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Intézkedése 

 

a BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról 

/egységes szerkezetben az 1/2020. (IV.01.) kapitányságvezetői intézkedéssel, a 2/2020. 

(IV.30.) kapitányságvezetői intézkedéssel, a 3/2020. (VII. 23.) kapitányságvezetői 

intézkedéssel és a 6/2020. (XI. 25.) kapitányságvezetői intézkedéssel/ 

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2017. 

(VII. 28.) BRFK Intézkedés 83. pontja alapján – figyelemmel a 75. pontban foglaltakra, 

valamint a Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás 

végrehajtására kiadott 23/2013. (IV. 22.) BRFK intézkedés 2. pont c) alpontjára – kiadom az 

alábbi  

 

i n t é z k e d é s t. 

 

I. Fejezet 
 

AZ INTÉZKEDÉS HATÁLYA 

 

1. Jelen intézkedés (a továbbiakban: Ügyrend) hatálya kiterjed a BRFK VII. kerületi 

Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) hivatásos és rendvédelmi 
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igazgatási alkalmazotti állományára, valamint a munka törvénykönyvéről szóló törvény 

hatálya alá tartozó munkavállalókra.  

 

                                              II. Fejezet 
 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG FELADATA, JOGÁLLÁSA ÉS IRÁNYÍTÁSA 

 

2. A Rendőrkapitányság a Budapesti Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: BRFK) helyi 

szerve, amely működési területén biztosítja a rendőrség Magyarország Alaptörvényében 

meghatározott alapfeladatainak végrehajtását, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvényben (a továbbiakban: Rtv.) és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben (a 

továbbiakban: Hszt.), valamint a tevékenységét, hatáskörét, illetékességét meghatározó 

jogszabályokban előírtaknak megfelelően a közbiztonság és belső rend védelmét, a 

hatósági jogkör gyakorlását.1 

 

3. A Rendőrkapitányság a BRFK közvetlen alárendeltségében működik.  

 

4. A Rendőrkapitányság illetékességi területe a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros 

területére terjed ki. 

 

5.  A Rendőrkapitányság nyomozó-, szabálysértési és közigazgatási hatóságként, továbbá 

rendészeti jogkörében a rendőrség hatáskörébe tartozó ügyekben első fokon jár el, ha 

jogszabály másként nem rendelkezik.  

 

6. A Rendőrkapitányság feladatának ellátása során együttműködik az állami és 

önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, az állampolgárokkal és azok 

közösségeivel, valamint más rendvédelmi szervekkel. 

 

7. A Rendőrkapitányságon az állomány – a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 

30/2011. (IX. 22.) BM rendeletben (a továbbiakban: rendőrség szolgálati szabályzata) 

meghatározottak szerint – látja el feladatait. A Rendőrkapitányság szervezeti felépítését 

az Ügyrend 1. számú melléklete tartalmazza.2 

 

8.  A BRFK illetékességi területén a BRFK Tevékenység-irányítási Központ (a továbbiakban: 

TIK) a területi és helyi szervek ügyeleti feladatát központosított formában ellátó állandó 

ügyeleti szolgálati forma. 

 

9.   A TIK tevékenység-irányítása a BRFK hatáskörébe tartozik. 

 

10. A TIK ügyeletvezetője a szolgálati tevékenységgel összefüggésben jogosult a területi és 

helyi szervek személyi állománya részére utasítást adni. 

 

 

 

                                                 
1 Módosította: 1/2020. (IV.01.) kapitányságvezetői intézkedés 
2 Módosította: 3/2020. (VII.23.) kapitányságvezetői intézkedés 
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III. Fejezet 
 

A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ FŐBB FELADATAI 

 

11. A Kapitányságvezető jogköre és főbb feladatai 

 

a) felelősséggel tartozik a kapitányság tevékenységéért, annak törvényes és szakszerű 

működéséért. A kapitányság személyi állományának szolgálati elöljárója, 

b) irányítja az alárendeltségébe tartozó szervezeti egységeket, 

c) teljesíti a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben előírt 

kötelezettségeit. Ennek érdekében gyakorolja – a közvetlenül alárendelt vezetőkön 

keresztül – a hatáskörébe utalt ügyekben a vezetői, irányítói és szakmai irányítói 

jogköröket, oly módon, hogy az adott utasítások, azok címzettjei, a végrehajtás 

határidői és felelősei egyértelműen megállapíthatók legyenek, 

d) gondoskodik a kapitányságra vonatkozó vezetői rendelkezések maradéktalan 

érvényesüléséről, a feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről, 

e) a kapitányság bármely beosztottját szóban vagy írásban jelentéstételre kötelezheti, 

beszámoltathatja a rendőrség szolgálati szabályzatában foglalt keretek között,3 

f) jogosult a kapitányság dolgozója által hozott döntést – jogszabályokban, más 

normákban meghatározott keretek között – megváltoztatni, vagy hatályon kívül 

helyezni, 

g) jogosult a kapitányságon folyamatban lévő bármely ügy lefolytatására meghatározott 

személyt kijelölni, 

h) a Rendőrkapitányság állományába tartozó személyek munkaköri leírásaiban szereplő 

feladatokat a szakképzettség figyelembevételével határozza meg, és gondoskodik – 

különös tekintettel a képesítési követelményekre és az idegen nyelvek ismeretére – az 

állomány képzéséről és továbbképzéséről, 

i) felelős a kapitányság személyi állományának erkölcsi-fegyelmi helyzetéért, cselekvési 

egységéért, szolgálati fegyelméért. Dönt a hatáskörébe tartozó fegyelmi, személyzeti, 

elismerési, munkaügyi ügyekben. A hatáskörét meghaladó ilyen ügyeket érintően 

javaslattételi jogot gyakorol, véleményeit, javaslatait a döntésre jogosult vezetőhöz 

felterjeszti, 

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

alkalmassági vizsgálatokon, valamint a kötelező védőoltásokon való részvételt. 

Figyelemmel kíséri és elemzi az állomány egészségi, mentális és fizikai állapotát, a 

Humánigazgatási Szolgálattal együttműködve megteszi a szükséges intézkedéseket, 

k) intézkedik a kapitányság állományának utánpótlására, és a nyugállományba 

helyezéssel kapcsolatos feladatok ellátására, 

l) gondoskodik az állomány képzéséről, továbbképzéséről,  

m) megteszi a szükséges intézkedéseket a rendelkezésre álló keretek között a működési 

feltételek biztosítása, az eszközök ésszerű, takarékos használata, az állomány szociális 

ellátása, a tulajdon védelme, valamint az anyag- és eszköznyilvántartás és éves 

leltározás szabályszerű végrehajtása érdekében,4 

n) irányítja a kapitányságot érintő szerződések előkészítését, a sajtó- és tömegtájékoztató 

tevékenységét, 

                                                 
3 Módosította: 3/2020. (VII.23.) kapitányságvezetői intézkedés 
4 Módosította: 1/2020. (IV.01.) kapitányságvezetői intézkedés 
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o) engedélyezi az állomány tagjainak beosztásából adódó feladatok ellátásához szükséges 

informatikai adatbázisokhoz történő hozzáférési jogosultságot, biztosítja az 

adatkezelés törvényességét, az ügykezelési és a minősített adatok védelméről szóló 

szabályok megtartását, a munkahelyi balesetek megelőzését, a munka- tűz- és 

környezetvédelmi előírások érvényesülését, 

p) megteszi a szükséges intézkedéseket a hozzá beérkezett rendőri intézkedés elleni 

panaszok, továbbá a közérdekű bejelentések ügyében, 

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

kivizsgáltatni a rendkívüli eseményeket, a fegyverhasználat és a kényszerítő eszközök 

alkalmazásának körülményeit, 

r) egyedi intézkedéssel megbízhat – a jogszabályi keretek között – bármely alárendelt 

vezetőt, beosztottat azzal, hogy a nevében és megbízásából eljárjon, 

s) gondoskodik a kapitányságot érintő adatok folyamatos értékeléséről és elemzéséről, az 

így nyert információk felhasználásáról. Figyelemmel kíséri a tudományos 

eredményeket, lehetőségeik keretei között gondoskodik azok hasznosításáról, 

t) felterjeszti a főkapitány jóváhagyását igénylő munkaokmányokat, 

u) jóváhagyja a kapitányság alábbi munkaokmányait: 

 ua) jelentősebb terveket, 

ub) az ellenőrzések végrehajtásáról szóló jelentéseket, 

uc) az utasítások alapján készített jelentéseket, 

ud) a főkapitány részére készített felterjesztéseket, 

ue) a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket és javaslatokat, 

uf) az alárendeltségébe tartozó vezetők és beosztottak munkaköri leírásait és  

      szabadságolási terveit, 

ug) az általa elrendelt vezetői értekezletek napirendjét és az arról összeállított  

      emlékeztetőt,5 

v) kiadmányozási jogkört gyakorol a hatáskörébe utalt ügyekben, továbbá felelős azért, 

hogy az általa irányított szervezet által kiadmányozott dokumentumokat a hatáskör 

jogosultjai, illetve a belső szabályzatban kiadmányozási joggal megbízott vezetők 

kiadmányozzák, 

w) elektronikus kiadmányozási jogkört gyakorol a Hszt. 6. § (6) bekezdésében foglalt, a 

munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe utalt ügykörökben, valamint a Hszt. 6. 

§ (9) bekezdésében foglaltakra tekintettel az írásbeli jognyilatkozatok tekintetében, 

x) kijelöli a szolgálati viszony létesítésével, a szolgálati viszony módosításával és a 

szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jognyilatkozat, a fegyelmi, 

méltatlansági vagy kártérítési ügyben hozott határozat, a sérelemdíj megfizetése 

ügyében hozott határozat, az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló felszólítás 

és a fizetési felszólítás a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan 

legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott jognyilatkozatról 

záradékolással hiteles papír alapú kiadmány elkészítésére jogosultakat, 

y) ellátja a hatáskörébe tartozó, minősített időszakkal összefüggő feladatokat, 

z) kapcsolatot tart és együttműködik más rendvédelmi szervekkel, bíróságokkal, 

ügyészségekkel, intézkedéseket tesz az együttműködés fejlesztése érdekében, 

aa) a hivatásos állomány túlszolgálatáról szóló hatályos főkapitányi intézkedés szerint a 

napi szolgálati (munka-) időrenden túli munkavégzést (túlszolgálatot), a rendvédelmi 

                                                 
5 Módosította: 3/2020. (VII.23.) kapitányságvezetői intézkedés 
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igazgatási alkalmazotti állomány és a munkavállalók vonatkozásában túlmunkát 

rendelhet el,6 

bb) a jogszabályokban meghatározott mérlegelési jogkörben és eljárási rend szerint végzi a 

hivatásos és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány tagjainak 

teljesítményértékelésével összefüggő feladatokat, kijelöli az értékelő vezetőket, 

továbbá felelős a vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek nyilatkozataival kapcsolatos 

feladatok ellátásáért,7 

cc) köteles évente beszámolni az önkormányzat testülete előtt a kerület közbiztonságának 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről, és az azzal kapcsolatos 

feladatokról. A beszámolót előzetesen jóvá kell hagyatnia a Budapesti Rendőr-

főkapitányság vezetőjével, 

dd) bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságot hozhat létre az önkormányzattal, a 

közbiztonság fenntartásában érintett állami és társadalmi szervezetek bevonásával, 

ee) a Rendőrkapitányság nevében kiadmányozási jogkört gyakorol, e jogát helyettesére, a 

szervezeti elem vezetőjére és az érdemi határozatot hozó előadóra átruházhatja,  

ff) munkáltatói jogkört gyakorol a Rendőrkapitányság hivatásos állománya felett, 

valamint a Budapesti Rendőrfőkapitány megbízásából a rendvédelmi igazgatási 

alkalmazotti  állomány és a munkavállalók felett, a jogszabályokban meghatározott 

keretek között,8 

gg) nyomozó-, szabálysértési közigazgatási és rendészeti hatósági, valamint fegyelmi 

jogkört gyakorol. Dönt a méltatlansági eljárások elrendeléséről, gondoskodik az eljárás 

jogszerű lefolytatásáról, 

hh) a Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII.29.) ORFK utasítás 

végrehajtásáról szóló 23/2013. (IV.22.) BRFK intézkedésben meghatározott eljárási 

rend figyelembevételével gondoskodik a saját hatáskörben kiadásra kerülő normák 

előkészítéséről, közzétételéről, időszakonkénti felülvizsgálatáról, módosításáról, 

illetve deregulációs feladatainak rendszeres elvégzéséről, 

ii) első fokon elbírálja a hivatásos állomány, valamint a Budapesti Rendőrfőkapitány által 

átruházott hatáskörben a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány és a 

munkavállalók kártérítési felelősségét. A Rendőrkapitányság állománya tekintetében a 

bekövetkezett balesetet munka (szolgálati), üzemi balesetnek minősíti, minősítő 

határozatot hoz, a személyi állomány kárigényét elbírálja,9 

jj) a megbízási szerződések megkötésének eljárási rendjéről szóló BRFK intézkedésben 

meghatározottak szerint megbízási szerződéseket köthet, 

kk) jogi és költségkihatással járó megállapodás esetén, jogi és pénzügyi ellenjegyzés és 

jogszabályi felhatalmazás mellett, jogosult együttműködési megállapodást 

előkészíteni, kötni, 

ll) a személyi állományt érintően kiadmányozza a Magyar Honvédség Egészségügyi 

Központ szolgáltatásainak hozzátartozói jogon történő igénybevételéhez szükséges 

munkáltatói igazolásokat,  

mm) gyakorolja a minősített adat védelméről szóló törvény, a Nemzeti Biztonsági 

Felügyelet működésének, a minősített adat kezelésének rendjéről szóló Korm. 

rendelet, valamint a minősítői jogkör átruházásáról és a minősített adatok kezelésére 

vonatkozó szabályokról szóló ORFK utasítás alapján a minősítőt megillető 

                                                 
6 Módosította: 1/2020. (IV.01.) kapitányságvezetői intézkedés 
7 Módosította: 1/2020. (IV.01.) kapitányságvezetői intézkedés 
8 Módosította: 1/2020. (IV.01.) kapitányságvezetői intézkedés 
9 Módosította: 1/2020. (IV.01.) kapitányságvezetői intézkedés 
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jogosultságokat, kinevezi a Rendőrkapitányság biztonsági vezetőjét és helyettes 

biztonsági vezetőjét,10 

nn) felelős a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 

1995. évi LXVI. törvény és az e tárgykörben kiadott főkapitányi intézkedés alapján a 

Rendőrkapitányság számára meghatározott követelmények teljesítéséért, az iratok 

szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és 

működtetéséért, az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi 

feltételek biztosításáért, a levéltári törvényben meghatározottak teljesítése érdekében 

együttműködik – a BRFK Hivatala útján – Budapest Főváros Levéltárával, 

oo) kijelöli az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt, 

pp) felelős a Rendőrkapitányságon folyó adatkezelés törvényességéért, az adatvédelmi 

szabályok megtartásáért, gondoskodik a személyes adatok körében a jogosulatlan 

hozzáférés, közlés, megváltoztatás, vagy törlés megelőzéséről, 

qq) gondoskodik a Rendőrkapitányság objektumának fellobogózásáról, valamint a zászló, 

illetve zászlórúd tisztítására, cseréjére, gondozására vonatkozó jogszabályi előírások 

betartásáról, 

rr) 11 a bűnügyi szolgálati ágnál alkalmazásban álló személyek közül kijelöli az 

iskolaőrség helyi szintű tevékenységének koordinálására, szakmai irányítására és 

ellenőrzésére jogosult vezető helyi koordinátort, illetve a helyi koordinátort, valamint a 

kijelölt koordinátorok útján gondoskodik az iskolaőrök tevékenységéről szóló 

19/2020. (IX. 10.) ORFK utasításban a helyi rendőrkapitányságok részére előírt 

feladatok végrehajtásáról. 

 

12. Hatóságvezetői jogkört gyakorol, melynek során: 

 

a)  a nyomozó hatóság vezetőjeként teljesíti a törvényben előírt feladatait, irányítja a 

nyomozó szerveket, 

b) az adott bűnügyi (operatív) helyzet alapján meghatározza a szakmai munka fő irányát, 

tervezi, illetve megvalósítja a tevékenység stratégiáját és taktikáját, 

c) gondoskodik a forrónyomos tevékenység egységes végrehajtásáról szóló ORFK 

utasításban foglalt feladatok ellátásáról, 

d) kijelöli az állományból az értékelő-elemző tisztet, az ifjúságvédelmi, a körözési, a 

bűnmegelőzési, az áldozatvédelmi feladatokat ellátó személyeket, az iskolai 

bűnmegelőzési tanácsadót, a sajtófelelőst és a DADA előadót, 

e) a titkos információgyűjtés során gondoskodik a törvényes eljárásokról, 

f) a bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés esetén előterjeszti a különleges 

eszköz alkalmazása iránti kérelmet, a törvényes feltételek esetén sürgősségi elrendelést 

eszközölhet, illetve elrendeli a különleges eszköz alkalmazásának megszüntetését, 

g) végzi a T-ellátmány előleg utalványozását, e minőségében megbízza a T-ellátmány 

előleg kezelésével foglalkozó személyt, ellenőrzi az ellátmány rendeltetésszerű 

felhasználását, ennek részeként kinevezi a helyi ellenőrző bizottságot. 

 

13.  Szabálysértési hatóság vezetőjeként irányítja az elsőfokú hatósági tevékenységet: 

 

a) a Rendőrkapitányság hatáskörébe utalt ügycsoportokban irányítja az elsőfokú 

közigazgatási hatósági jogalkalmazást, 

                                                 
10 Módosította: 2/2020. (IV.01.) kapitányságvezetői intézkedés 
11 Beiktatta: 6/2020. (XI. 25.) kapitányságvezetői intézkedés 
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b) a kapitányságvezetői jogkört gyakorló ügyeleti szolgálatot ellátókat közvetlenül 

számoltatja be feladataik ellátásáról. 

 

14. A rendészeti hatóság vezetőjeként: 

 

a) felelős - az Rtv. 91/C. § (5) bekezdése alapján - a "jelzés" elhelyezésének 

elrendeléséért, megszüntetéséért, illetve a kért intézkedéséért, 

b) az intézkedést foganatosító szerv elleni panaszt - az Rtv. 93/B. § (1) és (2) bekezdése 

alapján - közigazgatási hatósági eljárásban - a beadvány beérkezéstől, illetőleg az 

áttételtől számított 30 napon belül köteles elbírálni. Az Rtv. 93/B. § (3) bekezdés 

alapján a határozat ellen benyújtott fellebbezést a Budapesti Rendőrfőkapitány bírálja 

el, 

c) indokolt esetben fokozott ellenőrzést rendelhet el a Rendőrkapitányság illetékességi 

területén, 

d) köteles lakossági fogadónapot tartani előre meghatározott és közzétett időpontban, 

hivatali munkaidőben. 

 

IV. fejezet 
 

A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ-HELYETTES, ÉS EGYBEN A BŰNÜGYI 

OSZTÁLYVEZETŐ FELADATAI 

 

15. A kapitányságvezető-helyettes, és egyben a Bűnügyi Osztályvezető jogköre és főbb 

feladatai  

 

a) a kapitányságvezető szervezetszerű helyettese, ezen jogkörénél fogva a teljes 

személyi állomány elöljárója. Gyakorolja mindazon jogköröket, amelyeket a 

Kapitányságvezető a hatáskörébe utal, 

b) felelősséggel tartozik az alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek tevékenységért, 

azok törvényes és szakszerű működéséért, 

c) irányítja az alárendeltségbe tartozó szervezeti elemeket, 

d) szakmai irányítást gyakorol a Bűnügyi Osztály és a Vizsgálati Osztály tevékenysége 

tekintetében, 

e) teljesíti a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben előírt 

kötelezettségeit. Ennek érdekében gyakorolja – a közvetlen alárendeltségébe tartozó 

elemek vezetőin keresztül – a hatáskörébe utalt ügyekben a vezetői, irányítói és 

szakmai irányítói jogköröket, oly módon, hogy az adott utasítások, azok címzettjei, 

a végrehajtás határidői és felelősei egyértelműen megállapíthatók legyenek, 

f) az alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek bármely beosztottját szóban vagy 

írásban jelentéstételre kötelezheti, beszámoltathatja, a rendőrség szolgálati 

szabályzatában foglalt keretek között,12 

g) jogosult az alárendeltségébe tartozó szervezeti elem dolgozója által hozott döntést – 

jogszabályokban, más normákban meghatározott keretek között – megváltoztatni, 

vagy hatályon kívül helyezni, 

h) jogosult a kapitányságon folyamatban lévő ügyek végrehajtására meghatározott 

személyt kijelölni,  

                                                 
12 Módosította: 3/2020. (VII.23.) kapitányságvezetői intézkedés 
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i) gondoskodik az alárendeltségében működő alegységeket érintő adatok folyamatos 

értékeléséről és elemzéséről, az így nyert információk felhasználásáról. 

Figyelemmel kíséri a tudományos eredményeket, lehetőségeik keretei között 

gondoskodik azok hasznosításáról, 

j) kiadmányozási jogkört gyakorol a kapitányságvezető által hatáskörébe utalt 

ügyekben, 

k) gondoskodik a kapitányságra vonatkozó vezetői rendelkezések maradéktalan 

érvényesüléséről, a feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről, 

l) szervezi a titkos információgyűjtéssel kapcsolatos kapitánysági hatáskörbe tartozó 

feladatokat, 

m) felterjeszti az operatív szolgálati jegyeket, a díjkitűzésekre vonatkozó 

előterjesztéseket, valamint hatásköri és illetékességi összeütközés során az 

elbíráláshoz szükséges – állásfoglalását is tartalmazó – anyagokat, 

n) a közbiztonság időszerű állapota és a bűnügyi helyzet értékelése alapján szükség 

szerint akciókat szervez, 

o) a bűnügyi helyzet értékelése során szerzett tapasztalatok alapján részt vesz - az 

okok és körülmények figyelembevételével – a bűncselekmények lehetőség szerinti 

visszaszorításában, 

p) felügyeli az eltűnési ügyek kapcsán folytatott közigazgatási eljárások 

törvényességét és szakszerűségét, 

q) szervezi a büntetőeljárási cselekmények foganatosításakor a bizonyításhoz 

szükséges bűnügyi technikai feladatok ellátását, 

r) ellenőrzi a nyomozásokkal, illetve a gyanúsítottakkal kapcsolatos járulékos 

bűnügyi-technikai feladatok végrehajtását, 

s) felelős a nyílt és titkos bűnügyi nyilvántartások részére történő kötelezően előírt 

adatszolgáltatás folyamatos és teljes körű teljesítéséért, illetve a nyilvántartásokban 

történő priorálások megtörténtéért, mindezt kiemelten a gyanúsítotti eljárási 

nyilvántartásra figyelemmel, 

t) folyamatosan koordinálja az illegális valutavásárlással, kábítószer-fogyasztással, 

prostitúcióval foglalkozó személyek figyelemmel kísérését. A körülményektől 

függően szervezi a kerületben lakó, körözés alatt álló személyek ellenőrzését, 

u) a bűnügyi osztály vezetője felelős az ismeretlen tettesek által elkövetett 

bűncselekmények felderítéséért és ismert vagy ismertté vált elkövetők ellen 

folytatott nyomozások teljesítéséért,  

v) felügyeli a Rendőrkapitányság bűnmegelőzési koncepciója végrehajtását, 

w) folyamatosan kapcsolatot tart fenn a kerületi ügyészséggel, 

x) koordinálja a hatáskörébe utalt alosztályok különböző csoportjainak munkáját, 

y) biztosítja az állami ünnepek, a rendezvények, a külföldi államfők és vendégek 

fogadásával kapcsolatos biztosítási feladatok ellátását, 

z) gondoskodik a TIK működésére figyelemmel a készenléti csoportvezetői 

tevékenység ellátásáról, 

aa) 13 a Hivatalvezető (biztonsági vezető) távollétében ellátja a helyettes biztonsági 

vezetői feladatokat, gondoskodik a titkos ügykezelési előírások, valamint a 

minősített adatok védelméről szóló szabályok betartásáról, szervezi ennek belső 

ellenőrzését. 

 

 

                                                 
13 Beiktatta: 2/2020. (IV.30.) kapitányságvezetői intézkedés 
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V. Fejezet 
 

AZ OSZTÁLYVEZETŐK AZONOS JOGKÖREI 

 

16. A Hivatalvezető, a Bűnügyi Osztály vezetője, a Vizsgálati Osztály vezetője, a 

Rendészeti Osztály vezetője és az Igazgatásrendészeti Osztály vezetője közvetlenül a 

Kapitányságvezetőnek felelnek az általuk irányított szervezeti elem törvényes és 

szakszerű működéséért. 

 

17.  Elöljárói az általuk vezetett szervezeti elemeknek és a szakmai irányításuk alá 

tartozóknak. 

 

18.  Előkészítik a közvetlen állományt érintő személyzeti jellegű döntéseket. 

 

19.  Ellenőrzési jogkört gyakorolnak a beosztotti állomány felett. 

 

20. Az alosztályvezetőkön keresztül - a hivatalvezető és az igazgatásrendészeti 

osztályvezető közvetlenül - irányítják beosztottjaikat, jogosultak egyedi rendelkezést 

kiadni. 

 

21.  Javaslataikkal, kezdeményezéseikkel, állásfoglalásaikkal és szakvéleményeikkel részt 

vesznek a vezetői döntések előkészítésében, a vezetési információk értékelésében és 

elemzésében. 

 

21/A. 14 Elkészíti a szakterületi vonatkozású kategóriákban a szervezeti teljesítményértékelést, 

valamint figyelemmel kíséri a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok 

teljesülését, és elkészíti azok kiértékelését. 

 

VI. fejezet 
 

A VEZETŐK KÜLÖNÖS JOGKÖREI 

 

22. Hivatalvezető 

 

a) a Kapitányságvezető közvetlen irányítása alatt felel a Hivatal törvényes és szakszerű 

működéséért; 

b) a hivatal szervezetén keresztül koordinálja és szervezi a Rendőrkapitányság 

működésével, a Kapitányságvezető és az osztályvezetők döntéseinek előkészítésével 

kapcsolatos feladatokat, ellátja mindazoknak a funkcionális teendőknek az 

irányítását, amelyek nem tartoznak egyik osztály tevékenységi körébe sem; 

c) közreműködik a belső rendelkezések, együttműködési megállapodások 

előkészítésében; 

d) megkeresés alapján közreműködik a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 

eszközök és belső normák tervezeteinek koordinációjában, ennek keretében 

gondoskodik a vélemény határidőben történő továbbításáról; 

                                                 
14 Beiktatta: 3/2020. (VII.23.) kapitányságvezetői intézkedés 
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e) felelős a Rendőrkapitányság nyílt ügykezelését jelentő feladatok végrehajtásáért. 

Szakmai irányítást és ellenőrzést gyakorol az ügykezelők és a beosztotti állomány 

irányában; 

f) gondoskodik az ügykezelési előírások betartásáról, valamint adatvédelmi 

megbízottként az adatvédelmi szabályok betartásáról, szervezi ezek belső 

ellenőrzését; 

g) közreműködik a szolgálati viszony létesítésével, a szolgálati viszony módosításával 

és a szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jognyilatkozat, a fegyelmi, 

méltatlansági vagy kártérítési ügyben hozott határozat, a sérelemdíj megfizetése 

ügyében hozott határozat, az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló 

felszólítás és a fizetési felszólítás kapitányságvezető részére, elektronikusan 

legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott kiadmányozásra történő 

felterjesztésről, 

h) ellátja a biztonsági vezetői feladatokat, gondoskodik a titkos ügykezelési előírások, 

valamint a minősített adatok védelméről szóló szabályok betartásáról, szervezi 

ennek belső ellenőrzését; 

i) felelős a titkársági feladatok ellátásáért, szakmai irányítást gyakorol az osztályok 

ügykezelői, az ott folyó ügykezelési tevékenység felett; 

j) felelős a munkavédelmi feladatok ellátásáért; 

k) irányítja a belső normaalkotást; 

l) gondoskodik a kapitányság normakiadásra jogosult vezetői tervezeteinek 

kontrolljáról;  

m) gondoskodik a kapitányságvezető által kiadásra kerülő normák időszakonkénti 

felülvizsgálatáról, módosításáról;  

n) koordinálja a kapitányság normakiadásra jogosult vezetői deregulációval 

kapcsolatos feladatainak végrehajtását; 

o) szervezi és előkészíti a vezetői értekezleteket, koordinálja a napirendi pontok 

előterjesztését; 

p) felügyeli a kapitánysági értekezletek jegyzőkönyveinek, emlékeztetőinek vezetését, 

illetve elkészítését; 

q) felelős a Rendőrkapitányság munkatervének, ügyrendjének és éves jelentésének 

elkészítéséért, javaslatot tesz szempontjaira, és figyelemmel kíséri végrehajtását; 

r) feladata a Rendőrkapitányság gazdálkodással összefüggő feladatai ellátásának, 

valamint az állomány járandóságainak időben történő biztosításának ellenőrzése; 

s) a Rendőrkapitányság állományába tartozó hivatásos és rendvédelmi igazgatási 

alkalmazotti állományúak tekintetében felelős a kártérítési eljárások lefolytatásáért, 

a munkavállalók tekintetében a kártérítési igények érvényesítéséért;15 

t) felügyeli a fegyelmi eljárások előkészítését és lefolytatását; 

u) működtetteti az informatikai rendszert, felügyeli a feldolgozott adatok mentését, 

továbbá a számítógépek meghibásodása esetén az azonnalos feladatokat; 

v) felügyeli a hivatásos állomány szolgálati viszonyával, illetve a rendvédelmi 

igazgatási alkalmazotti állomány és a munkavállalók jogviszonyával kapcsolatos 

feladatok végrehajtását;16 

w) a Hivatal állományába tartozó védelmi tiszten keresztül gondoskodik a minősített 

időszakkal kapcsolatos kötelezettségek végrehajtásáról; 

                                                 
15 Módosította: 1/2020. (IV.01.) kapitányságvezetői intézkedés 
16 Módosította: 1/2020. (IV.01.) kapitányságvezetői intézkedés 



 11 

x) felügyeli a személyzeti felvételi elbeszélgetéseket, előkészítő munkálatokat, 

parancsok elkészítését; 

y) ellenőrzi a kapitányság naprakész, manuális és számítógépes személyzeti 

nyilvántartását; 

z) felügyeli az oktatásokkal, tanfolyamokkal összefüggő tevékenység végrehajtását; 

aa) gondoskodik a kapitányságra látogató külföldi delegációk fogadásának 

lebonyolításáról, külföldre induló szakmai látogatások előkészítéséről; 

bb) a segédhivatal vezetőjén keresztül kezeli a kapitányság elektronikus 

érkeztetőpontját, illetve felügyeli a kapitányság címére érkező futár- és egyéb postai 

küldemények átvételét, érkeztetését, iktatását, vezetői szignálásra történő 

továbbítását, a szignált anyagok osztályoknak történő átadását, illetve a kapitányság 

kimenő elektronikus-, futár- és postaforgalmának szabályszerű működését; 

cc) ellenőrzi a bűnügyi osztály által feldolgozott ügyiratok irattári példányainak kezelési 

rendjét, a pontos és rendezett irattári nyilvántartás vezetését; 

dd)  felügyeli a havi ügyforgalmi jelentés elkészítését; 

ee) szervezi – a segédhivatalon keresztül – a bűnjelek kezelését; 

ff) folyamatosan ellenőrzi a kapitányság egyes objektumainak tisztaságát; 

gg) koordinálja az osztály munkáját, közvetlenül irányítja a kiemelt főelőadót, a 

személyügyi előadót, az anyagi-pénzügyi főelőadót, a rendszergazdát, a 

kapitányságvezetői titkárság dolgozóit és a segédhivatal vezetőjét; 

hh) gondoskodik a kapitányság objektumainak fellobogózásáról, valamint a zászló, 

illetve zászlórúd tisztítására, cseréjére, gondozására vonatkozó jogszabályi előírások 

betartásáról; 

ii) gondoskodik a kapitányság civil szervezetekkel történő kapcsolattartásáról, valamint 

a kapitányság egészét érintő rendezvények lebonyolításáról. 

 

23. Rendészeti Osztály vezetője 

 

a) felelősséggel tartozik az alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek 

tevékenységért, azok törvényes és szakszerű működéséért, 

b) irányítja az alárendeltségbe tartozó szervezeti elemeket, 

c) teljesíti a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben előírt 

kötelezettségeit. Ennek érdekében gyakorolja – a közvetlen alárendeltségébe 

tartozó elemek vezetőin keresztül – a hatáskörébe utalt ügyekben a vezetői, 

irányítói és szakmai irányítói jogköröket, oly módon, hogy az adott utasítások, 

azok címzettjei, a végrehajtás határidői és felelősei egyértelműen megállapíthatók 

legyenek, 

d) az alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek bármely beosztottját szóban vagy 

írásban jelentéstételre kötelezheti, beszámoltathatja, a rendőrség szolgálati 

szabályzatában foglalt keretek között,17 

e) jogosult az alárendeltségébe tartozó szervezeti elem dolgozója által hozott döntést 

– jogszabályokban, más normákban meghatározott keretek között – 

megváltoztatni, vagy hatályon kívül helyezni, 

f) gondoskodik az alárendeltségében működő alegységeket érintő adatok folyamatos 

értékeléséről és elemzéséről, az így nyert információk felhasználásáról. 

Figyelemmel kíséri a tudományos eredményeket, lehetőségeik keretei között 

gondoskodik azok hasznosításáról, 

                                                 
17 Módosította: 3/2020. (VII.23.) kapitányságvezetői intézkedés 
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g) kiadmányozási jogkört gyakorol a kapitányságvezető által hatáskörébe utalt 

ügyekben, 

h) gondoskodik a kapitányságra vonatkozó vezetői rendelkezések maradéktalan 

érvényesüléséről, a feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről, 

i) biztosítja a folyamatos rendőri jelenlétet a közterületen, 

j) szervezi és felügyeli a fogvatartottak kísérésének ellátását, 

k) intézkedéseket kezdeményez és tesz a jogsértések helyi okainak és körülményeinek 

feltárása és felszámolása céljából, ennek során széleskörű együttműködést alakít ki 

a területén aktivizálható személyekkel és szervezetekkel, 

l) ellenőrzi az állomány közterületi szolgálatának ellátását, a rendőri intézkedések 

foganatosítását, a bűncselekmények és szabálysértések megelőzését, felderítését és 

megszakítását, 

m) szervezi az őrzési- és biztosítási feladatokat, 

n) az osztályvezető katasztrófa, elemi csapás, rendkívüli események helyszínén részt 

vesz a közrend és közbiztonság fenntartásában, gondoskodik a természet- és 

környezetvédelem követelményeinek érvényesüléséről, 

o) koordinálja a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatos 

feladatokat, szükség szerint rendbiztosi feladatokat teljesít, 

p) együttműködik az állampolgárokkal, azok öntevékeny szervezeteivel, az állami és 

társadalmi szervekkel a közbiztonság fenntartása és javítása érdekében, 

q) szakfelügyeletet gyakorol a területén működő fegyveres biztonsági őrségek felett, a 

hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben részt vesz az ellenőrzések 

végrehajtásában, 

r) közreműködik a közúti közlekedés rendje zavartalanságának fenntartásában, 

gondoskodik a forgalomban résztvevő járművek, rakományaik és vezetőik 

ellenőrzéséről, ellenőrizteti a veszélyes áruk szállítását, teljesíti ezzel kapcsolatos 

intézkedési kötelezettségeit, 

s) elkészíti a helyi önkormányzat Műszaki Osztályához benyújtott közterület-

foglalási kérelmek közlekedésbiztonsági szempontból történő véleményezését, 

t) végzi az országos és a budapesti szinten elrendelt közlekedésbiztonsági akciók 

tervezését, koordinálását, 

u) a közlekedésbiztonság oktatása, illetve a korábbi ismeretek felfrissítése érdekében 

óvodás, általános iskolás, illetve a különösen veszélyeztetett idős korúak számára 

folyamatosan oktatásokat, esettanulmányi megbeszéléseket szervez és felügyeli 

ezek végrehajtását, 

v) az országos és budapesti szintű közlekedésbiztonsági versenyek - KACS, 

Budapesti Kerékpáros Kupa - felkészítésében, szervezésében, lebonyolításában 

részt vesz. 

w) speciális megelőző, propagandamunkát fejt ki a közlekedési balesetek 

visszaszorítása, a közlekedési morál javítása érdekében, 

x) felelős a hatékony közterületi és más közrendvédelmi szolgálati formák 

tervezéséért és szervezéséért, a kerületi bűnügyi és igazgatásrendészeti, valamint 

polgári szervezetekkel, különösen Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságával 

folyamatosan akciókat szervez, 

y) figyelemmel kíséri és értékeli a közterületi szolgálatot ellátó állomány által 

megelőzhető, megakadályozható és megszakítható jogsértéseket, a rendőri 

ellenőrzés céljának, helyének, idejének helyességét és végrehajtásának 

eredményességét, a foganatosított intézkedések szakszerűségét és jogszerűségét, 
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z) a közlekedés biztonságát közvetlenül veszélyeztető forgalomtechnikai hiányosság 

esetén mellékútvonalak vonatkozásában intézkedik a forgalmi rend ideiglenes 

megváltoztatására, a veszélyes útszakasz lezárására, 

aa) az útügyi hatóság felé javaslatot tesz a kerület forgalmi rendjét meghatározó 

forgalomtechnikai létesítmények telepítésére, részt vesz a távlati fejlesztési tervek 

előkészítésében, 

bb) gondoskodik a szervezet hatáskörébe utalt szakfelügyeleti tevékenység és 

rendészeti ellenőrzési feladatok végrehajtásáról, 

cc) közlekedési járőrszolgálatot szervez a közlekedésben résztvevő személyek és 

járművek ellenőrzése céljából, megteszi a szükséges intézkedéseket a forgalom 

zavartalansága érdekében, 

dd) együttműködik a közlekedésfelügyelet szerveivel, más társadalmi szervezetekkel a 

közlekedési fegyelem javítása érdekében, akciókat, ellenőrzéseket szervez, 

ee) felelős az állomány továbbképzésének és oktatásának megszervezéséért, 

végrehajtásátért, 

ff) gondoskodik a kapitányságra vonatkozó vezetői rendelkezések maradéktalan 

érvényesüléséről, a feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről, 

gg) részt vesz a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző 

távoltartás rendőrségi feladatainak végrehajtásában, 

hh) végrehajtja a hatáskörébe utalt közigazgatási eljárással és közigazgatási bírság 

kiszabásával kapcsolatos feladatokat. 

ii) elvégzi a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 20., 21., 21/A. és 21/B. 

bekezdéseiben meghatározott objektív felelősségre vonatkozó, a kapitányság 

hatáskörébe utalt feladatokat és eljárásokat, 

jj) végrehajtja a közterület-felügyelet munkatársai által használt kényszerítő eszközök 

használatával kapcsolatos kivizsgálást,  

kk) lefolytatja az 1988. évi I. tv. 20. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 

rendelkezések megsértőivel szemben indult ügyekben a közigazgatási eljárást, 

közigazgatási bírságot szab ki, 

ll) gondoskodik a TIK működésére figyelemmel a szolgálatirányítási tevékenység 

ellátásáról. 

 

24. Vizsgálati Osztály vezetője 

 

a) a Bűnügyi Osztály vezetőjének szervezetszerű helyettese, ezen jogkörénél fogva a 

bűnügyi állomány elöljárója, 

b) ellenőrzi a hatáskörébe utalt ismeretlen elkövető ellen indult eljárások lefolytatását, 

c) felelős a hatáskörébe utalt bűncselekmények elkövetésével megalapozottan 

gyanúsítható személyek ellen indított büntetőeljárás, valamint annak során 

végrehajtott nyomozási cselekmények jogszerű és szakszerű lefolytatásáért, 

d) ellenőrzi a hatáskörébe utalt bűncselekmények esetén a bizonyításhoz szükséges 

feladatok lefolytatását, 

e) felügyeli és ellenőrzi a bíróság elé állítással befejezhető büntetőeljárások lefolyatását, 

f) különös figyelmet fordít a sorozatjellegű valamint a kiemelt bűncselekményi 

kategóriába tartozó ügyek eredményes feldolgozására, 

g) ellenőrzi az állományába tartozó személy által végrehajtott adatgyűjtéseket, 

tanúkutatásokat, tanú és gyanúsított kihallgatásokat, szembesítéseket, házkutatásokat, 

szakértői kirendeléseket,  
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h) részt vesz a bűnügyi helyzet alakulásának függvényében a helyi bűnügyi akciókban 

és egyben ellenőrzi azokat, 

i) részt vesz az állami ünnepekkel és egyéb rendezvényekkel kapcsolatos biztosítási 

feladatokban, 

j) gondoskodik a kapitányságra vonatkozó vezetői rendelkezések maradéktalan 

érvényesüléséről, a feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről. 

 

25. Vizsgálati Alosztály I. vezetője 

 

a) a Vizsgálati Osztály vezetőjének szervezetszerű helyettese, 

b) ellenőrzi a hatáskörébe utalt ismeretlen elkövető ellen indult eljárások lefolytatását, 

c) felelős a hatáskörébe utalt bűncselekmények elkövetésével megalapozottan 

gyanúsítható személyek ellen indított büntetőeljárás, valamint annak során 

végrehajtott nyomozási cselekmények jogszerű és szakszerű lefolytatásáért, 

d) ellenőrzi a hatáskörébe utalt bűncselekmények esetén a bizonyításhoz szükséges 

feladatok lefolytatását, 

e) különös figyelmet fordít a sorozatjellegű valamint a kiemelt bűncselekményi 

kategóriába tartozó ügyek eredményes feldolgozására, 

f) ellenőrzi az állományába tartozó személy által végrehajtott adatgyűjtéseket, 

tanúkutatásokat, tanú és gyanúsított kihallgatásokat, szembesítéseket, házkutatásokat, 

szakértői kirendeléseket,  

g) részt vesz a bűnügyi helyzet alakulásának függvényében a helyi bűnügyi akciókban 

és egyben ellenőrzi azokat, 

h) részt vesz az állami ünnepekkel és egyéb rendezvényekkel kapcsolatos biztosítási 

feladatokban, 

i) gondoskodik a kapitányságra vonatkozó vezetői rendelkezések maradéktalan 

érvényesüléséről, a feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről. 

 

26. Vizsgálati Alosztály II. vezetője 

 

 a) ellenőrzi a hatáskörébe utalt ismeretlen elkövető ellen indult eljárások lefolytatását, 

b) felelős a hatáskörébe utalt bűncselekmények elkövetésével megalapozottan 

gyanúsítható személyek ellen indított büntetőeljárás, valamint annak során 

végrehajtott nyomozási cselekmények jogszerű és szakszerű lefolytatásáért, 

c) ellenőrzi a hatáskörébe utalt bűncselekmények esetén a bizonyításhoz szükséges 

feladatok lefolytatását, 

d) különös figyelmet fordít a sorozatjellegű valamint a kiemelt bűncselekményi 

kategóriába tartozó ügyek eredményes feldolgozására, 

e) ellenőrzi az állományába tartozó személy által végrehajtott adatgyűjtéseket, 

tanúkutatásokat, tanú és gyanúsított kihallgatásokat, szembesítéseket, házkutatásokat, 

szakértői kirendeléseket,  

f) részt vesz a bűnügyi helyzet alakulásának függvényében a helyi bűnügyi akciókban 

és egyben ellenőrzi azokat, 

g) részt vesz az állami ünnepekkel és egyéb rendezvényekkel kapcsolatos biztosítási 

feladatokban, 

h) gondoskodik a kapitányságra vonatkozó vezetői rendelkezések maradéktalan 

érvényesüléséről, a feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről. 

 

 



 15 

27. Gazdaságvédelmi Alosztály vezetője 

 

a) felügyeli a gazdasági társaságokkal, pénzintézetekkel, állami és önkormányzati 

intézményekkel kapcsolatos bűncselekmények, a fenti szerveket érintő gazdasági és 

vagyon elleni bűncselekmények, valamint a pénzhamisítás felderítésének jog- és 

szakszerűségét,  

b) ellenőrzi a hatáskörébe utalt ügyekben végzett adatgyűjtéseket, tanúkutatásokat, 

gyanúsított és tanúkihallgatásokat, szembesítéseket, házkutatásokat, szakértői 

kirendeléseket,  

c) ellenőrzi és felügyeli a saját állománya által végzett közterületi bűnügyi szolgálat 

ellátását, 

d) részt vesz a bűnügyi helyzet alakulásának függvényében a helyi bűnügyi akciókban     

és egyben ellenőrzi azokat, 

e) részt vesz az állami ünnepekkel és egyéb rendezvényekkel kapcsolatos biztosítási 

feladatokban, 

f) gondoskodik a kapitányságra vonatkozó vezetői rendelkezések maradéktalan 

érvényesüléséről, a feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről. 

 

28. Bűnüldözési Alosztály vezetője 

 

a) ellenőrzi a hatáskörébe utalt ismeretlen elkövető ellen indult eljárások lefolytatását, 

b) felelős a hatáskörébe utalt bűncselekmények elkövetésével megalapozottan 

gyanúsítható személyek ellen indított büntetőeljárás, valamint annak során 

végrehajtott nyomozási cselekmények jogszerű és szakszerű lefolytatásáért, 

c) ellenőrzi a hatáskörébe utalt bűncselekmények esetén a bizonyításhoz szükséges 

feladatok lefolytatását, 

d) különös figyelmet fordít a sorozatjellegű valamint a kiemelt bűncselekményi 

kategóriába tartozó ügyek eredményes feldolgozására, 

e) részt vesz a titkos információgyűjtés kategóriájába tartozó módszerek 

végrehajtásában, ellenőrzésében, amelyek a büntetőeljárások során a bizonyítást 

elősegítik, 

f) ellenőrzi az állományába tartozó személy által végrehajtott adatgyűjtéseket, 

tanúkutatásokat, tanú és gyanúsított kihallgatásokat, szembesítéseket, 

házkutatásokat, szakértői kirendeléseket,  

g) ellenőrzi és felügyeli a saját állománya által végzett közterületi bűnügyi szolgálat 

ellátását, 

h) részt vesz a bűnügyi helyzet alakulásának függvényében a helyi bűnügyi akciókban 

és egyben ellenőrzi azokat, 

i) részt vesz az állami ünnepekkel és egyéb rendezvényekkel kapcsolatos biztosítási 

feladatokban, 

j) gondoskodik a kapitányságra vonatkozó vezetői rendelkezések maradéktalan 

érvényesüléséről, a feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről. 

 

29. Készenléti Alosztály vezetője 

 

a) szervezi és ellenőrzi a készenléti csoportvezetők, a készenléti nyomozók és bűnügyi 

technikusok szolgálatellátását, a bűnügyi osztály vezetőjével együtt gondoskodik a 

szükség szerinti helyettesítésről. Ellátja a készenléti csoportvezetők szakmai 

felügyeletét, 
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b) részt vesz a bűncselekményekre való azonnalos reagálásban, megszervezi a 

készenléti szolgálatot, 

c) felügyeli és ellenőrzi a bíróság elé állítással befejezhető büntetőeljárások lefolyatását, 

d) ellenőrzi és felügyeli a saját állománya által végzett közterületi bűnügyi szolgálat 

ellátását. 

e) ellenőrzi az állomány által végzett rabosítások végrehajtását, 

f) ellenőrzi a helyszíni szemlék szakmai színvonalát, 

g) gondoskodik a kapitányságra vonatkozó vezetői rendelkezések maradéktalan 

érvényesüléséről, a feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről, 

h) részt vesz a bűnügyi helyzet alakulásának függvényében a helyi bűnügyi akciókban, 

és egyben ellenőrzi azokat, 

i) 18 jogosult a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi 

feladatok végrehajtásáról szóló 2/2018. (I. 25.) ORFK utasítás alapján az ideiglenes 

megelőző távoltartásról szóló határozat kiadmányozására. 

 

30. Járőrszolgálati Alosztály vezetője 

 

a) felügyeli a közterületi szolgálat ellátását, 

b) végzi az ügyiratok határidőre történő feldolgozását, a statisztikai adatok 

szolgáltatását, az adminisztrációs munkát, 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a közterületen történt szabálysértéseket, 

bűncselekményeket, melynek alapján szervezi, tervezi a szolgálatot, 

d) a vonatkozó parancsok és utasítások alapján szervezi a járőri és mozgóőri 

tevékenységet, 

e) vezeti a munkatérképet, melyen feltünteti a megjelölt bűncselekményeket, valamint a 

baleseteket,  

f) szükség esetén részt vesz a fegyveres csapatrendőri biztosítási, közbiztonsági 

ellenőrző és felügyeleti szolgálatban, 

g) részt vesz a fegyveres biztonsági őrségek, illetve a személy és vagyonvédelemmel 

foglalkozói gazdasági társaságok ellenőrzésében, 

h) ellenőrzi az érték és letéti tárgyak nyilvántartására felfektetett jegyzőkönyvek 

vezetését, 

i) ellenőrzi az előállító helyiségben lévő szolgálati okmányok vezetését, 

j) ellenőrzi az előállító helyiségbe érkező személyek ott-tartózkodásának jogosságát és 

engedélyezi részükre a helyiségbe történő belépésüket. Ellenőrzi a jogosult 

személyek tartózkodása idejének és céljának a szolgálati okmányokban történő 

rögzítését, 

k) felügyeli az előállító helyiségben munkavégzés céljából tartózkodó személyek 

adatainak rögzítését, a munkavégzés célját, gondoskodik a megfelelő ellenőrzésükről 

és kísérésükről, 

l) végrehajtja a fegyverkiadást, felelős annak előírások szerinti lebonyolításáért,  

m) gondoskodik a kapitányságra vonatkozó vezetői rendelkezések maradéktalan 

érvényesüléséről, a feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről, 

n) felelős a beosztott állomány hatékony, törvényes, szakszerű és kulturált közterületi 

szolgálatellátásáért és intézkedéséért, 

o) szervezi és irányítja az alárendelt állomány szolgálatát,  

                                                 
18 Beiktatta: 1/2020. (IV.01.) kapitányságvezetői intézkedés 
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p) az osztály vezetőjének dicséretre, jutalomra, illetve fegyelmi felelősségre vonásra 

tesz javaslatot, távollétében helyettesíti az osztályvezetőt, 

q) szervezi, irányítja, felügyeli és ellenőrzi a kapitányság illetékességi területét érintő, 

az állami ünnepek, a rendezvények, a külföldi államfők és vendégek fogadásával 

kapcsolatos, valamint ezekhez hasonló, más biztosítási jellegű feladatokat, 

r) biztosítási jellegű feladatok hiányában gondoskodik állománya egyéb közterületi 

szolgálati feladat végrehajtásába történő bevonásáról, 

s) végzi az alosztály munkájával kapcsolatos adminisztratív tevékenységet, teljesíti éves 

és időszakos jelentési kötelezettségeit. 

 

31. Körzeti Megbízotti Alosztály vezetője  

 

a) felügyeli a körzeti megbízotti munkát, 

b) koordinálja a pártfogó felügyelet, illetve a mellékbüntetések hatálya alatt álló, 

nyilvántartott személyek ellenőrzését, 

c) a hatáskörébe utalt ügyiratokat feldolgozza, 

d) végzi a társadalmi és lakossági tömegkapcsolatok fenntartását, 

e) szükség esetén részt vesz a fegyveres, csapatrendőri biztosítási, közbiztonsági 

ellenőrző és felügyeleti szolgálat szervezésében, irányításában és végrehajtásában, 

f) részt vesz a fegyveres biztonsági őrségek, valamint a személy és vagyonvédelemmel 

foglalkozói gazdasági társaságok ellenőrzésében, 

g) végrehajtja a fegyverkiadást, felelős annak előírások szerinti lebonyolításáért, 

h) gondoskodik a kapitányságra vonatkozó vezetői rendelkezések maradéktalan 

érvényesüléséről, a feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről, 

i) szervezi és irányítja az alosztály közterületi bűnmegelőző és hatáskörébe tartozó 

szakfelügyeleti és ellenőrző tevékenységét, 

j) szervezi és irányítja a körzeti megbízotti állomány bűnmegelőző és kapcsolattartó 

tevékenységét, az illetékességi területen található önszerveződésekkel, állami- és 

társadalmi szervezetekkel és a polgárőrségekkel, 

k) utasítást ad a körzeti megbízottaknak a házkutatások, kihallgatások, adatgyűjtések, 

lefoglalások végrehajtására, ennek szakmai irányítását, ellenőrzését végzi, 

l) ellenőrzést tart és intézkedik, illetve javaslatot tesz a feltárt hiányosságok 

megszüntetésére, 

m) szervezi, irányítja, felügyeli és ellenőrzi a tulajdon elleni szabálysértések előkészítő 

eljárásának menetét és lefolytatását, 

n) az osztály vezetőjének dicséretre, jutalomra, illetve fegyelmi felelősségre vonásra tesz 

javaslatot. 

 

32. Körzeti Megbízotti Csoport vezetője 

 

a) feladatait a Körzeti Megbízotti Alosztály vezetőjének közvetlen alárendeltségében 

végzi, 

b) tájékozódik azokról az eseményekről, amelyek az elmúlt szolgálata óta az alosztály 

működési területén történtek. Naponta elemzi a bűnügyi helyzetet, és annak 

megfelelően tervezi a csoport napi szolgálatát, illetve a feladatokat személyre 

szólóan határozza meg, 

c) vezeti a szolgálati naplót és mindazon szolgálati okmányokat, amelynek kezelésével 

az alosztályvezető megbízza. Nyilvántartja a csoport használatára kiadott technikai 

eszközöket, és azok meglétét ellenőrzi, 
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d) meghatározott időszakonként beszámol az alosztályvezetőnek a csoport 

tevékenységéről, a kapott parancsokat, utasításokat továbbítja a személyi állomány 

felé, majd ellenőrzi azok végrehajtását, 

e) meghatározott számban és időtartamban ellenőrzést hajt végre a csoport személyi 

állománya vonatkozásában, 

f) az alosztály működési területén történt vagy az alosztályt érintő rendkívüli 

események kapcsán az elsődleges intézkedéseket végrehajtja, 

g) helyettesíti a KMB alosztályvezetőt annak távollétében, 

h) az iratkezelési rendelkezésekben előírtak szerint nyilvántartja és kezeli a részére 

kiadott ügyiratokat és más okmányokat, ellenőrzi a csoport tagjai által vezetett 

szolgálati okmányok pontos vezetését, 

i) végrehajtja a Kapitányságvezető és szolgálati elöljárói által meghatározott egyéb 

szolgálati feladatokat.  

 

33. Őr- és Kísérőszolgálati Alosztály vezetője 

 

a) közvetlenül irányítja, felügyeli az Őr- és Kísérőszolgálati Alosztály munkáját,  

b) a vonatkozó parancsok és utasítások alapján szervezi az őr- és kísérőszolgálati 

tevékenységet, 

c) felelős a beosztott állomány hatékony, törvényes, szakszerű, kultúrált közterületi, őr- 

és kísérőőri, valamint objektumőri szolgálatellátásáért és intézkedéséért, 

d) ellenőrzi az érték és letéti tárgyak nyilvántartására felfektetett jegyzőkönyvek 

vezetését, 

e) ellenőrzi az előállító helyiségben lévő szolgálati okmányok vezetését, 

f) ellenőrzi az előállító helyiségbe érkező személyek ott-tartózkodásának jogosságát és 

engedélyezi részükre a helyiségbe történő belépésüket. Ellenőrzi a jogosult 

személyek tartózkodása idejének és céljának a szolgálati okmányokban történő 

rögzítését, 

g) felügyeli az előállító helyiségben munkavégzés céljából tartózkodó személyek 

adatainak rögzítését, a munkavégzés célját, gondoskodik a megfelelő ellenőrzésükről 

és kísérésükről, 

h) gondoskodik a kapitányságra vonatkozó vezetői rendelkezések maradéktalan 

érvényesüléséről, a feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről, 

i) szervezi és irányítja az alárendelt állomány szolgálatát,  

j) az osztály vezetőjének dicséretre, jutalomra, illetve fegyelmi felelősségre vonásra tesz 

javaslatot, 

k) együttműködik az ellenőrzésre jogosult felügyeleti szervekkel, bizottságokkal, segíti 

munkájukat, 

l) végzi az alosztály munkájával kapcsolatos adminisztratív tevékenységet, teljesíti éves 

és időszakos jelentési kötelezettségeit. 

 

34. Igazgatásrendészeti Osztály vezetője 

 

a) felelős az Igazgatásrendészeti Osztály szakmai tevékenységéért, a szabálysértési 

hatósági tevékenység, valamint a közigazgatási feladatok szakszerű, törvényes 

ellátásáért, 

b) a hatóság vezetőjének jogkörében eljárva biztosítja az elsőfokú szabálysértési és 

közigazgatási feladatok ellátását, a gyors és kulturált ügyfélfogadást, 
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c) aláírja a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységi 

engedélyeket, valamint a közigazgatási ügyekben készült végzéseket, határozatokat, 

d) figyelemmel kíséri az Igazgatásrendészeti Osztály állományának életvitelét, 

gondoskodik az előírt ellenőrzések végrehajtásáról, 

e) gondoskodik az osztályra érkező anyagok szignálásáról, előadók közötti elosztásáról, 

f) havonta beszámoltatja a szakelőadókat, 

g) együttműködik a területileg illetékes ügyészséggel, bírósággal, társszervekkel, 

h) irányítja és részt vesz a rendészeti állomány oktatásában, 

i) részt vesz a Rendőrkapitányság közbiztonsági koncepciójának kidolgozásában, 

j) eleget tesz a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeinek, 

k) ellenőrzi a Rendőrkapitányság illetékességi területén keletkezett, bíróság hatáskörébe 

tartozó szabálysértési feljelentések törvényi előírásoknak való megfelelését, 

l) a szabálysértési ügyekben gyakorolja a szabálysértési hatóság vezetőjének jogkörét, 

m) végrehajtja a kapitányságvezető által meghatározott egyéb feladatokat. 

 

VII. Fejezet 

 

A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI 

 

35. A Rendőrkapitányság Hivatala 

 

a) a hivatal végzi a Rendőrkapitányság működésével, a Kapitányságvezető, helyettese és 

az osztályvezetők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, mindazokat a 

funkcionális teendőket, amelyek nem tartoznak egyik osztály tevékenységi körébe 

sem, 

b) a hivatal intézi a Rendőrkapitányság nyílt ügykezelését jelentő feladatokat. A 

hivatalvezetőn keresztül szakmai irányítást és ellenőrzést gyakorol az ügykezelők és 

a beosztotti állomány irányában, 

c) biztosítja az ügykezelési előírások, valamint az adatvédelmi szabályok betartását, 

ennek belső ellenőrzését, 

d) közreműködik a szolgálati viszony létesítésével, a szolgálati viszony módosításával 

és a szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jognyilatkozat, a fegyelmi, 

méltatlansági vagy kártérítési ügyben hozott határozat, a sérelemdíj megfizetése 

ügyében hozott határozat, az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló felszólítás 

és a fizetési felszólítás kapitányságvezető részére, elektronikusan legalább fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással ellátott kiadmányozásra történő felterjesztésről, 

e) gondoskodik a vezetői értekezletek megtartásáról, a napirendek koordinációjáról, 

azok előterjesztéséről, 

f) összeállítja a Rendőrkapitányság munkatervét, ügyrendjét és éves beszámoló 

jelentését, javaslatot tesz szempontjaira és figyelemmel kíséri végrehajtását, 

g) a hivatalvezető felelős a Rendőrkapitányság folyamatos működéséért és a jelentési 

kötelezettség teljesítéséért, 

h) feladata a Rendőrkapitányság gazdálkodással összefüggő feladatainak ellátása, az 

állomány járandóságainak időben történő biztosítása, 

i) végzi a kártérítési feladatok előkészítését, a kártérítési és fegyelmi eljárások 

lefolytatását, 

j) felelős az informatikai rendszer folyamatos működéséért, a feldolgozott adatok 

mentéséért. Ellátja a számítógépek meghibásodása esetén az azonnalos feladatokat, 
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k) működteti az informatikai rendszert, szakmai irányítást gyakorol ennek során az 

érintett állomány felett, 

l) ellátja az adatvédelmi feladatokat, felügyeli a követelmények betartását, 

m) döntésre előkészíti a közérdekű, illetve a közérdekből nyilvános adat megismerésére 

vonatkozó igényeket, 

n) végrehajtja a hivatásos állomány szolgálati viszonyával, illetve a rendvédelmi 

igazgatási alkalmazotti állomány és a munkavállalók jogviszonyával kapcsolatos 

hatáskörébe utalt feladatokat,19 

o) végrehajtja a minősített időszakkal kapcsolatos kötelezettségeket, 

p) végzi a személyzeti felvételi elbeszélgetéseket, előkészítő munkálatokat, parancsok 

elkészítését, 

q) napra készen kezeli a kapitányság manuális és számítógépes személyzeti 

nyilvántartását, 

r) a kapitányságra látogató külföldi delegációk fogadásának lebonyolításában, külföldre 

induló szakmai látogatások előkészítésében, 

s) felel a kapitánysági értekezletek jegyzőkönyveinek, emlékeztetőinek vezetéséért, 

illetve elkészítéséért, 

t) bonyolítja a kapitánysági levelezést, a szignált anyagok osztályokra történő 

szétosztását, iktatását, kézbesítését, 

u) kezeli a bűnügyi osztály által feldolgozott ügyiratok irattári példányait, 

v) elkészíti a havi ügyforgalmi jelentést, 

w) végzi a bűnjelek kezelését, 

x) felel a kapitányság egyes objektumainak tisztaságáért. 

 

36. Bűnügyi Osztály 

 

a) a hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a nyomozóhatósági feladatokat, 

b) lefolytatja a hatáskörébe utalt bűncselekmények nyomozását, felderíti az 

elkövetőket, 

c) gondoskodik a bűncselekmények megelőzéséről, megszakításáról. Kapcsolatot tart 

a kereskedelmi központok, pénzintézetek biztonsági vezetőivel, 

d) teljesíti a titkos információgyűjtéssel kapcsolatos, hatáskörébe tartozó feladatokat, 

e) a közbiztonsági és a bűnügyi-operatív helyzet értékelése alapján, szükség szerint, 

saját kezdeményezésre, illetve elrendelés alapján fokozott ellenőrzést hajt végre, 

f) részt vesz a különböző rendezvények biztosításában, 

g) közigazgatási eljárás keretében eljár az eltűnési ügyekben, 

h) a hatáskörébe utalt bűncselekmények esetén lefolytatja a bizonyítási eljárást,  

i) a törvényesség és szakszerűség biztosítása érdekében kapcsolatot tart az 

ügyészséggel és a bírósággal, 

j) szakmailag irányítja és felügyeli a Rendészeti Osztály bűnügyi és körözési 

tevékenységét, 

k) részt vesz a helyi közbiztonsági, bűnügyi stratégia kidolgozásában és a feladatok 

megoldásában, 

l) folyamatosan értékeli és elemzi a bűnüldözési és vizsgálati munka tapasztalatait, 

az illetékességi területen ismertté vált bűncselekményeket, 

m) részt vesz a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, belső normák, 

rendelkezések véleményezésében, 

                                                 
19 Módosította: 1/2020. (IV.01.) kapitányságvezetői intézkedés 
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n) ellátja a „T” ellátmány kezelésével kapcsolatos feladatokat, 

o) szervezi és irányítja a bűnmegelőzési, körözési, ifjúságvédelmi és áldozatvédelmi 

feladatok teljesítését, 

p) végrehajtja a magánnyomozói tevékenység hatósági ellenőrzését, 

q) nyilvántartást vezet a pártfogó felügyelet hatálya alatt állókról, 

r) ellátja az Rtv. 76.§ (1) bekezdésében meghatározott rendőrségi adatok kezelésével 

összefüggő feladatokat, 

s) részt vesz a használt járműalkatrész-kereskedők és színesfém-átvevők 

telephelyeinek ellenőrzésében, 

t) végrehajtja a kapitányságvezető által meghatározott egyéb feladatokat.  

 

37. Vizsgálati Osztály 

 

a) végzi a hatáskörébe utalt ismeretlen elkövető ellen indult eljárások lefolytatását, 

b) végzi a hatáskörébe utalt bűncselekmények elkövetésével megalapozottan 

gyanúsítható személyek ellen indított büntetőeljárást, 

c) végzi a hatáskörébe utalt bűncselekmények esetén a bizonyításhoz szükséges 

feladatok lefolytatását, 

d) végzi a sorozatjellegű, valamint a kiemelt bűncselekményi kategóriába tartozó ügyek 

eredményes feldolgozását, 

e) végzi az állományába tartozó személy által végrehajtott adatgyűjtéseket, 

tanúkutatásokat, tanú és gyanúsított kihallgatásokat, szembesítéseket, házkutatásokat, 

szakértői kirendeléseket,  

f) a bűncselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, valamint a kerület 

közbiztonságának megszilárdítása érdekében bűnügyi akciókban vesz részt, 

g) részt vesz az állami ünnepekkel és egyéb rendezvényekkel kapcsolatos biztosítási 

feladatokban. 

 

38. Bűnüldözési Alosztály 

 

a)  végzi a hatáskörébe utalt ismeretlen elkövető ellen indult eljárásokat, 

b) végzi a hatáskörébe utalt bűncselekmények elkövetésével megalapozottan 

gyanúsítható személyek ellen indított büntetőeljárásokat, valamint annak során 

végrehajtott nyomozási cselekmények jogszerű és szakszerű lefolytatását, 

c) végzi a hatáskörébe utalt bűncselekmények esetén a bizonyításhoz szükséges 

feladatok lefolytatását, 

d) különös figyelmet fordít a sorozatjellegű, valamint a kiemelt bűncselekményi 

kategóriába tartozó ügyek eredményes feldolgozására, 

e) részt vesz a titkos információgyűjtés kategóriájába tartozó módszerek 

végrehajtásában, ellenőrzésében, amelyek a büntetőeljárások során a bizonyítást 

elősegítik, 

f) lefolytatja a szükséges adatgyűjtéseket, tanúkutatásokat, tanú és gyanúsított 

kihallgatásokat, szembesítéseket, házkutatásokat, szakértői kirendeléseket,  

g) közterületi bűnügyi szolgálatot lát el, 

h) részt vesz a bűnügyi helyzet alakulásának függvényében a helyi bűnügyi 

akciókban, 

i) részt vesz az állami ünnepekkel és egyéb rendezvényekkel kapcsolatos biztosítási 

feladatokban. 
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39. Gazdaságvédelmi Alosztály 

 

a) végzi a gazdasági társaságokkal, pénzintézetekkel, állami és önkormányzati 

intézményekkel kapcsolatos bűncselekmények, a fenti szerveket érintő gazdasági és 

vagyon elleni bűncselekmények, valamint a pénzhamisítás felderítését és az elkövető 

ismertté válása esetén a vizsgálati eljárás lefolytatását, 

b) végzi a hatáskörébe utalt ügyekben végzett adatgyűjtéseket, tanúkutatásokat, 

gyanúsított és tanúkihallgatásokat, szembesítéseket, házkutatásokat, szakértői 

kirendeléseket,  

c) végzi a hatáskörébe utalt közterületi bűnügyi szolgálat ellátását, 

d) részt vesz a bűnügyi helyzet alakulásának függvényében a helyi bűnügyi akciókban,   

e) részt vesz az állami ünnepekkel és egyéb rendezvényekkel kapcsolatos biztosítási 

feladatokban. 

 

40. Készenléti Alosztály 

 

A csoportvezető (készenléti) útján: 

 

a) panaszfelvevő hiányában munkaidőn kívül kijelöli azt a személyt, aki felveszi és 

kezeli a feljelentéseket, bejelentéseket. Munkaidőben a kapitányságvezető által a 

bűnügyi szolgálati ágtól kijelölt személy; 

b) teljesíti a bűnügyi jellegű eljárási cselekményekkel összefüggő koordinatív szerepkört, 

utasítást ad a készenléti nyomozók, nyomozócsoportok által végrehajtandó eljárási 

cselekményekre;  

c) koordinálja a nyomozás elrendelésére okot adó események kapcsán a készenléti 

nyomozókat és bűnügyi technikusokat, részükre meghatározza az elvégzendő 

feladatokat, nyomozati cselekményeket, ellenőrzi a feladatok végrehajtását; 

d) a bűnügyi feladatok meghatározásáért és végrehajtásáért egy személyben felel, 

azonban kiemelt eseményekkel összefüggésben elrendelt nyomozás során – különös 

figyelemmel azon ügyekre, ahol az elkövető őrizetbe vétele, előzetes letartóztatása 

indokolt lehet – a vezető ügyeletessel történő egyeztetést követően annak utasítása 

szerint jár el; 

e) a magyar nyelvet nem beszélő feljelentő/bejelentő esetén intézkedik a tolmács 

kirendelésre, a tolmácsolás megtörténte után a szükséges dokumentáció elkészítésére; 

f) munkaidőn kívül a bejelentés, feljelentés felvételét követően a rendelkezésre álló 

egyedi azonosítóval rendelkező tárgyak, okmányok tekintetében tárgykörözést, 

továbbá eltűnt személy, vagy ismeretlen helyen tartózkodó terhelt ellen 

személykörözést ad ki, von vissza és módosít, valamint az ehhez szükséges 

dokumentációt elkészíti. Munkaidőben a kapitányságvezető által a bűnügyi szolgálati 

ágtól kijelölt személy; 

g) a bíróságoktól érkező elfogatóparancs körözési rendszerbe történő rögzítésére 

intézkedik; 

h) munkaidőn kívül a feljelentések felvételét és az elsődleges intézkedések bevezetését 

követően vizsgálja hatáskörét, illetékességét, és amennyiben a nyomozás áttételének 

szükségessége merül fel, intézkedik a vezető ügyeletes értesítésére; 

i) munkaidőn túl a Rendőrkapitányságra érkező ügyfelektől, rendvédelmi szervektől, 

központi hivataloktól, autonóm államigazgatási szervektől érkező minősített iratokat 

átveszi; 
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j) a bűnügyi szolgálati ág munkatársai tekintetében – munkaidőn kívül – kezeli a 

gépjármű indítónaplót, a menetleveleket és az üzemanyagkártyákat. Munkaidőben a 

feladatot a bűnügyi szolgálati ág szervezeti elemének a vezetője végzi;  

k) a fogvatartással, a klasszikus, illetve a terhelt mozgását nyomon követő technikai 

eszközzel ellátott házi őrizet kényszerintézkedéssel érintett személyek tekintetében 

adatszolgáltatást hajt végre a Tevékenység-irányítási Központ részére; 

l) a részére biztosított – e-mail fogadására is alkalmas – mobileszközzel fogadja a 

Rendőrkapitányságra érkezett elektronikus leveleket,20  

m)  ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére okot adó esemény, illetve körülmény 

esetén a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok 

végrehajtásáról szóló 2/2018. (I.25.) ORFK utasításban foglaltak szerint jár el, 

n) 21 jogosult a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi 

feladatok végrehajtásáról szóló 2/2018. (I. 25.) ORFK utasítás alapján az ideiglenes 

megelőző távoltartásról szóló határozat kiadmányozására. 

 

41. Rendészeti Osztály 

 

a) végzi az állomány közterületi szolgálatának ellátását, a rendőri intézkedések 

foganatosítását, a bűncselekmények és szabálysértések megelőzését, felderítését és 

megszakítását, 

b) végzi az őrzési- és biztosítási feladatokat, a fogvatartottak kísérését, 

c) biztosítja katasztrófa, elemi csapás, rendkívüli események helyszínén a közrend és 

közbiztonság fenntartását, gondoskodik a természet- és környezetvédelem 

követelményeinek érvényesüléséről, 

d) végzi a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat, 

e) együttműködik az állampolgárokkal a közbiztonság fenntartása és javítása érdekében, 

f) biztosítja a közúti közlekedés rendjének, zavartalanságának fenntartását, végzi a 

forgalomban résztvevő járművek, rakományaik és vezetőik ellenőrzését, ellenőrzi a 

veszélyes áruk szállítását, teljesíti ezzel kapcsolatos intézkedési kötelezettségeit, 

g) végzi az országos és a budapesti szinten elrendelt közlekedésbiztonsági akciók 

tervezését, koordinálását, 

h) a közlekedésbiztonság oktatása, illetve a korábbi ismeretek felfrissítése érdekében 

óvodás, általános iskolás, illetve a különösen veszélyeztetett idős korúak számára 

folyamatosan oktatásokat, esettanulmányi megbeszéléseket szervez és felügyeli ezek 

végrehajtását, 

i) az országos és budapesti szintű közlekedésbiztonsági versenyek - KACS, Budapesti 

Kerékpáros Kupa - felkészítésében, szervezésében, lebonyolításában részt vesz, 

j) megelőző propagandamunkát fejt ki a közlekedési balesetek visszaszorítása, a 

közlekedési morál javítása érdekében, 

k) végzi a közterületi szolgálatot ellátó állomány által a jogsértések megelőzését, 

megakadályozását és megszakítását, 

l) a közlekedés biztonságát közvetlenül veszélyeztető forgalomtechnikai hiányosság 

esetén mellékútvonalak vonatkozásában intézkedik a forgalmi rend ideiglenes 

megváltoztatására, a veszélyes útszakasz lezárására, 

m) végzi a közlekedésben résztvevő személyek és járművek ellenőrzését, megteszi a 

szükséges intézkedéseket a forgalom zavartalansága érdekében, 
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n) együttműködik a közlekedésfelügyelet szerveivel, más társadalmi szervezetekkel a 

közlekedési fegyelem javítása érdekében, akciókban vesz részt, 

o) részt vesz az állomány továbbképzésében és oktatásában, 

p) objektumőrséget ellátó fegyveres biztonsági őrök útján a munkaidőn túl a 

Rendőrkapitányságra érkező ügyfelektől, társszervektől érkező iratok, küldemények 

átvételéről gondoskodik, 

 

q) A szolgálatparancsnok útján:22  

 

qa) ellátja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szolgálati 

tevékenységének egységes működtetéséről szóló ORFK utasításban 

meghatározott feladatokat; 

qb) végrehajtja az eligazítást, beszámoltatást; 

qc) gondoskodik lövedékálló védőmellények kiadásáról, visszavételezéséről, 

nyilvántartás vezetéséről; 

qd) gondoskodik a híreszközök kiadásáról, visszavételezéséről, nyilvántartás 

vezetéséről;  

qe) végrehajtja a fegyverkiadást, visszavételezést, valamint a fegyvertárolással 

kapcsolatos ellenőrzési tevékenységet. Ezen tevékenységet más szolgálati 

személy nem - a szolgálatparancsnok akadályoztatása esetén sem - végezheti;   

qf) a hivatásos állományú részére már az eligazításra történő felkészülés 

időszakában (közvetlenül az eligazítás előtt) kiadja a híreszközt, a lövedékálló 

védőmellényt, a szolgálati gépjárművet, a hitelesített légalkoholmérő eszközt, a 

szolgálati fegyvert, illetve valamennyi a szolgálatához kapcsolódó felszerelést, 

szolgálati okmányt (járőr körzetleírást, járőr útiránytervet, őrutasítást), az 

eligazítás kezdetekor már kizárólag a feladatszabásnak kell megtörténnie; 

qg) teljesíti a közterületi ellenőrzést, amelyet a Robotzsaru Neo > 

Szolgálatvezénylés (jelenléti ív) > Szolgálati napló > Ellenőrzés felületen 

rögzít;  

qh) folyamatos kapcsolatot tart a TIK-el (szóban híreszköz útján);  

qi) a közvetlenül a Rendőrkapitányságon jelentkező feladatok végrehajtása esetén 

intézkedik a TIR térképen a küldhető egységek színkódjának (státuszának) 

átállítására;  

qj) megkülönböztető jelzés használatát engedélyezi (a TIK is engedélyezheti);  

qk) személyi szabadságot korlátozó intézkedés foganatosításával és kényszerítő 

eszköz alkalmazásával összefüggő jogszerűségi, szakszerűségi, arányossági és 

szükségességi vizsgálatot lefolytatja;  

ql) rendkívüli események észlelése esetén azonnali jelentési kötelezettségét a TIK 

részére, valamint a szolgálati út betartásával elöljárói felé teljesíti, továbbá a 

bűnügyi szolgálati ággal összefüggő esetben tájékoztatja a csoportvezetőt 

(készenléti);  

qm) fogvatartással összefüggésben az előállító egységben történő elhelyezésre 

utasítást ad; 

qn) Robotzsaru Neo rendszer > Szolgálatvezénylési (jelenléti) ívet vezeti, az 

eligazító lapot kitölti, a személyi állomány (őr, járőr, körzeti megbízott) 

beszámoltatását végrehajtja;  

qo) HIIKK tételeket hitelesíti; 
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qp) Robotzsaru Neo > Tevékenység-irányítási rendszer > Szolgálatirányítói 

tevékenységek felületet vezeti; 

qq) megkülönböztető jelzések engedélyezését nyilvántartja;  

qr) Tevékenységirányítási Rendszer (a továbbiakban: TIR) > Erőforrás, 

eszközkezelés > Egységek kezelése (a továbbiakban: Egységek kezelése) 

menüpontot kitölti – felküldi a TIK-be;  

qs) a TIR Egységek kezelése menüpontot mindig az éjszakás szolgálatparancsnok 

töltse fel tartalommal (a következő napszakra); 

qt) kiadja, visszavételezi a biológiai mintavételi egységdobozokat; 

qu) a bűnügyi állomány által végrehajtott elfogásokkal, előállításokkal, 

adatgyűjtésekkel összefüggésben a Robotzsaru Neo rendszerben a HIIKK 

statisztikát ellenőrzi, javítja, hitelesíti; 

qv) a rendészeti állomány tekintetében intézkedik a szolgálati gépjárművek 

menetleveleinek kiadására, visszavételezésére, a gépjármű indítónapló 

vezetésére; 

qw) ellátja az Országos Rendőr-főkapitányság saját szervezetében a nyílt rendőrségi 

objektumok őrzésvédelmére, valamint az általános rendőrségi feladatok 

ellátására létrehozott szerv idegenrendészeti őrzött szállásain személyőrzési és 

kísérési feladatok ellátására létrehozott fegyveres biztonsági őrség tagjaival 

szemben az őrparancsnoki feladatokat; 

qx) végrehajtja a személyi állomány összevonásával, átcsoportosításával, 

értesítésével kapcsolatos parancsnoki feladatokat; 

qy) intézkedik az Rtv. 33. § (4) bekezdésében megfogalmazott személyi szabadság 

korlátozásával összefüggő igazolás elkészíttetésére, valamint a szabadon 

bocsátást megelőzően az igazolást aláírja; 

qz) 23 intézkedik az ideiglenes megelőző távoltartásról szóló határozat 

meghozatalát és kihirdetését követően keletkezett iratok illetékes járásbíróság 

részére soron kívül, legfeljebb 12 órán belül történő továbbítására. 

 

42. Járőrszolgálati Alosztály 

 

a) végzi a közterületi szolgálat ellátását, 

b) végzi az ügyiratok határidőre történő feldolgozását, a statisztikai adatok 

szolgáltatását, az adminisztrációs munkát, 

c) végzi a járőri, mozgóőri tevékenységet, 

d) szükség esetén részt vesz a fegyveres csapatrendőri biztosítási, közbiztonsági 

szolgálatban, 

e) végzi a fegyveres biztonsági őrségek, illetve a személy és vagyonvédelemmel 

foglalkozói gazdasági társaságok ellenőrzését, 

f) végzi az előállítottak befogadását, vezeti az előállító helyiségben felfektetett 

szolgálati okmányokat,  

g) hatékony közterületi szolgálatot lát el, 

h) rendőri intézkedéseket hajt végre a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése 

és megszakítása, valamint felderítése céljából, 

i) részt vesz rendőri akciókban és rendezvények biztosításában, 

j) ellátja a bűncselekmények és közlekedési balesetek helyszínének biztosításával 

kapcsolatos feladatokat, 
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k) végrehajtja a Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról szóló 13/2017. (III.24.) ORFK 

utasításban foglaltakat, 

l) végzi a kapitányság illetékességi területét érintő, az állami ünnepek, a rendezvények, 

a külföldi államfők és vendégek fogadásával kapcsolatos, valamint ezekhez hasonló, 

más biztosítási jellegű feladatokat, 

m) biztosítási jellegű feladatok hiányában végzi az egyéb közterületi szolgálati 

feladatokat,  

n) végrehajtja a fegyverkiadást, 

o) együttműködik az ellenőrzésre jogosult felügyeleti szervekkel, bizottságokkal, segíti 

munkájukat. 

 

43. Körzeti Megbízotti Alosztály   

 

a) végzi a körzeti megbízotti munkát, 

b) végzi a pártfogói felügyelet, illetve a mellékbüntetések hatálya alatt álló, 

nyilvántartott személyek ellenőrzését, 

c) a hatáskörébe utalt ügyiratokat feldolgozza, 

d) végzi a társadalmi és lakossági tömegkapcsolatok fenntartását, 

e) szükség esetén részt vesz a fegyveres, csapatrendőri biztosítási, közbiztonsági 

ellenőrző és felügyeleti szolgálatban,  

f) részt vesz a fegyveres biztonsági őrségek, valamint a személy és vagyonvédelemmel 

foglalkozó gazdasági társaságok ellenőrzésében, 

g) végrehajtja a fegyverkiadást,  

h) intézkedéseket kezdeményez a jogsértések helyi okainak feltárására, széles körű 

együttműködést alakít ki az állampolgárokkal és helyi szervezetekkel, 

i) vezényléses rendszerben közterületi szolgálatot lát el, rendőri intézkedéseket hajt 

végre a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése, felderítése, megszakítása 

céljából, 

j) a körzeti megbízottak kötelesek végrehajtani azokat a rájuk szignált bűnügyi és egyéb 

megkereséseket, illetve a társszervek megkereséseit, 

k) végrehajtja a személy- és vagyonvédelmi vállalkozásokkal kapcsolatos 

ellenőrzéseket, 

l) ellátja a bűncselekmények és közlekedési balesetek helyszínének biztosításával 

kapcsolatos feladatokat, 

m) tulajdon elleni szabálysértések esetén az előkészítő eljárásokat lefolytatja, 

n) a Körzeti Megbízotti Csoport az alosztályvezető és a csoportvezető által  

     meghatározott szolgálati feladatokat látja el. 

 

44. Őr- és Kísérőszolgálati Alosztály 

 

a) végzi az őr- és kísérőszolgálati tevékenységet, 

b)  végzi a Rendőrkapitányság nyomozó szerve által eljárás alá vont, őrizetben és 

előzetes letartóztatásban lévő fogvatartottak kísérését, 

c) végzi a Rendőrkapitányság nyomozó szerve által körözött, vidéken elfogott 

személyek Budapestre kísérését, 

d) biztosítja az előállítottak szabályszerű befogadását, nyilvántartását, elbocsátását, az 

előállítottak jogainak érvényre juttatását, kötelezettségeinek teljesítését,  

e) szigorúan betartja és betartatja az előállító egység napirendjét. 
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45. Igazgatásrendészeti Osztály 

 

a) első fokon jár el a rendőrség hatáskörébe utalt szabálysértési ügyekben. Ennek 

keretében határozatot hoz, kifogásokat bírál el, elutasítás esetén az ügyeket az 

illetékes bírósághoz továbbítja. Kérelemre részletfizetést, halasztást engedélyez, 

b) a végrehajtási eljárás keretében behajtásra, felhívás és elővezetés kibocsátására 

intézkedik, 

c) más hatóságnál folytatott szabálysértési ügyekben megkereséseket hajt végre, 

d) intézi a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint 

magánnyomozói tevékenységi engedélyek, igazolványok kiadását és visszavonását, 

e) intézi a pirotechnikai termék felhasználásának bejelentését, 

f) ellenőrzi a közigazgatási eljárások lefolytatását, 

g) részt vesz a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a belső 

normák véleményezésében, 

h) végrehajtja a kapitányságvezető által meghatározott egyéb feladatokat. 

 

VIII. Fejezet 

 
A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY FŐBB FELADATAI 

 

46.  A kapitányság állománya hivatásos állományú rendőrökből, rendvédelmi igazgatási 

alkalmazottakból és munkavállalókból áll. Az Ügyrend alapján készített munkaköri 

leírások tartalmazzák részletesen az egyes beosztásokban dolgozók feladatait.24 

 

47. Az állomány tagjai a tevékenységi körükre vonatkozó útmutatókban, jogszabályokban, 

normákban, szakmai előírásokban, módszertani útmutatókban, valamint az Ügyrendben 

és a személyre szóló munkaköri leírásban meghatározottak szerint, továbbá a vezetői 

utasításnak megfelelően önállóan eljárva hajtják végre feladataikat. Ennek során 

kötelesek a rájuk bízott eszközöket és anyagokat rendeltetésszerűen használni és 

megóvni, más szervezetek feladatkörét is érintő ügyekben az illetékes szerv dolgozóival 

együttműködni és egyeztetve eljárni. 

 

a) felelősek a rájuk bízott feladatok törvényes és szakszerű végrehajtásáért, az ügyek 

érdemi elintézéséért. Tevékenységük során biztosítják a munkahelyi balesetek 

megelőzését, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások érvényesülését, 

b) az előadói íven vagy az eljárási iraton jogosultak feltüntetni, ha a felettes vezető 

rendelkezéseivel nem értenek egyet, a feladatot azonban felettesük utasítása szerint 

kötelesek végrehajtani, kivéve, ha azzal bűncselekményt valósítanak meg, 

c) tevékenységük során be kell tartaniuk azadatvédelmi és minősített adatok védelmével 

kapcsolatos, valamint az ügykezelésre vonatkozó szabályokat. Kötelesek a 

tudomásukra jutott minősített adatok kezelésére vonatkozó előírásokat és az előírt 

határidőket betartani, 

d) a kiadmányozásra előkészített ügyiratokat – ha a vezető másként nem rendelkezett – 

szolgálati út betartásával felterjesztik a kiadmányozásra jogosulthoz, 

e) a külön rendelkezésekben meghatározottak szerint teljesítik jelentési 

kötelezettségüket, 
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f) folyamatosan gondoskodnak szakmai és jogi ismereteik bővítéséről. A hivatásos 

állomány tagjai a magasabb beosztáshoz szükséges képzettség megszerzése 

érdekében pályázat alapján rendészeti vagy polgári oktatási intézményben 

tanulmányokat folytathatnak, jogosultak doktori képzésben részt venni a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott feltételek és szabályok szerint; továbbá a vonatkozó 

előírásoknak megfelelően kötelesek szakmai továbbképzésen részt venni. Jogosultak 

a saját elhatározáson alapuló egyéni tanulásra, 

g) a meghatározott beosztások betöltése esetén a beosztással érintett személyek teljesítik 

a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, 

h) a hivatásos állomány tagja a vele kapcsolatos munkáltatói intézkedések miatt a Hszt. 

szerinti jogorvoslati lehetőséggel élhet, 

i) gondoskodnak fizikai állóképességük fejlesztéséről, betartják az egészségük 

megóvása, illetőleg gyógyulásuk érdekében előírt orvosi utasításokat és 

gyógymódokat. Kötelesek megjelenni az időszakos, illetve a soron kívüli egészségi, 

pszichikai és fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálatokon, a kötelező védőoltásokon, 

valamint a tőlük elvárható módon közreműködni a saját és mások 

egészségvédelmében, ügyelni mások biztonságára és a környezet védelmére, 

j) a kapitányság dolgozója a tudomására jutott hivatalos információt az illetékes 

szervezeti egységhez eljuttatja, illetve szükség esetén az információ alapján 

hivatalból eljárást kezdeményez. 

 

IX. Fejezet 

 
A RENDŐRKAPITÁNYSÁG MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

48. A Kapitányságvezető a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközeinek, 

továbbá elöljáróinak utasításai szerint irányítja a Rendőrkapitányságot, a vonatkozó 

normák szerint - különös figyelemmel a BRFK Szervezeti és Működési Szabályzatára és 

más közjogi szervezetszabályzó eszközökre, rendelkezésekre - gyakorolja irányítási 

jogköreit. 

 

49. A Kapitányságvezető jogosult: 

a) elrendelni a szükséges létszám átcsoportosítását egyes feladatok teljesítése 

érdekében, 

b) javaslatot tenni az állománytábla módosítására. 

 

50. A Kapitányságvezető a következő normákat adhatja ki: 

 

- intézkedés. 

 

51. A helyettesítés rendje 

 

a) A Kapitányságvezető helyettesítését a kapitányságvezető-helyettes, egyben bűnügyi 

osztályvezető látja el. 

b) Amennyiben a Kapitányságvezető további helyettesítésére van szükség, arra külön 

döntés vonatkozik. 

c) A Kapitányságvezető tartós távolléte, akadályoztatása esetén annak jogkörében eljáró 

személyt, a tartós távollét vagy akadályoztatás tényét a Kapitányságvezető vagy a 

rendőrfőkapitány előzetesen állapítja meg. 
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d) A Kapitányságvezető és helyettese egyidejű távolléte vagy akadályoztatás esetén az 

ezzel a feladattal megbízott osztályvezető látja el a Kapitányságvezető feladatkörét, 

ennek hiányában az alosztályvezetők közül kell megbízni helyettesítőt. 

e) Az osztályvezetők helyettesítésére jogosultak azok a személyek, akiket a 

Kapitányságvezető az adott szervezeti egység tekintetében a helyettesítésre kijelöl. 

f) Az alosztályvezetők helyettesítésére a fenti szabályok értelemszerűen vonatkoznak. 

 

52.  A vezető ügyeletes  

 

a) gyakorolja a bűnügyi, a szabálysértési, valamint a közbiztonsági őrizet 

elrendelésével összefüggő kiadmányozási jogkört; 

b) hivatali munkaidőn kívül szakirányítja és ellenőrzi a panaszfelvevő (amennyiben a 

Rendőrkapitányságon ilyen beosztás van) tevékenységét. Munkaidőben a 

kapitányságvezető által bűnügyi szolgálati ágtól kijelölt személy; 

c)  a terhelt fogvatartásának szükségessége esetén gondoskodik a szükséges iratok 

elkészíttetéséről (határozat őrizetbe vétel elrendeléséről, átkísérési utasítás, 

előterjesztés előzetes letartóztatás indítványozására), és intézkedik a terhelt 

Központi Fogdába történő átszállításáról; 

d) gondoskodik az elzárással büntethető szabálysértések esetén a szükséges eljárási 

cselekmények végrehajtásáról; 

e) vizsgálja a hivatali munkaidőn kívül a szolgálatparancsnok által foganatosított 

személyi szabadságot korlátozó intézkedés, valamint kényszerítő eszköz 

alkalmazását; 

f) munkaidőn túl az Rtv. 33. § (3) bekezdésében meghatározott, a személyi szabadság 

korlátozásának 4 órával történő meghosszabbítása iránt intézkedik, az Rendőrség 

Szolgálati Szabályzata 30. § (4) bekezdésében megfogalmazottak alapján 

aláírásával elrendeli a személyi szabadság korlátozásának 4 órával történő 

meghosszabbítását. A tevékenységet munkaidőben, illetve munkaidőn kívül, 

amennyiben a Rendőrkapitányság létesítményében tartózkodik a bűnügyi és a 

rendészeti osztály vezetője, illetve alosztályvezető beosztású parancsnoka vagy az 

osztály, illetve az alosztály jogállású rendőrőrs parancsnoka is elláthatja. 

 

53. Az ideiglenes megelőző távoltartásra vonatkozó döntést a helyszínen az intézkedő rendőr 

a hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról 

szóló 2/2018. (I.25.) ORFK utasításban foglaltak szerint hozza meg. 

 

54. A BRFK Tevékenység-irányítási Központ a Budapesti Rendőr-főkapitányság 

Tevékenység-irányítási Központjának működéséről, továbbá egyes ügyeleti tevékenységek 

szabályairól szóló 7/2020. (III. 03.) BRFK intézkedés alapján kezeli a közigazgatási hatósági 

bírsággal kapcsolatos 130-as iktatókönyvet és adja ki a gyorsiktatószámokat.25 

 

55. A Rendőrkapitányság jelentési rendje 

 

a) A Kapitányságvezető az alábbi esetekben a Budapesti Rendőrfőkapitánynak jelenti, 

felterjeszti: 

 

                                                 
25 Módosította: 3/2020. (VII.23.) kapitányságvezetői intézkedés 
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aa) a Rendőrkapitányság munka- és ellenőrzési terveit, a végrehajtásukról szóló 

jelentést, 

ab) a Budapesti Rendőrfőkapitány által elrendelt jelentéseket, intézkedési terveket, 

ac) a hatáskörét meghaladó szervezeti és személyi döntésekre irányuló javaslatait, 

ad) az előírt jelentési kötelezettségeket tartalmazó dokumentumokat, 

ae) az általa indokoltnak és szükségesnek tartott jelentéseket, javaslatokat, 

észrevételeket, 

af) amennyiben külön utasítás alapján nem a szolgálati út betartásával tett jelentést, 

erről haladéktalanul jelentést tesz a Budapesti Rendőrfőkapitánynak. 

 

b) Az ügyeleti szolgálat a vonatkozó külön normák és utasítások szerint tesz eleget 

általános és rendkívüli jelentési kötelezettségeinek. 

 

c) A Rendőrkapitányság beosztottjai a külön előírások szerint tesznek eleget jelentési 

kötelezettségeiknek. 

 

56. A Rendőrkapitányság értekezleti rendje 

 

a) A vezetői értekezletek az irányításnak és a szakmai irányításnak olyan fórumai, 

amelyeken az elöljáró az időszerű feladatokat meghatározza, koordinálja, és értékeli 

a végrehajtás színvonalát. 

 

b) A Kapitányságvezető a következő értekezleteket tartja 

 

ba) Napi koordinációs értekezlet 

 

baa) Résztvevői: az osztályvezetők, hivatalvezető, készenléti alosztályvezető, a 

szolgálatot átadó illetve átvevő ügyeletes tiszt, eseti meghívottak, 

berendeltek. 

bab) Napirend: időszerű szervezet-irányítási és hatósági feladatok, a rendészeti 

és a bűnügyi helyzet eseményei, az ügyeleti szolgálat jelentése, 

beszámoltatása. 

 

bb) Vezetői értekezlet (hetente keddenként) 

 

bba) Résztvevői: osztályvezetők, hivatalvezető, alosztályvezetők, 

jegyzőkönyvvezető, eseti berendeltek, meghívottak. 

bbb) Napirend: a munkatervben rögzítettek szerint, elöljáró vagy a 

Kapitányságvezető utasítása alapján. 

 

bc) Éves értékelő értekezlet: résztvevői a Kapitányságvezető utasítása szerint a 

vezetők és a berendelt állomány, az együttműködő szervek meghívott vezetői, 

képviselői. 

 

bd) Állománygyűlés: fontos szakmai, szervezeti és személyi kérdésekben, illetve 

tájékoztatás céljából állománygyűlést kell tartani a Kapitányságvezető vagy 

elöljárója utasítása alapján. 

 



 31 

c) A napirendek írásos előterjesztését a kapitányságvezető hagyja jóvá, az értekezletet 

megelőző legkésőbb tizedik napon az írásos előterjesztéseket kézbesíteni kell a 

résztvevőknek. 

 

d) Indokolt esetben a napirend előzetes egyeztetését rendelheti el a Kapitányságvezető, 

a fennmaradó véleményeltéréseket írásban csatolni kell az előterjesztéshez. 

 

e) Az értekezletekről - a napi koordinációs értekezlet kivételével - ha nem készül 

jegyzőkönyv, írásos emlékeztetőt kell készíteni. 

 

f) Az osztályvezetők, valamint az alosztályvezetők az általuk vezetett egység feladatai 

végrehajtásának biztosítására az általuk meghatározott gyakorisággal tartanak 

értekezletet saját állományuk részére. 

 

57. A Rendőrkapitányság tervezési rendszere 

 

A Rendőrkapitányságon az alábbi terveket kell elkészíteni: 

 

a) az éves munkaterv tartalmazza az előző év értékelésének alapján a szervezet és 

egységeinek legfontosabb feladatait, 

b) az ellenőrzési terv kiterjed mindazokra a szervezetekre és tárgykörökre, amelyeket 

egyrészt kötelező időszakonként ellenőrizni, másrészt a Kapitányságvezető 

indokoltnak tart, 

c) szakfeladati tervek az egyes tevékenységek teljesítésére terjednek ki, 

d) eseti tervek készíthetők egyes feladatok, bonyolultabb folyamatok teljesítése 

érdekében, 

e) elöljáró utasítására készített egyedi tervek, 

f) hatósági ellenőrzési és szakfelügyeleti terveket kell készíteni a végrehajtandó 

feladatok ellátásra. 

 

58. A Rendőrkapitányság együttműködési rendszere 

 

a) A Rendőrkapitányság - törvényes kötelezettségei alapján - együttműködik a 

területileg illetékes önkormányzatokkal. 

b) A Rendőrkapitányság - a jogszabályban előírtak szerint - segíti az állami és 

önkormányzati szerveket hivatalos eljárásaik eredményességének biztosítása 

érdekében. 

c) A Rendőrkapitányság teljesíti kötelezettségeit az állampolgárok érdekeinek 

védelmében fellépő hivatalos személyek, állami szervek és társadalmi szervezetek 

irányában, fokozottan ügyel a személyiségi és kisebbségi jogok betartására. 

d) A Rendőrkapitányság vezetője helyi szintű szervezetekkel jogosult jogi, és 

költségkihatással járó megállapodás megkötésére jogi és pénzügyi ellenjegyzés 

mellett. Az ilyen megállapodás a Budapesti Rendőrfőkapitány utólagos 

jóváhagyásával válik hatályossá.   

 

59. A kapitányságvezető az alábbi kiadmányozási jogkörrel rendelkezik: 

a) a felettes szervek azonos vagy magasabb szintű vezetői felé irányuló ügyiratokat, 

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

illetve az Ügyrend kizárólagos hatáskörébe utal, 
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c) mindazon egyéb ügyiratokat és normákat, amelyeket hatáskörébe von. 

 

60.  Az osztályvezetők az alábbi kiadmányozási jogkörrel rendelkeznek:   

 

a) a kapitányságvezető kizárólagos hatáskörébe nem tartozó, jogszabály vagy közjogi 

szervezetszabályozó eszköz, valamint az Ügyrend által hatáskörükbe utalt 

ügyiratokat, 

b) a kapitányságvezető által, külön utasításban vagy egyedi rendelkezés alapján 

hatáskörükbe utalt ügyek iratait, 

c) a hatáskörükbe vont ügyek iratait, 

d) 26 a rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályvezetője a kapitányságvezető 

nevében és megbízásából kiadmányozza a veszélyhelyzet idején alkalmazandó 

védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 22. 

§-a alapján hozott döntéseket, 

e) 27 a rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályvezetője a kapitányságvezető 

nevében és megbízásából kiadmányozza a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos 

egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes 

törvények módosításáról szóló 2020. évi CIV. törvény 8 §-a alapján hozott 

döntéseket. 

 

60/A.28 A Rendőrkapitányság hivatásos és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állományának 

teljesítményértékelése során értékelő vezetőként eljáró vezetők: 

 

a) a Rendőrkapitányság vezetője értékeli a kapitányságvezető-helyettes és az 

osztályvezetők teljesítményét; 

b) a kapitányságvezető-helyettes értékeli a Bűnügyi Osztály hivatásos állományának tiszti 

és főtiszti rendfokozati állománycsoportba tartozó tagjai, valamint a hozzá közvetlenül 

beosztott rendvédelmi igazgatási alkalmazott teljesítményét; 

c) a Rendészeti Osztályvezető és a Vizsgálati Osztályvezető értékeli az általuk vezetett 

osztály hivatásos állományának tiszti és főtiszti rendfokozati állománycsoportba 

tartozó tagjai, valamint a hozzájuk közvetlenül beosztott rendvédelmi igazgatási 

alkalmazottak teljesítményét; 

d) a Hivatalvezető és az Igazgatásrendészeti Osztályvezető értékeli az általuk vezetett 

osztály hivatásos és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állományának teljesítményét; 

e) az az alosztályvezetők értékelik az általuk vezetett alosztály hivatásos állományának 

tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó tagjai, valamint 

rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állományának teljesítményét. 

 
61. Iratkezelés:  

 

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

törvény, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 

szóló Korm. rendelet, valamint az Iratkezelési Szabályzatáról szóló ORFK utasítás 

rendelkezései alapján a Rendőrkapitányság iratkezelési tevékenysége vegyes 

rendszerben működik. 

                                                 
26 Beiktatta: 6/2020. (XI. 25.) kapitányságvezetői intézkedés 
27 Beiktatta: 6/2020. (XI. 25.) kapitányságvezetői intézkedés 
28 Beiktatta: 1/2020. (IV.01.) kapitányságvezetői intézkedés 
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X. Fejezet 

 

A KÜLÖNLEGES JOGREND IDŐSZAKÁRA VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK 

 

62. Az ügyrend rendelkezéseit különleges jogrend időszakában az e fejezetben foglalt 

eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

63. A kapitányság különleges jogrend időszakában – a kialakult helyzet függvényében – 

kitelepülésre kerülhet. 

 

1. A kapitányságvezető általános, vezetési és irányítási, valamint együttműködéssel 

kapcsolatos feladatai 

 

64. A kapitányságvezető különleges jogrend időszakában helyi szinten: 

 

a) gondoskodik a védelmi felkészüléssel kapcsolatban szükséges feladatok ellátásáról; 

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

c) irányítja, ellenőrzi a bevezetésre kerülő rendkívüli intézkedések végrehajtását; 

d) folyamatosan segíti a kerületi védelmi bizottság tevékenységét; 

e) intézkedik az idegenforgalom korlátozásából eredő rendészeti feladatok 

végrehajtására; 

f) intézkedik a konfliktushelyzet és a tömeges méretű migráció kezelésével kapcsolatos 

rendőri feladatok végrehajtására; 

g) irányítja az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának megóvása érdekében a 

lakosság kitelepítésével, kimenekítésével kapcsolatos rendőrségi feladatokat; 

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

esetén a veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes kiürítésére; 

i) gondoskodik a személyzeti és szociális feladatok ellátásáról; 

j) intézkedik a nemzetközi segélyszállítmányok rendeltetési helyre történő eljuttatásával 

kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására; 

k) meghatározza a hagyományos és tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelem 

szervezésével, a végrehajtás irányításával kapcsolatos feladatokat; 

l) intézkedik az értesítési rendszer soron kívüli pontosítására; 

m) közreműködik egyes honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatok 

ellátásában, rendkívüli intézkedések végrehajtásában; 

n) kitelepülés elrendelése esetén intézkedik a kapitányság ügykezelési részlegei részére 

biztosított irattárak iratanyagának kijelölt tárolóhelyre történő elszállítására, a 

visszamaradt iratok őrzésére; 

o) jelent a Budapesti Rendőrfőkapitánynak az aktuális eseményekről, a megtett 

intézkedésekről és javaslatairól; 

p) ellenőrzi a vonatkozó intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtását. 

 

2. A kapitányság egyéb vezetőinek feladatai 

 

65. Különleges jogrend időszakában a kapitányság valamennyi vezető beosztású dolgozója: 

 

a) közreműködik a bevezetésre kerülő rendkívüli intézkedések végrehajtásának 

irányításában, ellenőrzésében; 
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b) gondoskodik az irányítása alá tartozó személyi állomány életét, testi épségét 

közvetlenül fenyegető veszély esetén a veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes 

kiürítéséről; 

c) végrehajtja a hagyományos és tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelem 

szervezésével, a végrehajtás irányításával összefüggő rendőrségi feladatokat; 

d) kitelepülés elrendelése esetén felelős az irányítása alá tartozó szervezeti elemek irattári 

iratanyagának elszállításáért, a visszamaradt iratok őrzéséért; 

e) irányítja és ellenőrzi a bevezetett rendkívüli intézkedések végrehajtását; 

f) fokozottan ellenőrzi az irányítása alá tartozó szervezeti egységek értesítési 

rendszerének naprakészségét, valamint a Robotzsaru NEO integrált ügyviteli, 

ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer > Jelentő Rendszerek > Harcérték-

jelentés program pontos vezetését. 

 

XI. fejezet 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

66. Jelen Ügyrend a Budapesti Rendőrfőkapitány jóváhagyásával válik érvényessé, és a 

jóváhagyását követő 2. napon lép hatályba.   

 

67. A jelen Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Budapesti Rendőr-főkapitányság 

Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései és a munkaköri leírások az irányadóak. 

 

68. Az Ügyrend jóváhagyásától számított 30 napon belül a szervezeti elemek vezetői 

gondoskodjanak a személyi állományra vonatkozóan új munkaköri leírások 

elkészítéséről, illetve szükség szerint módosításáról. 

 

69. Az Ügyrend hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a BRFK VII. kerületi 

Rendőrkapitányság vezetőjének a BRFK VII. Kerületi Rendőrkapitányság ügyrendjéről. 

szóló 6/2013. (12.31.) számú intézkedése. 

 

70. Az intézkedésben foglalt rendelkezéseket az érintett személyi állománnyal ismertetni kell. 

 

 

 

 

 

                       Csintalan Pál r. alezredes 

                                                                                                     rendőrségi főtanácsos 

                  kapitányságvezető 

 

 

 

Készült: 1 eredeti példányban 

Kapják: elosztó szerint 
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1. sz. melléklet az 1/2018. (………) Kapitányságvezetői intézkedéshez 

 

 

 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZERVEZETE 

 

  

1. HIVATAL (osztály jogállású) 

 

2. BŰNÜGYI OSZTÁLY: 

            - Bűnüldözési Alosztály 

- Gazdaságvédelmi Alosztály 

- Készenléti Alosztály 

 

3. VIZSGÁLATI OSZTÁLY 

- Vizsgálati Alosztály I. 

- Vizsgálati Alosztály II. 

 

4. RENDÉSZETI OSZTÁLY 

 

- Járőrszolgálati Alosztály 

- Körzeti Megbízotti Alosztály 

- Őr- és Kísérőszolgálati Alosztály 

 

5. IGAZGATÁSRENDÉSZETI OSZTÁLY 
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2. sz. melléklet az 1/2018. (………) Kapitányságvezetői intézkedéshez 

 

 

 

 

 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁGON 

Vagyonnyilatkozat-tételhez kötött beosztások, munkakörök jegyzéke 

 

 

  

1. Kapitányságvezető 

 

2. Kapitányságvezető-helyettes, egyben a Bűnügyi Osztály vezetője 

 

3. Rendészeti Osztályvezető 

 

4. Vizsgálati Osztályvezető 

 

5. Igazgatásrendészeti Osztályvezető 

 

6. Hivatalvezető 

 

 

 

 


