 

 
 26/A.62 A KR üzemeltetésében lévő fogdában a fogvatartott befogadásához szükséges 

rendelvényt, a fogvatartás megszüntetése és a fogvatartott elbocsátása tárgyában 
hozott döntést a parancsnok nevében és megbízásából  
a) az NNI igazgató, igazgató-helyettesei, főosztályvezetői, osztályvezetői;63 
b) az Ügyeleti és Védelmi Szolgálat ügyeletvezetői 
kiadmányozzák. 

 
27. A szolgálati viszony  

a) létesítésével kapcsolatos, a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan 
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott jognyilatkozatról 
záradékolással hiteles papíralapú kiadmány elkészítésére a humánigazgatási 
szolgálatvezető, a Humánigazgatási Szolgálat Személyügyi Osztály vezetője és a 

                                                 
59 Módosította: a 37/2022. (VIII. 8.) KR Pk. intézkedés 6. pontja 
60 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 48. pont g) alpontja 
61 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 7. pontja 
62 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 21. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
63 Módosította: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 5. pontja 
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vezetése alatt álló ügyintézői állománya, valamint a KIG igazgató és igazgató-
helyettes, a KIG Igazgatási Osztály vezetője jogosult; 

b) módosításával, és megszüntetésével kapcsolatos, valamint az összeférhetetlenség 
megszüntetésére irányuló, a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan 
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott jognyilatkozatról –
amennyiben az elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése vagy a kézbesítési 
vélelem szabályainak alkalmazása bármely okból nem lehetséges – záradékolással 
hiteles papír alapú kiadmány elkészítésére a humánigazgatási szolgálatvezető, a 
Humánigazgatási Szolgálat Személyügyi Osztály vezetője és a vezetése alatt álló 
ügyintézői állománya, továbbá a KIG igazgató és igazgató-helyettes, valamint a KIG 
Igazgatási Osztály vezetője jogosult. 

 
28. A fegyelmi és méltatlansági ügyben a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről 

elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott 
határozatról – amennyiben az elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése vagy a 
kézbesítési vélelem szabályainak alkalmazása bármely okból nem lehetséges – 
záradékolással hiteles papír alapú kiadmány elkészítésére a Humánigazgatási Szolgálat 
Fegyelmi Osztály vezetője és a vezetése alatt álló ügyintézői állomány jogosult. 

 
29. A kártérítési ügyben a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott határozatról, a fizetési 
felszólításról – amennyiben az elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése vagy a 
kézbesítési vélelem szabályainak alkalmazása bármely okból nem lehetséges – 
záradékolással hiteles papír alapú kiadmány elkészítésére a hivatalvezető, a Hivatal Jogi 
Osztály vezetője valamint a vezetése alatt álló ügyintézői állomány jogosult. 

 
30. A Hszt.64 6. §-a alapján az írásbeli jognyilatkozatoknak az állomány részére az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvényben meghatározottak szerint történő továbbítására a 27-29. pontban 
meghatározott személy jogosult.   

 
31. A 27-29. pontban nem szabályozott esetekben – a kiállító nem természetes személy 

nevében – az elektronikus iratról záradékolással papír alapú kiadmány készítésére jogosult 
az erre a feladatra a munkaköri leírásában feljogosított személy. 
 

32. Papír alapú iratról elektronikusan hiteles irat készítésére jogosult az erre a 
Másolatkészítési Szabályzatban és a 65 munkaköri leírásában feljogosított személy. 

 
 

VI. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS VEZETŐI FELADATOK 

 
33. Az állományilletékes parancsnokok, valamint a parancsnok közvetlen irányítása alatt álló 

szervezeti elemek vezetői az általuk irányított szervezeti elemek feladat- és hatáskörének 
megfelelően, illetve annak képviseletében  
a) felelnek a törvényes és szakszerű működésért; 
b) szakmai javaslatot terjeszthetnek elő jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz 

kiadása, módosítása, hatályon kívül helyezése érdekében; 
                                                 
64 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 44. pont c) alpontja 
65 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 44. pont d) alpontja 
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c) a Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló ORFK utasítás 11. pont b) és d) 
alpontban meghatározottak szerint intézkedés kiadására jogosultak az irányításuk alatt 
álló szervezeti elemre kiterjedő hatállyal;  

d) elemző-értékelő tevékenységet folytatnak, a szervezet működésére vonatkozó 
fontosabb információkat tartalmazó rendszeres jelentéseket állítanak össze, 
koncepciókat készítenek; 

e) nyilvántartási, adatszolgáltatási jelentési feladatokat látnak el, szakterületüket érintően 
eleget tesznek a közzétételi kötelezettségnek; 

f) szükség szerint szervezik, koordinálják, végrehajtják a szakterületükhöz kapcsolódó 
oktatási, képzési feladatokat; 

g) egységes ellenőrzési módszereket dolgoznak ki, és a szakirányítás keretei között 
ellenőrzéseket végeznek, továbbá végrehajtják az előírt vezetői ellenőrzéseket; 

h) gondoskodni kötelesek az alárendeltségükben lévő személyi állomány 
egészségvédelméről; 

i) szakmailag irányítják az alárendeltségükbe tartozó szervezeti elemek feladat 
végrehajtását; 

j) gyakorolják a minősített adat védelméről szóló törvény, a Nemzeti Biztonsági 
Felügyelet működésének, a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 
26.) Korm. rendelet, valamint a minősítői jogkör átruházásáról és a minősített adatok 
kezelésére vonatkozó szabályokról szóló 34/2019. (IX. 26.) ORFK utasítás alapján a 
minősítőt megillető jogosultságokat; 66 

k) a munkaköri leírásokban kijelölik az elektronikus iratról záradékolással papíralapú 
kiadmány készítésére, illetve a papíralapú iratról elektronikusan hiteles irat készítésére 
jogosult személyeket; 

l) gondoskodnak az ügyfélfogadási rend meghatározásáról.67 
 

 
VII. FEJEZET 

A VEZETŐK KÜLÖNÖS FELADATAI 
 

1. SZOVIG igazgató 
 

34. A SZOVIG igazgató  
a) felelős a Korm. rendelet 9. § 2., 6. és 15. pontjában68 meghatározott feladatok 

ellátásáért; 
b) felelős a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 

5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: a védett személyek és a kijelölt létesítmények 
védelméről szóló Korm. rendelet) a KR részére meghatározott személy- és 
objektumvédelmi feladatok ellátásáért;  

c) szakmailag irányítja és koordinálja a személy- és objektumvédelemmel összefüggő 
rendőrségi feladatok előkészítését és végrehajtását; 69 

d) felelős a kijelölt létesítmények védelmének megszervezéséért, e feladatkörében eljárva 
létesítményenként intézkedik a szolgálati utasítások és a védelmi tervek kidolgozására;  

e) jóváhagyja az irányítása alá tartozó szervezeti elemek működési okmányait, 
jelentősebb terveit, a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket és 
javaslatokat, az általa elrendelt vezetői értekezletek napirendjét, illetve az ilyen 

                                                 
66 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 22. pontja 
67 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 23. pontja 
68 Módosította: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 6. pontja 
69 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 9. pontja 
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értekezletekről készített emlékeztetőket, jegyzőkönyveket, elkészíti a SZOVIG 
műveleti, biztosítási és alkalmazási terveit; 

f) gondoskodik a KR üzemeltetésében lévő fogdában fogvatartottak jog- és szakszerű 
fogvatartásáról; 70 

g) a Tűzszerész Szolgálat vezetőjén keresztül ellátja a Közép-európai CBRN-E Kiképző 
Központtal kapcsolatos feladatokat; 

h) jóváhagyja az irányítása alá tartozó szervezeti elemek működési okmányait, 
jelentősebb terveit, a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket és 
javaslatokat, az általa elrendelt vezetői értekezletek napirendjét, illetve az ilyen 
értekezletekről készített emlékeztetőket, jegyzőkönyveket, elkészíti a SZOVIG 
műveleti, biztosítási és alkalmazási terveit; 

i) gondoskodik a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről 
szóló Korm. rendelet hatálya alá tartozó szerződések és ezek végrehajtásával 
összefüggésben a vezetése alatt álló személyi állományba tartozó személyekkel a 
megbízási szerződések megkötésről; 71 

j) dönt  az alárendeltségébe tartozó személyi állomány tekintetében a Hszt.72 hatálya 
alá tartozó személyi állomány tagjai ellen folytatott I. fokú kártérítési eljárásokban, 
valamint az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatottak 
kártérítési felelősség elbírálása tárgyában; 

k) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány által előterjesztett kártérítési 
igények elbírálásában; 

l) engedélyezi a más kereső tevékenység folytatását; 
m) dönt az állományparancs/határozat módosításával nem járó, a KR állományában 

foglalkoztatottak szolgálati időrendszerekbe történő besorolásáról, munkaidejéről és 
munkarendjéről, a sportcélú munkaidőkedvezményről, valamint a különleges jogrend 
időszakában távmunka lehetőségéről szóló KR PK. intézkedésben 73 rögzített (munka) 
időrendszertől való eltérés engedélyezése tárgyában;  

n) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány által elszenvedett balesetek 
minősítésével kapcsolatban; 

o) 74 kezdeményezi a szolgáltatási tárgyú szerződés megkötését a szerződés lényeges 
tartalmi elemeit tartalmazó jelentésnek a parancsnok általi jóváhagyását követően; 

p) 75 gyakorolja a Rendőrség, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Terrorelhárítási Központ 
titkos információgyűjtő tevékenységének részletes szabályairól szóló BM utasításban 
számára biztosított jogokat és teljesíti az ott rögzített kötelezettségeket. 

 
2. REIG igazgató 

 
35. A REIG igazgató  

a) felelős a Korm. rendelet 9. § 1., 4. és 5., 7., 9. és 10., 12., 15. és 24. pontjában76 
meghatározott feladatok ellátásáért; 

b) gondoskodik a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről 
szóló Korm. rendelet hatálya alá tartozó szerződések és ezek végrehajtásával 

                                                 
70 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 24. pontja 
 
71 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 25. pontja 
72 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 44. pont e) alpontja 
73 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 44. pont b) alpontja 
74 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 26. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
75 Beiktatta: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 10. pontja (hatályos 2022. július 17. napjától) 
76 Módosította: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 7. pontja 
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összefüggésben a vezetése alatt álló személyi állományba tartozó személyekkel a 
megbízási szerződések megkötéséről;77 

c) csapaterő alkalmazása esetén szervezi és irányítja az igénybevételt; 
d) összehívja a KR műveleti törzsét; 
e) jóváhagyja az irányítása alá tartozó szervezeti elemek működési okmányait, 

jelentősebb terveit, a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket és 
javaslatokat, az általa elrendelt vezetői értekezletek napirendjét, illetve az ilyen 
értekezletekről készített emlékeztetőket, jegyzőkönyveket, elkészíti a REIG műveleti, 
biztosítási és alkalmazási terveit; 

f) dönt a szabálysértés elkövetése miatt – saját személyi állománya által – kiszabott 
helyszíni bírság hivatalból vagy kérelemre történő felülvizsgálata ügyében indult 
eljárásokban; 

g) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány tekintetében a Hszt.78 hatálya alá 
tartozó személyi állomány tagjai ellen folytatott I. fokú kártérítési eljárásokban, 
valamint az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatottak 
kártérítési felelősség elbírálása tárgyában; 

h) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány által előterjesztett kártérítési 
igények elbírálásában; 

i) engedélyezi a más kereső tevékenység folytatását; 
j) dönt az állományparancs/határozat módosításával nem járó, a KR állományában 

foglalkoztatottak szolgálati időrendszerekbe történő besorolásáról, munkaidejéről és 
munkarendjéről, a sportcélú munkaidőkedvezményről, valamint a különleges jogrend 
időszakában távmunka lehetőségéről szóló KR PK. intézkedésben 79 rögzített (munka) 
időrendszertől való eltérés engedélyezése tárgyában;  

k) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány által elszenvedett balesetek 
minősítésével kapcsolatban; 

l) 80 kezdeményezi a szolgáltatási tárgyú szerződés megkötését a szerződés lényeges 
tartalmi elemeit tartalmazó jelentésnek a KR parancsnoka általi jóváhagyását 
követően. 

 
3. NNI igazgató 

 
36. Az NNI igazgató  

a) felelős a Korm. rendelet 9. § 15.-18., 20.-23. és 25.-27. pontjában és a 9/B. §-ban 81 
meghatározott feladatok ellátásáért;  

b) felelős a 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott 
bűncselekmények miatt, valamint a 25/2013. (VI. 24.) BM rendelet 9. §-a szerinti 
döntés alapján folytatott büntetőeljárások jog- és szakszerű lefolytatásáért; 82 

c) felelős a rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárásról szóló 24/2014. (VII. 11.) 
ORFK utasításban, valamint a forrónyomos tevékenység egységes végrehajtásáról 
szóló 22/2017. (VI. 22.) ORFK utasításban, továbbá a szagmaradványok és személyi 
szagminták rögzítésével, konzerválásával, valamint azonosításával kapcsolatos 

                                                 
77 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 27. pontja 
78 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 44. pont e) alpontja 
79 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 44. pont b) alpontja 
80 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 28. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
81 Módosította: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 8. pontja 
82 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 29. pontja 
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feladatok végrehajtásáról szóló 25/2018. (VI. 21.) ORFK utasításban meghatározott 
feladatok ellátásáért; 83 

d) jóváhagyja az irányítása alá tartozó szervezeti elemek működési okmányait, 
jelentősebb terveit, a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket és 
javaslatokat, az általa elrendelt vezetői értekezletek napirendjét, illetve az ilyen 
értekezletekről készített emlékeztetőket, jegyzőkönyveket; 

e) dönt  az alárendeltségébe tartozó személyi állomány tekintetében Hszt. 84 hatálya alá 
tartozó személyi állomány tagjai ellen folytatott I. fokú kártérítési eljárásokban, 
valamint az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatottak 
kártérítési felelősség elbírálása tárgyában; 

f) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány által előterjesztett kártérítési 
igények elbírálásában; 

g) engedélyezi a más kereső tevékenység folytatását; 
h) dönt az állományparancs/határozat módosításával nem járó, a KR állományában 

foglalkoztatottak szolgálati időrendszerekbe történő besorolásáról, munkaidejéről és 
munkarendjéről, a sportcélú munkaidőkedvezményről, valamint a különleges jogrend 
időszakában távmunka lehetőségéről szóló KR PK. intézkedésben 85 rögzített (munka) 
időrendszertől való eltérés engedélyezése tárgyában;  

i) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány által elszenvedett balesetek 
minősítésével kapcsolatban; 

j) 86 országos illetékességgel irányítja, koordinálja és felügyeli – az NNI MSZ Bűnügyi 
Technikai Főosztály 87 vezetőjén keresztül – a magyarországi áldozatazonosító 
szolgálat csoportjának tevékenységét;  

k) 88    
l) 89 kezdeményezi a szolgáltatási tárgyú szerződés megkötését a szerződés lényeges 

tartalmi elemeit tartalmazó jelentésnek a KR parancsnoka általi jóváhagyását 
követően. 

 
4. KSZI igazgató 

 
37. A KSZI igazgató  

a) felelős a Korm. rendelet 9. § 1., 3., 9.-11., 13.-15., 19. és 20. pontjában 90 
meghatározott feladatok ellátásáért; 

b) dönt a feladatkörébe utalt közbiztonsági, pénzkísérői, futárszolgálati, légirendészeti, 
szállítási feladatok ellátásának módjáról, az erők, eszközök alkalmazásáról; 

c) irányítja a KR állományát érintő, a hatáskörébe utalt képzéseket, továbbképzéseket és 
módszertani felkészítéseket, jóváhagyja, illetve jóváhagyásra felterjeszti a képzésekkel 
összefüggő terveket, értékeli és elemzi az oktatás tapasztalatait; 

d) gondoskodik a gépjárművezetők képzési, továbbképzési követelményeinek 
megállapításáról szóló normákban meghatározott feladatok végrehajtásáról, valamint a 
Rendőrségnél megkülönböztető jelzést használó szolgálati gépjárművezetők 

                                                 
83 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 29. pontja 
84 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 44. pont e) alpontja 
85 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 44. pont b) alpontja 
86 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 30. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
87 Módosította: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 22. pont c) alpontja 
88 Hatályon kívül helyezte a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 31. pont c) alpontja 
89 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 30. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
90 Módosította: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 9. pontja 
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pszichológiai alkalmassági vizsgálati rendjéről szóló normákban meghatározott 
feladatok végrehajtásáról;  

e) gondoskodik a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről 
szóló Korm. rendelet, a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet 
meghaladó járművek közlekedéséről szóló NFM rendelet, valamint a rendőrségi 
szolgálati helikopterek igénybevételének rendjéről szóló ORFK utasítás hatálya alá 
tartozó szerződések keretében végrehajtott szolgáltatások teljesítése érdekében a 
szolgáltatási igényt előterjesztővel és ennek végrehajtására a vezetésük alatt álló 
személyi állományba tartozó dolgozókkal megkötendő megbízási szerződések 
előkészítéséről, koordinációjáról; 

f) jóváhagyja az irányítása alá tartozó szervezeti elemek működési okmányait, 
jelentősebb terveit, a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket és 
javaslatokat, az általa elrendelt vezetői értekezletek napirendjét, illetve az ilyen 
értekezletekről készített emlékeztetőket, jegyzőkönyveket, elkészíti a műveleti, 
biztosítási és alkalmazási terveit; 

g) biztosítja a KR és – munkamegosztási megállapodásokban rögzítettek szerint – a KR 
ellátási körébe tartozó szervek híradástechnikai, informatikai eszközökkel, kellék- és 
szakanyagokkal történő ellátását, valamint az ezzel összefüggő beszerzési eljárások 
határidőben történő előkészítését;  

h) felelős a KR számítástechnikai eszközeinek, informatikai rendszerének, és 
híradástechnikai eszközeinek rendeltetésszerű működtetéséért, a biztonsági 
rendszabályok betartásáért; 

i) gondoskodik a KR ellátási körébe tartozó szervek – munkamegosztási 
megállapodásokban rögzített – informatikai üzemeltetési feladatai ellátásáról; 

j) végrehajtja – az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy útján 
– az állami és önkormányzati szervek elektronikus információszabadságáról szóló 
2013. évi L. törvény 13. §-ban foglalt feladatokat; 

k) irányítja a Nemzeti Lovas Díszegység díszelgési feladatait, a rendőrség lovas járőr 
képzését és továbbképzését, valamint a szolgálati lovak és lovasok évenkénti 
minősítésének végrehajtását; 

l) szakanyag-gazdálkodóként jár el és elbírálja az e feladatkörhöz kapcsolódó igényeket; 
m) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány tekintetében Hszt.91 hatálya alá 

tartozó személyi állomány tagjai ellen folytatott I. fokú kártérítési eljárásokban, 
valamint az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatottak 
kártérítési felelősség elbírálása tárgyában; 

n) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány által előterjesztett kártérítési 
igények elbírálásában; 

o) engedélyezi a más kereső tevékenység folytatását; 
p) dönt az állományparancs/határozat módosításával nem járó, a KR állományában 

foglalkoztatottak szolgálati időrendszerekbe történő besorolásáról, munkaidejéről és 
munkarendjéről, a sportcélú munkaidőkedvezményről, valamint a különleges jogrend 
időszakában távmunka lehetőségéről szóló KR PK. intézkedésben 92 rögzített (munka) 
időrendszertől való eltérés engedélyezése tárgyában;  

q) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány által elszenvedett balesetek 
minősítésével kapcsolatban; 

                                                 
91 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 44. pont e) alpontja 
92 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 44. pont b) alpontja 
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r) 93 gondoskodik a KSZI-hez tartozó szakanyagok tekintetében a KR és a KR ellátási 
körébe tartozó szervek részére történő kiutalásra vonatkozó szolgálati jegyek 
elbírálásáról;  

s) 94 ellátja a légimentéssel összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 1/2020. (I. 16.) 
ORFK utasításban meghatározott feladatokat;  

t) 95 lefolytatja a szabálysértés elkövetése miatt – a vezetése alatt álló személyi állomány 
által – kiszabott helyszíni bírság hivatalból vagy kérelemre történő felülvizsgálata 
ügyében indult eljárásokat; 

u) 96 kezdeményezi a szolgáltatási tárgyú szerződés megkötését a szerződés lényeges 
tartalmi elemeit tartalmazó jelentésnek a KR parancsnoka általi jóváhagyását 
követően. 

 
5. RBI igazgató 97 

 
38. Az RBI igazgató  

a) felelős a Korm. rendelet 9. § 1., 4. és 5., 7.-10., 12., 15 és 24. pontjában 98 
meghatározott feladatok ellátásáért; 

b) felelős a mélységi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért; 
c) gondoskodik a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről 

szóló Korm. rendelet hatálya alá tartozó szerződések és ezek végrehajtásával 
összefüggésben a vezetése alatt álló személyi állományba tartozó személyekkel a 
megbízási szerződések megkötéséről; 

d) csapaterő alkalmazása esetén szervezi és irányítja az igénybevételt; 
e) jóváhagyja az irányítása alá tartozó szervezeti elemek működési okmányait, 

jelentősebb terveit, a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket és 
javaslatokat, az általa elrendelt vezetői értekezletek napirendjét, illetve az ilyen 
értekezletekről készített emlékeztetőket, jegyzőkönyveket, elkészíti az RBI műveleti, 
biztosítási és alkalmazási terveit; 

f) dönt a szabálysértés elkövetése miatt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány 
által kiszabott helyszíni bírság hivatalból vagy kérelemre történő felülvizsgálata 
ügyében indult eljárásokban; 

g) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány tekintetében a Hszt. hatálya alá 
tartozó személyi állomány tagjai ellen folytatott I. fokú kártérítési eljárásokban, 
valamint az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatottak 
kártérítési felelősségének elbírálása tárgyában; 

h) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány által előterjesztett kártérítési 
igények elbírálásáról; 

i) engedélyezi a más kereső tevékenység folytatását; 
j) dönt az állományparancs/határozat módosításával nem járó, a KR állományában 

foglalkoztatottak szolgálati időrendszerekbe történő besorolásáról, munkaidejéről és 
munkarendjéről, a sportcélú munkaidőkedvezményről, valamint a különleges jogrend 
időszakában távmunka lehetőségéről szóló KR Pk. intézkedésben rögzített (munka) 
időrendszertől való eltérés engedélyezése tárgyában;  

                                                 
93 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 31. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
94 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 31. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
95 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 31. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
96 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 31. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
97 Beiktatta: a 37/2022. (VIII. 8.) KR Pk. intézkedés 7. pontja (hatályos 2022. augusztus 9. napjától) 
98 Módosította: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 10. pontja 
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k) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány által elszenvedett balesetek 
minősítésével kapcsolatban; 

l) kezdeményezi a szolgáltatási tárgyú szerződés megkötését a szerződés lényeges 
tartalmi elemeit tartalmazó jelentésnek a parancsnok általi jóváhagyását követően. 

  
 

6. HVE ezredparancsnok 99 
 
39. A HVE ezredparancsnok  

a) felelős a Korm. rendelet 9. § 24. pontja 100 alapján a KR részére meghatározott 
határrendészeti feladatok ellátásáért; 

b) jóváhagyja az irányítása alá tartozó szervezeti elemek működési okmányait, 
jelentősebb terveit, a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket és 
javaslatokat, az általa elrendelt vezetői értekezletek napirendjét, illetve az ilyen 
értekezletekről készített emlékeztetőket, jegyzőkönyveket, elkészíti a HVE műveleti, 
biztosítási és alkalmazási terveit; 

c) dönt az állományparancs/határozat módosításával nem járó, a KR állományában 
foglalkoztatottak szolgálati időrendszerekbe történő besorolásáról, munkaidejéről és 
munkarendjéről, a sportcélú munkaidőkedvezményről; 

d) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány tagjai ellen folytatott kártérítési 
eljárásokban; 

e) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány által előterjesztett kártérítési 
igények elbírálásáról; 

f) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány által elszenvedett balesetek 
minősítésével kapcsolatban;  

g) engedélyezi a más kereső tevékenység folytatását. 
 

39/A.101 A HVE ezredparancsnokot akadályoztatása és tartós távolléte esetén a hatáskörébe 
tartozó munkáltatói jogok gyakorlása tekintetében a SZOVIG igazgató, a SZOVIG 
igazgató akadályoztatása és tartós távolléte esetén a REIG igazgató helyettesíti. 

 
 

7. KIG igazgató 
 
40. A KIG igazgató  

a) a KR, mint költségvetési szerv gazdasági vezetője; 
b) felelős a Korm. rendelet 9/A. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért; ennek 

keretében irányítja a KR és a KR ellátási körébe tartozó szervek költségvetési-
tervezési, előirányzat-felhasználási- és módosítási tevékenységét, tervezi és ellenőrzi a 
KR és a KR ellátási körébe tartozó szervek gazdálkodását, a költségvetés ésszerű és 
takarékos felhasználását; 

c) felelős a KR, mint helyi lakásügyi szerv döntés-előkészítő, végrehajtó és 
adminisztrációs feladatainak ellátásáért; 

d) felelős a KR ellátási körébe tartozó szervekkel megkötött munkamegosztási 
megállapodásban meghatározott, a KIG szakterületét érintő feladatok ellátásáért; 

e) mint gazdasági vezető irányítja, szervezi és ellenőrzi – a jogszabályok, a közjogi 
szervezetszabályozó eszközök, és a belső normák alapján – a KR költségvetési 

                                                 
99 Beiktatta: a 37/2022. (VIII. 8.) KR Pk. intézkedés 8. pontja (hatályos 2022. augusztus 9. napjától) 
100 Módosította: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 11. pontja (hatályos 2023. március 11. napjától) 
101 Beiktatta: a 37/2022. (VIII. 8.) KR Pk. intézkedés 9. pontja (hatályos 2022. augusztus 9. napjától) 
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gazdálkodását, ezen belül a költségvetés-tervezési, elemi költségvetési, előirányzat-
felhasználási és módosítási, munkaerő-gazdálkodási, készpénzkezelési, könyvvezetési, 
beszámolási, bevallási, jelentési, tájékoztatási és adatszolgáltatási feladatok ellátását; 

f) szervezi a KIG számára meghatározott feladatok végrehajtását; 
g) irányítja és ellenőrzi a KR pályázatfigyelési tevékenységét, hogy a hazai, a nemzetközi 

és ezen belül elsődlegesen az uniós pályázatok nyújtotta pénzügyi források 
felhasználásával valósuljanak meg a KR és – munkamegosztási megállapodásokban 
rögzítettek szerint – a KR ellátási körébe tartozó szervek beszerzései, tevékenysége 
kiterjed a projektek döntés-előkészítési megvalósítási szakaszára, a fenntartási 
szakaszban a szakterületek igény szerinti támogatására, valamint a (köz)beszerzések 
előkészítése és végrehajtása során döntéshozóként az érdemi döntést meghozza; 

h) kialakítja a g) alpontban rögzítettek megvalósításához szükséges nyilvántartási 
rendszereket és működteti azokat; 

i) megvizsgálja és elbírálja a KR és a KR ellátási körébe tartozó szervek személyi 
állománya tagjainak rendszeres és nem rendszeres személyi juttatás kifizetésének 
pénzügyi fedezetét; 

j) a KR személyi állományának vonatkozásában a KR felé fennálló fizetési 
kötelezettségek esetében részletfizetést engedélyez; 

k) biztosítja a Rendőrmúzeum (1087 Budapest, Mosonyi utca 5.) működtetését; 
l) gondoskodik a KR és a KR ellátási körébe tartozó szervek állományának ideiglenes és 

tartós külföldi kiküldetésének élet- és balesetbiztosításával, az utaztatással kapcsolatos 
feladatok végrehajtásáról; 

m) házipénztárt és valuta pénztárt működtet, valamint a KR ellátási körébe tartozó 
szervek részére megállapodás alapján biztosítja a valuta ellátmányok átadás-átvételét;   

n) gondoskodik a KR mint ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzések során a 
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága előtti jogi képviselet 
ellátásáról a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett jogtanácsosok útján; 102 

o) gondoskodik a 40. pont cc) alpont alá nem tartozó természetes és jogi személlyel 
szemben fennálló követelés előírásáról, két alkalommal történő önkéntes teljesítésre 
felszólításról, valamint annak eredménytelensége és az igényérvényesítés feltételeinek 
fennállása esetén a követelés peres vagy peren kívüli eljárásban történő érvényesítése 
céljából a Hivatal részére történő megküldéséről; 103 

p) biztosítja az intézményi beruházásként vásárolt, valamint a diszlokált egységek 
esetében a szervezetekhez közvetlenül a helyszínre leszállított eszközök és készletek 
Forrás NET nyilvántartásban történő dokumentálását; 104 

q) biztosítja a KR és – munkamegosztási megállapodásokban rögzítettek szerint – a KR 
ellátási körébe tartozó szervezeteknél a leltározás végrehajtását; 

r) biztosítja a szakanyagok selejtezésének végrehajtását a KSZI, a MÜIG és a SZOVIG 
igazgatók bevonásával; 105 

s) ellátja a KR és – munkamegosztási megállapodásokban rögzítettek szerint – a KR 
ellátási körébe tartozó szervek közbeszerzési eljárásaival és értékhatár alatti 
beszerzéseivel kapcsolatos feladatok teljes lebonyolítását; 

t) gondoskodik a KR gazdasági feladataihoz kapcsolódó KIG által végzett jogi 
tevékenység ellátásáról, valamint a szerződések előzetes jogi ellenőrzéséről, jogi 
ellenjegyzéséről; 106 

                                                 
102 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 11. pontja 
103 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 11. pontja 
104 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 11. pontja 
105 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 12. pontja  
106 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 13. pontja 
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u) felelős a KR személyi állománya által kiszabott helyszíni bírságok feldolgozásáért és 
nyilvántartásáért; 

v) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány tekintetében a Hszt.107 hatálya alá 
tartozó személyi állomány tagjai ellen folytatott I. fokú kártérítési eljárásokban, 
valamint az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatottak 
kártérítési felelősség elbírálása tárgyában; 

w) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány által előterjesztett kártérítési 
igények elbírálásában; 

x) engedélyezi a más kereső tevékenység folytatását; 
y) dönt az állományparancs/határozat módosításával nem járó, a KR állományában 

foglalkoztatottak szolgálati időrendszerekbe történő besorolásáról, munkaidejéről és 
munkarendjéről, a sportcélú munkaidőkedvezményről, valamint a különleges jogrend 
időszakában távmunka lehetőségéről szóló KR PK. intézkedésben 108 rögzített (munka) 
időrendszertől való eltérés engedélyezése tárgyában;  

z) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány által elszenvedett balesetek 
minősítésével kapcsolatban; 

aa) 109 ellátja a légimentéssel összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 1/2020. (I. 16.)   
ORFK utasításban meghatározott feladatokat; 

bb) 110 gondoskodik a 17. pont a)–b) és d)-e) alpontokban meghatározott szerződések 
megkötéséről; 

cc) 111gondoskodik – a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett jogtanácsosok és a 
nyilvántartásba vett jogi előadók útján – a 44. pont c) alpont hatálya alá nem 
tartozó, különösen  

cca) az ingóságok vagyonkezelői jogának átruházása tárgyú, valamint a szolgálati 
állatok vagyonkezelésével összefüggő szerződések, 

ccb) a közbeszerzési, beszerzési eljáráshoz, a pályázati tevékenységhez, a 
munkamegosztási megállapodásban foglaltakhoz kapcsolódó megbízási 
szerződések, 

ccc)  a Humánigazgatási Szolgálat által előkészített tanulmányi szerződések, és 
ccd)  egyéb gazdasági tárgyú szerződések  
megkötéséről, továbbá ezen szerződésekből, megállapodásokból származó igények 
követelésként előírásáról és két alkalommal történő önkéntes teljesítésre 
felszólításról, valamint annak eredménytelensége és az igényérvényesítés 
feltételeinek fennállása esetén a követelés peres vagy peren kívüli eljárásban történő 
érvényesítése céljából a Hivatal részére történő megküldéséről; 

dd) 112 felelős minden, részben vagy egészben hazai, illetve uniós forrással kapcsolatos 
pályázat, projekt előkészítésért, megvalósításáért – ideértve különösen valamennyi 
támogatási célú pénzeszköz felhasználását is – végrehajtásáért; 

ee) 113 a pályázati- és projekttevékenység ellenőrzése során, szóban és írásban általános 
jogkörrel eljár, írásban jognyilatkozatot tesz, kötelezettséget vállal, és gondoskodik 
az ezzel kapcsolatos szerződések (megbízási szerződések) előkészítéséről, továbbá 
az ezekből származó igények követelésként előírásáról és önkéntes teljesítésére 
történő felszólításról;  

                                                 
107 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 44. pont e) alpontja 
108 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 44. pont b) alpontja 
109 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 34. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
110 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 34. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
111 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 14. pontja 
112 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 34. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
113 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 34. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
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ff) 114 gondoskodik – a KIG személyi állománya tekintetében – a jogi szakvizsgához 
szükséges gyakorlati idő igazolás kiállításáról; 

gg) 115 intézkedik a büntetőeljárásban, a szabálysértési eljárásban, valamint a büntetés-
végrehajtás során elrendelt elővezetés és előállítás során felmerült költség 
megtérítésének részletes szabályairól szóló 39/2017. (XII. 29.) BM rendelet, 
valamint az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban elrendelt elővezetés 
végrehajtása során felmerült költség mértéke megállapításának, valamint 
megtérítésének részletes szabályairól szóló 3/2019. (I. 31.) BM rendelet szerinti 
elővezetési és előállítási költségek behajtására. 

 
 

8. MÜIG igazgató 
 
41. A MÜIG igazgató 

a) felelős a Korm. rendelet 9/A. §-ában meghatározott feladatok ellátásáért; ennek 
keretében irányítja az üzemeltetési, a hatáskörébe tartozó beszerzési, a fenntartási, a 
működtetési, a beruházási, a vagyonhasználati- és hasznosítási tevékenységet; 

b) felelős a KR ellátási körébe tartozó szervekkel megkötött munkamegosztási 
megállapodásban meghatározott, a MÜIG szakterületét érintő feladatok ellátásáért; 

c) felügyeli a KR energiagazdálkodását; 
d) felelős a KR vagyonkezelésében, üzemeltetésében, használatában és ellátási körében 

lévő szolgálati gépjárművek naprakész – különösen a Robotzsaru integrált ügyviteli, 
ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer Gépjármű nyilvántartó moduljában, 
valamint a Járműkövető Rendszerben (a továbbiakban. JKR) vezetett – 
nyilvántartásáért, a hatályos jogszabályok szerinti közúti forgalomban tartásáért, 
üzemeltetéséért, javításáért, a járművek bel- és külföldön történő közúti 
közlekedéséhez szükséges engedélyek és a kötelező felelősségbiztosítás meglétéért, a 
használatból történő kivonás előkészítéséért, az új járművek átvételéért, rendszerbe 
állításáért és JKR-be integrálásáért; 116 

e) felelős az elhelyezési körülmények, a sportolás, a lőkiképzés, a továbbképzések 
technikai biztosításáért, a Mezőkövesd Zsóry-fürdőn üzemelő Oktatási és Kiképző 
Központ, a Zalakarosi Üdülő épületei, a Bajai Úszómű, valamint a Szigetbecsei 
Horgásztanya szolgálati és magáncélú igénybevételi lehetőségeinek biztosításáért; 117 

f) biztosítja az Adyliget Oktatási Központban, valamint – külön parancsnoki engedély 
alapján – a KR székhelyén a XII.118 számú épületben lévő szálláshelyen történő 
elhelyezést;  

g) felelős a KR szervezeti egységeinek, szervezeti elemeinek és személyi állományának 
fegyverzeti, rendészet-technikai, anyagi és műszaki szakanyagokkal történő 
ellátásáért; 

h) felelős a KR vagyonkezelésében lévő szállók üzemeltetéséért és működtetéséért; 
i) biztosítja a Rendőrség fegyverzeti, vegyivédelmi, rendészettechnikai, határőrtechnikai, 

optikai, elektronoptikai, thermovíziós, joghatással járó mérőeszközeinek országos 
nyilvántartását, az ORFK, mint szakirányító, valamint a területi szervek, mint 
üzemeltetők adatszolgáltatásai alapján begyűjtését, javítását, javíttatását, raktározását, 
a használók részére történő visszaadását, vezeti a központi nyilvántartást; 

                                                 
114 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 34. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
115 Beiktatta: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 15. pontja (hatályos 2022. július 17. napjától) 
116 Módosította: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 12. pontja) 
117 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 35. pontja) 
118 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 44. pont f) alpontja) 
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j) biztosítja a büntetőeljárás során lefoglalt és jogerős bírói határozattal elkobzott vagy 
megsemmisítésre rendelt fegyverek, illetve a hatósági tárolásból bevont lőfegyverek 
begyűjtését, központi tárolását és a határozatokban foglalt döntések szerinti 
tevékenységet; 

k) felelős az európai uniós forrásból megvalósított hőkamera rendszerek (stabil és mobil) 
üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért; 

l) a KR munkavédelmi felügyelője útján a KR személyi állomány tekintetében ellátja a 
munkavédelemmel és e területhez kapcsolódó feladatokat és előkészíti az 
állományilletékes parancsnokok jogkörébe tartozó balesetek minősítése tárgyában 
hozott döntéseket; 

m) szakanyag-gazdálkodóként jár el és elbírálja az e feladatkörhöz kapcsolódó igényeket; 
n) biztosítja országos kiszolgáló tevékenysége körében a rendőrség vagyonkezelésében 

és használatában lévő szolgálati vízi járművek üzemeltetésének és 
üzemeltethetőségének érdekében a szükséges tervezési, koordinációs, beszerzési, 
javítási, karbantartási és esetlegesen szállítási, tárolási feladatok végrehajtását 
figyelemmel az úszólétesítmények használatáról, üzemben tartásáról, javításáról, 
karbantartásáról, továbbá a kapcsolódó személyi kötelmek meghatározásáról szóló 
24/2017. (VII. 13.) ORFK utasítás rendelkezéseire; 

o) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány tekintetében a Hszt.119 hatálya alá 
tartozó személyi állomány tagjai ellen folytatott I. fokú kártérítési eljárásokban, 
valamint az egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatottak 
kártérítési felelősség elbírálása tárgyában; 

p) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány által előterjesztett kártérítési 
igények elbírálásában; 

q) engedélyezi a más kereső tevékenység folytatását; 
r) dönt az állományparancs/határozat módosításával nem járó, a KR állományában 

foglalkoztatottak szolgálati időrendszerekbe történő besorolásáról, munkaidejéről és 
munkarendjéről, a sportcélú munkaidőkedvezményről, valamint a különleges jogrend 
időszakában távmunka lehetőségéről szóló KR PK. intézkedésben120 rögzített (munka) 
időrendszertől való eltérés engedélyezése tárgyában;  

s) dönt az alárendeltségébe tartozó személyi állomány által elszenvedett balesetek 
minősítésével kapcsolatban; 

t) 121 kezdeményezi a szolgáltatási tárgyú szerződés megkötését a szerződés lényeges 
tartalmi elemeit tartalmazó jelentésnek a parancsnok általi jóváhagyását követően;   

u) 122  szakanyag gazdálkodóként közreműködik a KIG által lefolytatandó, a légi mentési 
képesség folyamatos biztosítása érdekében induló beszerzési eljárásokban;  

v) 123  ellátja a KR vagyonkezelésében és az MLN Kft. használatában lévő azon ingó- és 
ingatlan vagyonelemek üzemeltetéséből adódó feladatokat, amelyek a KR 
tulajdonosi joggyakorlásból erednek;  

w) 124  a KR tűzvédelmi főelőadója útján a KR üzemeltetésében lévő objektumok, a KR, 
valamint a Rendőrségi Igazgatási Központban elhelyezett személyi állománya 
tekintetében ellátja a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat;  

                                                 
119 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 44. pont e) alpontja 
120 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 44. pont b) alpontja 
121 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 36. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
122 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 36. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
123 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 36. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
124 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 36. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
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x) 125 gondoskodik a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a kormányzati 
kommunikációs beszerzésekről szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet szerinti 
feladatok ellátásáról; 

y) 126 biztosítja a KR MÜIG Műszaki Főosztály Raktározási és Ellátási Osztály 
alárendeltségébe tartozó raktárakban az eszköz- és anyagkészletek átvételét, 
szabályoknak megfelelő tárolását, valamint azok kiadását, továbbá a 
raktárkészletre beszállításra és a raktárkészletről kiadásra kerülő eszközök és 
készletek mozgásainak Forrás NET nyilvántartó rendszerben történő 
dokumentálását; 

z) 127 gondoskodik a KR és a KR ellátási körébe tartozó szervek igénye alapján a 
szállítói, anyagmozgatással járó feladatok ellátásáról. 

 
 

9. * 128 
 

42.  
10. *  129 

 
43.  

11. Hivatalvezető 
 
44. A hivatalvezető 130 

a) irányítja a KR belső normaalkotási folyamatát, valamint a jogszabályok és a közjogi 
szervezetszabályozó eszközök, belső normák előkészítése, véleményezése során azok 
KR-en belüli koordinációját;  

b) gondoskodik – a 40. pont n) alpontjában foglaltak kivételével – a KR jogi 
képviseletének ellátásáról a Budapesti Ügyvédi Kamarába bejegyzett jogtanácsosok és 
a nyilvántartásba vett jogi előadók útján; 131 

c) gondoskodik a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről 
szóló Korm. rendelet, a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 
Korm. rendelet, a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-
terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló NFM rendelet, valamint 
a rendőrségi szolgálati helikopterek igénybevételének rendjéről szóló ORFK utasítás 
hatálya alá tartozó szerződések és az ezek alapján a KR személyi állományát érintő, a 
szakterület által elkészített megbízási szerződések előkészítéséről;   

d) szervezi a KR tevékenységi köréhez kapcsolódó szolgáltatási szerződések megkötésével 
összefüggő feladatokat; 

e) szervezi az egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó szerződések megkötésével 
összefüggő feladatokat; 

f) szervezi a közbeszerzési, beszerzési eljáráshoz, a projekt- és pályázati tevékenységhez, 
a munkamegosztási megállapodásban foglaltakhoz kapcsolódó megbízási szerződések 
kivételével a KR személyi állományába nem tartozó személyekkel kötött megbízási 
szerződések megkötésével összefüggő feladatokat; 

                                                 
125 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 36. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
126 Beiktatta: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 16. pontja (hatályos 2022. július 17. napjától) 
127 Beiktatta: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 16. pontja. (hatályos 2022. július 17. napjától) 
128 Hatályon kívül helyezte: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 31. pont b) alpontja 
129 Hatályon kívül helyezte: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 48. pont h) alpontja 
130 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 38. pontja 
131 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 17. pontja 
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g) gondoskodik az elektronikus aláírás és elektronikus bélyegző létrehozására vonatkozó 
szerződések megkötéséről;  

h) előkészíti a KR által megkötésre kerülő együttműködési megállapodásokat; 
i) gondoskodik az c)–h) alpontban felsorolt szerződésekből, együttműködési 

megállapodásokból származó igények peres vagy peren kívüli eljárásban történő 
érvényesítéséről; 132 

j) felelős a rendőri intézkedések elleni panaszok kivizsgálásáért, az eljárás 
lefolytatásáért; 

k) felelős a Hszt. hatálya alá tartozó személyi állomány tagjainak kártérítési felelősségét 
megállapító kártérítési eljárások lefolytatásáért, valamint a KR munkavállalói és 
közfoglalkoztatotti állományával szemben az okozott kár megtérítésére irányuló 
kárigény érvényesítéséért; 

l) gondoskodik a Hszt. 237. § (1) bekezdése alapján a KR Hszt. hatálya alá tartozó 
személyi állománya tekintetében a kártérítési felelősséget megállapító határozat 
elkészítéséről; 

m) előkészíti a Hszt. 241. §-a alapján a KR Hszt. hatálya alá tartozó személyi állománya 
által benyújtott kárigény elbírálására vonatkozó döntést; 

n) koordinálja a KR nemzetközi kapcsolattartásával összefüggő feladatokat, gondoskodik 
a személyi állomány kiutazása és vendégfogadása tervezéséről és előkészítéséről, éves 
nemzetközi tervet készít; 

o) elkészíti a KR munkatervét, illetve összeállítja az éves tevékenységről szóló értékelő 
jelentést; 

p) ellátja a szervezeti teljesítményértékeléssel kapcsolatos koordinációs feladatokat; 
q) gondoskodik a KR normák közzétételéről a KR honlapján, a hatályos KR normák, 

együttműködési megállapodások jegyzékének elkészítéséről, frissítéséről; 
r) ellátja a parancsnoki titkársági teendőket, így különösen 

ra) koordinálja és szervezi a parancsnoknak és a közvetlen alárendeltségébe tartozó 
vezetők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, 

rb) figyelemmel kíséri a feladatszabások határidőre történő végrehajtását és 
felterjesztését, 

rc) felelős a parancsnok munkaprogramja szerinti rendezvények, értekezletek, 
megbeszélések határidőzéséért és a határidők figyelemmel kíséréséért, 

rd) egyedi utasítás alapján – a munkaértekezletekhez, illetve nyilvános szereplésekhez 
kapcsolódóan – háttéranyagot állít össze a parancsnok részére, 

re) előkészíti a parancsnok által tartott vezetői értekezleteket, gondoskodik az 
emlékeztetők összeállításáról, 

rf) gondoskodik a parancsnok vendégfogadásával összefüggő feladatok 
koordinálásáról, végrehajtásáról, továbbá a parancsnok szakmai és egyéb 
rendezvényeken, programokon történő részvételével összefüggő feladatok 
ellátásáról, 

rg) gondoskodik az iratoknak a kijelölt vezetőhöz történő továbbításáról, a 
határidőzésről és figyelemmel kíséri a végrehajtást, 

rh) szervezi, lebonyolítja a rendszeres vezetői értekezleteket, ezekhez kapcsolódóan 
háttéranyagot állít össze, elkészíti az emlékeztetőket, 

ri) a Belügyminisztérium Kommunikációs Főosztály, valamint az ORFK 
Kommunikációs Szolgálat szakmai irányításmutatásának megfelelően 
gondoskodik a KR szervei kommunikációs tevékenységének egységes elvek 
alapján történő végrehajtásáról, végzi a KR kommunikációs tevékenységét, 

                                                 
132 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 18. pontja 
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gondoskodik a KR tevékenységét érintő sajtóhíradások figyelemmel kiséréséről, a 
vezetői tevékenységet támogató hírelemzések elkészítéséről,  

rj) fogadja, nyilvántartja a médiatartalom-szolgáltatók részéről érkező 
megkereséseket, az érintett szakterület bevonásával gondoskodik azok 
megválaszolásáról; 

s) felügyeli, irányítja és ellenőrzi a KR, mint központi érkeztető pont iratkezelési 
tevékenységét, az irattár működtetését;  

t) felügyeli és irányítja a KR-hez érkező és ott keletkezett valamennyi minősített adattal 
összefüggő feladat ellátását, valamint működteti és ellenőrzi a Nyilvántartót és 
Kezelőpontokat; 

u) ellátja az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) ORFK utasításban az 
elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezető részére megjelölt 
feladatokat; 

v) gondoskodik a KR Másolatkészítési Szabályzatának, valamint az Elektronikus Aláírási 
és Elektronikus Bélyegzési Szabályzatának kiadásáról, a jogszabályi vagy technológiai 
változások esetén a módosítások haladéktalan átvezetéséről és intézkedik a Rendőrség 
honlapján, valamint a KR honlapján történő közzétételre; 

w) ellátja szolgálati jármű használatával összefüggő bírság, pótdíj megfizetésére kötelező 
eljárásban a nyilvántartási jegyzékkel rendelkező szerv vezetője feladatkörébe utalt 
feladatokat; 

x) gondoskodik – a Hivatal személyi állománya tekintetében – a jogi szakvizsgához 
szükséges gyakorlati idő igazolás kiállításáról; 

y) 133 a titkárságvezető útján figyelemmel kíséri a Kockázatkezelési Bizottság működését, 
valamint az integritást sértő cselekményeket és bejelentéseket, megteszi az azokkal 
kapcsolatos intézkedéseket. 

 
12. Humánigazgatási szolgálatvezető 

 
45. A humánigazgatási szolgálatvezető 

a) elkészíti – a BM és az ORFK humánstratégiája alapján – a KR humánstratégiáját és a 
vonatkozó intézkedési terveket, továbbá a humánstratégia megvalósításáról, a 
humánigazgatási tevékenységről értékelő-elemző jelentéseket, beszámolókat és 
statisztikát; 

b) ellátja a személyzeti és munkaügyi tevékenységet, végzi a szervezési, a fegyelmi, a 
kitüntetési és elismerési, valamint a szolgálati panaszokkal kapcsolatos feladatokat az 
e tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartási és adatfeldolgozási feladatok alapján; 

c) végzi – az Egészségügyi és Pszichológiai Osztály vezetője útján – a KR hatáskörébe 
tartozó foglalkozás-egészségügyi, közegészségügyi és járványügyi tevékenységet; 

d) végzi a kegyeleti tevékenységet, szervezi a KR Szociális Bizottsága tevékenységét, 
megszervezi az évente 134esedékes munkáltatói fórumot;  

e) előkészíti a KR személyi állománya tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója, 
illetve az állományilletékes parancsnok hatáskörébe tartozó munkáltatói jogkörökkel 
kapcsolatos döntéseket, iratokat, okiratokat; 

f) gondoskodik az állományilletékes parancsnokok hatáskörébe tartozó katonai vétségek 
nyomozásáról;  

g) közreműködik az elrendelt megbízhatósági vizsgálatokban és a kifogástalan életvitel 
ellenőrzésekben; 

                                                 
133 Beiktatta: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 13. pontja (hatályos 2023. március 11. napjától) 
134 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 44. pont g) alpontja 
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h) végzi és koordinálja a KR állomány képesítési követelményeknek történő megfelelése 
érdekében az oktatás-igazgatási, oktatásszervezési, továbbképzési és tréning 
feladatokat, végzi a szaktanfolyamokra, nyelvtanfolyamokra történő beiskolázást, 
tanulmányi szerződések elkészítését és vezeti azok nyilvántartását;  

i) koordinálja a – KR állományilletékes parancsnok által engedélyezett – más kereső 
tevékenység engedélyezésével kapcsolatos humánigazgatási feladatokat; 

j) végzi a KR érintett állománya vonatkozásában a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel és 
vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos humánigazgatási feladatokat;  

k) felelős a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer bevezetésével a 
Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer (SZTNYR) szabályszerű 
működtetéséért;135 

l) biztosítja a KR Zenekarának működését; 
m) 136 gondoskodik az MLN Kft.  feletti tulajdonosi joggyakorlásból eredően az MLN Kft. 

ügyvezetőjének, valamint az MLN Kft. felügyelő bizottsági tagjai közül a KR 
személyi állományába tartozó tagok nemzetbiztonsági ellenőrzése végrehajtásának 
kezdeményezéséről és a vagyonnyilatkozatok megőrzéséről.  

 
13. Ellenőrzési szolgálatvezető 

 
46. Az ellenőrzési szolgálatvezető 

a) felelős az Ellenőrzési Szolgálat által elvégzett vizsgálatok megszervezéséért, 
folyamatosságáért, rendszerességéért, zavartalan és szakszerű teljesítéséért, valamint 
az egyes szervezeti egységeket, szervezeti elemeket érintő vezetői és 
munkafolyamatba épített ellenőrzések szabályszerű és egységes végrehajtásáért, ezzel 
kapcsolatban köteles a szervezeti egységek, szervezeti elemek vezetői részére 
tájékoztatást, állásfoglalást adni, szükség esetén koordinációt lefolytatni; 

b) ellenőrzi a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével és visszaszorításával 
kapcsolatos feladatokról szóló 20/2013. (V. 17.) ORFK utasításban és parancsnoki 
intézkedésben foglaltak végrehajtását;  

c) elkészíti a KR, illetve a parancsnok ellenőrzési tervét, felelős az azokban foglaltak 
megvalósulásáért, a végrehajtásról szóló éves összefoglaló (értékelő) jelentések 
összeállításáért és az ORFK-ra történő felterjesztéséért; 

d) köteles az ellenőrzés során feltárt, azonnali intézkedést igénylő helyzetekben – 
különösen bűncselekmény gyanúja esetén – a szükséges intézkedéseket soron kívül 
megtenni, a bizonyítási eszközöket biztosítani; 

e) 137 felelős a KR szakmai irányítást gyakorló személyi állománya részére igényelt nyílt 
parancs és megbízólevél kiadmányozásra történő előkészítéséért. 

 
14. Ügyeleti és védelmi szolgálatvezető 

 
47. Az ügyeleti és védelmi szolgálatvezető 

a) irányítja a KR vonatkozásában 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 meghatározott feladatok végrehajtását; 

                                                 
135 Módosította: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 14. pontja 
136 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 39. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
137 Beiktatta: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 15. pontja (hatályos: 2023. március 11. napjától) 
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b) felügyeli az ügyeleti munkához kapcsolódó számítógépes jelentőrendszer, riasztási, 
kiértesítési rendszer, objektumbiztonsági videó-rendszer, valamint a hangrögzítő 
berendezés működését; 

c) felelős a rendőrség különleges jogrendi időszaki továbbműködésének biztosítása 
érdekében a KR szervezeti egységei és elemei által végzett tevékenység tervezéséért, 
szervezéséért, közreműködik ezen tevékenységek irányításában, koordinálásában; 

d) közreműködik a KR állomány különleges jogrendi időszaki feladatokra történő 
felkészítésében; 

e) 138 gondoskodik az MLN Kft. által rendelkezésre bocsátott, a légimentéssel 
összefüggésben keletkezett releváns adatok tekintetében, 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 meghatározott 
események jelentési kötelezettségének teljesítéséről; 

f) 139  közreműködik a közrendvédelmi szakterület vonatkozásában, a KR rendészeti és 
határrendészeti feladatokat ellátó hivatásos állománya tekintetében a magas 
szintű feladatvégrehajtásra való felkészítésben, a szakirányú oktatások, képzések 
végrehajtásában; 

g) 140 felelős a KR Központi Objektum I. és II. számú objektumőrszolgálati feladatok 
végrehajtásáért. 

 
15. Költségvetés-ellenőrzési csoportvezető 

 
48. 141A költségvetés- ellenőrzési csoportvezető  

a) ellátja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat; 

b) ellátja a KR és – munkamegosztási megállapodásban rögzítettek alapján – az 
ellátási körébe tartozó költségvetési szervek közül a Nemzetközi Bűnügyi 
Együttműködési Központ belső ellenőrzési, valamint a költségvetés-ellenőrzési 
csoportvezető útján a tanácsadói feladatait;  

c) ellátja a légimentéssel összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 1/2020. (I. 16.)    
ORFK utasításban meghatározott feladatokat.  

 
VII/A. FEJEZET 

AZ NNI MSZ SZOLGÁLATVEZETŐJÉNEK  
KÜLÖNÖS FELADATAI 142 

 
48/A. Az NNI MSZ szolgálatvezető 

 
a) felelős a titkos információgyűjtésre, valamint a leplezett eszközök alkalmazására 

rendelt speciális működési kiadások előirányzatával való gazdálkodásért; 
b) felelős a titkos információgyűjtéshez, valamint a leplezett eszközök alkalmazásához 

kapcsolódóan a központi végrehajtás és ellátás, valamint a nemzetközi bűnüldözési 
kötelezettségek teljesítéséért;  

                                                 
138  Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 40. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
139 Beiktatta: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 40. pontja (hatályos 2021. július 22. napjától) 
140 Beiktatta: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 19. pontja 
141 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 20. pontja 
142 Beiktatta: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 16. pontja (hatályos 2023. március 11. napjától) 
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c) felelős az NNI MSZ Műveleti Főosztály és az NNI MSZ Ellátó Osztály személyi 
állománya által elkövetett fegyelemsértésekkel, a szolgálati helyen vagy a 
szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértésekkel kapcsolatban a fegyelmi 
eljárás lefolytatásáért; 

d) felelős az NNI MSZ Műveleti Főosztály és az NNI MSZ Ellátó Osztály személyi 
állománya kártérítési felelősségének vizsgálata tárgyában a kártérítési eljárás 
lefolytatásáért; 

e) felelős az NNI MSZ Műveleti Főosztály és az NNI MSZ Ellátó Osztály személyi 
állománya vagy harmadik személy kártérítési felelősségének vizsgálata tárgyában 
hozott döntés előkészítéséért; 

f) felelős az NNI MSZ Műveleti Főosztály és az NNI MSZ Ellátó Osztály személyi 
állománya vagy harmadik személy által benyújtott kárigény elbírálására vonatkozó 
döntés kiadmányozásra történő előkészítéséért; 

g) ellátja a járműhasználattal összefüggő bírság, pótdíj megfizetésére kötelező 
eljárásban a feladatkörébe utalt feladatokat; 

h) kiadmányozza a közjogi szervezetszabályozó eszközök rendelkezései alapján a 
feladat- és hatáskörébe utalt ügyekben hozott döntéseket. 

 
 

VIII. FEJEZET 
AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ÉS A BIZTONSÁGI VEZETŐ FELADATA 

 
16. Adatvédelmi tisztviselő 

 
49. Az adatvédelmi tisztviselő ellátja az általános adatvédelmi rendelet 39. cikkében, az 

Infotv.-ben, valamint az adatvédelmi szabályzatról szóló 39/2019. (XI. 19.) ORFK 
utasításban meghatározott feladatokat, továbbá koordinálja az adatvédelemmel és ennek 
oktatásával kapcsolatos feladatokat. 143 

 
17. Biztonsági vezető 

 
50.  A biztonsági vezető a minősített adat védelméről szóló törvényben foglaltak alapján végzi 

a minősített adat védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtását és koordinálást, 
valamint –  a KR Hivatal Biztonság-felügyeleti és Ügykezelési Osztály útján –  felügyeletet 
gyakorol  az NNI  és a KR KIG ügykezelési feladatokat ellátó állomány tevékenysége 
felett. 144  

 
IX. FEJEZET 

A KR MŰKÖDÉSE 
 

18. Általános szabályok 
 

51. A KR szervezeti egységeinek, szervezeti elemeinek vezetői tevékenységük során 
együttműködnek a Rendőrség szerveivel, a Terrorelhárítási Központtal, a Nemzeti 
Védelmi Szolgálattal, a Magyar Honvédséggel, a polgári és katonai nemzetbiztonsági 

                                                 
143 Módosította: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 43. pontja 
144 Módosította: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 17. pontja 
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szolgálatokkal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a bíróságokkal és ügyészségekkel, 
továbbá az együttműködésre kötelezett egyéb állami szervekkel, önkormányzatokkal. 

 
52. A szervezeti egységek, szervezeti elemek vezetői a jogszabályokban, a közjogi 

szervezetszabályozó eszközökben, valamint a belső normákban meghatározottakon túl 
minden egyéb ügyben is kötelesek együttműködni, illetve egymást szükség szerint 
kölcsönösen tájékoztatni és a másik szervtől érkezett megkeresésekre azonos vezetői 
szinten válaszolni.  

 
53. A szervezeti egységek, szervezeti elemek vezetői folyamatosan figyelemmel kísérik a 

szakterületüket érintő együttműködési megállapodásokat, gondoskodnak az 
időszerűségükről, felülvizsgálatukról, az indokolt módosítás kezdeményezéséről. 

 
19. Működési okmányok 

 
54. Ügyrend készítésére kötelezettek:  

a) a SZOVIG igazgató;  
b) a REIG igazgató;  
c) az NNI igazgató; 
d) a KSZI igazgató;  
e) az RBI igazgató;145 
f) a HVE ezredparancsnok;146 
g) a MÜIG igazgató;  
h) a KIG igazgató; 
i) *147 
j) *148 
k) a hivatalvezető; 
l) a humánigazgatási szolgálatvezető; 
m) az ellenőrzési szolgálatvezető; 
n) az ügyeleti és védelmi szolgálatvezető. 
 

55. Az ügyrend készítésére kötelezett vezetők az ügyrendről szóló intézkedést jóváhagyásra a 
parancsnoknak felterjesztik. 

 
56. Az ügyrend készítésére kötelezett vezetők az ügyrendről szóló intézkedéseikben 

rendelkeznek arról, hogy az alárendeltségükbe tartozó mely szervezeti elemek kötelesek 
ügyrend készítésére. 

 
57. Az ügyrend készítésére kötelezettek folyamatosan gondoskodnak a szervezeti 

változásoknak, az időközben hatályba lépő jogszabályokból és a közjogi 
szervezetszabályozó eszközökből adódó feladatoknak az ügyrendekben történő 
átvezetéséről, a módosításoknak jóváhagyásra történő felterjesztéséről. 

 
58. A munkaköri leírásban személyre szólóan meg kell határozni az érintett általános és 

rendszeres, valamint a munkakör speciális feladatait – amennyiben a feladat ellátását 
jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz határozza meg, akkor a pontos 

                                                 
145 Módosította: a 37/2022. (VIII. 8.) KR Pk. intézkedés 10. pontja 
146 Módosította: a 37/2022. (VIII. 8.) KR Pk. intézkedés 10. pontja 
147 Hatályon kívül helyezte a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk intézkedés 31. pont d) alpontja 
148 Hatályon kívül helyezte: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 48. pont i) alpontja 
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jogszabályhely megjelölésével –, a kötelezettségek teljes körét, valamint a jogosultságait, 
így különösen kiadmányozási jogot, eljárási, döntési jogosultságot. 

 
59. A munkaköri leírásokat úgy kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a személyes 

felelősség megállapítására, valamint a munkáltató és a személyi állomány tagja közötti 
vitás kérdések eldöntésére.  

 
20. Az értekezletek rendje 

 
60. A parancsnok az alábbi értekezleteket tartja: 

a) heti149 koordinációs értekezlet; 
b)  parancsnoki értekezlet; 
c) állománygyűlés; 
d) éves értékelő értekezlet; 
e) egyedi ügyben összehívott értekezlet; 
f) munkáltatói fórum, 
g) 150 negyedéves értekezlet az igazgatók, a HVE ezredparancsnok,151 főosztályvezetők és 

a parancsnok közvetlen irányítása alá tartozó vezetők részvételével; 
h) 152 fél évente tartandó értekezlet a g) alpont szerinti vezetők és az osztályvezetők és a 

századparancsnokok153 részvételével. 
 

61. A heti154 koordinációs értekezlet tárgya a kiemelt feladat-végrehajtásairól, a kiemelt 
eseményekről szóló beszámoló, egyeztetés a parancsnoki állomány feladatairól, minden 
olyan előterjesztés és kérdés megtárgyalása, amelyet a parancsnok napirendre tűz, 
valamint parancsnoki feladat-meghatározások. A napi koordinációs értekezlet állandó 
résztvevői: 
a) a SZOVIG igazgató; 
b) a REIG igazgató;  
c) az NNI igazgató; 
d) a KSZI igazgató; 
e) az RBI igazgató;155 
f) a HVE ezredparancsnok;156 
g) a MÜIG igazgató; 
h) a KIG igazgató; 
i) *157 
j) * 158 
k) a hivatalvezető; 
l) a Nemzeti Védelmi Szolgálat által delegált személy; 159 
m) a humánigazgatási szolgálatvezető; 
n) az ellenőrzési szolgálatvezető; 

                                                 
149 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 28. pont c) alpontja 
150 Beiktatta: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 21. pontja (hatályos 2022. július 17. napjától) 
151 Beiktatta: a 37/2022. (VIII. 8.) KR Pk. intézkedés 11. pontja (hatályos 2022. augusztus 9. napjától) 
152 Beiktatta: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 21. pontja (hatályos 2022. július 17. napjától) 
153 Beiktatta: a 37/2022. (VIII. 8.) KR Pk. intézkedés 11. pontja (hatályos 2022. augusztus 9. napjától) 
154 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 27. pont d) alpontja 
155 Módosította: a 37/2022. (VIII. 8.) KR Pk. intézkedés 12. pontja 
156 Módosította: a 37/2022. (VIII. 8.) KR Pk. intézkedés 12. pontja 
157 Hatályon kívül helyezte: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 31. pont e) alpontja 
158 Hatályon kívül helyezte: a 11/2021. (VII. 19.) KR Pk. intézkedés 48. pont j) alpontja 
159 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 22. pontja 
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o) az ügyeleti és védelmi szolgálatvezető; 
p) a KR biztonsági vezető; 160 
q) a sajtó és kommunikációs referens. 

 
62. A parancsnoki értekezlet napirendjét a KR munkatervében meghatározott előterjesztések, 

jelentések megtárgyalása, állásfoglalás, koordinációs kérdésekben egyeztetés és 
parancsnoki feladat-meghatározás adja. A parancsnoki értekezlet résztvevői: 
a) az állandó résztvevők: 

aa) 61. pontban meghatározottak, 
ab) a főosztályvezetők, 
ac) az osztályvezetők, 
ad) a költségvetés-ellenőrzési csoportvezető; 
ae) 161 a századparancsnok; 

b) eseti meghívottak, berendeltek. 
 
63. A parancsnoki értekezlet napirendjének előterjesztését, dokumentációját az értekezletet 

megelőzően 8 nappal kell megküldeni a hivatalvezetőnek, aki gondoskodik annak az 
értekezletre meghívottakhoz történő eljuttatásáról. 

64. Az állománygyűlés, az éves értékelő értekezlet, a munkáltató fórum, valamint az egyedi 
ügyben összehívott értekezlet előkészítésére, megtartására, külön rendelkezés szerint kerül 
sor.  

 
65. Az értekezleteken a vezető akadályoztatása esetén szervezetszerű helyettese, az ő 

akadályoztatása esetén pedig a kijelölt személy köteles részt venni. 
 
66. A parancsnok közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők értekezletei: 

a) napi, illetve heti koordinációs értekezlet; 
b) szakterületi vezetők értekezlete; 
c) állománygyűlés; 
d) egyedi ügyben tartott értekezlet. 

 
21. A tervezési rend 

 
67. A KR-nél az alábbi terveket kell elkészíteni: 

a) fejlesztési programot, stratégiai tervet, amely tartalmazza a KR-nek, illetve 
meghatározott szervezeti egységeinek, szervezeti elemeinek több évre szóló 
fejlesztését, feladatait; 

b) éves munkatervet, amely tartalmazza az előző időszak értékelésének alapján a KR 
szervezeti elemeinek legfontosabb időszerű feladatait, a végrehajtás határidőit és 
felelőseit, továbbá az értekezletek rendjét; 

c) ellenőrzési tervet, amely kiterjed a parancsnok által meghatározott szervezeti 
egységekre, szervezeti elemekre és tárgykörökre, illetve azokra, amelyeket 
meghatározott időszakonként ellenőrizni kell; 

d) szakfeladati terveket az egyes tevékenységek – különös tekintettel az 
objektumvédelemre, a katasztrófa-elhárításra, a tűz elleni védekezésre, a magasabb 
készültségbe helyezésre és a különleges jogrendre történő felkészülésre, valamint a 
végrehajtásához szükséges tervekre – teljesítésének szabályait rögzítik; 

                                                 
160 Módosította: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 23. pontja 
161 Beiktatta: a 37/2022. (VIII. 8.) KR Pk. intézkedés 13. pontja (hatályos 2022. augusztus 9. napjától) 
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e) eseti terveket, melyek egyes feladatok, bonyolultabb folyamatok teljesítése érdekében 
készíthetők; 

f) kiképzési és továbbképzési terveket, amelyek a KR állománya részére előírt ki- és 
továbbképzési feladatokat tartalmazzák; 

g) éves költségvetési tervet; 
h) stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet; 
i) kiutazási- és vendégfogadási tervet; 
j) 162 rendezvénytervet. 

 
X. FEJEZET 

A KÜLÖNLEGES JOGRENDI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
 

22. A különleges jogrenddel kapcsolatos általános feladatok 
 
68. Az SZMSZ rendelkezéseit a különleges jogrendi időszakban az e fejezetben foglalt 

eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
69. A KR szervezeti elemei a különleges jogrendi időszakban – a kialakult helyzet 

függvényében – kitelepülésre kerülhetnek. Ebben az esetben a folyamatos vezetést a 
tartalékvezetési pontokon működő irányító szervezeti egységek valósítják meg. 

 
70. A különleges jogrendi időszakban a KR Törzset működtetni kell, amely tevékenységét 

alapvetően a KR központi objektumában (1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.) kitelepülés 
esetén az ORFK és a KR tartalék vezetési pontján végzi. Az Országos Törzs munkájában 
a kijelölt személyek részvételét és közreműködését biztosítani kell. 

 
23. A parancsnok feladatai 

 
71. A parancsnok: 

a) gondoskodik a védelmi felkészüléssel kapcsolatos feladatok ellátásáról; 
b) felelős a különleges jogrendi időszaki feladatok szervezéséért és teljesítéséért; 
c) irányítja, ellenőrzi a bevezetésre kerülő rendkívüli intézkedések végrehajtását; 
d) központilag meghatározottaknak megfelelően intézkedik a szervezeti egység 

magasabb készenlétbe helyezésére;  
e) meghatározza és ellenőrzi a rendelkezésre álló erők közötti átcsoportosítás főbb 

irányait; 
f) irányítja, ellenőrzi a Készenléti Rendőrség Összesített Készenlétbe Helyezési 

Tervében meghatározott feladatok végrehajtását; 
g) gondoskodik a különleges jogrend bevezetése miatt indokolt belső intézkedések 

kiadásáról; 
h) dönt ideiglenes szervezeti elemek (munkacsoport) létrehozásáról, illetve 

megszüntetéséről, tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a rendőri szervek közötti 
átcsoportosítással kapcsolatos feladatokat; 

i) gondoskodik a különleges jogrendi időszak személyzeti és szociális feladatainak 
ellátásáról; 

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

k) intézkedik az értesítési adatok soron kívüli pontosítására; 

                                                 
162 Beiktatta: a 32/2022. (VII. 18.) KR Pk. intézkedés 24. pontja (hatályos 2022. július 17. napjától) 
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l) elrendeli a KR Törzs felállítását; 
m) kitelepülés elrendelése esetén intézkedik a KR Hivatal Biztonság-felügyeleti és 

Ügykezelési Osztály, az NNI Elemző és Koordinációs Főosztály Elemző- Értékelő 
Osztály, az NNI MSZ Műveleti Főosztály Tanúvédelmi Szolgálat, valamint a KR KIG 
ügykezelése részére biztosított irattárak iratanyagának kijelölt tároló helyre történő 
elszállítására, a visszamaradt iratok őrzésére;163 

n) intézkedik a veszteségek pótlására; 
o) elöljárói döntés alapján vagy a területi szerv vezetőjének megkeresése alapján az 

államhatár őrizetével, a határforgalom ellenőrzésével és a határrend fenntartásával 
kapcsolatban bevezetett rendkívüli intézkedések során intézkedik a KR erőinek önálló 
vagy megerősítő erőként történő alkalmazásáról, gondoskodik a végrehajtás 
folyamatos ellenőrzéséről, az önálló feladat végrehajtás irányításáról; 

p) elöljárói döntés vagy a területi szerv vezetőjének megkeresése alapján intézkedik a KR 
erőinek közreműködésére a migráció következtében kialakult helyzet kezelésével 
kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásában; 

q) elöljárói döntés vagy a területi szerv vezetőjének megkeresése alapján intézkedik a KR 
erőinek közreműködésére az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának megóvása 
érdekében a lakosság kitelepítésével, kimenekítésével kapcsolatos rendőrségi 
feladatok végrehajtásában; 

r) elöljárói döntés vagy a területi szerv vezetőjének megkeresése alapján intézkedik a KR 
erőinek közreműködésére a nemzetközi segélyszállítmányok rendeltetési helyre 
történő eljuttatásával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásában; 

s) meghatározza a hagyományos és tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelem helyi 
szervezésével, a végrehajtás irányításával kapcsolatos feladatokat; 

t) elöljárói döntés vagy a területi szerv vezetőjének megkeresése alapján intézkedik a KR 
erőinek közreműködésére a nemzetközi szerződés alapján hazánkban állomásozó, 
illetve átvonuló külföldi fegyveres erők mozgásának országon belüli biztosítására; 

u) közreműködik egyes honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatok 
ellátásában, rendkívüli intézkedések végrehajtásában; 

v) intézkedik a veszélyeztetett határszakaszokon szükséges erők, eszközök 
átcsoportosítására és azok alkalmazására; 

w) közreműködik a közigazgatás átszervezéséből, a rendeleti úton történő igazgatásra 
való áttérésből adódó rendőri feladatok végrehajtásában. 

 
24. Vezetői feladatok 

 
72. A KR valamennyi vezetője – a parancsnok kivételével –: 

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

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

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

d) ellenőrzi az irányítása alá tartozó személyi állomány értesítését, bevonulását, együtt 
tartását; 

e) közreműködik a közigazgatás átszervezéséből és helyreállításából, valamint a rendeleti 

                                                 
163 Módosította: a 4/2023. (III. 9.) KR Pk. intézkedés 18. pontja 
 



36 
 

 
 

úton történő igazgatásra történő áttérésből adódó feladatok megvalósításában; 
f) kitelepülés elrendelése esetén felelős az irányítása alá tartozó szervezeti egység irattári 

iratanyagának elszállításáért, a visszamaradt iratok őrzéséért; 
g) szakterületét érintően jogosult javaslatot tenni az irányítása alá tartozó szervezeti 

egység és szervezeti elem 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) irányítja és ellenőrzi az intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtását; 
k) ellenőrzi az irányítása alá tartozó szervezeti egység és szervezeti elem értesítési 

adatainak, rendszerének naprakészségét, valamint a Robotzsaru Neo harcértékprogram 
pontos vezetését.  

 
 

XI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
73. Ez az intézkedés az országos rendőrfőkapitány jóváhagyásával válik érvényessé és a 

jóváhagyását követő nyolcadik napon lép hatályba.  
 
74. Az intézkedés 54. pontjában felsorolt vezetők az intézkedés hatályba lépését követő 

hónap 30. napjáig intézkednek az általuk vezetett szervezeti elemek, egységek 
ügyrendjeinek elkészítésére, illetve az intézkedéssel való összhangjuk megteremtésére, 
és azt – előterjesztéssel együtt – jóváhagyásra a parancsnok részére felterjesztik. Az 
előterjesztésben ki kell térni a szervezeti elemet érintő minden olyan szervezeti, 
működésbeli és jogszabályi változásra, amely a korábbi működési okmány kiadása óta 
következett be és indokolja a norma módosítását vagy új norma kiadását. 

 
75. Az ügyrend jóváhagyását követő hónap 30. napjáig felül kell vizsgálni a munkaköri 

leírásokat és a szükséges módosításokat el kell végezni. 
 
76. Hatályát veszti a Készenléti Rendőrség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

17/2017. (IX. 15.) KR Pk. intézkedés. 
 
77. Az intézkedés 74-77. pontja a hatályba lépést követő 91. napon hatályát veszti. 

 
 
 
 
 

dr. Kuczik János Zoltán r. dandártábornok 
rendőrségi főtanácsos 
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1. melléklet az 1/2019. (II. 6.) KR PK. intézkedéshez164 
 
 

A KR SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 
 

Szervezeti egységek és szervezeti elemek neve 
 

I. PARANCSNOK KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉGBE TARTOZÓ 
SZERVEZETI ELEMEK 
 
 Humánigazgatási Szolgálat  
 Személyügyi Osztály 
 Egészégügyi és Pszichológiai Osztály 
 Továbbképzési és Utánpótlás-Tervezési Osztály 
 Fegyelmi Osztály 
 Zenekar  
 Nyilvántartó Alosztály  
 
 Hivatal  
 Titkárság 
 Jogi Osztály 
 Koordinációs és Panaszügyi Osztály 
 Biztonság-felügyeleti és Ügykezelési Osztály 
 
 Ellenőrzési Szolgálat  
 Mobil Ellenőrzési Osztály 
 Szakmai Ellenőrzési Osztály 
 
 Költségvetés-ellenőrzési Csoport  
 
 Ügyeleti és Védelmi Szolgálat  
 
II. SZEMÉLY- ÉS OBJEKTUMVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 
 
 Személybiztosítási Főosztály 
 Személybiztosítási Osztály 
 Kiemelt Személybiztosítási Osztály 
 Személyvédelmi Főosztály 
 Biztosítást Támogató Osztály 
 Delegációs és Rendezvénybiztosító Osztály 
 Diplomáciai Biztonsági Osztály 
 Megelőző-Védelmi Alosztály  
 Objektumvédelmi Főosztály 
 I.   Őrségi Osztály 
 II.  Őrségi Osztály 
 III. Őrségi Osztály 
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 IV. Őrségi Osztály 
 Technikai Ellenőrző és Koordinációs Osztály 
 Őrzési Osztály (Önálló) 
 Karmelita Őrségi Osztály 
 Sándor-palota Őrségi Osztály 
 Tűzszerész Szolgálat 
 Kiképző Központ  
 Képzési Koordinációs Iroda 
 Projekt Támogató Iroda 
 Tűzszerész Főosztály 
 Bombaadat Központ 
 Készenléti Osztály 
  
III. RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG 
 
 Bevetési Főosztály I. 
 I.    Bevetési Osztály 
 IV. Bevetési Osztály 
 VI. Bevetési Osztály 
 Bevetési Főosztály II. 
 II.  Bevetési Osztály 
 III. Bevetési Osztály 
 V.  Bevetési Osztály 
 Bevetési Főosztály IV. 
 VII.  Bevetési Osztály 
 VIII. Bevetési Osztály 
 Szolgálatszervező és Csapatszolgálati Főosztály 
 Szolgálatszervező Osztály 
 Csapatszolgálati Osztály 
 
IV. NEMZETI NYOMOZÓ IRODA 
 
 Elemző és Koordinációs Főosztály 
 Koordinációs Osztály 
 Elemző-Értékelő Osztály 
 Bűnügyi Szolgálat 
 Vagyon-visszaszerzési Hivatal  
 Nyomozó Osztály 
 Vagyon-felderítési Osztály 
 Gazdasági Elemző Osztály 
 Nemzetközi Osztály 
 Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály 
 Korrupciós Bűnözés Elleni Osztály 
 Kiemelt Ügyek Osztálya 
 Nyomozó Főosztály 
 Erőszakos Bűncselekmények Elleni Osztály 
 Vagyonvédelmi Osztály 
 Gépjármű Bűnözés Elleni Osztály 
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 Életvédelmi és Célkörözési Főosztály 
 Életvédelmi Osztály 
 Célkörözési Osztály 
 Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály 
 Illegális Migráció Elleni Osztály 
 I.   Bűnüldözési Osztály (Székesfehérvár) 
 II.  Bűnüldözési Osztály (Pécs) 
 III. Bűnüldözési Osztály (Győr) 
 IV. Bűnüldözési Osztály (Szeged) 
 V.  Bűnüldözési Osztály (Debrecen) 
 VI. Bűnüldözési Osztály (Miskolc) 
 Emberkereskedelem Elleni Osztály 
 Kiberbűnözés Elleni Főosztály 
 Nyomozó Osztály 
 Felderítő Osztály 
 Forenzikus Osztály 
 Műveleti Szolgálat 
 Felderítő Főosztály  
 Bűnszervezetek Elleni Osztály 
 Bűnügyi Hírszerzési Osztály 
 Pénz és Bankkártya Hamisítás Elleni Osztály 
 Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály 
 Műveleti Főosztály 
 Speciális Műveleti Osztály 
 Műveleti Biztosító Osztály 
 Műveleti Logisztikai Osztály 
 Tanúvédelmi Szolgálat 
 Bűnügyi Technikai Főosztály 
 Központi Technikai Osztály 
 Szakirányítási Osztály 
 Ellátó Osztály (Önálló) 
 
V. KÜLÖNLEGES SZOLGÁLATOK IGAZGATÓSÁGA 
 
 Informatikai Osztály  
 Informatikai Üzemeltetési Osztály 
 Bevetési Főosztály III. 
 Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály 
 Szállító Osztály 
 Kiképzési és Módszertani Osztály 
 Bevetést Támogató Osztály 
 Légirendészeti Szolgálat  
 Hajózó és Rendészeti Osztály 
 Repülőműszaki Osztály  
 Állami Futárszolgálat  
 Futár Osztály 
 Levélirányító Osztály 
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VI. REGIONÁLIS BEVETÉSI IGAZGATÓSÁG 
 
 Bevetési Főosztály V. 
 XI.    Bevetési Osztály (Pécs) 
 XII.   Bevetési Osztály (Kaposvár) 
 XIII.  Bevetési Osztály (Nagykanizsa) 
 Bevetési Főosztály VI. 
 XIV.  Bevetési Osztály (Szombathely) 
 XV.   Bevetési Osztály (Győr) 
 X.      Mélységi Ellenőrzési Osztály 
 Bevetési Főosztály VII. 
 XXI.    Bevetési Osztály (Miskolc) 
 XXII.   Bevetési Osztály (Nyírbátor) 
 XXIII.  Bevetési Osztály (Debrecen) 
 Bevetési Főosztály VIII. 
 XXIV.  Bevetési Osztály (Orosháza) 
 XXV.   Bevetési Osztály (Szeged) 
 XXVI.  Bevetési Osztály (Kiskunhalas) 
  
VII. HATÁRVADÁSZ EZRED 
 
 Bács-Kiskun Vármegyei Határvadász Század (1-14) 
 Csongrád-Csanád Vármegyei Határvadász Század (1-6.) 
 Békés Vármegyei Határvadász Század 
 Hajdú-Bihar Vármegyei Határvadász Század 
 Szabolcs-Szatmár -Bereg Vármegyei Határvadász Század 
 
VIII. KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÓSÁG 
 
 Közbeszerzési Osztály 
 Közgazdasági Osztály 
 Igazgatási Osztály 
 Projektiroda  
 Pénzügyi Osztály 
 Leltár és Analitikai Osztály 
 Illetménygazdálkodási Osztály 
 Koordinációs Alosztály  
 Rendőrmúzeum 
 
IX. MŰSZAKI ÉS ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG 
 
 Műszaki Főosztály 
 Gépjármű Osztály 
 Fegyverzeti és Technikai Osztály 
 Anyagi és Ruházati Osztály 
 Raktározási és Ellátási Osztály  
 Üzemeltetési Osztály  
 Élelmezési Osztály  
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 Gondnoksági Osztály  
 Diszlokált Gondnoksági Osztály 

 



 

” 

42
2. melléklet az 1/2019. (II. 6.) KR PK. intézkedéshez  
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3. melléklet az 1/2019. (II. 06.) KR Pk. intézkedéshez 165 
 
 
 

A KR Alapító Okiratának kelte, száma, az alapítás időpontja, az alaptevékenységét 
szabályozó főbb jogszabályok, valamint az Alapító Okirat szerinti alaptevékenységek 

kormányzati funkciók szerinti besorolása  

 
 
 
1. Alapító Okiratának kelte, száma:  2022. október 18.; A-159/2/2022. 

 
2. Alaptevékenységek a kormányzati funkció szerinti besorolás alapján: 

 
a) 013360  Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási,  üzemeltetési,  

 egyéb szolgáltatások;   
b) 013370  Informatikai fejlesztések, szolgáltatások;   
c) 013390  Egyéb kiegészítő szolgáltatások;   
d) 031030  Közterület rendjének fenntartása; 
e) 031042  Határrendészet, határvédelem; 
f) 031050  Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek; 
g) 072111  Háziorvosi alapellátás; 
h) 072210  Járóbetegek gyógyító szakellátása; 
i) 072311  Fogorvosi alapellátás; 
j) 074011  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás; 
k) 074013  Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok; 
l) 081030  Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése; 
m) 081071  Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés; 
n) 082030  Művészeti tevékenységek (kivéve: színház); 
o) 082061  Múzeumi gyűjteményi tevékenység; 
p) 082063  Múzeumi kiállítási tevékenység. 

 
3. A KR alaptevékenységét szabályozó főbb jogszabályok: 
 

a) Magyarország Alaptörvénye; 
b) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény; 
c) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII törvény és a végrehajtására kiadott 
rendeletek; 

d) a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat-, és hatásköréről szóló 
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet;  

e) a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet. 
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4. melléklet az 1/2019. (II. 06.)  KR Pk. intézkedéshez 
 
 
 

 

 

A  

Készenléti Rendőrség  

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek  

hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya 

 alá tartozó személyi állomány munkakörei 

 
 

1. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 
alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett, aki a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. 
törvény hatálya alá tartozó osztályvezetői, illetve magasabb vezető beosztást tölt be; 

 
 

2. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki – önállóan 
vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult 

 
a) közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben; 
 

b) beszerzési és közbeszerzési eljárás során vagy 
 

c) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá 
vagyonnal való gazdálkodás, valamint pénzügyi támogatási pénzkeretek 
tekintetében, a támogatások felhasználásának vizsgálata vagy a felhasználással való 
elszámoltatása során. 

 
 


