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A REPÜLŐTÉRI RENDŐR IGAZGATÓSÁG  

 

21/2015. (XI 05.) RRI  

 

 

INTÉZKEDÉSE 

 

 

a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság  

Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltak, 

valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság szervezetéről, irányítási 

rendjéről és működéséről 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 Repülőtéri Rendőr 

Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) szervezeti elemeire, a hivatásos, a 

kormánytisztviselői, a közalkalmazotti, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 

törvény hatálya alá tartozó a munkavállalói állományára. 
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2. Az Igazgatóság szervezeti felépítését az SZMSZ 1. melléklete, a részletes szervezeti 

struktúrát az SZMSZ 4. melléklete, a rendszeresített beosztásokat a szervezési 

állománytáblázat tartalmazza. 

 

 

III. FEJEZET 

AZ IGAZGATÓSÁG IRÁNYÍTÁSA, FELADATAI 

 

3. Az Igazgatóság az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) irányítása 

alá tartozó, önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési szerv.  
 

4. Az Igazgatóság alapító okiratának számát, keltét, az alapító okirat szerinti 

szakfeladatokat – a Igazgatóság Alapító Okiratában foglaltak alapján – az SZMSZ 2. 

melléklete tartalmazza. 

 

5. Az Igazgatóság feladatainak végrehajtása során együttműködik az állami és 

önkormányzati szervekkel, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, az 

állampolgárokkal, a civil és kisebbségi szervezetekkel, a nemzetközi rendvédelmi 

szervekkel, a nemzetközi szervezetekkel, valamint az érdekképviseletekkel és a 

szakszervezetekkel. 

 

  5/A.
1
 Az Igazgatóság a foglalkoztatottjai tekintetében a Központi Ügyfél-regisztrációs 

Nyilvántartás regisztrációs szerve. 

 

 

III. FEJEZET 

AZ IGAZGATÓSÁG VEZETÉSE, IRÁNYÍTÁSA, 

AZ IGAZGATÓ 

 

1. Általános vezetői jogkörök, feladatok 

 

6. Az igazgató: 

a) felelős az Igazgatóság törvényes, szakszerű és eredményes működéséért, a szakmai 

feladatok ellátásáról személyesen vagy az irányítása alá tartozó vezetők útján 

gondoskodik; 

b) önálló felelősséggel vezeti az Igazgatóságot és irányítja a szervezeti elemek 

működését;  

c) szolgálati elöljárója az Igazgatóság hivatásos állományának, továbbá gyakorolja a 

munkáltatói jogokat az Igazgatóság hivatásos, kormánytisztviselői, 

közalkalmazotti és munkavállalói állománya felett; 

d) közvetlen alárendeltségébe tartozik a Hivatal, a Humánigazgatási Szolgálat, az 

Ellenőrzési Szolgálat, az Elemző-Értékelő Osztály, a Légiközlekedés-védelmi 

Osztály, valamint az igazgatói vezetéshez tartozó ügyintéző I. (revizor) (a 

továbbiakban: belső ellenőr), jogtanácsos, és a titkárnő; 

e) 2
közvetlenül irányítja és ellenőrzi a rendészeti igazgató-helyettes, a bűnügyi 

igazgató-helyettes, a gazdasági igazgató-helyettes, valamint a d) alpontban 

felsoroltak tevékenységét; 
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f) irányítja a munkatervezés rendjét, meghatározza annak alapvető eljárási szabályait, 

jóváhagyja az Igazgatóság munkatervét, irányítja az Igazgatóság hosszú távú 

tervezését, minőségirányítási és innovációs tevékenységét; 

g) évenként értékeli az Igazgatóság tevékenységét, stratégiai terveinek 

megvalósulását, és annak megfelelően intézkedik az aktualizálásra, valamint az 

éves költségvetés elkészítéséhez szükséges résztervek kidolgozására; 

h) gondoskodik a jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről; 

i) megteszi a szükséges intézkedéseket a korrupció elleni hatékony fellépés 

érdekében; 

j) működteti az Igazgatóság közegészségügyi-járványügyi és munkabiztonsági 

felügyeleti rendszerét; 

k) gondoskodik az Igazgatóságon folyó adatkezelés törvényességének érvényre 

juttatásáról, az adatvédelmi szabályok megtartásáról, kinevezi az Igazgatóság 

adatvédelmi felelősét; 

l) gondoskodik a belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről; 

m) gondoskodik az Igazgatóság belső kontrollrendszerének és az annak részét képező 

folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) rendszerének 

kialakításáról, működtetéséről, fejlesztéséről, 

n) 3
gondoskodik az Igazgatóság integrált kockázatkezelési rendszerének 

működtetéséről; 

o) 4
gondoskodik az Igazgatóság, mint a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás 

regisztrációs szerve működtetéséről, valamint a regisztrációt végzők kijelöléséről. 

 

7. Az igazgató jóváhagyja a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek és 

személyek alábbi dokumentumait: 

a) a szervezeti elemek ügyrendjét; 

b) az Igazgatóság éves munkatervét és ellenőrzési terveit, a heti mobil ellenőrzési 

terv kivételével; 

c) a szolgálati ágak, a szolgálatok és a szakszolgálatok stratégiai jelentőségű terveit; 

d) az országos rendőrfőkapitány és helyettesei, valamint a rendőrségen kívüli szervek 

vele azonos jogállású vezetői részére készített iratokat; 

e) a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket és javaslatokat; 

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

okmányait; 

g) a közvetlen alárendeltségébe tartozók munkaköri leírásait; 

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

készített emlékeztetőket, jegyzőkönyveket; 

i) az Igazgatóság éves belső költségvetési ellenőrzési tervét; 

j) a belső ellenőr megbízólevelét. 
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2. Képviselet 

 

8. Az igazgató: 

a) amennyiben törvény másként nem rendelkezik, képviseli az Igazgatóságot; 

b) megköti az Igazgatóság és más szervek közötti együttműködési megállapodásokat. 

 

 

 

3. Gazdálkodási jogkörök, feladatok 

 

9. Az igazgató: 

a) az Igazgatóság éves költségvetésében biztosított előirányzatok mértékéig 

szerződéseket köthet, és kötelezettségeket vállalhat a gazdálkodásra vonatkozó 

jogszabályi keretek között, a gazdasági igazgató-helyettes ellenjegyzésével; 

b) előírja a költségvetési szerv feladatainak végrehajtását szolgáló fizetési vagy más 

teljesítési kötelezettség vállalását, illetve az ilyen követelést, elrendeli a kiadás 

teljesítését, a bevétel beszedését vagy elszámolását; 

c) jóváhagyja a költségvetésben biztosított előirányzatok mértékének 

figyelembevételével a gazdasági igazgató-helyettes javaslatára a működéshez 

szükséges költségvetési tervet, normákat; 

d) felelős az Igazgatóság tervszerűségen és gazdaságosságon alapuló 

gazdálkodásáért, az ezzel kapcsolatos feladatait a gazdasági igazgató-helyettes 

útján látja el. 

 

10. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás 

működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a gazdálkodás 

folyamatára és sajátosságaira, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 

és ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 

előírásaira tekintettel kiépíti és működteti a folyamatba épített előzetes és utólagos 

vezetői ellenőrzést. 

 

 

4. Személyügyi-munkáltatói jogkörök, feladatok 

 

11. Az igazgató: 

a) felelős a személyi állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetéért, cselekvési egységéért, 

szolgálati fegyelméért; 

b) előzetesen véleményt nyilvánít, illetőleg javaslatot tesz az országos 

rendőrfőkapitány munkáltatói jogkörébe tartozó döntések meghozatala 

vonatkozásában; 

c) gyakorolja a hatáskörébe utalt ügyekben a munkáltatói jogköröket, javaslatot tesz a 

nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére; 

d) a hatáskörébe tartozók esetében javaslatot tesz a beosztásokba történő 

kinevezésekre;  

e) kezdeményezi a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési szerv irányába a 

kifogástalan életvitel vizsgálatával kapcsolatos ellenőrzést; 

f) az Igazgatóság jutalomkerete terhére jutalmazási jogkört gyakorol; 

g) gondoskodik a szociális és a kegyeleti gondoskodás körébe tartozó feladatok 

ellátásáról, megteszi a szükséges intézkedéseket a szociális bizottság létrehozása 

és működtetése érdekében;  
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h) megállapítja a lakáscélú munkáltatói támogatásra vonatkozó eljárási rendet;  

i) intézkedik az Igazgatóság személyi állományának utánpótlására és a 

nyugállományba helyezéssel kapcsolatos feladatok ellátására;  

j) gondoskodik az Igazgatóság egészségügyi alapellátó egység részére meghatározott 

feladatok ellátásáról;  

k) intézkedik az Igazgatóság személyi állománya számára a szolgálatellátás és a 

munkavégzés során az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

feltételeinek megteremtése iránt; 

l) kiadja az Igazgatóság Munkavédelmi Szabályzatát;  

m) gondoskodik a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek 

teljesítéséről, kezdeményezi az ellenőrzési eljárás lefolytatását (az Igazgatóság 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköreit az SZMSZ 3. 

melléklete, a konkrét beosztásokat a szervezeti elemek ügyrendjének melléklete és 

az Igazgatóság szervezési állománytáblázatai tartalmazzák);  

n) együttműködik a Magyar Rendvédelmi Karral, az érdekképviseleti szervekkel, 

gondoskodik az Igazgatóság Érdekegyeztető Tanácsának összehívásáról, biztosítja 

az Igazgatóságon az érdekvédelmi szervek működésének feltételeit, teljesíti ezzel 

kapcsolatos kötelezettségeit; 

o) engedélyezi az igazgató-helyettesek, a közvetlen alárendeltségébe tartozó 

szervezeti elemek vezetőinek, valamint a belső ellenőrnek, a jogtanácsosnak és a 

titkárnőnek a szabadságolási terveit, és jóváhagyja szabadságolási kérelmüket; 

p) 5
elkészíti a rendészeti igazgató-helyettes, a bűnügyi igazgató-helyettes, a 

gazdasági igazgató-helyettes, és a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti 

elemek vezetői, valamint a belső ellenőr minősítését, teljesítményértékelését; 

q) irányítja és felügyeli az Igazgatóság munkavédelmi tevékenységét; 

r) irányítja az Igazgatóság oktatási, képzési, továbbképzési, tudományszervezési, 

módszertani, és az állomány fizikai felkészítési feladatait; 

s) az Igazgatóság állományába tartozó kormánytisztviselők részére – a 

jogszabályokban meghatározottak szerint – képzettségi pótlékot állapíthat meg. 

 

 

5. Normaalkotás 

 

12. Az igazgató: 

a) elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti az országos rendőrfőkapitányhoz az 

Igazgatóság SZMSZ-ét, szervezési állománytáblázatát; 

b) gondoskodik a hatáskörébe tartozó belső normák megalkotásáról, összhangjáról, 

érvényesítéséről, indokolt módosításáról és a szükséges dereguláció elvégzéséről. 

 

 

6. Szakmai jogkörök, feladatok 

 

13. Az igazgató:  

a) vezeti az Igazgatóságot; 

b) első fokú szakhatósági hatáskört és hatósági jogkört gyakorol a hatáskörébe utalt 

közigazgatási ügyekben; 

c) az alárendelt szervezeti elemeket hatósági eljárás megindítására vagy folytatására 

utasíthatja; 
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d) dönt a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek között felmerült 

hatásköri vitában; 

e) szabályozza az Igazgatóságnál folyó rejtjeltevékenységet; 

f) irányítja az Igazgatóság feladatainak ellátásához szükséges titkos és nyílt 

információk gyűjtését; 

g) jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően jogosult díjkitűzésre, és személyi 

védelem elrendelésére; 

h) irányítja az Igazgatóság nemzetközi tevékenységét, a schengeni tagsággal 

kapcsolatos igazgatósági feladatokat és együttműködik a migráció szempontjából 

kiemelt jelentőségű nemzetközi repülőterek biztonsági és határrendészeti 

feladatokat ellátó szerveivel; 

i) irányítja az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe tartozó schengeni követelmények 

szerinti határellenőrzési, bűnügyi, közrend és közbiztonsági, idegenrendészeti, 

igazgatásrendészeti, valamint a repülőtér, a légiközlekedés és a légiközlekedésben 

résztvevő utasok biztonságával kapcsolatos feladatok végrehajtását; 

j) magasabb készenlétbe helyezés elrendelése esetén gondoskodik az ezzel 

kapcsolatos feladatok végrehajtásáról; 

k) szervezi és irányítja az Igazgatóság különleges jogrendi időszaki feladatokra 

történő felkészítését;  

l) gondoskodik a közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálásáról és az ügyek 

érdemi elbírálásáról, havonta fogadónapot tart a személyi állomány részére; 

m) intézkedik a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében foglalt rendőrségi feladatok 

alkalmazási feltételeinek megteremtésére és folyamatos biztosítására; 

n) kijelöli az Igazgatóság biztonsági összekötőjét, gondoskodik az Igazgatóság 

létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és 

védelméről. 

 

 

7. Adatfeldolgozás és adatvédelem 

 

14. Az igazgató: 

a) gondoskodik az igazgatósági adatfeldolgozó rendszerek működtetéséről; 

b) megbízza az Igazgatóság adatvédelmi felelősét;  

c) gondoskodik a minősített adatok védelmére vonatkozó személyi, fizikai, 

elektronikai és adminisztratív biztonsági feltételek meglétéről; 

d) biztosítja az Igazgatóság statisztikai és a nem rendőrségi nyilvántartások felé 

szükséges adatszolgáltatási kötelezettségeinek érvényesülését, ellenőrzi az 

adatszolgáltatás megfelelőségét; 

e) gondoskodik az EU és NATO adatok és okmányok kezelésével, feldolgozásával és 

az adatok védelmével összefüggő igazgatósági feladatok végrehajtásáról; 

f) felelős az Igazgatóság sajtó- és tömegkommunikációs tevékenységéért, ennek 

során a közérdekű adatok nyilvánosságának, az adatvédelmi és titokvédelmi 

szabályok megtartásának biztosításáért; 

g) felelős az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár 

kialakításáért és működtetéséért, az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi és 

személyi feltételek biztosításáért;  

h) gondoskodik az Igazgatóság hang- és távadat-átviteli hálózatának üzemeltetéséről; 

i) biztosítja az Igazgatóság kommunikációs eszközökkel történő egységes ellátását, 

fejlesztését. 
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IV. FEJEZET 

A HELYETTESÍTÉS RENDJE, AZ IGAZGATÓ RÉSZÉRE JOGSZABÁLYBAN 

MEGHATÁROZOTT EGYES JOGKÖRÖK 

GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA 

 

 

15. Az igazgatót távolléte, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörben a rendészeti 

igazgató-helyettes helyettesíti.  

16. 6
 

 

17. 7
A helyettesítés további sorrendje: 

a) a rendészeti igazgató-helyettes távolléte, illetve akadályoztatása esetén a bűnügyi 

igazgató-helyettes; 

b) a rendészeti igazgató-helyettes és a bűnügyi igazgató-helyettes egyidejű távolléte, 

illetve akadályoztatása esetén a gazdasági igazgató-helyettes 

helyettesít. 

 

18. Az elemi költségvetés, valamint a gazdálkodásról és az előirányzatok felhasználásáról 

szóló beszámolók helyettesítés keretében történő aláírását csak az igazgató tartós 

távolléte esetén gyakorolja a rendészeti igazgató-helyettes, a gazdasági igazgató-

helyettes ellenjegyzésével. 

 

19. Az igazgató akadályoztatása esetén a bűnügyi igazgató-helyettes – a gazdasági igazgató-

helyettes ellenjegyzésével – jogosult díjkitűzésre. 

 

20. A hivatásos állomány tagjainak fegyelmi ügyeiben az eljárás mellőzésével történő 

figyelmeztetést átruházott jogkörben az alábbi vezetők gyakorolják: 

a) 8
 

b) a rendészeti igazgató-helyettes a Rendészeti Igazgatóság hivatásos állományú 

tagjai; 

c) a bűnügyi igazgató-helyettes a Bűnügyi Igazgatóság hivatásos állományú tagjai; 

d) az igazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó szolgálatvezetők az 

alárendeltségükbe tartozó hivatásos állományúak 

e) a gazdasági igazgató-helyettes a Gazdasági Igazgatóság hivatásos állományú tagjai 

vonatkozásában. 

 

 

V. FEJEZET 

KIADMÁNYOZÁS 

 

21. Az Igazgatóság – aktuális szolgálatot ellátó – ügyeletvezetője hivatali munkaidőn kívül 

az Igazgatóság ügyeleti rendszerének működéséről, a szolgálatok irányításáról szóló 

igazgatói intézkedésben meghatározott körben, az igazgató nevében és megbízásából 

                                                 
6
 Hatályon kívül helyezte a 16/2017. (XII. 14.) RRI intézkedés 9. pontja. Hatálytalan 2017. december 17-től 

7
 Módosította a 8/2016. (VIII. 01.) RRI intézkedés 1. pontja. Hatályos 2016. augusztus 4-től. 

8
 Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (VIII. 01.) RRI intézkedés 14. pontja. Hatálytalan 2016. augusztus 4-től 
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kiadmányozási jogkört gyakorol, nevében és megbízásából eljárva megteszi az 

elsődleges intézkedéseket. 

 

22. 9
Az igazgató nevében és megbízásából a rendészeti igazgató-helyettes gyakorolja a 

kiadmányozást: 

a) az ideiglenes légi határátkelőhelyek megnyitásával kapcsolatos feladatok ellátása 

esetén; 

b) a szabálysértési ügyekben hozott érdemi döntés vonatkozásában; 

c) a közlekedési szabályszegésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben 

hozott döntés vonatkozásában; 

d) a közrendvédelmi bírsággal kapcsolatos hatósági ügyekben; 

e) az Igazgatóság állományába tartozó fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos 

feladatok végrehajtása esetén;  

f) az építésügyi szakhatósági feladatok ellátása esetén; 

g) az államhatár őrzése, a határforgalom ellenőrzése és az államhatár rendjének 

fenntartása érdekében a fokozott ellenőrzések elrendelésével kapcsolatosan, 

h) a Rendészeti Igazgatóság személyi állománya munkaköri leírásával kapcsolatosan; 

i) a túlszolgálat (túlmunka) Rendészeti Igazgatóság személyi állománya részére 

történő elrendelése esetén; 

j) a Rendészeti Igazgatóság személyi állománya vonatkozásában a szolgálati 

lőfegyver- helyettesítő kartonokkal kapcsolatosan; 

k) a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő 

rendszerhez (a továbbiakban: Robotzsaru rendszer) történő hozzáférési jogosultság 

engedélyezésével, módosításával és visszavonásával kapcsolatosan az 

alárendeltségében működő szervezeti elem személyi állománya vonatkozásában. 

 

23. 10
 

 

24. Az igazgató nevében és megbízásából a bűnügyi igazgató-helyettes gyakorolja a 

kiadmányozást: 

a) az igazgató akadályoztatása esetén a személyi védelem elrendelése esetén; 

b) a Bűnügyi Igazgatóság személyi állománya munkaköri leírásával kapcsolatosan; 

c) a túlszolgálat (túlmunka) Bűnügyi Igazgatóság személyi állománya részére történő 

elrendelése esetén; 

d) a Bűnügyi Igazgatóság személyi állománya vonatkozásában a szolgálati lőfegyver- 

helyettesítő kartonokkal kapcsolatosan; 

e) a Robotzsaru rendszerhez történő hozzáférési jogosultság engedélyezésével, 

módosításával és visszavonásával kapcsolatosan az alárendeltségében működő 

szervezeti elem személyi állománya vonatkozásában. 

 

25. Az igazgató nevében és megbízásából a gazdasági igazgató-helyettes gyakorolja a 

kiadmányozást: 

a) a Gazdasági Igazgatóság személyi állománya munkaköri leírásával kapcsolatosan; 

b) a túlszolgálat (túlmunka) Gazdasági Igazgatóság személyi állománya részére 

történő elrendelése esetén; 

c) a Gazdasági Igazgatóság személyi állománya vonatkozásában a szolgálati 

lőfegyver helyettesítő kartonokkal kapcsolatosan; 

                                                 
9
 Módosította a 8/2015. (VIII. 01.) RRI intézkedés 2. pontja. Hatályos 2016. augusztus 4-től 

10
 Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (VIII. 01.) RRI intézkedés 14. pontja. Hatálytalan 2016. augusztus 4-től 
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d) a személyi állományt megillető valamennyi költségtérítés kifizetésének 

engedélyezésével kapcsolatosan; 

e) a szolgálati gépjármű eseti magán célú igénybevételével kapcsolatosan; 

f) a Robotzsaru rendszerhez történő hozzáférési jogosultság engedélyezésével, 

módosításával és visszavonásával kapcsolatosan az alárendeltségében működő 

szervezeti elem személyi állománya vonatkozásában. 

 

26. Az igazgató nevében és megbízásából a Légiközlekedés-védelmi Osztály vezetője 

gyakorolja a kiadmányozást: 

a) a repülőtér szigorított védelmi területére történő belépés során egyes személyek, 

vagy csoportok részére a tiltott tárgyak – a robbanóanyag és a lőfegyver 

kivételével – bevitelének tilalma alóli felmentés megadására irányuló 

szakhatósági; 

b) a komplett védelmi rendszerek és a robbanóanyag kereső kutyák kivételével a 

légiközlekedés védelmi berendezések, eszközök és védelmi rendszerek üzembe 

helyezésére és működtetésének jóváhagyására irányuló szakhatósági; 

c) a repülőtér légi közlekedés védelme szempontjából kis repülőtérré minősítése iránti 

szakhatósági; 

d) a repülőtéri védelmi program, az ahhoz kapcsolódó belső védelmi 

minőségbiztosítási program és védelmi képzési terv jóváhagyására irányuló 

szakhatósági; 

e) a meghatalmazott ügynök, az ismert feladó és a fedélzeti ellátmány meghatalmazott 

beszállítója minősítése tárgyában indult, a védelmi ellenőrzések végrehajtása és a 

fizikai védelem biztosítására vonatkozó szakhatósági; 

f) a meghatalmazott ügynök és a fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítója 

minősítése tárgyában indult, a légiközlekedés védelmére való kockázat 

szempontjára vonatkozó szakhatósági; 

g) a Légiközlekedés-védelmi Osztály feladataihoz kapcsolódóan a védelmi ellenőrzés 

felügyelete során hozott, dokumentált képzés végrehajtásának elrendelésére, a 

védelmi ellenőr leváltására, a védelmi ellenőr önálló munkavégzésének 

felfüggesztésére és ismételt vizsgáztatásának elrendelésére irányuló  

eljárásban. 

 

27. Az igazgató nevében és megbízásából a Rendészeti Igazgatóság Rendészeti Főosztály 

Közrendvédelmi Osztály vezetője és a Határrendészeti Osztály vezetője kiadmányozza a 

helyszíni bírság, illetve a figyelmeztetés mellett elvett tárgyak lefoglalásáról szóló 

határozatokat. 

 

28. Az igazgató nevében és megbízásából a Rendészeti Igazgatóság Rendészeti Főosztály 

Utasbiztonsági Osztály vezetője kiadmányozza az Utasbiztonsági Osztály feladataihoz 

kapcsolódóan a védelmi ellenőrzés felügyelete során: 

a) a dokumentált képzés végrehajtásának elrendelésére; 

b) a védelmi ellenőr önálló munkavégzésének felfüggesztésére és ismételt 

vizsgáztatásának elrendelésére 

vonatkozó határozatot. 

 

29. Az igazgató nevében és megbízásából a Rendészeti Igazgatóság Rendészeti Főosztály 

Utasbiztonsági Osztály alosztályvezetői kiadmányozzák: 

a) az Utasbiztonsági Osztály feladataihoz kapcsolódóan a védelmi ellenőrzés 

felügyelete során a védelmi ellenőr leváltására vonatkozó határozatot; 
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b) a helyszíni bírság, illetve a figyelmeztetés mellett elvett tárgyak lefoglalásáról szóló 

határozatot. 

 

30. 11
Az igazgató nevében és megbízásából a Rendészeti Igazgatóság Idegenrendészeti 

osztályvezetője, valamint az idegenrendészeti eljárásokért felelős ügyintézői 

kiadmányozzák az Igazgatóság hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi 

feladatok során keletkezett iratokat. 

 

30/A.
12

 Az igazgató nevében és megbízásából a Rendészeti Igazgatóság Idegenrendészeti    

Osztály Szabálysértési Alosztály vezetője kiadmányozza: 

a) a szabálysértési eljárásban és a helyszíni bírság végrehajtási ügyekben keletkezett 

nem érdemi határozatokat, ügyiratokat; 

b) a közlekedési szabályszegésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben 

keletkezett ügyiratokat. 

 

31. Az igazgató nevében és megbízásából a Humánigazgatási Szolgálat vezetője (a 

továbbiakban: humánigazgatási szolgálatvezető) kiadmányozza a munkáltatói 

igazolásokat, valamint a vagyonnyilatkozatok átadás-átvételi igazolását. 

 

31/A.
13

 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 Szolgálat 

vezetője, a Személyügyi Alosztály vezetője és személyi állománya; 

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 Szolgálat vezetője, a Személyügyi 

Alosztály vezetője és személyi állománya 

jogosult. 

 

31/B.
14

 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 papíralapú kiadmány elkészítésére a humánigazgatási 

szolgálatvezető, a fegyelmi kiemelt főelőadó, illetve az Igazgatóság fegyelmi ügyben 

eljáró tagja jogosult. 

 

31/C.
15

 Kártérítési ügyben és a sérelemdíj megfizetése ügyében a munkáltatói jogkör 

gyakorlója részéről elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 

                                                 
11

 Megállapította a 8/2016. (VIII. 01.) RRI intézkedés 10. pontja. Hatályos 2016. augusztus 4-től 
12

 Beiktatta a 8/2016. (VIII. 01.) RRI intézkedés 3. pontja. Hatályos 2016. augusztus 4-től. 
13

 Beiktatta a 16/2017. (XII. 14.) RRI intézkedés 3. pontja. Hatályos 2017. december 17-től. 

 
14

 Beiktatta a 16/2017. (XII. 14.) RRI intézkedés 3. pontja. Hatályos 2017. december 17-től. 

 
15

 Beiktatta a 16/2017. (XII. 14.) RRI intézkedés 3. pontja. Hatályos 2017. december 17-től. 
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kiadmányozott határozatról – amennyiben az elektronikus dokumentum elektronikus 

kézbesítése, vagy a kézbesítési vélelem szabályainak alkalmazása bármely okból nem 

lehetséges – záradékolással hiteles papíralapú kiadmány elkészítésére a jogtanácsos, és az 

Igazgatóság kártérítési ügyben eljáró tagja jogosult. 

 

31/D.
16

 A 31/A-31/C. pontban nem említett esetekben – a kiállító nem természetes személy 

nevében – az elektronikus iratról záradékolással papíralapú kiadmány készítésére jogosult 

az erre munkaköri leírásában feljogosított személy. 

 

31/E.
17

 Papíralapú iratról elektronikusan hiteles irat készítésére jogosult az erre munkaköri 

leírásában feljogosított személy. 

 

32.  Az igazgató nevében és megbízásából az alárendeltségükbe tartozó állomány 

tekintetében a szervezeti elemek vezetői kiadmányozzák a csoportosan tárolt szolgálati 

lőfegyverekről a tárolás helyén elhelyezett nyilvántartó lapot. 

 

33. Az igazgató nevében és megbízásából az alárendeltségükbe tartozó állomány 

tekintetében a szervezeti elemek vezetői kiadmányozzák a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala által biztosított hozzáférési jogosultságok 

igénylésére, módosítására, visszavonására szolgáló adatlapot. 

 

34. Az igazgató nevében és megbízásából a belső ellenőrzési vezető kiadmányozza a Bkr. 

alapján keletkező, intézkedést igénylő ügyekben készített ügyiratokat. 

 

 

VI. FEJEZET 

AZ IGAZGATÓSÁG SZERVEZETI ELEMEINEK FŐBB FELADATAI 

 

8. 
18

 

 

35. 19
 

 

36. 20
 

 

37. 21
 

 

38. 22
 

 

39. 23
 

                                                 
16

 Beiktatta a 16/2017. (XII. 14.) RRI intézkedés 3. pontja. Hatályos 2017. december 17-től. 

 
17

 Beiktatta a 16/2017. (XII. 14.) RRI intézkedés 3. pontja. Hatályos 2017. december 17-től. 

 
18

 Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (VIII. 01.) RRI intézkedés 14. pontja. Hatálytalan 2016. augusztus 4-től 
19

 Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (VIII. 01.) RRI intézkedés 14. pontja. Hatálytalan 2016. augusztus 4-től 
20

 Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (VIII. 01.) RRI intézkedés 14. pontja. Hatálytalan 2016. augusztus 4-től 
21

 Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (VIII. 01.) RRI intézkedés 14. pontja. Hatálytalan 2016. augusztus 4-től 
22

 Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (VIII. 01.) RRI intézkedés 14. pontja. Hatálytalan 2016. augusztus 4-től 
23

 Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (VIII. 01.) RRI intézkedés 14. pontja. Hatálytalan 2016. augusztus 4-től 
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9. A Rendészeti Igazgatóság 

 

40. 24
A Rendészeti Igazgatóság az igazgató közvetlen alárendeltségében, a rendészeti 

igazgató-helyettes vezetésével hajtja végre feladatait. A rendészeti igazgató-helyettes 

közvetlenül irányítja és ellenőrzi az alárendeltségébe tartozó Rendészeti Főosztály, 

Ügyeleti Osztály, Idegenrendészeti Osztály, Őrzött Szállás és Objektumbiztonsági 

Szolgálat és a Szakértői Alosztály vezetőjének tevékenységét. 

 

41.  A rendészeti igazgató-helyettest távollétében a rendészeti főosztályvezető helyettesíti. 

 

42. A rendészeti igazgató-helyettes felelős: 

a) 25
az Igazgatóság ügyeleti, rendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, 

objektumőrizeti, légitoloncolási, szabálysértési és a feladatkörébe utalt 

közigazgatási hatósági feladatainak végrehajtásáért; 

b) a Rendészeti Igazgatóság erőszakos cselekmény elhárítással, a légiközlekedés és a 

légiközlekedésben részt vevő utasok védelmével, a repülőtéri 

kényszerhelyzetekkel kapcsolatos részfeladatainak végrehajtásáért; 

c) az Igazgatóság határforgalom-ellenőrzési, határrend-fenntartási, közrend és 

közbiztonsági, bevetési, erőszakos cselekmény elhárítási, repülőtéri 

kényszerhelyzeti, konfliktushelyzetből és a menekültek tömeges megjelenéséből 

adódó veszélykezelési feladatai végrehajtásának szakmai ellenőrzéséért és 

irányításáért; 

d) az Igazgatóság jövőképének kialakításáért, stratégiájának kidolgozásáért, 

aktualizálásáért;  

e) a Rendészeti Igazgatóságot érintő körben a tudományos munka szervezéséért, az 

Igazgatóság képviseletéért a szakmai-tudományos közéletben, eseményeken;  

f) a Rendészeti Igazgatóságot érintő körben a minősített adat védelméért, a 

statisztikai adatok gyűjtéséért, a személyes és közérdekű adatok jogszerű 

kezeléséért, az adatszolgáltatásért; 

g) a rendészeti feladatokkal kapcsolatos belső, külső és nemzetközi együttműködési 

feladatok megszervezéséért; 

h) 26
a Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról szóló 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás 

185. pontjában meghatározottakért. 

 

43. A rendészeti igazgató-helyettes: 

a) ellátja a természeti katasztrófa és egyéb rendkívüli eseményekkel kapcsolatos 

feladatkörbe utalt feladatokat; 

b) szervezi és ellenőrzi az igazgató által meghatározott fokozott biztonsági és 

biztosítási feladatokat; 

c) a nemzetközi polgári repülést veszélyeztető jogellenes cselekmény bekövetkezése 

esetén megteszi az elsődleges intézkedéseket; 

d) közreműködik a légiközlekedési rendkívüli események kivizsgálásában; 

e) közreműködik a légiközlekedés ellen folyamatban lévő jogellenes cselekmények 

felszámolásának végrehajtásában; 

                                                 
24

 Módosította a 8/2016. (VIII. 01.) RRI intézkedés 4. pontja. Hatályos 2016. augusztus 4-től 
25

 Módosította a 8/2016. (VIII. 01.) RRI intézkedés 5. pontja. Hatályos 2016. augusztus 4-től 
26

 Megállapította a 16/2017. (XII. 14.) RRI intézkedés 4. pontja. Hatályos 2017. december 17-től. 
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f) 27
irányítja az Igazgatóság repülőtér-biztonsági, közrendvédelmi, utasbiztonsági, 

határrendészeti, idegenrendészeti, menekültügyi, szabálysértési, légitoloncolási 

tevékenységét; 

g) katasztrófa, légi közlekedési rendkívüli esemény, valamint elemi csapás 

helyszínén részt vesz a helyszínbiztosítással, a közrend és közbiztonság 

fenntartásával kapcsolatos feladatok irányításában;  

h) javaslatot tesz a rendészeti, valamint a biztonsági tevékenységet elősegítő 

eszközök beszerzésére, közreműködik az eszközök beszerzésének előkészítésében; 

i) gondoskodik a rendészeti, határrendészeti, adatkezelési rendszerek előírásszerű 

használatáról, az adatvédelmi szabályok betartásáról, valamint irányítja és 

koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat;  

j) végzi a Helyszíni Válságkezelő Parancsnoksággal kapcsolatosan a részére 

meghatározott feladatokat;  

k) lefolytatja a légiközlekedésről szóló törvényben a légiközlekedési bírság 

kiszabásával kapcsolatos eljárást. 

 

44. A rendészeti igazgató-helyettes irányítja: 

a) a rendkívüli és a megerősített szolgálat elrendeléséből adódó feladatok 

végrehajtását; 

b) 28
az Igazgatóság rendészeti, illetve a feladatkörébe tartozó közigazgatási 

feladatainak végrehajtását, szervezi és felügyeli az alárendeltségébe tartozó 

szervezeti elemek szakmai ellenőrzéseit;  

c) a határátkelőhely rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a 

menekültek tömeges megjelenéséből adódó veszély kezelésének igazgatósági 

feladatait; 

d) a veszélyhelyzet, illetőleg a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, 

szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről szóló törvényben meghatározott katasztrófa vagy katasztrófaveszély 

esetén végrehajtandó igazgatósági feladatok kidolgozását és végrehajtását; 

e) a Rendészeti Igazgatóságot érintően a Repülőtéri Védelmi és Kényszerhelyzeti 

Tervben, valamint a Feladat és Vészhelyzeti Tervben rögzített igazgatósági 

feladatok végrehajtását; 

f) a határátkelőhelyek rendjére vonatkozó speciális szabályok kidolgozását; 

g) a határterületre nem határátlépés céljából történő belépésre és tartózkodásra 

jogosító engedélyezési eljárás lefolytatását; 

h) a határforgalom-ellenőrzést, a határforgalom-ellenőrzés könnyítésével, a soron 

kívüli átlépéssel kapcsolatos feladatok végrehajtását; 

i) a határátkelőhelyeken a katonai alakulatok, szállítmányok átléptetésével 

kapcsolatos feladatok végrehajtását; 

j) a határátkelőhelyeken előforduló várakozások, torlódások megelőzéséből, 

blokádok felszámolásából adódó feladatok végrehajtását; 

k) a repülőtéri közrend- és őrzésvédelemmel, az utasbiztonsággal összefüggő 

feladatok ellátását; 

l) az ügyeleti rendszer működtetését, a jelentőszolgálati feladatok végrehajtását; 

m) a Rendészeti Igazgatóságot érintően a készenléti szolgálatokat. 
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10. A Bűnügyi Igazgatóság 

 

45. A Bűnügyi Igazgatóság az igazgató közvetlen alárendeltségében, a bűnügyi igazgató-

helyettes vezetésével hajtja végre feladatait. A bűnügyi igazgató-helyettes közvetlenül 

irányítja és ellenőrzi az alárendeltségébe tartozó Bűnügyi Osztály, Felderítő Osztály, 

Bűnügyi Elemző-Értékelő Alosztály, CCTV és Készenléti Alosztály, Adminisztrációs 

Csoport vezetőjének tevékenységét. 

 

46. A bűnügyi igazgató-helyettes felelős: 

a) az Igazgatóságnál folyó bűnügyi és felderítő tevékenységért;  

b) a Bűnügyi Igazgatóságot érintő körben a minősített adat védelméért, a statisztikai 

adatok gyűjtéséért, a személyes és közérdekű adatok jogszerű kezeléséért, az 

adatszolgáltatásért, a belső és külső együttműködési feladatok megszervezéséért; 

c) a bűnügyi feladatokat ellátó szervezeti elemek tevékenységének irányításáért és 

ellenőrzéséért; 

d) a Bűnügyi Igazgatóságot érintően a repülőtér és a légiközlekedés biztonságáért, a 

szolgálati, munka, kiképzési és egyéb okmányok, nyilvántartások vezetéséért; 

e) az Igazgatóság hatáskörébe utalt, szabálysértési elzárással is büntethető 

szabálysértések esetén az előkészítő eljárás lefolytatásáért. 

 

47. A bűnügyi igazgató-helyettes: 

a) a bűnügyi helyzet alapján meghatározza az Igazgatóság bűnüldöző és felderítő 

tevékenységének fő irányait, időszerű és súlyponti kérdéseit, ennek megfelelően 

intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez az egyes nyomozó szervek hatékony 

működésének biztosítása érdekében;  

b) a titkos információgyűjtés során gondoskodik a bűnügyi szervek hatáskörébe utalt 

feladatok teljesítéséről, a bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés esetén 

gondoskodik a különleges eszközök és módszerek alkalmazása iránti kérelem 

előterjesztéséről, a törvényi feltételek megléte esetén a sürgősségi elrendelés 

előkészítéséről, illetve a különleges eszközök alkalmazásának megszüntetésére 

vonatkozó javaslatok megtételéről, majd folyamatosan ellenőrzi a titkos 

információgyűjtés szabályainak érvényesülését; 

c) gondoskodik a bűnügyi adatkezelési – (információs, illetőleg nyilvántartási) – 

rendszerek előírásszerű használatáról, az adatvédelmi szabályok betartásáról, 

valamint irányítja és koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat; 

d) felügyeli az Igazgatóság bűnüldöző és felderítő tevékenységéhez kapcsolódó 

bűnügyi elemző-értékelő tevékenységet, titkos információgyűjtések adatkezelési 

rendszeréből történő adatszolgáltatás teljesítését, gondoskodik a nemzetközi 

bűnügyi együttműködésben továbbított bűnügyi, valamint bűnüldözési operatív 

információ jelölésének szabályaival kapcsolatos feladatok végrehajtásáról; 

e) kivizsgálja, illetve kivizsgáltatja a rendkívüli események bekövetkezésének 

körülményeit, más nyomozó hatóságtól, illetve társszervtől érkezett megkeresések 

esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, végzi az ezzel kapcsolatos 

feladatokat; 

f) indokolt esetben az illetékességi területen bűnmegelőzési célzattal vagyonvédelmi 

ellenőrzéseket rendel el, a szükséges esetben azt irányítja, koordinálja a résztvevő 

erőket és eszközöket; 

g) felügyeli a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi 

Programjáról szóló törvényben és a személyi védelemmel összefüggő 

jogszabályokban meghatározott rendőrségi feladatok végrehajtását;  
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h) felelős a nemzetközi repülőtéren működtetett repülés- és vagyonvédelmi térfigyelő 

rendszer működtetéséért; 

i) tervezi, szervezi és irányítja az előírt bűnügyi szakmai továbbképzéseket; 

j) javaslatot tesz az igazgatósági szintű fokozott ellenőrzések végrehajtására; 

k) a Bűnügyi Igazgatóságot érintő körben speciális képzéseket, továbbképzéseket 

tervez, részt vesz szakmai tananyagok, tansegédletek kidolgozásában; 

l) ellenőrzi az Igazgatóság bűnügyi és biztonsági feladatainak végrehajtását;  

m) javaslatot tesz a bűnügyi és felderítő, valamint a biztonsági tevékenységet 

elősegítő eszközök megvásárlására, véleményezi ezek beszerzésére vonatkozó 

tervezeteket; 

n) közreműködik a nemzetközi polgári repülést veszélyeztető vagy sértő 

cselekmények bekövetkezése esetén az elsődleges intézkedések foganatosításában;  

o) gondoskodik a lefoglalt kábítószerek biztonságos őrzéséről, szállításáról; 

p) a feladataik eredményes végrehajtása érdekében együttműködik az Igazgatóság 

más szakterületeivel, a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészi szervekkel, a 

polgári titkosszolgálatokkal, a rendvédelmi szervek bűnügyi és felderítő szervezeti 

elemeivel, a repülőtéri szervek és a légitársaságok védelmi tisztjeivel, a 

nemzetközi és uniós bűnüldöző szervekkel. 

 

48. A bűnügyi igazgató-helyettes irányítja: 

a) az Igazgatóság bűnügyi feladatainak végrehajtását, szervezi és felügyeli az 

alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek szakmai ellenőrzéseit;  

b) az Igazgatóság nyomozó szerveinek tevékenységét, a bűnüldözési feladatok 

ellátását, bűnmegelőzési feladatainak szervezését, végrehajtását; 

c) az Igazgatóság feladatainak ellátáshoz szükséges nyílt és titkos információk 

gyűjtését; 

d) az Igazgatóság körözési tevékenységét, a bűnüldözési és bűnmegelőzési célú 

adatkezelését, a büntetőeljárások elrendelésének törvényszerűségét, 

nyilvántartásával és kezelésével kapcsolatos szabályok érvényesülését; 

e) az államhatár rendjét veszélyeztető fegyveres cselekmények felderítését, a 

fegyveresen és felfegyverkezve érkező – jogsértést elkövető – személyek 

elfogását; 

f) a Bűnügyi Igazgatóságot érintően a rendkívüli és a megerősített szolgálat 

elrendeléséből adódó feladatok végrehajtását; 

g) a Bűnügyi Igazgatóságot érintően a Repülőtéri Védelmi és Kényszerhelyzeti 

Tervben, valamint a Feladat és Vészhelyzeti Tervben rögzített igazgatósági 

feladatok végrehajtását; 

h) a Bűnügyi Igazgatóságot érintően a repülőtér biztonságával összefüggő feladatok 

ellátását; 

i) a Bűnügyi Igazgatóságot érintően a készenléti szolgálatokat; 

j) a Bűnügyi Igazgatóságot érintő körben a személyes adatok kezelését, védelmét, 

statisztikai adatok kezelését és az adatszolgáltatást; 

k) a Bűnügyi Igazgatóságot érintő körben a nemzetközi szerződések, valamint az EU 

tagsággal kapcsolatos szakmai feladatok Igazgatóságot érintő előkészítését, 

összehangolását és végrehajtását, közreműködik az Igazgatóság nemzetközi 

kapcsolatainak fejlesztésében. 
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11. A Gazdasági Igazgatóság 

 

49. A Gazdasági Igazgatóság az igazgató közvetlen alárendeltségében, a gazdasági igazgató-

helyettes vezetésével hajtja végre a feladatait. A gazdasági igazgató-helyettes közvetlenül 

irányítja és ellenőrzi az alárendeltségébe tartozó Igazgatási Osztály, Informatikai Osztály, 

Közgazdasági Osztály, Műszaki Osztály vezetőjének a tevékenységét. 

 

50. A gazdasági igazgató-helyettes felelős: 

a) az Igazgatóság költségvetésének az államháztartási, számviteli és a költségvetési 

törvényekben meghatározott módon történő tervezéséért, végrehajtásáért, a 

számviteli nyilvántartásáért, azok elemzéséért és szakmai ellenőrzéséért; 

b) az igazgatósági feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi, ellátási, fenntartási, 

technikai, informatikai, környezetvédelmi és tűzvédelmi feltételek biztosításáért, 

fejlesztéséért, működtetéséért; 

c) a bérgazdálkodásért, az állomány lakásügyeinek intézéséért; 

d) a hazai, európai uniós és nemzetközi pályázatok kezeléséért. 

 

51. A gazdasági igazgató-helyettes: 

a) gondoskodik az Igazgatóság éves költségvetési javaslatának összeállításáról, annak 

ORFK-val történő egyeztetéséről, alátámasztásáról, a szükséges módosítások 

kidolgozásáról, valamint érvényre juttatásáról; 

b) gondoskodik az Igazgatóság stratégiai tervében megfogalmazott feladatok 

költségvetési feltételeinek biztosításáról, valamint azokkal összefüggésben a 

gazdálkodás rendszerében szükséges változtatások kidolgozásáról; 

c) megszervezi a költségvetési törvény igazgatósági végrehajtásának, valamint 

gazdálkodási rendjének szakmai ellenőrzését, koordinálja a keretek célszerű 

felhasználását; 

d) felügyeli az Igazgatóság vagyon-nyilvántartásának vezetését, az intézményi 

beszámolók, a féléves-, és éves mérleg összeállítását; 

e) ellátja a gazdasági és költségvetési ügyekben az Igazgatóság képviseletét; 

f) az igazgató megbízása alapján a költségvetési szerv feladatainak végrehajtását 

szolgáló fizetési vagy teljesítési kötelezettséget vállal;  

g) ellenjegyzi az igazgatónak a költségvetési szerv feladatainak végrehajtását 

szolgáló fizetési vagy teljesítési kötelezettségvállalását, utalványozását, továbbá 

véleményezi, és kiadás előtt láttamozza a feladatbővüléssel, és az anyagi kihatással 

járó belső rendelkezések tervezeteit; 

h) 29
a Rendészeti Igazgatósággal és a Bűnügyi Igazgatósággal egyeztetve javaslatot 

tesz az Igazgatóság működéséhez szükséges anyagok, technikai felszerelések, 

járművek, fegyverzet-technikai eszközök, informatikai rendszerek fejlesztési és 

korszerűsítési feladataira; 

i) felügyeli az Igazgatóság informatikai rendszerének működtetését, irányítja a 

fejlesztési elvek megvalósítását; 

j) felügyeli az Igazgatóság tevékenységével kapcsolatos környezet-, és 

természetvédelmi szakhatósági engedélyek beszerzését, a bejelentések meglétét, az 

Igazgatóság hulladékgazdálkodási rendszerét – különös tekintettel a szelektív 

hulladékgyűjtés eljárásának kidolgozására és alkalmazására –, a keletkező 

szennyező anyagok, veszélyes hulladékok kezelésének, gyűjtésének, végleges 

elhelyezésének vagy ártalmatlanításának szabályszerű végrehajtását, irányítja az 

                                                 
29

 Megállapította a 8/2016. (VIII. 05.) RRI intézkedés 14. pontja. Hatályos 2016. augusztus 4-től 



17 

 

ezekkel kapcsolatos szerződések megkötését, felügyeli a keletkező környezeti 

károk felszámolását; 

k) felügyeli az Igazgatóság energiahasznosítását, a biztonságos üzemvitelt kielégítő 

tervezési, felhasználási, elemző-értékelő feladatok végrehajtását, javasolja és 

kezdeményezi a korszerűsítési fejlesztési koncepciókat, irányítja az innovációs 

tevékenységet; 

l) az adott szakterületek bevonásával megszervezi a hazai és nemzetközi pályázatok 

figyelését, koordinálja az azokra való jelentkezést és a szükséges előkészítő, 

kidolgozó tevékenységet;  

m)  a bérleti jogviszonyból adódó kötelezettségek és jogosultságok felügyelete és 

koordinálása érdekében folyamatos kapcsolatot tart az ORFK Gazdasági 

Főigazgatóságával, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret Üzemeltető 

Budapest Airport Zrt.-vel, valamint más szervek gazdasági vezetőivel;  

n) felügyeli és koordinálja az Igazgatóság lakásgazdálkodással kapcsolatos 

tevékenységét; 

o) felügyeli a pályázatok útján végrehajtott fejlesztésekhez meghatározott, pályázati 

célhoz kötött fenntartási kötelezettségből adódó feladatok teljesítését. 

 

52. A gazdasági igazgató-helyettes irányítja: 

a) az Igazgatóság kincstári vagyongazdálkodását, a szakmai szervezeti elemek 

gazdasági munkáját; 

b) az Igazgatóság számára feleslegessé vált, illetve a használatból kivont eszközök 

tovább hasznosításának folyamatait; 

c) az alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek tevékenységét és ellenőrzéseit; 

d) az Igazgatóság állományának ruházati anyagokkal történő ellátását, valamint az 

Őrzött Szállásra befogadottak, illetve az Igazgatóság személyi állománya 

étkeztetésének megszervezését, lebonyolítását; 

e) a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározottak 

szerint az Igazgatóság költségvetési, ellátási, fenntartási, technikai, informatikai 

gazdálkodási rendszerét. 

 

 

12. Hivatal 

 

53. A Hivatal az igazgató közvetlen alárendeltségében, a hivatalvezető vezetésével hajtja 

végre feladatait. A Hivatal alárendeltségébe tartozó Ügykezelési Csoport a hivatalvezető 

közvetlen feladat-meghatározása és irányítása alapján, a hivatalvezető koordinálásával 

végzi tevékenységét. 

 

54. A hivatalvezető: 

a) biztosítja az igazgatói döntések végrehajtásának megszervezését, összehangolását; 

b) átveszi és referálja az igazgató részére felterjesztett vagy megküldött anyagokat, az 

igazgató döntésének megfelelően továbbítja azokat az ügyintézésre hatáskörrel 

rendelkező vezetőkhöz; 

c) gondoskodik az igazgató egyes döntéseinek és a feladatok végrehajtási 

határidejének rögzítéséről, nyilvántartásáról, érintettekhez történő eljuttatásáról; 

d) figyelemmel kíséri a szervezeti elemek határidős feladatainak végrehajtását; 

e) tervezi, szervezi és nyilvántartja az igazgató napi programjait, figyelemmel kíséri a 

programok megvalósításához szükséges feltételek biztosítását; 
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f) előkészíti a felettes szerv részére azokat az anyagokat, amelyek kiadmányozását az 

igazgató nem ruházta át; 

g) szervezi, ellenőrzi és felügyeli az Igazgatóság személyes és közérdekű 

adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét, mely során gondoskodik a személyes 

adatok jogszabályoknak megfelelő kezeléséről és védelméről; 

h) vezeti az Igazgatóság Adatvédelmi Nyilvántartását, gondoskodik annak 

naprakészen tartásáról; 

i) ellátja az ügykezelési és adminisztrációs feladatokat, gondoskodik az iratok 

érkeztetéséről, feldolgozásáról, intézéséről és továbbításáról; 

j) gondoskodik a minősített adat védelmére vonatkozó jogszabályok végrehajtásáról; 

k) szervezi és irányítja az Igazgatóság ügyirat-kezelési tevékenységét, működteti az 

Igazgatóság nyilvántartóját, szakirányítja az alárendeltségébe tartozó kezelőpontok 

minősített adatkezelésének tevékenységét; 

l) működteti az Igazgatóság központi irattárát, folyamatosan archiválja, irattározza és 

selejtezési eljárás alá vonja az Igazgatóságon készült, illetve más szervek által 

küldött iratokat, gondoskodik az iratok biztonságos megőrzéséről; 

m) vezeti az Igazgatóság hatályos belső rendelkezéseinek jegyzékét, valamint a 

bélyegzők és pecsétnyomók nyilvántartását; 

n) koordinálja és előkészíti az igazgatósági szintű rendezvényeket, biztosítja a vezetői 

fórumok adminisztratív működését, szervezi az igazgatóhoz érkező beadványok 

intézését; 

o) előkészíti az igazgató által elrendelt értekezleteket, és egyéb rendezvényeket, 

gondoskodik az értekezletek anyagainak előkészítéséről, a jegyzőkönyvek vagy 

emlékeztetők elkészítéséről; 

p) részt vesz az igazgató által meghatározott tervezetek, a jelentések és tervek 

összeállításában; 

q) végzi a munkatervezéssel kapcsolatos tervezési, koordinációs és kidolgozói 

feladatokat; 

r) végzi a panaszügyekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat; 

s) végzi az Igazgatóság személyi állományának vonatkozásában a repülőtéri 

belépőkártyákkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat; 

t) nyilvántartást vezet a Bkr.-ben meghatározottak szerint a külső ellenőrzések 

javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról; 

u) ellátja az Igazgatóság biztonsági vezetőjének feladatait és gondoskodik az 

iratkezelésért felelős vezető hatáskörébe utalt kötelezettségek teljesítéséről. 

 

55. A hivatal nemzetközi vonatkozású feladatai: 

a) előkészíti, szervezi, nyilvántartja és jelenti a nemzetközi együttműködésből adódó, 

Igazgatóság állományát érintő nemzetközi kiutazásokat és fogadásokat; 

b) elkészíti, illetve jóváhagyásra felterjeszti a nemzetközi kiutazásokkal és 

fogadásokkal kapcsolatos, az Igazgatóság éves Nemzetközi Kiutazási és Fogadási 

Tervét; 

c) koordinálja a más szerv által előkészített és az Igazgatóság részére megküldött 

nemzetközi szerződések, jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök 

tervezeteinek véleményezését. 
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13. Humánigazgatási Szolgálat 

 

56. A Humánigazgatási Szolgálat az igazgató közvetlen alárendeltségében, a 

humánigazgatási szolgálatvezető vezetésével hajtja végre feladatait. A Humánigazgatási 

Szolgálat alárendeltségébe tartozó Személyügyi Alosztály, Egészségügyi és Pszichológiai 

Alosztály, kiemelt főelőadó (lőkiképzési) és a kiemelt főelőadó (fegyelmi) a 

szolgálatvezető közvetlen feladat-meghatározása és irányítása alapján, a humánigazgatási 

szolgálatvezető koordinálásával végzi tevékenységét. 

 

57. A humánigazgatási szolgálatvezető: 

a) felelős az Igazgatóság humán stratégiája és a humán erőforrásokkal való 

gazdálkodás elveinek kidolgozásáért, a személyügyi és állományszervezési 

munkáért, az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokért, az állomány egészségügyi és 

mentális állapotáért; 

b) szakmailag irányítja és felügyeli az Igazgatóság humánfeladatainak végrehajtását, 

a belső normákban foglalt eljárási szabályok szerint ellenőrzi azok működését; 

c) végzi a személyzeti, munkaügyi, szociális feladatokat, a humán adatok kezelését, 

védelmét, a személyi állománnyal kapcsolatos nyilvántartási, adatkezelési 

tevékenységet, a fegyelemkezelő tevékenységet, a vagyonnyilatkozatok 

nyilvántartását; 

d) figyelemmel kíséri az állománycsoportokat foglalkoztató kérdéseket; 

e) rendszeresen elemzi és értékeli az állomány szolgálati viszonyát érintő 

jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint belső normatív 

rendelkezések gyakorlati megvalósulásának helyzetét, a munkarend szabályozását; 

f) irányítja a státusz- és létszámgazdálkodást, az állományszervezési feladatokat, az 

állomány egészségügyi, mentális ellátását és szűrését, üdültetését; 

g) végzi a szolgálati igazolványok készítésével kapcsolatos igazgatósági feladatokat, 

intézkedik az elveszett szolgálati igazolványok köröztetésére;  

h) felügyeli a humán szervezeti elem költségvetési előirányzatának felhasználását, 

ellenőrzéseket tervez és hajt végre; 

i) gondoskodik az Igazgatóság személyi állományának vagyonnyilatkozatával 

kapcsolatos értesítési, átvételi, irattározási, nyilvántartási feladatok törvényes és 

szakszerű ellátásáról, az e tevékenységgel összefüggő adatvédelmi szabályok 

betartatásáról; 

j) 30
koordinálja és végzi az Igazgatóság, mint a Központi Ügyfél-regisztrációs 

Nyilvántartás regisztrációs szerve e-HR rendszeren keresztüli Ügyfélkapuval 

kapcsolatos feladatait. 

  

58. A humánigazgatási szolgálatvezető munkavédelmi feladatai: 

a) részt vesz a súlyos szolgálati, üzemi (munkabalesetek) balesetek kivizsgálásában, 

vezeti az előírt nyilvántartásokat, az Igazgatóság személyi állománya baleseti 

ügyeit minősítéshez előkészíti és felterjeszti elöljárói döntésre; 

b) felügyeli és ellenőrzi az egészséges és biztonságos szolgálati- és 

munkakörülmények biztosítását, a biztonsági követelmények betartását, a létesítési 

és rendszeresítési tevékenység során érvényesíti a munkavédelmi 

követelményeket, szakvéleményezéseket készít, szakmai iránymutatást végez a 

                                                 
30
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kockázatértékelések végrehajtásában és a veszélyes munkahelyek 

meghatározásában; 

c) megszervezi, illetve megtartja a munkavédelmi oktatásokat, szakterületi 

tájékoztatókat, előadásokat, megismerteti, érvényre juttatja az Igazgatóság 

Munkavédelmi Szabályzatát, folyamatosan figyelemmel kíséri az abban foglaltak 

érvényesülését, szükség esetén javaslatot tesz annak módosítására; 

d) ellátja a munkavédelemmel kapcsolatos operatív és adminisztrációs feladatokat, 

ellenőrzi a munkavédelmi szabályok betartását, illetve betartatását;  

e) évente megszervezi, és szakmailag vezeti a munkavédelmi szemlét, a feltárt 

hiányosságok kiküszöbölésére felszámolási tervet készít, az abban meghatározott 

feladatok végrehajtását ellenőrzi; 

f) sürgősség és veszélyesség alapján rangsorolja a munkavédelmi és 

munkabiztonsági körülményekhez kapcsolódó hiányosságok felszámolására 

irányuló feladatokat. 

 

59. A humánigazgatási szolgálatvezető egészségügyi és pszichológiai tevékenységgel 

összefüggő feladatai: 

a) biztosítja a jogosult személyi állomány korszerű gyógyító-megelőző alap, 

fogászati és progresszív betegellátását, a hivatásos állomány speciális ellátását; 

rendelési idő keretében biztosítja a rászoruló állomány napi orvosi ellátását, előírt 

gyakoriságú szűrővizsgálat tartásával fokozza a betegség megelőzés 

hatékonyságát; 

b) biztosítja az őrzött szállás egészségügyi alap és szervezett progresszív ellátását, 

rendszeresen ellenőrzi a fogda higiénés állapotát; 

c) elbírálja és minősíti az Igazgatóság állományába felvételre kerülő hivatásos, 

kormánytisztviselő, munkavállalói és közalkalmazott állományúakat a testi 

egészség a pszichés és fizikai állóképesség vizsgálatának alapján; végrehajtja az új 

beosztásba kerülők egészségi alkalmasságának szakszerű vizsgálatok alapján 

történő elbírálását; 

d) gondoskodik az EU-s normáknak megfelelő korszerű foglalkozás-egészségügyi 

ellátás biztosításáról és az egészségügyi-járványügyi munka korszerű szakmai 

színvonalon való végrehajtásáról; 

e) részt vesz a rendőrség speciális egészségügyi biztosítási és ellátási feladatainak 

előkészítésében, végrehajtásában; 

f) végrehajtja a hivatásos állomány általános és célzott, rendszeres és időszakos 

pszichikai vizsgálatával összefüggő feladatokat; 

g) kidolgozza, végzi a krízishelyzetek, deviáns jelenségek megelőzésével, 

kezelésével összefüggő feladatokat, a mentálhigiénés tevékenységet. 

 

60. A humánigazgatási szolgálatvezető parancsnoki nyomozó hatáskörrel összefüggő 

feladatai: 

a) lefolytatja az Igazgatóság személyi állománya által elkövetett bűncselekmények 

közül a katonai vétséget elkövetőkkel szemben az igazgató által elrendelt 

nyomozásokat, egyéb szolgálati helyen, illetve szolgálattal összefüggésben 

elkövetett bűncselekmények esetén elkészíti a feljelentéseket a Budapesti Katonai 

Ügyészség részére; 

b) a katonai ügyész utasítása alapján nyomozati cselekményeket hajt végre és teljesíti 

más nyomozó hatóságok megkeresésében foglaltakat. 

 

61. A humánigazgatási szolgálatvezető fegyelmi hatáskörrel összefüggő feladatai: 
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a) az Igazgatóság személyi állománya által szolgálati helyen, vagy szolgálattal 

összefüggésben elkövetett szabálysértések fegyelmi jogkörben történő elbírálása 

során lefolytatja az eljárást; 

b) az igazgató hatáskörét meghaladó fegyelmi büntetés kiszabásának szükségessége 

esetén elkészíti a fenyítésre vonatkozó javaslatot az arra hatáskörrel rendelkező 

elöljárónak; 

c) az Igazgatóság személyi állományába tartozó hivatásos állomány tekintetében a 

méltatlansági eljárásban lefolytatja a vizsgálatot, kormánytisztviselők által 

elkövetett fegyelemsértések esetében szakmai segítséget nyújt az eljárás 

lefolytatásához a kijelölt fegyelmi vizsgálóbiztosnak, törvényben meghatározott 

esetekben lefolytatja a vizsgálatot, és döntésre előkészíti a Fegyelmi Tanács 

számára; 

d) az igazgató fegyelmi ügyben hozott első fokú érdemi határozata ellen benyújtott 

panasz esetén – annak elbírálása céljából – az ügyet előkészíti felterjesztésre; 

e) elemzi-értékeli az Igazgatóság fegyelmi helyzetét, szükség esetén javaslatot tesz az 

erkölcsi-fegyelmi helyzet megszilárdítását erősítő intézkedésekre; 

f) félévente és évente átfogó elemzést készít az Igazgatóság állományának fegyelmi 

helyzetéről, javaslatokat tesz a megelőző munka hatékonyságának javítására; 

g) folyamatosan gyűjti a fegyelmi helyzetre vonatkozó adatokat, kiemelt figyelmet 

fordít a korrupciós cselekményekkel kapcsolatos büntetőjogi tapasztalatokra, 

havonta összesített adatszolgáltatással segíti a vezetői munkát és a belső 

tájékoztatást. 

 

62. A humánigazgatási szolgálatvezető képzési feladatai: 

a) a hatályos jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján kidolgozza 

a hivatásos, kormánytisztviselői, közalkalmazotti és munkavállalói állomány 

képzésével, továbbképzésével és sport tevékenységével kapcsolatos belső 

normákat, tervezi, szervezi és szakmai felügyeletet gyakorol azok végrehajtása 

felett; 

b) a továbbképzések keretén belül ellátja az oktatói feladatokat, koordinálja és 

szervezi a speciális és szakképzéseket, szervezi és végzi az oktatói munkához 

szükséges segédanyagok kidolgozását, szakirodalom gyűjtését; 

c) irányítja, felügyeli, és tevékenyen segíti a felkészítési és továbbképzési munkát; 

d) tervezi, szervezi és végrehajtja a hivatásos állomány és a fegyveres biztonsági őrök 

lövészeteit; 

e) szervezi, valamint végrehajtja a rendszerbe állított új technikai eszközök 

alkalmazására kijelölt állomány felkészítését; 

f) javaslatot tesz az oktatás tárgyi feltételeinek folyamatos javítására, felügyeli és 

ellenőrzi az oktatás-technikai eszközök rendeltetésszerű használatát; 

g) folyamatosan figyelemmel kíséri a hivatásos, a kormánytisztviselői, a 

közalkalmazotti és a munkavállalói állomány tanintézeti képzését, javaslatot tesz 

beiskolázásokra, szervezi és ellenőrzi a tanintézetek hallgatóinak az Igazgatóságon 

végrehajtott csapatgyakorlatait, folyamatosan kapcsolatot tart a rendészeti 

tanintézetekkel; 

h) szervezi és összehangolja az Igazgatóság állományának sporttevékenységét, fizikai 

felkészítését, segíti a szabadidős sporttevékenységet; 

i) részt vesz a feladatkörébe tartozó igazgatósági rendezvények megszervezésében és 

lebonyolításában, kapcsolatot tart a területi sportintézményekkel, szervezetekkel; 
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j) megszervezi a személyi állomány fizikai állóképességének felmérését, fizikai 

felzárkóztató programok végrehajtását, valamint a felvételre jelentkezők fizikai 

alkalmassági vizsgálatát; 

k)  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény, valamint a hatályos adatvédelmi normák alapján a hatáskörébe 

tartozó ügyek tekintetében végzi az adatkezelést és adattovábbítást az Igazgatóság 

állományának fizikai felmérése tekintetében. 

 

14. Ellenőrzési Szolgálat 

 

63. Az Ellenőrzési Szolgálat az igazgató közvetlen alárendeltségében, az ellenőrzési 

szolgálatvezető vezetésével hajtja végre feladatait.  

 

64. Az ellenőrzési szolgálatvezető: 

a) az Igazgatóság komplex ellenőrzési rendszerére vonatkozóan kidolgozza az 

ellenőrzési és felügyeleti munka éves céljait, feladatait, azok elérését biztosító 

eljárási és módszertani elveket, szabályokat, biztosítja a rendszer működését; 

b) az igazgató utasításának megfelelően tervezi, szervezi, koordinálja, a felügyeleti 

jelleg érvényesítése mellett önállóan, vagy az Igazgatóság egyéb szervezeti 

elemeivel szorosan együttműködve végrehajtja az Igazgatóság szervezeti 

elemeinek rendőri-szakmai ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat; 

c) az ellenőrzés tapasztalatai alapján vezetői beszámoltatásokat, az egyes munka-, 

illetve részfolyamatokra irányuló soron kívüli ellenőrzéseket kezdeményez, – 

önállóan, vagy más szervezeti elemek bevonásával – végrehajtja a szakmai átfogó, 

a cél-, a téma- és utóellenőrzéseket, valamint a mobil ellenőrzéseket; 

d) tevékenysége az Igazgatóság teljes tevékenységi és működési körét átfogja, 

feladatai kiterjednek a szervezeti elemek vezetésének, jogszerű működésének, a 

szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzésére, melynek során vizsgálja a 

normatív rendelkezésekben foglaltak megvalósulását, a szervezeti működés 

hatékonyságának alakulását; 

e) tervezi, szervezi és koordinálja a korrupciós jellegű cselekmények megelőzésével 

kapcsolatos feladatokat;  

f) összefogja, elemzi és értékeli a megelőzési feladatok végrehajtását, az ezzel 

kapcsolatos belső normák érvényesülését; 

g) gyűjti, elemzi és értékeli a szervezeti elemek ellenőrzési tapasztalatait, működési 

zavarok esetén kezdeményezi a szükséges vezetői intézkedések megtételét; 

h) javaslatot tesz a felügyelt szervezeti elemekkel és a hatáskörével, feladataival 

összefüggő jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, vagy belső norma 

kiadására, módosítására, vagy hatályon kívül helyezésére; 

i) folyamatosan figyelemmel kíséri az Igazgatóság ellenőrzési rendszerének 

működését, rendszeresen elemzi, értékeli az ellenőrzések hatékonyságát, az 

ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésének helyzetét, a 

meghatározott feladatok végrehajtását; 

j) biztosítja a vezetői döntésekhez szükséges reális, megalapozott és értékelt 

tényszerű, tárgyilagos, jogszabályi rendelkezéseken alapuló vizsgálati 

megállapításokat; 

k) önállóan vagy más szolgálati ágak, szolgálatok, szakszolgálatok, illetve szakértők 

bevonásával végrehajtja az igazgató által feladatkörébe utalt rendkívüli 

események, panaszok, beadványok kivizsgálását, a panaszügyek, bejelentések 
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vizsgálata során következetesen érvényesíti a személyiségi jogok védelmével 

összefüggő jogszabályokban foglaltak érvényesülését; 

l) a Független Rendészeti Panasztestület (a továbbiakban: Panasztestület) eljárását 

kérelmező panaszos által előterjesztett panaszt és a keletkezett iratokat, illetve a 

Panasztestület által, az igazgatóságra küldött ilyen tartalmú értesítést soron kívül 

az ORFK Ellenőrzési Szolgálat vezetője részére felterjeszti; 

m) koordinálja, felügyeli a szervezeti elemek általános rendőri-szakmai ellenőrzési 

munkáját;  

n) továbbképzéseket, igazgatósági értekezleteket, módszertani foglalkozásokat 

tervez, illetve vezet le számukra; szükség szerint részt vesz a vonatkozó oktatási és 

képzési tematikák készítésében; 

o) együttműködik a Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ) 

munkatársaival, valamint az Igazgatóság szolgálati ágaival, szolgálataival és 

szakszolgálataival; 

p) az igazgatósági szervezeti elemek, továbbá a rendőri-szakmai – (független) – 

ellenőrzés megállapításai, vizsgálati tapasztalatai figyelembevételével az 

Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9) ORFK utasításban meghatározottak 

szerint, illetve külön feladat meghatározás alapján elkészíti és felterjeszti az 

időszakos ellenőrzési munkát értékelő jelentéseket; 

q) ellátja a rendőri-szakmai ellenőrzések nyilvántartásával kapcsolatos igazgatósági 

szintű feladatokat; 

r) biztosítja az ellenőrzések végrehajtásához a nyílt parancsokat, illetve 

megbízóleveleket, gondoskodik azok igényléséről, kiadásáról, visszavételezéséről, 

szabályszerű tárolásáról, leadásáról, utánpótlásáról. 

 

 

15. Elemző-Értékelő Osztály 

 

65. Az Elemző-Értékelő Osztály az igazgató közvetlen alárendeltségében, az osztályvezető 

vezetésével hajtja végre a feladatait. 

 

66. Az Elemző-Értékelő Osztály vezetőjének feladatai: 

a) végzi az Igazgatóság bűnügyi, rendészeti, valamint humánigazgatási területét 

érintő elemző-értékelő munka összehangolását, szervezését és koordinálását, 

valamint az Igazgatóság egészét érintő átfogó elemző-értékelő anyagokat készít; 

b) ellenőrzi és karbantartja az Igazgatóság szervezeti elemei által szolgáltatott 

adatokat, helyzetértékeléseket készít, adatszolgáltatást végez, koordinálja, külön 

utasításra összeállítja az Igazgatóság egészét tekintve az időszakos értékeléseket, 

eseti elemzéseket és jelentéseket; 

c) koordinálja és irányítja az Igazgatóság szervezeti teljesítményértékelésével 

kapcsolatos feladatokat; 

d) felügyeli, ellenőrzi és hitelesíti az Igazgatóság határrendészeti, idegenrendészeti, 

igazgatásrendészeti, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti egységes rendészeti 

statisztikai rendszerbe rögzített adatait; 

e) szervezi és irányítja az Igazgatóság minőségfejlesztéssel kapcsolatos 

tevékenységét, az Igazgatóság minőségpolitikájának érvényesülését, a 

minőségfejlesztési célok teljesülését; tervezi és koordinálja a minőségirányítási 

referensek tevékenységét; 
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f) kidolgozza az igazgatósági minőségügyi tevékenység megvalósításának rendjét, a 

szakterületi részanyagokra épülő minőségfejlesztési terveket, egységesíti a 

feladatkörébe tartozó komplex előterjesztéseket; 

g) folyamatosan elemzi, értékeli az Igazgatóság minőségirányítási és fejlesztési 

tevékenységének helyzetét, feltételeit és kezdeményezi a szükséges intézkedések 

megtételét, illetve az indokolt változtatásokat;  

h) együttműködik a Hivatallal, az Igazgatóság ünnepségeinek, rendezvényeinek 

protokoll szempontból történő előkészítésében; 

i) végzi az Igazgatóság légitoloncolási feladatainak végrehajtásával kapcsolatos 

valutaköltségek tervezését, végrehajtja az utazásokkal kapcsolatos valuta 

ügyintézést;  

j) tervezi, szervezi, koordinálja és végrehajtja az Igazgatóság állománya részére 

meghirdetett és engedélyezett központi és igazgatósági szintű idegennyelvi 

képzéssel kapcsolatos feladatokat; 

k) végrehajtja az Igazgatóság nemzetközi kapcsolataiból adódó fordítási feladatokat; 

l) végrehajtja a vezetői döntés alapján szükséges sajtótermékek és közlönyök 

megrendelését és ezek pénzügyi elszámolását; 

m)  nyilvántartja és kezeli az Igazgatóság protokoll ajándék készletét; 

n) kidolgozza az igazgató által meghatározott tervezeteket, részt vesz a jelentések és 

tervek összeállításában. 

 

 

16. Légiközlekedés-védelmi Osztály 

 

67. A Légiközlekedés-védelmi Osztály vezetőjének feladatai:  

a) közreműködik a nemzetközi kereskedelmi repülőtereken, és a kereskedelmi 

repülőtereken, valamint a nemzetközi légiforgalomba eseti vagy ideiglenes 

jelleggel bekapcsolt repülőtereken az üzemszerű működéshez szükséges biztonsági 

követelmények érvényesítésében és segítséget nyújt mindezek kialakításához; 

b) a védelmi követelmények teljesítését, illetve betartását külön terv alapján 

rendszeresen ellenőrzi, ennek keretében részt vesz a Nemzeti Polgári 

Légiközlekedés Védelmi Programokban meghatározott minőségbiztosítási 

tevékenységben, továbbá a légiközlekedés védelméért felelős hatóságokkal 

együttműködve, vagy saját hatáskörben védelmi ellenőrzéseket hajt végre; 

c) felkészíti a megyei rendőr-főkapitányságok repülésvédelmi szakreferenseit és 

meghatározza részükre a repülésvédelmi feladatokat; 

d) megszervezi és végrehajtja az Igazgatóság teljes állományának, és – felkérés 

alapján – a hazai repülőtereken szolgálatot ellátó, végrehajtói rendőri állomány 

légiközlekedés-védelmi kiképzését, képzését és továbbképzését, valamint 

vizsgáztatását; 

e) részt vesz a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területén, és az állandó 

vagy ideiglenes határnyitással működő repülőtereken szervezett kényszer-

vészhelyzeti gyakorlatokon, valamint az azokat érintő kiemelt biztosítási feladatok 

végrehajtását ellenőrzi; 

f) gondoskodik a kiemelt fontosságú, légiközlekedés-védelemmel összefüggő 

események mielőbbi feldolgozásáról, annak a központi szakirányító szerv részére 

való megküldéséről, valamint a központi szakirányító szervtől érkező hasonló 

anyagok feldolgozásáról és a szervezeti elemekhez történő eljuttatásáról; 

g) vezeti a szakhatósági és engedélyezési adatkezeléssel kapcsolatos 

nyilvántartásokat; 
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h) 31
 

i) közreműködik a légiközlekedés-védelmi képzési tervek és szakmai tematikák 

kidolgozásában; 

j) 32
szakhatóságként részt vesz a légiközlekedés-védelmi berendezések és rendszerek 

üzembe helyezéséhez és működtetéséhez szükséges, a légiközlekedési hatóság 

által lefolytatott eljárásokban; 

k) 33
végrehajtja és értékeli a repülőtér és a légi áruszállítást végző jogalanyok 

védelmi rendszereinek tesztelését és az értékelés megállapításaival kapcsolatos 

állásfoglalását megküldi az üzemben tartók, valamint a légiközlekedési hatóság 

részére; 

l) szakértőként részt vesz a légiközlekedés ellen folyamatban lévő jogellenes 

cselekmények felszámolásának irányításában; 

m) 34
irányítja a Repülőtéri Védelmi Bizottság mellett működő szakértői bizottság 

szakmai munkájában; 

n) 35
 

o) 36
 

p) szervezi a védelmi ellenőrzést végzők vizsgáztatását, vezeti a vizsgabizottságot; 

q) felkérésre részt vesz a védelmi ellenőrzést végző személyek képzésében és 

továbbképzésében; 

r) nyilvántartja a védelmi ellenőrzést végzők vizsgáit, elkészíti és kiadja a 

végzettséget igazoló okmányokat; 

s) folyamatosan figyelemmel kíséri a légiközlekedés-védelemmel foglalkozó 

nemzetközi és hazai jogszabályok változásait, szükség esetén intézkedik azok 

soron kívüli oktatására; 

t) 37
 

 

 

17. Belső ellenőr 

 

68. A belső ellenőr tevékenységét az igazgató közvetlen alárendeltségében végzi, jelentéseit 

közvetlenül az igazgatónak küldi meg, az ellenőrzési tevékenysége során befolyástól 

mentesen önállóan jár el. 

 

69. A belső ellenőr egy személyben ellátja a belső ellenőrzési vezető feladatait is. 

 

70. A belső ellenőr bizonyosságát adó tevékenysége körében ellátandó feladatai: 

a) elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszer kiépítésének, működésének 

jogszabályoknak és normáknak való megfelelését, valamint működésének 

gazdaságosságát, hatékonyságát, eredményességét; 
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b) elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon 

megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a 

beszámolók valódiságát; 

c) kidolgozza az Igazgatóság Belső Ellenőrzési Kézikönyvét; 

d) kockázatelemzés alapján összeállítja az Igazgatóság éves ellenőrzési tervét, 

végrehajtja az abban foglalt ellenőrzéseket, nyomon követi azok megvalósulását; 

e) megszervezi a belső ellenőri tevékenységet, összehangolja az ellenőrzéseket; 

f) javaslatokat fogalmaz meg a feltárt hiányosságok megszüntetése, a 

szabálytalanságok megelőzése illetve feltárása érdekében; 

g) gondoskodik a belső ellenőrzések nyilvántartásáról, valamint az ellenőrzési 

dokumentumok megőrzéséről, azok biztonságos tárolásáról; 

h) nyilvántartja és nyomon követi a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett 

intézkedéseket; 

i) a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok és a 

Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet lát 

el. 

 

18. Jogtanácsos 

 

71. Az igazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó jogtanácsos tevékenységét a jogtanácsosi 

tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet alapján látja el, amelynek keretén 

belül: 

a) véleményezi, valamint ellenjegyzi a normaalkotásra jogosult vezetők által 

megküldött normatív belső rendelkezések tervezetét; 

b) tanácsot ad a belső normák kiadásával összefüggő jogi kérdésekben; 

c) figyelemmel kíséri és felügyeli az igazgatósági jogalkalmazás gyakorlatát, a belső 

normák jogszabályi megfelelőségét, az attól való eltérést jelzi a döntésre jogosult 

vezetőnek, indokolt esetben belső rendelkezés kiadását, módosítását vagy hatályon 

kívül helyezését, illetőleg állásfoglalás kiadását kezdeményezi; 

d) szervezi a belső rendelkezések deregulációját; 

e) közreműködik a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések jogi szempontú 

előkészítésében, az Igazgatóság polgári jogi szerződéseinek és egyéb okiratainak 

elkészítésében, a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lefolytatásában; 

f) véleményezi és ellenjegyzi a vagyoni jellegű kötelezettséget tartalmazó 

szerződéseket; 

g) képviseli az Igazgatóságot a peres és peren kívüli eljárásokban a bíróságok és más 

hatóságok előtt. 

 

 

 

VII. F E J E Z E T 

 AZ IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI  

 

 

72. Az Igazgatóság szervezeti elemei tevékenységük során együttműködésre kötelezettek. A 

feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti elemek feladatkörét is érintő ügyekben az 

intézkedésre jogosult szervezeti elemekkel egyeztetve kötelesek eljárni. 

 

73. A vezetés, az irányítás és a szakmai irányítás főbb eszközei: 
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a) az egyedi rendelkezések – (parancsok, határozatok) –, amelyek tartalmi és formai 

követelményeit, valamint a kiadására jogosultak körét jogszabály határozza meg; 

b) a normatív rendelkezések – (intézkedések) –, amelyek kiadásának, módosításának, 

hatályon kívül helyezésének szabályait a Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról 

szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás tartalmazza. 

 

74. A vezetői jogkörök közvetlenül vagy – a kiadmányozási jog átruházása útján – közvetett 

módon gyakorolhatók. Közvetlen a jogkör gyakorlása, ha a jogosult vezető személyesen 

– akadályoztatása esetén SZMSZ-ben vagy ügyrendben meghatározott helyettese – jár el. 

Közvetett a jogkör gyakorlása, ha a kiadmányozásra jogosult vezető az SZMSZ-ben, 

ügyrendben meghatározott ügyben kiadmányozásra jogosítja fel a vezetőt, vagy a 

beosztottat. A kiadmányozásra feljogosított, a hatáskört gyakorló vezető „nevében és 

megbízásából” jár el, ami a hatáskört gyakorló vezető személyes felelősségét nem érinti. 

 

75. A helyettes az a személy, akit ebbe a beosztásba kineveztek. Amennyiben helyettes 

kinevezésére nem került sor, a helyettesi feladatokat az a személy látja el, akit az illetékes 

vezető közvetlen alárendeltjei közül e feladatra kijelöl.  

 

76. A vezető és helyettese egyidejű távolléte vagy akadályoztatása esetén az ezzel a 

feladattal megbízott más vezető, ennek hiányában megbízott beosztott látja el a vezető 

feladatkörét az SZMSZ-ben, illetve az ügyrendben meghatározott keretek között. 

 

 

20. Működési okmányok 

 

77. A munkaköri leírás személyre szólóan többek között tartalmazza az egyes 

beosztásokban, illetve munkakörökben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a 

beosztást, illetve a munkakör alá- és fölérendeltségi viszonyait, a jogokat és 

kötelezettségeket, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, a munkakörre 

vonatkozó képesítési és egyéb sajátos előírásokat. A munkaköri leírásnak alkalmasnak 

kell lennie a személyes felelősség megállapítására, valamint a munkáltató és a 

munkavállaló közötti vitás kérdések eldöntésére. 

 

78. Ügyrend készítésére kötelezettek: 

a) 38
 

b) a Rendészeti Igazgatóság; 

c) a Bűnügyi Igazgatóság; 

d) a Gazdasági Igazgatóság; 

e) a Humánigazgatási Szolgálat; 

f) az Ellenőrzési Szolgálat; 

g) a Hivatal; 

h) az Elemző-Értékelő Osztály; 

i) a Légiközlekedés-védelmi Osztály. 

 

79. Az ügyrend készítésére kötelezettek a működési okmányról szóló intézkedés egy 

példányát jóváhagyásra felterjesztik az igazgatónak, majd folyamatosan gondoskodnak a 

szervezeti módosítások ügyrendekben történő átvezetéséről, és a módosítások 
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 Hatályon kívül helyezte a 8/2016. (VIII. 01.) RRI intézkedés 14. pontja. Hatálytalan 2016. augusztus 4-től 
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jóváhagyásra történő felterjesztéséről, valamint a központi irattári példány 

aktualizálásáról. 

 

 

 

21. Értekezletek rendje 

 

80. Az Igazgató alábbi értekezleteket/koordinációkat tartja:  

a) napi koordinációs értekezlet az elmúlt 24 óra (hétfőnként a hétvége)  

eseményeiről történő beszámoltatásra, az aktuális feladatok megtárgyalására, 

amelynek állandó résztvevői: 

aa) az igazgató; 

ab) az igazgató-helyettesek; 

ac) az hivatalvezető; 

ad) az ügyeleti osztályvezető; 

b) heti koordinációs értekezlet a heti időszerű feladatok, eseti döntés alapján 

egyes tárgykörök megtárgyalására, amelynek állandó résztvevői: 

ba) az igazgató, 

bb) az igazgató-helyettesek, 

bc) a hivatalvezető, 

bd) a humánigazgatási szolgálatvezető, 

be) az ellenőrzési szolgálatvezető, 

bf) a rendészeti főosztályvezető, 

bg) az elemző-értékelő osztályvezető, 

bh) a légiközlekedés-védelmi osztályvezető, 

bi) az NVSZ RSZVSZ Igazgatóság tisztje(i). 

 

81. A heti koordinációról és az állománygyűlés keretében megtartott évértékelő értekezletről 

írásos emlékeztetőt kell készíteni. Egyéb értekezletről igazgatói döntés alapján feljegyzés 

vagy jegyzőkönyv készíthető. 

 

82. Az igazgató közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők értekezletei: 

a) napi, illetve heti koordináció; 

b) szakterületi vezetők értekezlete; 

c) egyedi ügyben tartott értekezlet. 

 

83. Az ügyrend készítésére kötelezett vezetők az általuk tartandó értekezletek rendjét az 

ügyrendben határozzák meg. 

 

 

22. A tervezési rend 

 

84. Az Igazgatóságon az alábbi terveket kell készíteni: 

a) stratégiai terveket, fejlesztési programot, amely tartalmazza az Igazgatóságnak, 

illetve meghatározott szervezeti elemének több évre szóló fejlesztését, feladatait; 

b) koncepciót, amely tartalmazza a rendőri munka egészére vagy egy részére 

vonatkozó hosszabb távú elképzelést; 

c) éves munkatervet, amely tartalmazza a stratégiai tervben, illetve a fejlesztési 

programban meghatározott, továbbá az előző időszak értékelésének alapján a 

szervezet és egységeinek legfontosabb időszerű feladatait, a végrehajtás határidőit 
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és felelőseit, továbbá az értekezletek rendjét és mellékletként az éves ellenőrzési 

tervet;  

d) ellenőrzési tervet, amely kiterjed mindazokra a szervezeti elemekre és 

tárgykörökre, amelyeket egyrészt kötelező időszakonként ellenőrizni, másrészt az 

igazgató indokoltnak tart; 

e) szakfeladati terveket, amelyek az egyes tevékenységek – különösen az 

objektumvédelem, a katasztrófa-elhárítás, a tűz elleni védekezés, a személyi 

állomány értesítésére, magasabb készenlétbe helyezés és a különleges jogrendi 

időszak feladataira való felkészüléshez szükséges tervek – teljesítésének szabályait 

rögzítik; 

f) eseti terveket, amelyek készíthetők egyes feladatok, bonyolultabb folyamatok 

teljesítése érdekében; 

g) a hatósági és szakfelügyeleti ellenőrzések terveit, a hatósági-rendészeti 

jogkörökben végzett ellenőrzések – különösen a fegyveres biztonsági őrség, a 

vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi tevékenység, a 

fegyverek tárolása stb. – terveit. 

 

 

 

VIII. F E J E Z E T 

A KÜLÖNLEGES JOGRENDI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ  

RENDELKEZÉSEK 

 

23. A különleges jogrenddel kapcsolatos általános feladatok 

 

85. Az SzMSz rendelkezéseit különleges jogrendi időszakban az e fejezetben foglalt 

eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

86. Az Igazgatóság feladatellátását a béke vezetési pont működésképtelenné válása esetén, 

külön parancsra késedelem nélkül a tartalék vezetési ponton – Repülőtéri 

Kényszerhelyzeti és Krízisközpont, Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (a 

továbbiakban: BLFNR) Terminál 2A – az oda kijelölt/beosztott állomány veszi át, 

vezetője a rendészeti igazgató-helyettes.  

 

87. Különleges jogrendi időszakban az Igazgatóság törzset működtet, amely munkáját az A 

épület Bevetés-irányítási Központjában, kitelepülés esetén a tartalék vezetési ponton 

végzi. 

 

88. Az egyes rendszabályok bevezetését és a kitelepülést – ha annak késedelmes 

elrendeléséből különösen jelentős hátrány származhat – az igazgató rendelheti el. 

 

 

24. Az igazgató feladatai 

 

89. Az igazgató különleges jogrendi időszakban: 

a) gondoskodik a védelmi felkészüléssel kapcsolatban szükségesnek ítélt feladatok 

ellátásáról; 

b) felelős a különleges jogrendi időszaki feladatok szervezéséért és teljesítéséért; 

c) irányítja, ellenőrzi a bevezetésre kerülő rendkívüli intézkedések végrehajtását; 
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d) gondoskodik a különleges jogrendi időszak bevezetése miatt indokolt belső 

normák kiadásáról; 

e) dönt ideiglenes szervezeti elemek létrehozásáról, illetve megszüntetéséről, tervezi, 

szervezi, irányítja és ellenőrzi a szervezeti elemek közötti átcsoportosítással 

kapcsolatos feladatokat; 

f) intézkedik Magyarország államhatárának őrizetével, a határforgalom 

ellenőrzésével és a határrend fenntartásával kapcsolatos rendkívüli intézkedések 

végrehajtására, gondoskodik a végrehajtás folyamatos ellenőrzéséről; 

g) intézkedik a határforgalom korlátozásából eredő rendészeti feladatok 

végrehajtására; 

h) intézkedik a konfliktushelyzet és a tömeges méretű migráció kezelésével 

kapcsolatos rendőrségi feladatok végrehajtására; 

i) irányítja a BLFNR-en tartózkodó utasok és ott dolgozók élet- és 

vagyonbiztonságának megóvása érdekében a kimenekítésssel kapcsolatos 

rendőrségi feladatokat; 

j) intézkedik a személyi állomány életét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély 

esetén a veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes kiürítésére; 

k) gondoskodik a személyzeti és szociális feladatok ellátásáról; 

l) intézkedik a szövetségi kötelezettségből eredő Befogadó Nemzeti Támogatás 

rendőri feladatainak az Igazgatóságot érintő végrehajtására; 

m) intézkedik az értesítési rendszer soron kívüli pontosítására; 

n) elrendeli az Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Törzs (a továbbiakban: RRI Törzs) 

felállítását, szükség esetén gondoskodik működtetéséről; 

o) közreműködik egyes honvédelmi és országmozgósítási, katasztrófavédelmi 

feladatok ellátásában, rendkívüli intézkedések végrehajtásában; 

p) gondoskodik a közigazgatás átszervezéséből, a rendeleti úton történő igazgatásra 

való áttérésből adódó rendőri feladatok végrehajtására; 

q) kitelepülés elrendelése esetén intézkedik az Igazgatóság ügykezelési csoportja 

valamint az önálló ügykezeléssel rendelező elemei részére biztosított irattárak 

iratanyagának kijelölt tárolóhelyre történő elszállítására, a visszamaradt iratok 

őrzésére; 

r) intézkedik a belső átcsoportosításra vonatkozó tervek soron kívüli pontosítására, a 

végrehajtás koordinálására; 

s) ellenőrzi a vonatkozó intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtását. 

 

90. Az igazgató a különleges jogrendi időszakban szakmai feladatok keretében: 

a) gondoskodik az Igazgatóság szervezeti elemei magasabb készenlétbe helyezéséről; 

b) irányítja, ellenőrzi az Igazgatóság Összesített Készenlétbe Helyezési Tervében 

meghatározott feladatok végrehajtását; 

c) intézkedik a BLFNR határterülete őrzésének megerősítésére; 

d) gondoskodik a Honvédelmi Intézkedési Tervben foglalt feladatok 

begyakoroltatásáról, a végrehajtáshoz szükséges erők-eszközök rendelkezésre 

állásáról. 

 

 

25. Vezetői feladatok 

 

91. Különleges jogrendi időszakban – az igazgatót ide nem értve – az Igazgatóság 

valamennyi vezetője: 
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a) közreműködik a bevezetésre kerülő rendkívüli intézkedések végrehajtásának 

irányításában, ellenőrzésében; 

b) jogosult kezdeményezni – szakterületének megfelelően – a bevezetett rendkívüli 

intézkedések alapján szükséges normatervezetek kidolgozását; 

c) gondoskodik az irányítása alá tartozó személyi állomány életét, testi épségét 

közvetlenül fenyegető veszély esetén a veszélyeztetett objektum részleges vagy 

teljes kiürítéséről; 

d) végrehajtja a hagyományos és tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelem 

szervezésével, a végrehajtás irányításával összefüggő rendőrségi feladatokat; 

e) közreműködik a közigazgatás átszervezéséből és helyreállításából, valamint a 

rendeleti úton történő igazgatásra történő áttérésből adódó feladatok 

megvalósításában; 

f) kitelepülés elrendelése esetén felelős az irányítása alá tartozó szervezeti elemek 

irattári iratanyagának elszállításáért, a visszamaradt iratok őrzéséért; 

g) szakterületét érintően jogosult javaslatot tenni a rendőri szervek készenlétének 

fokozására, a rendkívüli intézkedések bevezetésére; 

h) irányítja és ellenőrzi a bevezetett rendkívüli intézkedések végrehajtását; 

i) szakterületére vonatkozóan belső átcsoportosítást kezdeményezhet, annak 

végrehajtását irányítja és ellenőrzi; 

j) fokozottan ellenőrzi az irányítása alá tartozó szervezeti elemek értesítési 

rendszerének naprakészségét, valamint a Robotzsaru Neo harcérték program 

pontos vezetését.” 

 

92. 39
 

 

93. A rendészeti igazgató-helyettes különleges jogrend fennállása esetén: 

a) fokozott ellenőrzés elrendelését javasolhatja a kialakult helyzetre való tekintettel; 

b) vezetői intézkedéseket dolgoz ki az államhatár fokozott őrizete, a határforgalom 

fokozott ellenőrzése, valamint a határrend fenntartása érdekében, gondoskodik a 

szükséges információk rendelkezésre állásáról; 

c) koordinálja, szervezi, irányítja az államhatárt érintő, idegenforgalom 

korlátozásából eredő rendészeti feladatokat, ellenőrzi azok végrehajtását; 

d) szervezi és irányítja a rendészeti tevékenységét az állampolgárok élet- és 

vagyonbiztonságának megóvása, a lakosság kitelepítése, kimenekítése érdekében; 

e) a társ- és karitatív szervekkel együttműködve koordinálja, szervezi, irányítja a 

nemzetközi segélyszállítmányok rendeltetési helyre történő eljuttatásával 

kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtását; 

f) szervezi a szövetségi kötelezettségből eredő Befogadó Nemzeti Támogatás rendőri 

biztosítását, koordinációs feladatokat lát el; 

g) részt vesz a migráció következtében kialakult helyzet kezelésének 

koordinálásában, a végrehajtás szervezésében, irányításában és ellenőrzésében; 

h) szervezi és irányítja az Igazgatóság tartalék vezetési ponton a működési készenlét 

elérése érdekében szükséges feladatokat; 

i) működteti – a kialakult helyzetre való tekintettel – az RRI Törzset. 

 

94. A bűnügyi igazgató-helyettes különleges jogrend fennállása esetén a bűnügyi 

tevékenység ellátása során kiemelt figyelmet fordít az információk gyűjtésére, különös 

tekintettel a felderítő tevékenységre. 
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95. A gazdasági igazgató-helyettes feladatai a különleges jogrend időszakában: 

a) intézkedik a számítástechnikai eszközökön tárolt adatok soron kívüli mentésének 

végrehajtására, továbbá a számítógépes adatvédelemmel összefüggő ellenőrzési 

feladatok szükség szerinti szigorítására; 

b) kezdeményezi az Igazgatóság energiaellátására vonatkozó külön megállapodások 

szolgáltatókkal történő soron kívüli felülvizsgálatát; 

c) intézkedik az Igazgatóság szervei részére a központi raktárakban készletezett 

anyagok, felszerelések, eszközök kiadására; 

d) elrendeli az Igazgatóság vezetékes és rádiófrekvenciás hírközlési, 

kapcsolástechnikai, távközlési és távadat-, informatika-feldolgozási, frekvencia-

használati, rejtjel-felügyeleti, számítástechnikai és ehhez kapcsolódó 

biztonságtechnikai feladatainak szigorítását; 

e) intézkedik az Igazgatóság gépjármű beszerzésének, eladásának felfüggesztésére, a 

folyamatban lévő beszerzések meggyorsítására; 

f) soron kívül lefolytatja a folyamatban lévő rendszeresítési eljárásokat és a központi 

termékbeszerzéseket; 

g) biztosítja az Igazgatóság tartalék vezetési pontján a működési készenlét elérése 

érdekében szükséges anyagi, technikai feltételeket. 

 

96. A hivatalvezető a különleges jogrend időszakában: 

a) közreműködik a különleges jogrend kihirdetéséből adódó, az állampolgárok adott 

helyzetnek megfelelő magatartását és együttműködését elősegítő közérdekű 

információk biztosításában; 

b) közreműködik a társszervek és más együttműködésre kötelezett szervek 

kommunikációs feladatokat ellátó szerveivel való folyamatos egyeztetésében és az 

összehangolt tájékoztatás végrehajtásában; 

 

97. A humánigazgatási szolgálatvezető különleges jogrend fennállása esetén: 

a) a feladatok ellátása érdekében végzi az Igazgatóság személyi állományának 

meghagyásba helyezését; 

b) irányítja az Igazgatóság személyi állományával kapcsolatos munkaügyi és 

személyügyi feladatok végrehajtását, ezen belül a különleges jogrendi időszaki 

személyzeti és szociális ügyek intézését; 

c) intézkedik a rendkívüli intézkedések bevezetéséből adódó rendőri feladatok 

végrehajtása érdekében szükséges soron kívüli kiképzések végrehajtására; 

d) gondoskodik a különleges jogrendi időszakban más beosztásba kerülő személyi 

állomány áthelyezéséről, kinevezéséről, személyi okmányokkal való ellátásáról; 

e) koordinálja az egészségügyi és pszichológiai, valamint a közegészségügy-

járványügyi és munkavédelmi feladatok tervezésével, szervezésével és 

végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 

 

 

IX. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

98. Ez az intézkedés az országos rendőrfőkapitány jóváhagyását követően válik érvényessé 

és a közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba.  
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99. Az SZMSZ alapján ügyrend készítésére kötelezett vezetők az SZMSZ hatálybalépését 

követő 30 napon belül kötelesek felülvizsgálni az irányításuk alá tartozó szervezeti elem 

működési okmányát és intézkedni a szükség szerinti módosításra vagy az előírásnak 

megfelelő új okmány készítésére, amelyet haladéktalanul kötelesek jóváhagyásra 

felterjeszteni az igazgatónak. 

 

100. A vezetők az SZMSZ hatálybalépését követően elkészített, vagy módosított ügyrend 

hatályba lépésének napjától számított 30 napon belül kötelesek felülvizsgálni a 

munkaköri leírásokat és elvégezni a szükséges módosításokat. 

 

101. Hatályát veszti a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 13/2011. (X. 24.) RRI intézkedés. 

 

102.  Az SZMSZ 104-105. pontja az SZMSZ hatályba lépését követő 61. napon hatályát 

veszti. 

 

 

 

 
Dr. Török Zoltán r. dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos 

 igazgató 
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1. melléklet a 21/2015. (XI. 05.) RRI intézkedéshez 
40

 

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RFK jogállású) szervezeti felépítése 

 

Szervezeti egység neve 

Engedélyezett 

létszám 

(rendszeresített 

státusz) 
 

         Repülőtéri Rendőr Igazgatóság  4  

Hivatal (önálló osztály jogállású) 10  

Ügykezelési Csoport    

Humánigazgatási Szolgálat (önálló osztály jogállású) 15  

Személyügyi Alosztály    

Egészségügyi és Pszichológiai Alosztály    

Ellenőrzési Szolgálat (önálló osztály jogállású) 5  

Elemző-Értékelő Osztály (önálló) 6  

Légiközlekedés-védelmi Osztály (önálló) 13  

                        Kiképzési Alosztály   

                        Felügyeleti Alosztály   

Általános Igazgatóság   

Idegenrendészeti Osztály  24  

Hatósági Alosztály    

Légitolonc Alosztály    

Szabálysértési Alosztály    

Őrzött Szállás és Objektumbiztonsági Szolgálat (osztály 

jogállású) 22  

Rendészeti Igazgatóság   

Szakértői Alosztály (önálló) 20  

Ügyeleti Osztály (önálló) 14  

Rendészeti Főosztály 3  

Határrendészeti Osztály 161  

Határrendészeti Alosztály 1.    

Határrendészeti Alosztály 2.    

Határrendészeti Alosztály 3.    

Határrendészeti Alosztály 4.    

Utasbiztonsági Osztály 113  

Utasbiztonsági Alosztály 1.    
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Utasbiztonsági Alosztály 2.    

Utasbiztonsági Alosztály 3.    

Utasbiztonsági Alosztály 4.    

                      Közrendvédelmi Osztály 147  

Közrendvédelmi Alosztály 1.    

Közrendvédelmi Alosztály 2.    

Közrendvédelmi Alosztály 3.    

Közrendvédelmi Alosztály 4.    

Bűnügyi Igazgatóság   

Adminisztrációs Csoport (önálló) 3  

Bűnügyi Elemző-Értékelő Alosztály (önálló) 4  

CCTV és Készenléti Alosztály (önálló) 14  

Bűnügyi Osztály 11  

Felderítő Osztály 15  

Terrormegelőzési Alosztály    

Szervezett Bűnözés Elleni Alosztály    

Gazdasági Igazgatóság   

Igazgatási Osztály 6  

Raktárbázis (csoport jogállású)    

Közgazdasági Osztály 13  

Számviteli Csoport    

Pénzügyi Csoport    

Informatikai Osztály 16  

Informaikai Üzemeltetési Csoport    

Műszaki Osztály 24  

Műszaki Üzemeltetési Csoport    
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2. melléklet a 21/2015. (XI. 05.) RRI intézkedéshez
41

 
 

 

 

Az Igazgatóság Alapító Okiratának száma, kelte, az alapító okirat szerinti szakfeladatok 

 

A Költségvetési szerv megnevezése: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (rövidített neve: RRI) 

Székhelye: 1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

Levelezési címe: 1675 Budapest, Pf. 10. 

Az RRI Alapító Okiratának kelte, száma: 2015. augusztus 4. A-160/1/2015.; az alapítás 

dátuma: 2008. január 1. 

Irányító szerve a Belügyminisztérium, középirányító szerve az Országos Rendőr- 

főkapitányság 

 

Az RRI alaptevékenysége: 

 

1. A határellenőrzéssel, a határrend fenntartásával kapcsolatosan a jogszabályokban és a 

közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott szakmai feladatok; 

2. Nemzetközi és belföldi polgári repülés jogellenes cselekmények elleni védelmével 

kapcsolatos feladatok; 

3. A repülőtereken a rendőrség hatáskörébe utalt légiközlekedés-védelmi feladatok 

szakmai felügyelete; 

4. Polgári repüléssel összefüggő külön rendelkezések szerinti feladatok; 

5. Közbiztonsági, közrendvédelmi és bűnüldözési feladatok; 

6. A Rendőrség működésének biztosításával kapcsolatos, a jogszabályokban és a közjogi 

szervezetszabályozó eszközökben meghatározott funkcionális feladatok; 

7. A jogszabályban meghatározott idegenrendészeti feladatok és menekültügyi 

részfeladatok. 

 

Az RRI alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

 

031030  Közterület rendjének fenntartása 

031042  Határrendészet, határvédelem 

031050  Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek 

072111  Háziorvosi alapellátás 

072210  Járóbetegek gyógyító szakellátása 

072220  Járóbetegek rehabilitációs szakellátása 

072311  Fogorvosi alapellátás 

072313  Fogorvosi szakellátás 

072420  Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 

072450  Fizikoterápiás szolgáltatás 

074011  Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 

074013  Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok 
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3. melléklet a 21/2015. (XI. 05.) RRI intézkedéshez 

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó 

hivatásos, kormánytisztviselői és közalkalmazotti munkakörei: 

 

 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

rendelkezése alapján a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságnál vagyonnyilatkozat tételre kötelezett 

 

a) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló törvény szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél 

osztályvezető, illetve azzal azonos vagy magasabb beosztású vezető; 

b) az a kormánytisztviselő, aki 

ba) vezetői munkakört tölt be; 

bb) jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső kormánytisztviselői 

munkakört tölt be; 

c) az a közszolgálatban álló személy, aki – önállóan vagy testület tagjaként - 

javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult 

ca) közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben; 

cb) közbeszerzési eljárás során; 

cc) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, 

gazdálkodás tekintetében vizsgálatra vagy felhasználással való elszámoltatás 

során. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 



38 

 

4. melléklet a 21/2015. (XI. 05.) RRI intézkedéshez 
 

 

 


