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A BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányság Vezetőjének 

 

1/2018. (II. 20.) számú 

 

I N T É Z K E D É S E 

 

a BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról 

/egységes szerkezetben az 1/2020. (IV.30.), 4/2020. (VII.20.), 7/2020. (XI.13.), 8/2020. (XI.20.), 

2/2021. (VII.23.) és a 1/2022. (I.27.) kapitányságvezetői intézkedésekkel/ 

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: BRFK) 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 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

 

1. Jelen intézkedés hatálya kiterjed a BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányságra (a továbbiakban 

Rendőrkapitányság), annak szervezeti elemeire, a szervezeti elemek hivatásos, rendvédelmi 

igazgatási alkalmazotti állományára, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény (a 

továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkavállalókra.1 

 

 

II. FEJEZET 

 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, IRÁNYÍTÁSA ÉS FELADATA 

 

2. A Rendőrkapitányság a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak önálló feladatkörrel felruházott, 

jogi személyiséggel nem rendelkező helyi szerve, amely működési területén biztosítja a 

rendőrség Magyarország Alaptörvényében meghatározott alapfeladatainak végrehajtását, a 

Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben (továbbiakban: Rtv.), a rendvédelmi 

                                                 
1 Módosította: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
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feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 

XLII. törvényben, valamint a tevékenységét, hatáskörét, illetékességét meghatározó 

jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben előírtaknak megfelelően a 

közbiztonság és a belső rend védelme érekében ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat, a 

hatósági jogkör gyakorlását.2 

 

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

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

jogszabály másként nem rendelkezik. 

 

4. A Rendőrkapitányság illetékessége kiterjed a Budapest főváros közigazgatási területéről és 

kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvény I. számú mellékletében, a XII. kerület. 

határait meghatározó területre. 

 

5. A Rendőrkapitányság az illetékességi területén biztosítja a közterületek rendjét, a közrend és 

a közbiztonság védelme érdekében ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat. 

 

6. A Rendőrkapitányság a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 30/2011. (IX.22.) BM 

rendeletben meghatározott szolgálati tagozódás (szolgálati ágak, szolgálatok és 

szakszolgálatok), illetve szolgálati formák szerint szervezve látja el feladatait. 

 

7. A Tevékenység-irányítási Központ (a továbbiakban: TIK) a BRFK illetékességi területén a 

területi és helyi szervek ügyeleti feladatát központosított formában ellátó állandó ügyeleti 

szolgálati forma. 

 

8. A TIK tevékenység irányítása a budapesti rendőrfőkapitány hatáskörébe tartozik. 

 

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

helyi szervek személyi állománya részére utasítást adni. 

 

 

III. FEJEZET 

 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA 

 

A Rendőrkapitányság az alábbi szervezeti elemekre tagozódik: 

 

 Hivatal (önálló alosztály jogállású) 

 Bűnügyi Osztály 

 Bűnüldözési Alosztály 

 Vizsgálati Alosztály 

 Gazdaságvédelmi Alosztály 

 Rendészeti Osztály 

 Körzeti Megbízotti Alosztály 

 Járőrszolgálati Alosztály 

 Őr- és Kísérőszolgálati Alosztály 

 Igazgatásrendészeti Osztály 

 

A rendőrkapitányság szervezeti felépítését jelen intézkedés 1. számú melléklete tartalmazza.3 

                                                 
2 Módosította: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
3 Beiktatta: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
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IV. FEJEZET 

 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETÉSE, IRÁNYÍTÁSA 

 

10. A kapitányságvezető a budapesti rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alá tartozó vezető. A 

jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső normák által meghatározott 

keretek között önálló felelősséggel vezeti a kapitányságot, irányítja, ellenőrzi működését és 

szakmai tevékenységét. 

 

11. A kapitányságvezető a Rendőrkapitányság szerveit közvetlenül az SZMSZ-ben 

meghatározott alaptevékenységek helyi szintű feladatkörein belül, illetve helyettese, az 

osztályvezetők, és a hivatalvezető útján irányítja. 

 

12. Vezetői, irányítói és szakmai irányítói jogkörében 
a) A feladatok teljesítéséről az alárendelt vezetők útján gondoskodik. Szükséges esetén 

intézkedik a rendőrkapitányságra vonatkozó norma kiadásáról. A kapitányságvezető teljesíti 

a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben és a belső normákban, 

különösen az egyes szabályzatokban előírt kötelezettségeit, 

b) Képviseli a rendőrkapitányságot, valamennyi alárendelt szervezeti elemre kiterjedően. 

c) A megbízási szerződések megkötésének eljárási rendjéről szóló 46/2018. (XII.14.) BRFK 

Intézkedésben meghatározottak szerint megbízási szerződést köthet.4 

d) Állományilletékes parancsnokként elöljárója a Rendőrkapitányság teljes személyi 

állományának. Az alárendeltségébe tartozó rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány 

tekintetében Budapesti Rendőrfőkapitánya által átruházott jogkörben gyakorolja a 

munkáltatói jogokat.5 

e) Elkészíti a közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők teljesítményértékelését, minősítését és 

munkaköri leírását. 

f) Felelős az illetékességi területén a közbiztonság alakulásáért, a jogalkalmazás 

törvényességéért, a hatósági tevékenység szakszerűségéért, a rendőri tevékenység 

eredményességéért. 

g) Évente beszámolni köteles az önkormányzat képviselő-testülete előtt a közbiztonság 

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

feladatokról. 

h) Az illetékességi területén működő helyi szervekkel együttműködési megállapodást köthet, 

amely a budapesti rendőrfőkapitány utólagos jóváhagyásával válik érvényesé. 

i) Az Rtv. 10. § (1) bekezdése szerint a közbiztonsággal összefüggő feladatok ellátásának 

társadalmi segítésére és ellenőrzésére - a közbiztonság fenntartásában érintett állami és 

egyesületek bevonásával - bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságot hozhat létre. 

j) Kapcsolatot tart és együttműködik más rendvédelmi szervekkel, bíróságokkal, 

ügyészségekkel, intézkedéseket tesz az együttműködés fejlesztése érdekében. 

k)  Megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve kivizsgáltatja a hatáskörébe tartozó rendőri 

intézkedés elleni panaszokat. Külön jogszabályban meghatározottak szerint köteles eljárni, 

kivizsgálni illetve kivizsgáltatni a rendkívüli események, a fegyverhasználat és a kényszerítő 

eszközök alkalmazásának körülményeit. 

1)  Irányítási jogkörében meghatározza a szervezeti elemek vezetőinek feladat - és hatáskörét, a 

feladatok egységes értelmezése és végrehajtása érdekében, erről beosztottjait beszámoltatja. 

m)  Felülvizsgálati jogkörében módosíthatja, hatályon kívül helyezheti, törvénysértés esetén 

pedig megsemmisítheti bármely alárendelt vezetőjének belső rendelkezéseit. 

                                                 
4 Módosította: 4/2020. (VII.20.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
5 Módosította: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
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n) Az általa irányított szervezeti elemek bármely beosztottját szóban vagy írásban 

jelentéstételre Kötelezheti, beszámoltathatja. 

o) Javaslatot tesz a szervezeti állománytábla elkészítésére és módosítására. 

p) Elrendelheti a szükséges létszám átcsoportosítását - állományviszonyt nem érintően - egyes 

feladatok teljesítése érdekében. 

q) A minősítői jogkör átruházásról, a minősített adat védelmével kapcsolatos szakirányítási 

tevékenységről, valamint a személyi és adminisztratív biztonsági intézkedések egységes 

alkalmazásáról szóló 34/2019. (IX.26.) ORFK utasítás alapján átruházott hatáskörben 

gyakorolja a minősítőt megillető jogosultságokat, kijelöli (megbízza) a rendőrkapitányság 

adatvédelmi felelősét, biztonsági vezetőjét.6 

r) Első fokon elbírálja a hivatásos állomány, a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak, valamint 

az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók kártérítési felelősségét; a vonatkozó jogszabályi 

felhatalmazás alapján fegyelmi jogkört gyakorol.7 

s) A hivatásos, a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti és a Mt. hatálya alá tartozó 

munkavállalók állománya tekintetében a bekövetkezett balesetet munka (szolgálati), üzemi 

balesetnek minősíti, minősítő határozatot hoz, a személyi állomány kárigényét elbírálja.8 

t) Jogosult illetékességi területén csapaterő és útzár alkalmazásának elrendelésére. 

u) A jogszabályban meghatározott mérlegelési jogkörben és eljárási rend szerint - a hivatásos 

állomány tagjának teljesítmény-értékelésével összefüggő feladatokat. 

v) A rendőrkapitányság személyi állományát érintően kiadmányozza a Magyar Honvédség 

Egészségügyi Központ szolgáltatásainak hozzátartozói jogon történő igénybevételéhez 

szükséges munkáltatói igazolásokat, valamint az állomány tekintetében a hatósági 

eljárásokkal kapcsolatos szolgálati (munkáltatói) igazolások kivételével kiadmányozási 

jogkört gyakorol, kivéve a hivatásos személyi állomány tekintetében a jogviszony 

megszűnésével összefüggő munkáltatói igazolásokat, melyet a BRFK Humánigazgatási 

Szolgálat vezetője budapesti rendőrfőkapitány nevében és megbízásából kiadmányoz. 

x) Köteles lakossági fogadónapot tartani előre meghatározott és közzétett időpontban, hivatali 

munkaidőben. 

y)  Gondoskodik a hozzá címzett közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálásáról és az 

ügyek érdemi elbírálásáról. 

 

13. Hatóságvezetői jogkörében 
a) A nyomozó hatóság vezetőjeként gondoskodik a rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó és 

hatáskörébe vont ügyekben a büntetőeljárás lefolytatásáról, a nyomozó szervek irányításáról. 

b) Határoz a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők védelmi 

Programjáról szóló külön jogszabály alapján kezdeményezi a fenyegetett helyzetben lévő 

személyeknek a védelmi programba történő felvételét. 

c) A titkos információ gyűjtés során gondoskodik a törvényes eljárásokról, irányítja a 

hatáskörébe tartozó titkos információgyűjtést. A bírói engedélyhez kötött titkos 

információgyűjtés esetén az Rtv. 70. §-a alapján előterjeszti a különleges eszköz 

alkalmazása iránti kérelmet, valamint az Rtv. 73. §-a alapján elrendeli annak megszüntetését. 

d) Szabálysértési hatóság vezetőjeként irányítja az első fokú hatósági tevékenységet. 

e) A Rendőrkapitányság hatáskörébe utalt ügycsoportokban irányítja az első fokú közigazgatási 

hatósági jogalkalmazást. 

f) Büntető-, szabálysértési-, és közigazgatási eljárás során az előadó kizárására vonatkozóan 

indítványt tesz, vagy hivatalból intézkedik kizárólagos jogkörében. 

 

 

                                                 
6 Módosította: 4/2020. (VII.20.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
7 Módosította: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
8 Módosította: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
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14. Szervezet- és tevékenység-irányítási jogkörében 
a) Az állomány elöljárójaként gyakorolja a hatáskörébe utalt ügyekben a személyzeti és 

munkaügyi, elismerési és fegyelmi jogköröket. A hatáskörét meghaladó ilyen ügyeket 

érintően javaslattételi jogot gyakorol, véleményt, javaslatot a döntésre jogosult vezetőhöz 

terjeszt fel. 

b) Felelős az állományába tartozókkal szembeni fegyelmi, méltatlansági eljárások 

lefolytatásáért, I. fokon történő kivizsgálásáért, valamint az ezekből eredő munkáltatói 

intézkedések előkészítéséért és végrehajtásáért. 

c) 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. 

d) Kijelöli a szolgálati viszony létesítésével, a szolgálati viszony módosításával és a szolgálati 

viszony megszüntetésével 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 

kiadvány elkészítésére jogosultakat. 

e) Megtervezi és meghatározza az adott bűnügyi (operatív) helyzet alapján a szakmai munka fő 

irányát, stratégiáját és taktikáját. 

f) Az elemző-értékelő munka eredménye alapján a szakmai tevékenység napi, gyakorlati 

koordinációját végzi az egyes szolgálati ágak tevékenységének összehangolása érdekében. 

g) Kialakítja a különböző szolgálati ágak egymás közti folyamatos információ cseréjét, 

megköveteli a más szolgálati ágtól kapott információk ellenőrzését és a szolgáltató részére 

történő visszajelzést. 

h) Felelős az alárendelt állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetéért, cselekvési egységéért, 

szolgálati fegyelméért. 

i)  Figyelemmel kíséri az állomány egészségi, mentális és fizikai állapotát, a Humánigazgatási 

Szolgálattal együttműködve megteszi a szükséges intézkedéseket. 

j) Megköveteli a kötelező időszakos egészségi-, fizikai-, és pszichikai alkalmassági 

vizsgálatokon, valamint a kötelező védőoltásokon való részvételt. 

k) Intézkedik a rendőrkapitányság állományának utánpótlására, ellátja a nyugállományba 

helyezéssel kapcsolatos feladatokat. 

1) Kijelöli a bűnügyi állományból az ifjúságvédelmi, a körözési, a bűnmegelőzési, az 

áldozatvédelmi feladatokat ellátó személyeket, és a DADA előadókat. 

m) A rendelkezésére álló kereteken belül biztosítja az állomány szociális ellátását, 

javadalmazását, a javadalmazások elosztásáról hozott döntésekhez kijelöli a 

véleménynyilvánításban résztvevők körét, és azok javaslatait figyelembe veszi a szociális 

lehetőségek elosztása során. Ennek érdekében biztosítja az érdekvédelmi szervek működését 

a Rendőrkapitányságon, teljesíti ezzel kapcsolatos kötelezettségeit. 

n) Felelős a Rendőrkapitányságon folyó adatkezelés törvényességéért, az adatvédelmi 

szabályok megtartásáért, gondoskodik a személyes adatok körében a jogosulatlan 

hozzáférés, közlés, megváltoztatás, vagy törlés megelőzéséről. 

o) A Rendőrkapitányság nevében kiadmányozási jogkört gyakorol, ezen jogát helyettesére, a 

szervezeti elemek vezetőire és az érdemi határozatot hozó előadóra átruházhatja. 

p) Felelős a nyílt- és titkos ügykezelés szabályainak és minősített adatvédelmi rendelkezések 

betartásáért. 

q) Felelős a Rendőrkapitányság számítástechnikai eszközeinek és informatikai rendszerének 

rendeltetésszerű működtetéséért, a biztonsági rendszabályok betartásáért, és ennek 

érdekében rendszergazdát nevez ki. 
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r) Intézkedik a rendőrség Internetes honlapján megjeleníteni szükséges - körözés, 

sajtóközlemények, toborzási felhívások stb. - anyagok felvitele érdekében, gondoskodik 

azok aktualizálásáról. 

s) Ésszerűen gazdálkodik a Rendőrkapitányság rendelkezésére álló ellátmányaival és pénzügyi 

kereteivel, felel az anyagok és technikai eszközök megóvásáért, e témakörökben belső 

ellenőrzést végez. 

t) Utalványozási jogkörén belül a T-ellátmány előleg utalványozója. E minőségében megbízza 

a T-ellátmány előleg kezelésével foglalkozó személyt (TÜK kezelő), ellenőrzi az ellátmány 

rendeltetésszerű felhasználását. 

u) A hivatásos állomány napi szolgálati (munka) időrendjén túli munkavégzését 

(túlszolgálatot), illetve a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány vonatkozásában a 

rendkívüli munkaidőt rendelheti el. Készenléti szolgálat elrendelésére Budapest 

Rendőrfőkapitánya jóváhagyását követően jogosult.9 

v) Első fokon elbírálja a hivatásos állomány, illetve a rendvédelmi igazgatási alkalmazottiak 

kártérítési felelősségét.10 

w) Biztosítja a személyi állomány számára a szolgálat ellátás és a munkavégzés során az 

egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, megteszi a szükséges 

intézkedéseket a balesetek megelőzéséért, a munka-és tűzvédelmi, és környezetvédelmi 

előírások betartásáért. 

x) Intézi a Rendőrkapitányság nyílt- és titkos ügykezelését jelentő feladatait. Szervezi a 

Rendőrkapitányság adatvédelmi, minősített adatvédelmi és munkavédelmi feladatainak 

teljesítését, e körben szakirányítási tevékenységet végez. 

y) Intézi a Rendőrkapitányság karbantartási munkálatainak koordinálását, szervezi a 

gazdálkodással összefüggő feladatokat, közreműködik a személyi állomány járandóságainak 

időben történő biztosításában. 

z) Gondoskodik arról, hogy a rendőrkapitányság illetékességi területén történt valamennyi - a 

rendőri munkára jelentős kihatással bíró - eseményről a Budapesti Rendőr-főkapitányság 

vezetői haladéktalanul tudomást szerezzenek. 

aa) Kijelöli a kártérítési előadót, mint a hiteles papír alapú kiadmány készítésére vonatkozó 

záradékolásra jogosult személyt a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) 6. § (6) 

bekezdésében felsorolt, elektronikusan legalább fokozott biztonságú aláírással 

kiadmányozható kártérítési ügyben hozott határozat és fizetési felszólítás tekintetében. 

ab) A közvetlen irányítása alá tartozó vezetők közreműködésével végzi – a jogszabályban 

meghatározott mérlegelési jogkörben és eljárási rend szerint - a hivatásos állomány tagjának 

teljesítmény-értékelésével összefüggő feladatokat. 

ac) Felelős a vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek nyilatkozataival kapcsolatos feladatok 

ellátásáért, egyben gondoskodik a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség 

teljesítéséről, a vagyonnyilatkozat átadására, kezelésére, védelmére vonatkozó szabályok 

betartásáról. 

ad) A csoportvezetők (készenléti) közvetlenül számoltatja be feladataik ellátásáról, 

munkanapokon 07:30 órai kezdettel. 

ae) Kijelöli az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt, a belső adatvédelmi felelőst, kinevezi a 

biztonsági vezetőt és a helyettes biztonsági vezetőt.11 

                                                 
9 Módosította: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
10 Módosította: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
11 Módosította: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
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15. Jóváhagyja a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek és személyek alábbi 

munkaokmányait 

a) A szervezeti elemek stratégiai jelentőségű terveit, 

b) a munkaterveket, ellenőrzési terveket és a végrehajtásukról szóló jelentéseket, 

c) az utasítás alapján készített jelentéseket, 

d) a vele azonos vagy magasabb beosztású vezetők részére készített felterjesztéseket, átiratokat, 

e) a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket és javaslatokat, 

f) a közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők és beosztottak munkaköri leírását, 

szabadságolási terveit, 

g) az általa elrendelt vezetői értekezletek napirendjét, az arról összeállított emlékeztetőket, 

h) a különleges jogrend idején meghatározott feladatokra való felkészülés és azok végrehajtási 

okmányait. 

 

16. Rendészeti hatósági jogkörében 
a) Határozattal köteles - a beérkezéstől számított 30 napon belül - dönteni a rendőri intézkedés 

elleni panaszok esetén. Amennyiben a Rendőrkapitányságon nyújtották be a határozata 

elleni fellebbezést, 8 napon belül haladéktalanul fel kell terjesztenie budapesti 

rendőrfőkapitánynak, kivéve, ha a panaszt elbíráló határozatát visszavonja, illetőleg a 

fellebbezésnek megfelelően módosítja, kijavítja, vagy kiegészíti. 

b) Indokolt esetben fokozott ellenőrzést rendelhet el a Rendőrkapitányság illetékességi 

területén. 

 

 

IV/A. FEJEZET 

 

A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RÉSZÉRE MEGÁLLAPÍTOTT EGYES JOGKÖRÖK 

GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA12 

 

16/A. Hivatali időn túl a Rendőrkapitányságon a szolgálatot ellátó csoportvezető (készenléti) 

gyakorolja a kapitányságvezető jogkörét. 

 

16/B. A csoportvezető (készenléti) 

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

összefüggő kiadmányozási jogkört; 

b) hivatali munkaidőn kívül szakirányítja és ellenőrzi a panaszfelvevő tevékenységét, 

munkaidőben a feljelentések felvételéről és kezeléséről a kapitányságvezető által a bűnügyi 

szolgálati ágtól kijelölt személy intézkedik; 

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 személyi szabadság 

korlátozásának 4 órával történő meghosszabbítása iránt intézkedik, az RSzSz. 30. § (4) 

bekezdésében megfogalmazottak alapján aláírásával elrendeli a személyi szabadság 

korlátozásának 4 órával történő meghosszabbítását. A pontban foglalt tevékenységet 

                                                 
12 Beiktatta: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
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munkaidőn kívül a bűnügyi és a rendészeti osztály vezetője, illetve alosztályvezető 

beosztású parancsnoka is elláthatja, amennyiben a Rendőrkapitányság létesítményében 

tartózkodik. 

 

16/C. A kapitányságvezető a különleges jogrend időszaki feladataira való felkészülés 

szervezésével, ellenőrzésével a rendészeti osztályvezetőt teljesen vagy részlegesen 

megbízhatja. 

 

16/D. A kapitányságvezető egyedi intézkedéssel megbízhat – a jogszabályi keretek között – 

bármely alárendelt vezetőt, beosztottat azzal, hogy nevében és megbízásában járjon el. 

 

 

V. FEJEZET 

 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZERVEZETI ELEMEINEK FŐBB FELADATAI 

 

17. A RENDŐRKAPITÁNYSÁG HIVATALA (önálló alosztály jogállású) 

a) A hivatalvezető irányításával a kapitányságvezető közvetlen alárendeltségében működik. 

b) Közreműködik a Rendőrkapitányság szervezeti elemei tevékenységének összehangolásában. 

c) A hivatal ellátja a Rendőrkapitányság nyílt és titkos ügykezelési feladatait, szakmai 

irányítást, és ellenőrzést gyakorol az ügykezelők és a beosztotti állomány felett. 

d) Felügyeli és ellenőrzi az adatvédelmi és minősített adatvédelmi előírások betartását. 

e) Jóváhagyásra előkészíti, kiadmányozza az állomány járandóságaira vonatkozó parancsokat, 

határozatokat. 

f) Ellátja a Rendőrkapitányság működtetésével, gazdálkodásával összefüggő feladatait. 

Biztosítja az állomány járandóságainak időben történő kifizetéséhez szükséges adatokat. 

Ellátja a környezetvédelmi előírásokkal kapcsolatos feladatokat. 

g) Működteti a Rendőrkapitányság informatikai rendszerét, biztosítja a Robotzsaru program 

használatát, szakmai irányítást gyakorol ennek során az érintett állomány felett. 

h) Ellátja a személyi állománnyal kapcsolatos személyzeti, munkaügyi, személyzeti igazgatási, 

szervezési, oktatási, minőségbiztosítási és fejlesztési, szociális és kegyeleti feladatokat, 

szakmailag segíti az állományilletékes parancsnokok személyügyi igazgatással kapcsolatos 

feladatainak végrehajtását. 

i) Előkészíti a személyzeti és munkáltatói döntéseket a hivatásos szolgálati és rendvédelmi 

igazgatási alkalmazotti jogviszonnyal összefüggésben, gondoskodik a személyi állományra 

vonatkozó - a kapitányságvezető hatáskörébe tartozó - parancsok és határozatok 

elkészítéséről, kihirdetéséről.13 

j) Előkészíti a belső normákat, illetve közreműködik előkészítésükben, lefolytatja az 

adományokkal kapcsolatos eljárásokat. 

k) Koordinálja az időszakos és a rendkívüli alkalmassági vizsgálatokat, a lövészeteken való 

részvételt, vezeti az ezekkel kapcsolatos kimutatásokat. 

1) A Rendőrkapitányság gazdálkodással összefüggő feladatainak ellátása. 

m) Közreműködik a kártérítési ügyek előkészítésében, gondoskodik a Hszt. 6. § (6) 

bekezdésében foglalt kártérítési ügyben hozott határozat és fizetési felszólítás 

kapitányságvezető részére, elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott kiadmányozásra történő felterjesztésről. 

                                                 
13 Módosította: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
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18. BŰNÜGYI OSZTÁLY 
a) A bűnügyi osztály ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben nyomozóhatóság feladatait. 

b) Lefolytatja a hatáskörébe utalt bűncselekmények nyomozásait, felderíti az elkövetőket. 

c) Teljesíti a titkos információgyűjtés során hatáskörébe tartozó feladatait. 

d) A közbiztonság időszerű állapota és a bűnügyi helyzet értékelése alapján szükség szerint 

akciókat hajt végre. 

e) A bűnügyi helyzet értékelése során szerzett tapasztalatok alapján részt vesz a 

bűncselekmény elkövetését lehetővé tevő okok és körülmények lehetőség szerinti 

visszaszorításában. 

f) Közigazgatási eljárás keretében eljár az eltűnési ügyekben. 

g) A törvényesség és szakszerűség biztosítása érdekében kapcsolatot tart az ügyészi szervekkel 

és a bíróságokkal. 

h) A készenléti csoport gondoskodik a rendőrhatóság folyamatos működése érdekében, ellátja a 

hatáskörébe utalt feladatokat. 

i) Ellátja a hatáskörébe utalt bűncselekmények esetén a bizonyításhoz szükséges vizsgálati 

feladatokat. 

j) Ellátja a büntetőeljárási cselekmények foganatosításakor a bizonyításhoz szükséges 

szemletevékenységet és bűnügyi technikai feladatokat. 

k) Teljesíti a nyomozások során, illetve az ügyfelekkel és egyéb eljárás alá vontakkal 

kapcsolatos bűnügyi nyilvántartásba vételi feladatokat. 

1) Ellátja a bűnjelkezeléssel kapcsolatos feladatokat. 

m) Végzi a bűnmegelőzési, körözési, az ifjúságvédelmi és az áldozatvédelmi tevékenységet. 

n) Ellátja a hatáskörébe utalt bűnmegelőzési és áldozatsegítő, körözési, és ifjúságvédelmi 

tevékenységet a bűnügyi technikusi, készenléti szolgálat megszervezését. 

o) Elkészíti személyi állományának vonatkozásában a munkaköri leírásokat, minősítéseket és 

azokat szükség szerint karbantartja, felülvizsgálja; elkészíti az állományba tartozók munka 

(teljesítmény) értékelését. 

p) A bűnügyi osztályvezető irányításával a kapitányságvezető közvetlen alárendeltségében 

működik.14 

 

19. BŰNÜLDÖZÉSI ALOSZTÁLY 
a) A bűnügyi osztályvezető irányításával az alosztályvezető közvetlen alárendeltségében 

működik. 

b) A törvényben és a vonatkozó utasításokban meghatározott módon teljesíti a nyomozási 

feladatokat. 

c) Rendszeresen értékeli a nyomozás eredményességét, tapasztalatait a megelőző tevékenység 

alakulását. 

d) Koordinál a társszervekkel, a Rendőrkapitányság többi szervezeti elemével és más kerületi 

szervekkel akciókat szervez. 

e) Operatív munkát végez, - az előírt jogszabály alapján a törvényesség, a titkosság, a 

célszerűség és tervszerűség betartásának figyelembevételével - komplex módon alkalmazza 

a különböző operatív erőket, eszközöket és módszereket. 

f) A Bűnügyi Technikai Csoporttal végzi a bűnügyi technikai tevékenységet. 

g) Munkaidőn túl készenléti szolgálatot lát el. 

h) Lefolytatja a hatáskörébe utalt közigazgatási eljárásokat. 

i) Végrehajtja a titkos információgyűjtés körébe tartozó feladatokat. 

 

 

 

                                                 
14 Beiktatta: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
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20. VIZSGÁLATI ALOSZTÁLY 
a) A bűnügyi osztályvezető irányításával az alosztályvezető közvetlen alárendeltségében 

működik. 

b) Ellátja a hatáskörébe utalt bűncselekmények esetén a bizonyításhoz szükséges vizsgálati 

feladatokat, 

c) Felelős a büntetőeljárások törvényes lefolytatásáért, a bűncselekmények és az elkövetők 

felderítéséért, a vizsgálati tevékenység szakszerűségéért. 

d) A rendelkezésére álló eszközök, módszerek figyelembe vételével irányítja, tervezi és 

szervezi a vizsgálati szakterület stratégiai, taktikai feladatait. 

e) Munkaidőn túl készenléti szolgálatot lát el, 

f) A befejezett nyomozás iratait határidőre átadja az ügyészségnek. 

g) Bűnügyi szemletevékenységet hajt végre. 

h) Lefolytatja a hatáskörébe utalt közigazgatási eljárásokat. 

 

21. GAZDASÁGVÉDELMI ALOSZTÁLY 
a) A bűnügyi osztályvezető irányításával az alosztályvezető közvetlen alárendeltségében 

működik. 

b) Lefolytatja a hatáskörébe utalt bűncselekmények nyomozását, felderíti az elkövetőket. 

c) Lefolytatja a hatáskörébe utalt közigazgatási eljárásokat. 

d) A közbiztonság időszerű állapota és a bűnügyi helyzet értékelése alapján, szükség szerint, 

akciókat hajt végre, illetve részt vesz a központilag elrendelt akciókban és biztosításokban. 

e) A bűnügyi helyzet értékelése során szerzett tapasztalatok alapján részt vesz a 

bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő, elősegítő okok és körülmények 

megszüntetésében. 

f) Bűnmegelőzési tevékenységet folytat, melynek keretében együttműködik a polgárőr 

szervezetekkel. 

g) Végrehajtja a társszervek megkeresésével kapcsolatos feladatokat. 

h) Esetenként ellátja a hatáskörébe utalt bűncselekmények bizonyításához szükséges vizsgálati 

feladatokat. 

i) Készenléti szolgálatot lát el, ennek során eleget tesz a forrónyomon üldözésnek. 

j)  A nyílt eljárásokban az ügyfeldolgozást a Robotzsaru integrált ügyviteli és ügy feldolgozó 

rendszerben végzi. 

k) Bűnügyi szemletevékenységet hajt végre. 

1) Végrehajtja a különleges jogrenddel kapcsolatos feladatokat. 

 

22. CSOPORTVEZETŐ (KÉSZENLÉTI) SZOLGÁLAT 
a) A bűnügyi osztályvezető irányításával az osztályvezető közvetlen alárendeltségében 

működik. 

b) Felveszi és kezeli a feljelentéseket, bejelentéseket. 

c) Vizsgálja a hivatali munkaidőn kívül a szolgálatparancsnok (szolgálatirányító) által 

foganatosított személyi szabadságot korlátozó intézkedés, valamint kényszerítő eszköz 

alkalmazását. 

d) Teljesíti a bűnügyi jellegű eljárási cselekményekkel összefüggő koordinatív szerepkört, 

utasítást ad a készenléti nyomozók, nyomozócsoportok által végrehajtandó eljárási 

cselekményekre. 

e) Végrehajtja az eljárásjogi kényszerintézkedéseket (pl: bűnügyi, közbiztonsági, szabálysértési 

őrizetbe vétel). 

f) Kiadja, ellenőrzi, visszavételezi a biológiai mintavételi egységdobozokat. 

g) A szolgálatparancsnok (szolgálatirányító) akadályoztatása esetén végrehajtja a 

fegyverkiadást és visszavételezést. 

h) Kezeli a közigazgatási hatósági bírsággal kapcsolatos 130-as iktatókönyvet. 
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i)  Elvégzi a bűnügyi biológiai nyomokkal, elváltozásokkal, mintákkal kapcsolatos 

tevékenységeket. 

j) Köteles az egyéb feladat meghatározás keretében megjelölt nyilvántartások vezetésére. 

k) 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. 

1) 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 ügyleteseivel történő egyeztetést követően annak utasítása szerint jár el. 

m) A magyar nyelvet nem beszélő feljelentő/bejelentő esetén intézkedik a tolmács kirendelésre, 

a tolmácsolás megtörténte után a szükséges dokumentáció elkészítésére. 

n) 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. 

o) A bíróságoktól érkező elfogatóparancs körözési rendszerbe történő rögzítésére intézkedik. 

p) A feljelentések felvételét és az elsődleges intézkedések bevezetését követően vizsgálja 

hatáskörét, illetékességét, intézkedik a nyomozás áttételére. 

q) Munkaidőn túl a rendőrkapitányságra érkező ügyfelektől, társzervektől érkező iratokat, 

küldeményeket, minősített iratokat átveszi. 

r) A terhelt fogva tartásának szükségessége esetén gondoskodik a szükséges iratok 

elkészítéséről (határozat őrizetbe vétel elrendeléséről, átkísérési utasítás, előterjesztés 

előzetes letartóztatás indítványozására), és intézkedik a terhelt Központi Fogdába történő 

átszállításáról. 

s) Ideiglenes megelőző távoltartás és elzárással büntethető szabálysértések esetén a szükséges 

eljárási cselekmények végrehajtásáról gondoskodik. 

t) Feladatainak végrehajtása végett a csoportvezetőt (készenléti) a korábbi ügyeletes tiszttel 

megegyező kiadmányozási jog illeti meg. 

u) A bűnügyi állomány által végrehajtott elfogások, előállítások adatgyűjtésekkel 

összefüggésben a Robotzsaru Neo rendszerben a HIIKK statisztikát ellenőrzi, javítja, 

hitelesíti. 

v) Hivatali időn túl a Rendőrkapitányságon a szolgálatot ellátó csoportvezető (készenléti) a 

IV/A. FEJEZET 16/A. pontja szerint gyakorolja a kapitányságvezető jogkörét.15 

w) 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, továbbá a kihirdetést követően keletkezett 

iratok illetékes járásbíróság részére soron kívül, legfeljebb 12 órán belül történő 

továbbítására.16, 17 

 

23. RENDÉSZETI OSZTÁLY 
a) Közterületi szolgálatot lát el, rendőri intézkedéseket hajt végre a bűncselekmények és 

szabálysértések megelőzése, felderítése és megszakítása céljából. 

b) Intézkedéseket kezdeményez és tesz a jogsértések helyi okainak és körülményeinek feltárása 

és felszámolása céljából, ennek során széleskörű együttműködést alakít ki az érintett 

személyekkel és szervezetekkel. 

c) Meghatározott őrzési- és biztosítási feladatokat teljesít. 

                                                 
15 Beiktatta: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
16 Beiktatta: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
17 Módosította: 4/2020. (VII.20.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
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d) Az állomány katasztrófa, elemi csapás, rendkívüli események helyszínén részt vesz a 

közrend- és közbiztonság fenntartásában, tevékenysége kiterjed a természet- és 

környezetvédelem követelményeire. 

e) Ellátja a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat. 

f) Lefolytatja a tulajdon elleni szabálysértés esetén az előkészítő eljárást. 

g) Végrehajtja a különleges jogrenddel kapcsolatos feladatok és kötelezettségek teljesítését. 

h) Együttműködik az állampolgárokkal, azok önkéntes szervezeteivel, az állami és társadalmi 

szervekkel a közbiztonság fenntartása és javítása érdekében. 

i) Szakfelügyeletet gyakorol a területén működő fegyveres biztonsági őrségek felett, a 

hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben részt vesz az ellenőrzések végrehajtásában. Ellátja 

az osztály hatáskörébe utalt szakfelügyeleti feladatokat. 

j) Az állomány közreműködik a közúti közlekedés rendjének zavartalanságának 

fenntartásában, ellenőrzi a forgalomban résztvevő járműveket, rakományaikat és vezetőiket, 

a veszélyes áruk szállítását, teljesíti az ezzel kapcsolatos intézkedési kötelezettségeit. 

k) Speciális megelőző, propagandamunkát fejt ki a közlekedési balesetek visszaszorítása, a 

közlekedési morál javítása érdekében. 

1) A hatáskörébe utalt ügyekben nyomozó szervként jár el, I. fokú szabálysértési és 

közigazgatási feladatokat lát el, önálló ügykezelést folytat. 

m) Végrehajtja a hatáskörébe utalt panaszok, beadványok kivizsgálását. 

n) Szervezi, felügyeli és koordinálja a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható 

ideiglenes megelőző távoltartás rendőrségi feladatainak végrehajtását. 

o) Végrehajtja a közterület-felügyelet munkatársai által használt kényszerítő eszközök 

használatával kapcsolatos, illetve az általuk foganatosított intézkedések módja ellen 

benyújtott panaszok, bejelentések kivizsgálását. 

p) Elvégzi a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. (a továbbiakban: Kkt.) 20. § és 21/A. íj-

ban meghatározott objektív felelősségre vonatkozó, a Rendőrkapitányság hatáskörébe utalt 

feladatokat és eljárásokat. 

q) Ellátja Budapest XII. kerületében működő, a nemzetközi jog alapján kiváltságot és 

mentességet élvező diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek (a 

továbbiakban: külképviseletek) objektumainak őrzését. 

 

24. KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY 
a) A rendészeti osztályvezető irányításával az alosztályvezető közvetlen alárendeltségében 

működik. 

b) A Rendőrkapitányság működési területén járőrszolgálatot lát el. 

c) Tartja a lakossággal a kapcsolatot, meghatározott időben fogadóórát tart. 

d) Eleget tesz a lakcím-megállapítás, valamint nyílt rendőri információra irányuló kérelmek 

teljesítésének. 

e) Ellenőrzi és nyilvántartja a területén lévő fegyveres biztonsági őrség működését valamint a 

személy és vagyonvédelemmel foglalkozó magánszemélyek működését. 

f) Kapcsolatot tart a területén működő polgárőrséggel. 

g) Tulajdon elleni szabálysértéssel kapcsolatos előkészítő eljárást végez. 

 

25. JÁRŐRSZOLGÁLATI ALOSZTÁLY 
a) A rendészeti osztályvezető irányításával az alosztályvezető közvetlen alárendeltségében 

működik. 

b) Járőr-, mozgóőr-, objektumőr-, fogda- és kísérőőri szolgálatot lát el a vonatkozó jogi 

szabályozás eszközeinek alapján. 

c) Rendőri csapaterő tevékenységet hajt végre, közbiztonsági akció szolgálatban vesz részt. 

d) Közterületi szolgálata során rendőri intézkedéseket hajt végre a bűncselekmények és 

szabálysértések megelőzése, felderítése és megszakítása céljából. 
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e) Az állomány közreműködik a közlekedés rendjének, zavartalanságának fenntartásában, 

ellenőrzi a forgalomban résztvevő járműveket, rakományaikat és vezetőiket, a veszélyes 

áruk szállítását, teljesíti ezzel kapcsolatos intézkedési kötelezettségeit. 

 

26. ŐR- ÉS KÍSÉRŐSZOLGÁLATI ALOSZTÁLY 
a) A rendészeti osztályvezető irányításával az alosztályvezető közvetlen alárendeltségében 

működik. 

b) Biztosítja az előállító helyiség jogszabályoknak megfelelő működését, a biztonságos 

őrzésnek a szolgálat előírásoknak megfelelő ellátását. 

c) Biztosítja a fogvatartottak jogainak érvényesülését, kötelezettségeik betartatását. 

d) Végrehajtja a különleges jogrend idején meghatározott feladatokat. 

e) Meghatározott őrzési- és biztosítási feladatokat teljesít. 

f) Őrzi a külképviseletek objektumait. 

g) Gondoskodik az elfogott, előállított személy(ek) elrendelő szervhez történő szállításához. 

 

27. SZOLGÁLATPARANCSNOK (SZOLGÁLÁTIRÁNYÍTÓ) SZOLGÁLAT 
a) A rendészeti osztályvezető irányításával, az osztályvezető közvetlen alárendeltségében 

működik. 

b) Ellátja a Járőr- és Őrszolgálati Szabályzat 85. pontjában meghatározott feladatokat. 

c) Végrehajtja az eligazítást, beszámoltatást. 

d) Gondoskodik lövedékálló védőmellények kiadásáról, visszavételezéséről, nyilvántartás 

vezetéséről. 

e) Gondoskodik a híreszközök kiadásáról, visszavételezéséről, nyilvántartás vezetéséről. 

f) Végrehajtja a fegyverkiadást, visszavételezést, valamint a fegyvertárolással kapcsolatos 

ellenőrzési tevékenységet. 

g) 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 lég alkoholmérő 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. 

h) Teljesíti a közterületi ellenőrzést. 

i) Folyamatos kapcsolatot tart a TIK-el (szóban híreszköz útján). 

j) A közvetlenül a Rendőrkapitányságon jelentkező feladatok végrehajtása esetén intézkedik a 

Tevékenység-irányítási Rendszer (a továbbiakban: TIR) térképen a küldhető egységek 

színkódjának (státuszának) átállítására. 

k) Megkülönböztető jelzés használatát engedélyezi (a TIK is engedélyezheti). 

1) Személyi szabadságot korlátozó intézkedések, valamint a kényszerítő eszközök 

alkalmazásával kapcsolatos parancsnoki vizsgálatot lefolytatja. 

m) Rendkívüli események észlelése esetén azonnali jelentési kötelezettségét a TIK részére, 

valamint a szolgálati út betartásával elöljárói felé teljesíti /csoportvezető (készenléti)/ - 

amennyiben bűnügyi tevékenységgel összefüggő/. 

n) Ellátja az egyéb, a részére meghatározott feladatokat. 

o) Fogvatartással összefüggésben az előállító egységben történő elhelyezésre utasítást ad. 

p) Robotzsaru Neo rendszer > Szolgálatvezénylési (jelenléti) ívet vezeti, az eligazító lapot 

kitölti, a személyi állomány (őr, járőr, körzeti megbízott) beszámoltatását végrehajtja. 

q) HIIKK tételeket hitelesíti. 

r) Szolgálatirányító Parancsok tevékenységei (TIR) Robotzsaru Neo rendszer felületet vezeti,  

s) Megkülönböztető jelzések engedélyezését nyilvántartja,  

t) Lövedékálló védőmellényeket nyilvántartja. 
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u) Tevékenységirányítási Rendszer (a továbbiakban: TIR) > Erőforrás, eszközkezelés > 

Egységek kezelése (a továbbiakban: Egységek kezelése) menüpontot kitölti - felküldi a TIK-

be. 

v) A TIR Egységek kezelése menüpontot mindig az éjszakás szolgálatparancsnok töltse fel 

tartalommal (a következő napszakra). 

w) Szolgálat közbeni ellenőrzéseket dokumentálja. 

x) A szolgálati elöljárótól kapott egyes nyilvántartási, valamint statisztika-készítési 

kötelezettségét teljesíti. 

 

28. IGAZGATÁSRENDÉSZETI OSZTÁLY 

a) Lefolytatja a rendőrség hatáskörébe utalt ügyekben a szabálysértési eljárásokat, I. fokú 

szabálysértési hatóságként jár el. 

b) A közlekedés- igazgatás területén figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos engedélyeket ad ki, 

c) Végzi a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos 

igazgatásrendészeti feladatokat. 

d) Intézi az egyéb, hatáskörébe tartozó ügyeket. 

e) Eljár az ügykörébe tartozó közlekedés igazgatási ügyekben. 

f) Eljár a figyelmeztető jelzéseknek az engedélyeztetési ügyében. 

g) Eljár az egyes pirotechnikai termékek felhasználása és vásárlása tárgyában benyújtott 

kérelmek ügyében. 

h) Az igazgatásrendészeti osztályvezető irányításával a kapitányságvezető közvetlen 

alárendeltségében működik.18 

 

 

VI. FEJEZET 

 

AZ OSZTÁLYVEZETŐK ÉS A HIVATALVEZETŐ AZONOS JOGKÖREI 

 

29. A felsorolt osztályvezetők és a Hivatalvezető közvetlenül a kapitányságvezetőnek 

felelnek az általuk irányított szervezeti elem törvényes és szakszerű működéséért. 
a) Szolgálati elöljárói az általuk vezetett szervezeti elem állományának és a szakmai 

irányításuk alá tartozóknak. 

b) Elkészítik és jóváhagyás céljából a rendőrkapitánynak felterjesztik az általuk irányított 

szervezeti elem beosztottjainak munkaköri leírását. 

c) Az alosztályvezetőkön keresztül - a hivatalvezető, és igazgatásrendészeti osztályvezető 

közvetlenül - irányítják beosztottjaikat. 

d) Javaslataikkal, kezdeményezéseikkel, állásfoglalásaikkal és szakvéleményeikkel részt 

vesznek a vezetői döntések előkészítésében, a vezetési információk értékelésében és 

elemzésében. Rendszeresen ellenőrzik a közvetlen alárendeltségükbe tartozók 

tevékenységét. 

e) Jogosult alárendeltje tevékenységét - a jogszabályokban és más normákban, valamint a 

Rendőrség Szolgálati Szabályzata kiadásáról szóló 30/2011. (IX.22.) BM rendeletben foglalt 

keretek között - szóbeli vagy írásbeli paranccsal illetőleg utasítással irányítani és ellenőrizni. 

f) Jogosultak az általuk vezetett szervezeti elem beosztottja által hozott döntést - a 

jogszabályokban meghatározott keretek között - megváltoztatni vagy hatályon kívül 

helyezni. 

g) Felelősek az állomány erkölcsi, fegyelmi helyzetéért, cselekvési egységéért, szolgálati 

fegyelméért. 

                                                 
18 Módosította: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
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h) Figyelemmel kísérik és elemzik az állomány egészségi, fizikai, mentális állapotát és 

megteszik vagy kezdeményezik a szükséges intézkedéseket. Megkövetelik a kötelező 

időszakos egészségi, pszichikai és fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálatokon, a 

lövészeteken valamint a kötelező védőoltásokon való részvételt. 

i) Intézkednek az állomány utánpótlására. 

j) Gondoskodnak az állomány képzéséről, továbbképzéséről. 

k) A rendelkezésre álló keretek között megteszik a szükséges intézkedéseket a működési 

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

szociális ellátása érdekében. 

1) Tevékenységük során biztosítják az adatkezelés törvényességét, az ügykezelési és minősített 

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

tűzvédelmi előírások érvényesülését. 

m) Megteszik a szükséges intézkedéseket a hozzájuk beérkezett rendőri intézkedés elleni 

panaszok, továbbá a közérdekű bejelentések és panaszok ügyében. 

n) A külön jogszabályban meghatározottak szerint kötelesek eljárni, kivizsgálni, illetve 

kivizsgáltatni a rendkívüli eseményeket, a fegyverhasználat és a kényszerítő eszközök 

alkalmazásának körülményeit. 

o) Egyedi intézkedéssel megbízhatnak bármely alárendelt vezetőt, beosztottat azzal, hogy 

nevükben és megbízásukban járjanak el. 

p) Gondoskodnak a szakterületeket érintő adatok folyamatos értékeléséről és elemzéséről, az 

így nyert információk felhasználásáról. 

q) Jóváhagyják, illetve láttamozzák a közvetlen alárendeltségükbe tartozó szervezeti elemek és 

személyek alábbi munkaokmányait: 

- a hatáskörükbe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket és javaslatokat. 

- az utasításuk alapján készített jelentéseket. 

- a közvetlen alárendeltségükbe tartozó vezetők és beosztottak szabadságolási terveit. 

- az általuk elrendelt vezetői értekezletek napirendjét és az arról összeállított emlékeztetőt. 

r) Kiadmányozási jogkört gyakorolnak a hatáskörükbe utalt ügykörökben. 

s) Ellátják a hatáskörükbe utalt, különleges jogrenddel összefüggő feladatokat. 

t) Lefolytatják a hatáskörükbe utalt belső ellenőrzéseket. 

u) Felelősek azért, hogy állományuk a jogszabályokban, normatívákban előírtak szerint a nyílt 

eljárásokban a Robotzsaru integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszert alkalmazzák. 

v) A külön intézkedésben meghatározottak szerint teljesítik állományuk 

teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatokat. 

w) Az osztályvezetők teljesítik a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüket. 

x) A kényszerintézkedések, rendőri intézkedések elleni panaszok kivizsgálása érdekében 

megteszi szükséges intézkedéseket. 

 

 

VII. FEJEZET 

 

AZ ALOSZTÁLYVEZETŐK AZONOS JOGKÖREI 

 

30. Tevékenységüket az osztályvezetők közvetlen alárendeltségében, irányításával végzik.19 
a) Felelősek az általuk irányított egységek szakszerűjogszerű munkavégzéséért. 

b) Felelősek állományuk erkölcsi, fegyelmi helyzetéért. 

c) Jogosult alárendeltje tevékenységét - a jogszabályokban és más normákban, valamint a 

Rendőrség Szolgálati Szabályzata kiadásáról szóló 30/2011. (IX.22.) BM rendeletben foglalt 

keretek között - szóbeli vagy írásbeli paranccsal illetőleg utasítással irányítani és ellenőrizni. 

                                                 
19 Módosította: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
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d) Biztosítják és ellenőrzik az adatkezelés törvényességét, az ügykezelési és minősített 

adatvédelmi szabályok érvényesülését. 

e) Megteszik, illetve kezdeményezik a szükséges intézkedéseket a működési feltételek 

biztosítása, az eszközök ésszerű, takarékos használata, továbbá az állomány szociális ellátása 

érdekében. 

f) Állományuk részére folyamatosan oktatják a munkavégzésüket befolyásoló és meghatározó 

jogszabályokat, belső normatívákat. 

g) Végrehajtják a hatáskörükbe utalt ellenőrzési feladatokat. 

h) Az osztályvezető által átruházott körben kiadmányozási jogkört gyakorolnak. 

i) A külön intézkedésben meghatározottak szerint teljesítik állományuk 

teljesítményértékelését. 

j) Felelősek azért, hogy állományuk a jogszabályokban, normatívákban előírtak szerint a nyílt 

eljárásokban a Robotzsaru integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszert alkalmazzák. 

k) Végrehajtják a hatáskörükbe utalt minősített időszakkal kapcsolatos feladatokat. 

 

 

VIII. FEJEZET 

 

A VEZETŐK - OSZTÁLYVEZETŐK ÉS ALOSZTÁLYVEZETŐK KÜLÖNÖS 

JOGKÖRE 

 

31. A RENDÉSZETI OSZTÁLYVEZETŐ20 

a) Figyelemmel kíséri és értékeli a közterületi szolgálatot ellátó állomány által megelőzhető, 

megakadályozható és megszakítható jogsértéseket és ezek elkövetését elősegítő 

körülményeket. 

b) Meghatározza az alosztályvezetők részére a közterületi szolgálat tervezésének főbb 

szempontjait. 

c) Felelős a körzeti megbízottak és járőrök szolgálatának összehangolásáért. 

d) Szervezi és vezeti a közúti közlekedési akciók és a fegyveres biztosítási feladatok 

végrehajtását, a rendőri csapaterő feladatok ellátását, közreműködik a közbiztonsági 

ellenőrző akció szolgálatok tervezésében, szervezésében és irányításában. Szükség esetén 

rendbiztosi feladatokat lát el. 

e) Felelős a rendészeti szervek munkájára vonatkozó hatályos parancsok, utasítások, 

szabályzatok és rendelkezések egységes értelmezéséért, a következetes végrehajtásáért. 

Haladéktalanul kivizsgálja és értékeli az állománya körében bekövetkezett rendkívüli 

eseményeket. 

f) Véleményezi, illetve jóváhagyja a beosztott állománya személyzeti ügyeiben az 

előterjesztéseket, javaslatokat továbbképzéseket szervez. 

g) Állandó munkakapcsolatot tart a bűnügyi osztály vezetőjével, részt vesz a kerület bűnügyi-

operatív és közbiztonsági helyzetének értékelésében. Az egyeztetések alapján közbiztonsági, 

illetve közlekedési akciókat szervez. 

i) Folyamatos munkakapcsolatot tart a kerületbe vezényelt erők és a szomszédos kerületek 

vezetőivel. 

j) Határidőre elkészíti a közrendvédelmi szolgálattal kapcsolatos statisztikát. 

k) Felelős a BRFK Rendészeti Szervek Közrendvédelmi Főosztály állományába tartozó, a 

BRFK szervezetén belül működő fegyveres biztonsági őrök szakfelügyeletéért, 

ellenőrzéséért. 

1) Végrehajtja a kapitányságvezető által meghatározott, hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 

                                                 
20 Módosította: 2/2021. (VII.23.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
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m) Felelős a hatékony közterületi és más közrendvédelmi szolgálati formák tervezéséért, azok 

törvénye és szakszerű ellátásáért. 

n) Szervezi az együttműködést az állampolgárokkal, azok Önkéntes szervezeteivel, az állami és 

társadalmi szervekkel a közbiztonság fenntartása és javítása érdekében. 

o) Gondoskodik a szervezet hatáskörébe utalt szakfelügyeleti tevékenység és rendészeti 

ellenőrzési feladatok végrehajtásáról. 

p) Együttműködik a közlekedésfelügyelet szerveivel, más társadalmi szervezetekkel a 

közlekedési fegyelem javítása érdekében, akciókat, ellenőrzéseket szervez. 

q) Feladata az elemző-értékelő munka, valamint a pontos közrendvédelmi statisztika 

elkészítése. 

r) Felkészíti az állományt, megismerteti, oktatja a hatályos normákat. 

s) Ellenőrzési kötelezettsége kiterjed az állomány fegyelmi helyzetére, feladat ellátására, az 

anyagi technikai eszközök felhasználására, meglétére. 

t) Személyügyi feladatokat lát el, előterjesztéseket, minősítéseket készít, javaslatokat tesz. 

u) Speciális megelőző, propagandamunkát végez a közlekedési balesetek visszaszorítása, a 

közlekedési morál javítása érekében. 

v) A kapitányságvezető kijelölése alapján lefolytatja a Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában 

meghatározott rendelkezések megsértőivel szemben indult ügyekben az elsőfokú 

közigazgatási eljárást, közigazgatási bírságot szab ki. 

w) Az osztály vezetője a Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott rendelkezések 

megsértőivel szemben indult elsőfokú közigazgatási eljárásban, valamint az engedélyügyi 

eljárásokban kiadmányozási jogkörét a kapitányságvezető nevében és megbízásából 

gyakorolja. 

x) Gondoskodik a TIK működésére figyelemmel a szolgálatirányítási tevékenység ellátásáról. 

y) 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.21 

z) Az egyéni teljesítményértékelésről szóló jogszabályok által meghatározott egyéni és 

szervezeti teljesítményértékelés végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat ellátja, 

amelyek alapján értékelő vezetőként értékeli, illetve a minősítésre vonatkozó javaslatait 

elkészíti a Rendészeti Osztály hivatásos és rendvédelmi alkalmazotti állománya 

vonatkozásában.22 

 

32. A HIVATAL VEZETŐJE 

a) Hivatali szervezetén keresztül koordinálja és szervezi a Rendőrkapitányság működésével, a 

rendőrkapitány és az osztályvezetők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, 

ellátja mindazoknak a funkcionális teendőknek az irányítását, amelyek nem tartoznak egyik 

osztály tevékenységi körébe sem. 

b) Közreműködik a belső rendelkezések előkészítésében, javaslatot tesz azok koordinációjára, 

végrehajtja az azzal kapcsolatos feladatokat. 

c) Megkeresés alapján közreműködik a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök 

és a belső normák tervezeteinek koordinációjában, ennek keretében - a kapitányság szakmai 

egységeinek bevonásával - gondoskodik az egységes szakmai álláspont kialakításáról és a 

vélemény határidőben történő továbbításáról. 

d) A Rendőrkapitányság adatvédelmi felelőse és biztonsági vezetője. Gondoskodik a 

kapitányság minősített adatvédelmi és adatvédelmi feladatainak ellátásáról, a kapitányság 

valamennyi szervezeti elemeinél ellenőrzi a szabályok betartását. Döntésre előkészíti a 

közérdekű, illetve a közérdekből nyilvános adat megismerésére vonatkozó igényeket, illetve 

megválaszolja azokat. 

                                                 
21 Beiktatta: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
22 Beiktatta: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
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e) Figyelemmel kíséri az alapvető jogok biztosa és helyettesei kapitányságra érkezett 

ajánlásainak ügyintézését. Felelős az alapvető jogok biztosa és helyetteseitől érkezett. 

megkeresések határidőben történő teljesítéséért, az előírt jelentési kötelezettségek 

teljesítéséért. 

f) Irányítja a kapitányságon a belső normaalkotási folyamatot. A Normaalkotási Szabályzatban 

foglalt eljárási rend figyelembevételével gondoskodik a kapitányságvezetői intézkedések 

tervezeteinek kontrolijáról, a kiadásra kerülő normák rendőrkapitány által meghatározott 

körben történő - szakterületi koordinációjáról, azok közzétételéről. 

g) Koordinálja a kapitányságvezető deregulációval kapcsolatos feladatainak végrehajtását, 

elkészíti és határidőben felterjeszti a hatályos kapitányságvezetői normák változásáról 

készült jelentést és a teljes címjegyzéket. 

h) Közreműködik a kártérítési ügyek előkészítésében, gondoskodik a Hszt. 6. § (6) 

bekezdésében foglalt kártérítési ügyekben hozott határozat és fizetési felszólítás 

kapitányságvezető részére, elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással ellátott kiadmányozásra történő felterjesztéséről. 

i) Felelős a futárpostái küldemények bontásával, érkezésével és továbbításával kapcsolatos, 

valamint a titkársági feladatok ellátásáért. Szakmai irányítást gyakorol az osztályok, 

alosztályok informatikai tevékenysége felett. 

j) Szervezi és előkészíti a vezetői értekezleteket, koordinálja a napirendek előterjesztését, 

felelős az értekezlet emlékeztetőjének elkészítéséért. 

k) Összeállítja a Rendőrkapitányság munkatervét javaslatot tesz szempontjaira és figyelemmel 

kíséri végrehajtását. 

1) Kapcsolatot tart a kerületi civil szervezetekkel, ellátja az ezzel összefüggő feladatokat. 

m) Szakmai irányítást gyakorol a segédhivatali tevékenység felett. Tervezi, szervezi és irányítja 

a Rendőrkapitányság humánigazgatási, anyagi-pénzügyi, informatikai és ügykezelési 

szolgálatának tevékenységét. Gondoskodik e területeken szolgálatot teljesítők eligazításáról 

és beszámoltatásáról, a szolgálat tervezetek ügyrendben meghatározott határidőre történő 

elkészíttetéséről és jóváhagyásáról. 

n) Ellenőrzi a bűnjelek kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos előírások betartását, 

felügyeli a segédhivatal ez irányú tevékenységét. 

o) Felelős a rendszergazdák útján a Rendőrkapitányságon a Robotzsaru Neo integrált ügyviteli 

rendszer folyamatos működéséért. 

p) Összeállítja a Rendőrkapitányság éves/féléves oktatási tervét, az azzal kapcsolatos jelentési 

adatszolgáltatási feladatokat előkészíti. 

q) Végrehajtja a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumokkal kapcsolatos jegyzőkönyvezési 

feladatokat. 

r) Előkészíti a személyzeti és munkáltatói döntéseket a hivatásos szolgálati és rendvédelmi 

igazgatási alkalmazotti jogviszonnyal összefüggésben, gondoskodik a személyi állományra 

vonatkozó a kapitányságvezető hatáskörébe tartozó parancsok és határozatok elkészítésről, 

kihirdetéséről.23 

s) Az egyéni teljesítményértékelésről szóló jogszabályok által meghatározott egyéni és 

szervezeti teljesítményértékelés végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat ellátja, 

amelyek alapján értékelő vezetőként értékeli, illetve a minősítésre vonatkozó javaslatait 

elkészíti a Hivatal hivatásos és rendvédelmi alkalmazotti állománya vonatkozásában.24 

t) Közreműködik a fegyelmi ügyek előkészítésében, gondoskodik a Hszt. 6. § (6) 

bekezdésében foglalt fegyelmi ügyekben hozott határozat kapitányságvezető részére, 

elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott kiadmányozásra 

történő felterjesztéséről. Kapitányság állományába tartozó hivatásos, rendvédelmi igazgatási 

                                                 
23 Beiktatta: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
24 Beiktatta: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
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alkalmazotti, valamint az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók tekintetében felelős a 

kapitányságvezető által elrendelt fegyelmi eljárások lefolytatásáért. 

 

33. A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ-HELYETTES, A BŰNÜGYI OSZTÁLY VEZETŐJE25 

a) A bűnügyi osztály vezetője felelős az ismeretlen tettesek által elkövetett bűncselekmények 

felderítéséért. 

b) Irányítja a hatáskörébe tartozó titkos információgyűjtést. 

c) Felelős az adott bűnügyi (operatív) helyzet alapján a szakmai munka fő irányának 

meghatározásáért, a tevékenység stratégiájának és taktikájának tervezéséért, 

megvalósításáért. 

d) Indokolt esetben bűnügyi akciót rendel el, a szükséges esetben azt irányítja, koordinálja a 

résztvevő erőket és eszközöket. 

e) Felelős a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyek ellen 

indított büntetőeljárás jogszerű és szakszerű lefolytatásáért. 

f) Felelős a nyílt és titkos bűnügyi nyilvántartások részére kötelezően előírt adatszolgáltatás 

folyamatos és teljes körű teljesítéséért, illetve a nyilvántartásokban történő priorálások 

megtörténtéért, mindezt kiemelten a gyanúsított eljárási nyilvántartásra figyelemmel. 

g) Felelős a Rendőrkapitányság hatáskörébe utalt bűnügyi technikai feladatok jogszerű, 

szakszerű és eredményes végrehajtásáért. 

h) Felügyeli a helyszínes bűncselekmények rendőri biztosítását, ellenőrzi a helyszíni szemle 

bizottság (csoport) munkáját, a bűnügyi-technikai tevékenység színvonalát. 

i) Ellenőrzi a bűnjelek kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos előírások betartását, 

felügyeli a segédhivatal ez irányú tevékenységét. 

j) Felelős a személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedés tekintetében annak 

elrendeléséért, valamint megszüntetéséért. Távollétében ezt a jogkört a helyettese, hivatali 

munkaidőn túl, valamint ünnep- és munkaszüneti napokon, a csoportvezető (készenléti) 

gyakorolja. 

k) Felelős a valós statisztikai adatszolgáltatásért, és annak időben történő továbbításáért. 

1) Gondoskodik a TIK működésére figyelemmel a csoportvezető (készenléti) tevékenység 

ellátásáról. 

m) Felterjeszti az operatív szolgálati jegyeket, a díj kitűzésekre vonatkozó előterjesztéseket, 

valamint hatásköri és illetékességi összeütközés során az elbírálásához szükséges - 

állásfoglalását is tartalmazó - anyagokat. 

n) Kapcsolatot tart az Ügyészséggel. 

o) Gondoskodik a Rendőrkapitányság nyílt és titkos ügykezelését jelentő feladatainak 

ellátásáról, szakirányítást és ellenőrzést gyakorol a személyi állomány irányában. 

p) Végrehajtja a kapitányságvezető által meghatározott hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 

q) Szakirányítást végez a körzeti megbízottak nyomozási, illetve bűnügyi vonatkozású 

tevékenysége felett. 

r) A rendelkezésre álló eszközök, módszerek figyelembe vételével irányítja, tervezi és szervezi 

a bűnügyi szakterület stratégiai és taktikai feladatait, ellenőrzi azok végrehajtását. 

s) A bűnügyi szakterületet érintő normák állomány általi egységes és hatékony elsajátítása, a 

színvonalas szakmai tevékenység, illetve az utánpótlás nevelése érdekében szervezi a 

szakmai képzéseket a szakterületen. 

t) Felelős a bűnügyi információs rendszer működéséért és annak előírásszerű használatáért, 

továbbá a bűnügyi adatkezelés törvényességének betartásáért. 

u) Irányítja a titkos információgyűjtést. A bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés 

esetén gondoskodik a különleges eszköz alkalmazása iránti kérelem előterjesztéséről, a 

                                                 
25 Módosította: 2/2021. (VII.23.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
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törvényes feltételek megléte esetén sürgősségi elrendelést kezdeményez. Folyamatosan 

ellenőrzi a titkos információgyűjtés szabályainak érvényesülését. 

v) Felelős az áldozat-és tanúvédelemmel kapcsolatos bűnügyi feladatok, valamint a 

bűnmegelőzési ellenőrzés szakszerű végrehajtásáért. 

w) Külön jogszabályban foglaltak szerint köteles eljárni, kivizsgálni illetve kivizsgáltatni a 

rendkívüli események, a fegyverhasználat és a kényszerítő eszközök alkalmazásának 

körülményeit. 

x) A kapitányságvezető kijelölése alapján az ideiglenes megelőző távoltartással összefüggésben 

gondoskodik a rendőrkapitányság funkcionális elektronikus levelezési címére a megelőző 

távoltartás elrendelésében eljáró bíróságoktól érkezett értesítések, idézések folyamatos 

figyelemmel kíséréséről, továbbá intézkedik azok soron kívüli kézbesítése végrehajtásáról, 

valamint ezekkel kapcsolatos visszaigazolások illetékes járásbíróság részére történő soron 

kívüli megküldéséről.26 

y) 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 továbbá a kihirdetést követően keletkezett 

iratok illetékes járásbíróság részére soron kívül, legfeljebb 12 órán belül történő 

továbbítására..27, 28 

z) Az egyéni teljesítményértékelésről szóló jogszabályok által meghatározott egyéni és 

szervezeti teljesítményértékelés végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat ellátja, 

amelyek alapján értékelő vezetőként értékeli, illetve a minősítésre vonatkozó javaslatait 

elkészíti a Bűnügyi Osztály hivatásos és rendvédelmi alkalmazotti állománya 

vonatkozásában.29 

aa) A Rendőrkapitányság helyettes biztonsági vezetője.30 

ab)    A kapitányságvezető távollétében a teljes személyi állomány elöljárója.31 

 

 

34. A BŰNÜLDÖZÉSI ALOSZTÁLY VEZETŐJE 

a) Munkáját a bűnügyi osztályvezető közvetlen irányítása, utasítása, ellenőrzés alapján végzi. 

b) Az alosztályra szignált iratokat tovább szignálja az előadók felé. A folyamatban lévő 

ügyeket felül ellenőrzi, az előadókat beszámoltatja, az ügyészségi átiratokban kifogásolt 

nyomozati cselekmények végrehajtását ellenőrzi. 

c) Felelős az alosztály feladatainak szakszerű, törvényes, határidőre történő elvégzéséért. 

d) Felelős az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásáért, 

együttműködik a társszervekkel, összehangolja a bűnüldözési feladatokat. 

e) Felelős az általános eredményességi mutatók javításáért. 

f) Kiadmányozási jogkört gyakorol a házkutatás, motozás, lefoglalás elrendelésére, 

meghatározza a bizonyítás tárgyát, a nyomozás keretét, taktikai elgondolásokat ad, illetve 

jóváhagy. Gondoskodik a határidő-hosszabbításról. 

g) Értékeli a nyomozás eredményességét, tapasztalatait és a szignalizációs tevékenység 

alakulását. Koordinál a társszervekkel, a Rendőrkapitányság többi szervezeti elemeivel és 

más kerületi szervekkel. Akció és portyaszolgálatot szervez. 

h) Operatív munkát az előírt jogszabály alapján végez, illetve végeztet. 

i) Szakirányítást végez a körzeti megbízottak nyomozási, illetve bűnügyi vonatkozású 

tevékenysége felett. 

                                                 
26 Módosította: 4/2020. (VII.20.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
27 Beiktatta: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
28 Módosította: 4/2020. (VII.20.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
29 Beiktatta: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
30 Beiktatta: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
31 Módosította: 2/2021. (VII.23.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
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j) Irányítja, koordinálja és felügyeli a bűnügyi technikai csoport tevékenységét, a 

csoportvezető részére külön irányítási és adatszolgáltatási kötelezettséget határoz meg. 

k) Végrehajtja a bűnügyi osztályvezető által meghatározott, hatáskörébe utalt egyéb 

feladatokat. 

l) 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, továbbá a kihirdetést követően keletkezett 

iratok illetékes járásbíróság részére soron kívül, legfeljebb 12 órán belül történő 

továbbítására.32, 33 

 

35. A VIZSGÁLATI ALOSZTÁLY VEZETŐJE 
a) Munkáját a bűnügyi osztályvezető közvetlen irányítása, utasítása, ellenőrzése alapján végzi, 

b) Az alosztályra szignált iratokat tovább szignálja az előadók felé. A folyamatban lévő 

ügyeket felül ellenőrzi, az előadókat beszámoltatja, az ügyészségi átiratokban kifogásolt 

nyomozati cselekmények végrehajtását ellenőrzi. 

c) Szervezi a vizsgálati munka folyamatát, felelős az alosztály szakszerű és törvényes 

feladatellátásáért, a vezetői utasítások, határidők és jelentések rendjének betartásáért. Ennek 

érdekében ellenőrzést végez. 

d) Gondoskodik az adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó szabályok 

betartásáról, a társszervekkel történő együttműködés és tájékoztatás rendjének 

érvényesítéséről a bűnüldözési feladatok Összehangolásáról. 

e) Kiadmányozási jogkört gyakorol házkutatás, motozás, lefoglalás elrendelésére. 

Meghatározza a bizonyítás tárgyát, a nyomozás keretét, taktikai elgondolásokat ad, illetve 

jóváhagy. 

f) Szükség esetén gondoskodik a határidő-hosszabbításról, és annak betartásáról. 

g) Végrehajtja a bűnügyi osztályvezető által meghatározott, hatáskörébe utalt egyéb 

feladatokat. 

h) 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, továbbá a kihirdetést követően keletkezett 

iratok illetékes járásbíróság részére soron kívül, legfeljebb 12 órán belül történő 

továbbítására.34, 35 

 

36. A GAZDASÁGVÉDELMI ALOSZTÁLY VEZETŐJE 
a) Felelős a hatékony bűnüldözési munkák tervezéséért, szervezéséért, azok törvényes és 

szakszerű ellátásáért. 

b) Az alosztályra szignált ügyekben meghatározza a végrehajtandó nyomozati cselekményeket. 

c) Kiemelt vagy soron kívüli ügyekben az azonnal végrehajtandó feladatokat folyamatosan 

ellenőrzi és szakmai irányítást gyakorol. 

d) Figyelemmel kíséri az alosztályon folyamatban lévő nyomozati, közigazgatási, titkos 

információgyűjtés körébe tartozó eljárásokat, azok határidejét. 

e) A szaknyomozókat legalább havonta egyszer beszámoltatja. 

f) Folyamatosan értékeli az alosztály munkáját, intézkedik a hiányosságok megszüntetésére. 

g) Folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a kerület bűnügyi helyzetét, hatáskörébe 

tartozóan ezzel összhangban határozza meg az alosztály hosszabb távú feladatait, ennek 

érdekében szorosan együttműködik a társ alosztályok, illetve osztályok vezetőivel. 

h) A kapitányságvezető által meghatározott időpontban vezető ügyeletesi feladatokat lát el. 

                                                 
32 Beiktatta: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
33 Módosította: 4/2020. (VII.20.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
34 Beiktatta: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
35 Módosította: 4/2020.(VII.20.) BRFK ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
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i) Végrehajtja mindazon feladatokat, mellyel a kapitány, illetve a bűnügyi osztályvezető 

megbízza. 

j) Köteles vezetői munkája során az előírásoknak megfelelően a Robotzsaru rendszert 

alkalmazni, és felelős azért, hogy állománya azt alkalmazza a nyílt ügyek feldolgozásakor. 

k) 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, továbbá a kihirdetést követően keletkezett 

iratok illetékes járásbíróság részére soron kívül, legfeljebb 12 órán belül történő 

továbbítására.36, 37 

 

37. AZ IGAZGATÁSRENDÉSZETI OSZTÁLY VEZETŐJE 
a) Egyszemélyi felelősséggel vezeti az osztályt, irányítja a munkaterületükön a szolgálat 

részére meghatározott alaptevékenységet végző munkatársakat. Feladata az osztály 

munkájának megszervezése, a lakossági ügyintézés folyamatosságának biztosítása, az ehhez 

szükséges feltételek megteremtése. 

b) Felelős az igazgatásrendészeti feladatok elvégzésének törvényességéért, szakszerűségéért. 

c) Felelős a szabálysértési eljárások törvényes lefolytatásáért, valamint felügyeli a személy-és 

vagyonvédelemmel, illetve magánnyomozói igazolványokkal és engedélyekkel kapcsolatos 

eljárásokat, 

d) szakirányítást gyakorol a kapitányság szervezeti elemei által végzett, igazgatásrendészeti 

körbe tartozó munka felett. 

e) Megismerteti, oktatja az új, illetve módosított normákat az érintett állomány részére. 

f) Szoros munkakapcsolatot tart a BRFK Rendészeti Szervek Igazgatásrendészeti Főosztállyal, 

valamint a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalával. 

g) Végrehajtja a kapitányságvezető által meghatározott, hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 

h) Az egyéni teljesítményértékelésről szóló jogszabályok által meghatározott egyéni és 

szervezeti teljesítményértékelés végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat ellátja, 

amelyek alapján értékelő vezetőként értékeli, illetve a minősítésre vonatkozó javaslatait 

elkészíti az Igazgatásrendészeti Osztály hivatásos és rendvédelmi alkalmazotti állománya 

vonatkozásában.38 

i) 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.39 

j) 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.40 

k)  A kapitányságvezető kijelölése alapján lefolytatja a Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában 

meghatározott rendelkezések megsértőivel szemben indult ügyekben az elsőfokú 

közigazgatási eljárást, közigazgatási bírságot szab ki.41 

                                                 
36 Beiktatta: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
37 Módosította: 4/2020. (VII.20.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
38 Beiktatta: 1/2020. (IV.30.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
39 Beiktatta: 7/2020. (XI.13.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
40 Beiktatta: 8/2020. (XI.20.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
41 Beiktatta: 1/2022. (I.27.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
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l)  Az osztály vezetője a Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott rendelkezések 

megsértőivel szemben indult elsőfokú közigazgatási eljárásban, valamint az engedélyügyi 

eljárásokban kiadmányozási jogkörét a kapitányságvezető nevében és megbízásából gyakorolja.42 

 

38. A KÖRZETI MEGBÍZOTTI ALOSZTÁLY VEZETŐJE 
a) Feladatait a rendészeti osztályvezető irányításával, közvetlen alárendeltségében látja el. 

b) Meghatározza Budapest XII. kerület közigazgatási területén a körzeti megbízotti szolgálat 

ellátásának helyi feladatait illetve a körzeti megbízottakra vonatkozó magatartási, biztonsági 

rendszabályokat. 

c) Folyamatosan gyűjti a szolgálatellátásra vonatkozó adatokat, rendőri intézkedéseket elemzi, 

értékeli a közbiztonsági és a bűnügyi helyzet alakulását, az állampolgárok és az 

önkormányzatok közbiztonsági helyzettel összefüggő észrevételeit. 

d) Szakmai felügyeletet gyakorol alárendeltjei munkájában. 

e) Személyében felelős alárendeltjeinek munkájáért, erkölcsi, fegyelmi helyzetéért. 

f) Előzetesen jóváhagyott ellenőrzési terv alapján ellenőrzi alárendeltjei munkáját. 

g) Figyelemmel kíséri a működési területén elkövetett jogsértéseket, értékeli beosztottjai 

szolgálati tevékenységét, a tett intézkedéseket, azok szakszerűségét, jogszerűségét. 

Következtetéseit felhasználja a szolgálat tervezésénél és a feladatok meghatározásánál. 

/Szervezi és ellenőrzi alárendeltjei tevékenységét, szolgálatát. Ellenőrzi az okmányok, iratok, 

előírásoknak való megfelelőségét, gondoskodik nyilvántartásukról, felterjesztésükről, 

továbbításukról. 

h) Eligazítja és beszámoltatja beosztottjait, tételes és célellenőrzést végez. 

i) Rendszeresen ellenőrzi a körzeti megbízottak szolgálati helyiségeit és fogadóóráit, segítséget 

nyújt az állampolgárok által tett bejelentések és a panaszok gyors, szakszerű és törvényes 

elintézéséhez. 

 

39. A JÁRŐRSZOLGÁLATI ALOSZTÁLY VEZETŐJE 

a) Feladatait a rendészeti osztályvezető irányításával, közvetlen alárendeltségében látja el. 

b) A vonatkozó parancsok, utasítások és szabályzatok alapján tervezi, szervezi, irányítja és 

ellenőrzi a járőr, mozgóőr. objektumőr, fogda- és kísérő őri szolgálatot. 

c) Külön utasítás alapján részt vesz a rendőri csapaterő fegyveres biztosítási, közbiztonsági 

ellenőrző, razzia szolgálatokban, rendezvénybiztosításokban és ellenőrzésekben. 

d) Munkáját a rendészeti osztályvezető közvetlen irányítása, utasítása, ellenőrzése alapján 

végzi. 

e) Meghatározza a Budapest XII. kerület közigazgatási területén az őr és járőr szolgálat 

ellátásának helyi feladatait illetve a járőrökre, őrökre, szolgálatparancsnokokra 

(szolgálatirányító) vonatkozó magatartási, biztonsági rendszabályokat. 

f) Folyamatosan gyűjti a szolgálat ellátásra vonatkozó adatokat, rendőri intézkedéseket elemzi, 

értékeli a közbiztonsági és a bűnügyi helyzet alakulását, az állampolgárok és az 

önkormányzatok közbiztonsági helyzettel Összefüggő észrevételeit. 

g) Kialakítja a kapitányság járőrkörzeteit, mozgóőr körzeteit, a járőr útvonalakat, kidolgozza az 

őrutasításokat és a járőr útirányterveket. 

h) Naponta beszámoltatja a szolgálatparancsnokot (szolgálatirányító) a napi munkavégzéssel 

kapcsolatban, meghatározza a teljes Őr- és Kísérőszolgálati Alosztályra vonatkozó 

feladatokat és azt havonta egy alkalommal parancsnoki eligazítás keretében értékeli az előző 

havi szolgálati feladatokat, illetve meghatározza a következő időszak feladatait. 

i) Szervezi, ellenőrzi és végrehajtja a napi járőr és őrszolgálatot, részt vesz a járőrök, őrök 

eligazításában, beszámoltatásában, ezeket ellenőrzi. 

                                                 
42 Beiktatta: 1/2022. (I.27.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
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j) Elvégzi a jelentések, feljelentések, rendőri intézkedések elleni panaszok revízióját, továbbá 

gondoskodik a szolgálati okmányok vezetéséről. 

k) Személyében felelős alárendeltjeinek munkájáért, erkölcsi, és fegyelmi helyzetéért. 

l) Figyelemmel kíséri a működési területén elkövetett jogsértéseket, értékeli beosztottai 

szolgálati tevékenységét, a tett intézkedéseket, azok szakszerűségét, jogszerűségét. 

m) Szervezi és ellenőrzi alárendeltjei tevékenységét, szolgálatát. Ellenőrzi az okmányok, iratok 

előírásoknak való megfelelőségét, gondoskodik nyilvántartásukról, felterjesztésükről, 

továbbításukról. 

n) Minden hónap végére összesíti az állomány által teljesített túlórákat, illetve a délutáni és 

éjszakai szolgálatok során akkumulált pótlékokat. 

o) 7 nappal előre megtervezi a napi szolgálati beosztást, a meglévő erők és eszközök 

felhasználását, elvégzi a szükséges átcsoportosításokat és meghatározza a fő feladatokat. 

 

40. AZ ŐR- ÉS KÍSÉRŐSZOLGÁLATI ALOSZTÁLY VEZETŐJE 

a) Feladatait a rendészeti osztályvezető irányításával, közvetlen alárendeltségében látja el. 

b) Feladata a vonatkozó parancsok, utasítások, szabályzatok és az osztályvezető iránymutatásai 

alapján tervezni, szervezni és ellenőrizni a felállított őrök és a kísérőőrök szolgálatát. 

c) Felelős az előállító helyiség biztonságos, szakszerű őrzéséért, a fogvatartottak jogainak 

biztosításáért. 

d) Azonnalos intézkedést tesz a hozzá érkezett rendőri intézkedés elleni panaszok ügyében. 

e) Külön jogszabályban meghatározottak szerint köteles eljárni, illetve kivizsgálni a rendkívüli 

eseményt, a fegyverhasználatot és a kényszerítő eszközök alkalmazását. 

f) Folyamatosan elemzi, értékeli a terület közrendjét, közbiztonságát. 

g) Folyamatosan ellenőrzi az előállító helyiség szolgálati okmányait. 

 

 

IX. FEJEZET 

 

A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY FŐBB FELADATAI 

 

41. A Rendőrkapitányság személyi állománya hivatásos állományú rendőrökből, 

kormánytisztviselő és közalkalmazotti állományból áll. Az ügyrend alapján készített 

munkaköri leírások tartalmazzák részletesen az egyes beosztásokban dolgozók feladatait. A 

Rendőrkapitányságon - külön szerződés alapján, az abban foglaltak szerint az állományba 

nem tartozó - közfoglalkoztatottak is végezhetnek munkát. 

42. Az állomány tagjai a tevékenységi körükre vonatkozó jogszabályokban, normákban, 

szakmai előírásokban és 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. 

 

43. 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. 

44. Az előadói íven vagy eljárási iraton jogosultak feltüntetni, ha a felettes vezető 

rendelkezéseivel nem értenek egyet, a feladatot azonban felettesük utasítási szerint kötelesek 

végrehajtani, kivéve, ha azzal bűncselekményt valósítanának meg. 
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45. Tevékenységük során be kell tartaniuk az adat- és minősített adatvédelmi, valamint az 

ügykezelésre vonatkozó szabályokat. Kötelesek a tudomásukra jutott minősített adatot 

megőrizni, az előírt határidőket betartani. 

 

46. A kiadmányozásra előkészített ügyiratokat - ha a vezető másként nem rendelkezett - 

szolgálati út betartásával felterjesztik a kiadmányozásra jogosulthoz. 

 

47. A külön rendelkezésekben meghatározottak szerint teljesítik jelentési kötelezettségüket. 

 

48. Folyamatosan gondoskodnak szakmai és jogi ismereteik bővítéséről. A hivatásos állomány 

tagja a magasabb beosztáshoz szükséges képzettség megszerzése érdekében pályázat alapján 

rendészeti vagy polgári oktatási intézményben tanulmányokat folytathat, jogosult doktori 

képzésben részt venni a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek és szabályok 

szerint, továbbá ötévenként legalább egyszer köteles szakmai továbbképzéseken részt venni. 

Jogosult a saját elhatározásán alapuló egyéni tanulásra. 

 

49. A meghatározott beosztások betöltése esetén teljesíti vagyonnyilatkozat tételi 

kötelezettségét. 

 

50. A hivatásos állomány tagja a vele kapcsolatos munkáltatói intézkedések miatt a rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 

XLII. törvény szerinti jogorvoslati lehetőségekkel élhet.43 

 

51. Gondoskodnak fizikai állóképességük fejlesztéséről, betartják az egészségük megóvása, 

illetőleg gyógyulásuk érdekében az előírt orvosi utasításokat és gyógymódokat. Kötelesek 

megjelenni az időszakos, illetve soron kívüli egyészségi, 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. 

 

52. A Rendőrkapitányság dolgozója a tudomására jutott hivatalos információt az illetékes 

szervezeti elemhez eljuttatja, illetve szükség esetén az információ alapján hivatalból eljárást 

kezdeményez. 

 

53. A hivatásos állomány tagja szolgálati jogvitát kezdeményezhet a teljesítményértékelés 

valótlan ténymegállapításai miatt. 

 

 

X. FEJEZET 

 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG MŰKÖDÉSE 

 

54. A HELYETTESÍTÉS RENDJE 
a) A kapitányságvezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén a Bűnügyi Osztály vezetője 

helyettesíti, aki a kapitányságvezető távollétében — akadályoztatása esetén - nevében és 

megbízásából gyakorolja a kiadmányozási jogköreit, valamint mindazon jogköröket, amelyeket a 

kapitányságvezető a hatáskörébe utal.44 

                                                 
43 Módosította: 4/2020. (VII.20.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
44 Módosította: 2/2021. (VII.23.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
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b) A kapitányságvezető és helyettese egyidejű távolléte vagy akadályoztatása esetén az ezzel a 

feladattal megbízott osztályvezető látja el a kapitányságvezető feladatkörét, ennek hiányában az 

alosztályvezetők közül kell megbízni helyettesítőt. 

c) Hivatali időn túl a Rendőrkapitányságon a csoportvezető (készenléti) külön rendelkezések 

szerint gyakorolja a rendőrkapitány jogkörét. 

d) Az osztályvezető helyettesek azok az alosztályvezetők, akiket a rendőrkapitány erre a 

feladatra kijelöl. Az osztályvezetők és alosztályvezetők akadályoztatása, távolléte esetén a 

helyettesítés egyedi kijelölés alapján történik. 

 

55. A JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK SZEMÉLYHEZ KÖTÖTTSÉGE 
a) A vezetői jogkörök közvetlenül vagy közvetett módon, a jogkör átruházása útján 

gyakorolhatóak. 

b) Közvetlen a jogkör gyakorlása, ha a jogosult vezető személyesen - vagy ügyrendi, kinevezett 

helyettese e minőségében - jár el az ügyben, 

c) Közvetett a jogkör gyakorlása, ha a jogosult vezető ügyrendben, külön irányítási eszközzel 

írásban, közvetlen szóbeli megbízással jogosít beosztottat a jogkör gyakorlására, a jogosított a 

jogosult vezető "nevében és megbízásából" jár el. 

d) Jogkör gyakorlásának átruházása esetén ügyrendben, vagy erre írásban kifejezetten kell 

rendelkezni, a jogosított saját nevében, "átruházott jogkörben" jár el. 

e) Az átruházott jogkör másra tovább nem ruházható át, csak közvetlenül gyakorolható. 

f) Nem tekinthető a jogkör továbbadásának, ha több személy, azonos időben, egymástól 

függetlenül is jogosult a jogkör gyakorlására. 

g) Tilos átruházni, közvetett módon gyakorolni azokat a jogköröket, amelyeket külön 

jogszabályok, utasítások kifejezetten, meghatározott vezető hatáskörébe utalnak. 

 

56. A RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÉRTEKEZLETI RENDJE 
A vezetői értekezletek az irányításnak és a szakmai irányításnak olyan fórumai, amelyeken az 

elöljáró az időszerű feladatokat meghatározza, koordinálja és értékeli a végrehajtás színvonalát. 

 

A kapitányságvezető a következő értekezleteket tartja: 
a) Napi koordinációs értekezlet 

Állandó résztvevői: osztályvezetők, hivatalvezető, csoportvezető (készenléti), eseti berendeltek. 

Napirend: időszerű szervezet-irányítási és hatósági feladatok, a közrend és a bűnügyi helyzet 

eseményei. 

b) Vezetői értekezlet 

Állandó résztvevői: osztályvezetők, hivatalvezető, alosztályvezetők, eseti berendeltek, 

meghívottak. 

Napirend: a féléves munkatervben rögzítettek szerint, elöljáró, vagy a rendőrkapitány utasítása 

alapján. 

c) Éves értékelő értekezlet 

Résztvevői: a rendőrkapitány utasítása szerint a vezetők, hivatalvezető és a berendelt állomány, az 

együttműködő szervek meghívott vezetői, képviselői. 

d) Állománygyűlés 

Fontos szakmai, szervezeti és személyi kérdésekben, illetve tájékoztatás céljából állománygyűlést 

kell tartani a rendőrkapitány, vagy elöljárója utasítása alapján. 

Az értekezletekről - a napi koordinációs értekezlet kivételével - ha nem készül jegyzőkönyv, írásos 

emlékeztetőt kell készíteni. 

A napirendek írásos előterjesztését a rendőrkapitány hagyja jóvá, az értekezletet megelőző 

legkésőbb 10. napon az írásos előterjesztéseket kézbesíteni kell a résztvevőknek. 

Indokolt esetben a napirend előzetes egyeztetését rendelheti el a rendőrkapitány, a fennmaradó 

véleményeltéréseket írásban csatolni kell az előterjesztéshez. 
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57. A RENDŐRKAPITÁNYSÁG TERVEZÉSI RENDSZERE 

A Rendőrkapitányságon az alábbi terveket kell készíteni: 
a) éves munkaterv: amely tartalmazza az előző év értékelése alapján a szervezeti egységek 

legfontosabb időszerű feladatait, 

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

kötelező időszakonként ellenőrizni, másrészt a rendőrkapitány indokoltnak tart, 

c) szakfeladati tervek: az egyes tevékenységek (pl.: objektumvédelem, katasztrófa-elhárítás, tűz 

elleni védekezés, magasabb készültségbe helyezés és különleges jogrendi időszak 

feladataira való felkészüléshez, végrehajtásához szükséges tervek) teljesítése szabályainak 

rögzítésére, 

d) továbbképzési és oktatási terv: tartalmazza azon elméleti és gyakorlati oktatások rendjét, 

amelyek évenkénti végrehajtása a szakmai munkavégzés teljesítéséhez indokolt, 

e) eseti tervek készíthetők egyes feladatok, bonyolultabb folyamatok teljesítése érdekében, 

f) elöljáró utasítására készített egyedi tervek, 

g) hatósági és szakfelügyeleti hatósági ellenőrzések tervei: hatósági-rendészeti jogkörökben 

végzett ellenőrzésekre kiterjedően ellenőrzések terveit többek között: 

h) a polgári fegyveres őrség(ek) ellenőrzéséről, 

i) a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenység 

ellenőrzéséről, 

j) a fegyver-igazgatás és az idegenrendészet hatáskörbe utalt kérdéseiről. 

 

58. A RENDŐRKAPITÁNYSÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE 
a) A Rendőrkapitányság a közbiztonság fenntartása, feladatainak eredményes ellátása 

érdekében szoros kapcsolatot tart a BRFK vezetésével és szervezeti elemeivel, amelynek 

keretében különösen: 

b) teljesíti a BRFK felé történő jelentési kötelezettségét, 

c) a BRFK állásfoglalását alapul véve alakítja ki az egységes jogalkalmazást. 

d) Együttműködik Budapest Főváros Önkormányzatával és Budapest Főváros XII. kerület 

Hegyvidék Önkormányzatával. 

e) A jogszabályokban előírtak szerint segíti az állami és önkormányzati szervek hivatalos 

eljárásaik eredményességének biztosítása érdekében. 

f) A kapitányságvezető folyamatos kapcsolatot tart az ügyészi és bírósági szervekkel az 

eljárások érvényessége, szakszerűsége és időszerűsége, a jogszabályok helyes és egységes 

értelmezése, alkalmazása érdekében. 

g) A kapitányságvezető budapesti rendőrfőkapitány utólagos jóváhagyása mellett - 

együttműködési megállapodásokat köthet a helyi szintű, illetékességi területén működő állami 

és rendvédelmi szervekkel, valamint társadalmi szervezetekkel. 

h) A Rendőrkapitányság együttműködik továbbá a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidék 

Önkormányzat által alapított Budapest Hegyvidék Közrendvédelmi Közalapítvánnyal. 

 

59. KIADMÁNYOZÁSI JOG 
a) A kapitányságvezető kiadmányozza: 

aa)  a felettes szervek vezetői felé irányuló ügyiratokat, 

ab) azokat az intézkedéseket, amelyeket jogszabály, a közjogi szervezetszabályozó eszköz, 

illetve az ügyrend kizárólagos hatáskörébe utal, 

ac) mindazon egyéb ügyiratokat és normákat, amelyeket hatáskörébe von. 

b) Az osztályvezetők kiadmányozzák: 

ba) a rendőrkapitány kizárólagos hatáskörébe nem tartozó jogszabály, vagy a közjogi 

szervezetszabályozó eszközök és belső normák, valamint az ügyrend által hatáskörükbe utalt 

ügyiratokat, 
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bb) a rendőrkapitány által külön utasításban, vagy egyedi rendelkezés alapján hatáskörükbe 

utalt ügyek iratait, 

bc) hatáskörükbe vont ügyek iratait, 

c) Az osztályvezetők, illetve alacsonyabb jogállású vezetők kiadmányozzák: 

ca) a hatáskörükbe utalt ügyek iratait a kapitányságvezető külön utasításának megfelelően. 

d) Közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegésekkel kapcsolatos helyszíni eljárás 

során kiadmányozási jogkörrel rendelkezik a Rendészeti Osztály teljes hivatásos személyi 

állománya. 

e) Az ideiglenes megelőző távoltartást elrendelő határozat meghozatala során a feladat 

végrehajtására a vezető ügyeletes kiadmányozási jogkört gyakorolhat. 

f) 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.45 

g) 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.46 

60. A SZAKMAI IRÁNYÍTÁS VONATKOZÓ SZABÁLYAI 
a) A szakmai irányítás keretében a feljogosított szervek által tett javaslatok, iránymutatások, 

állásfoglalások figyelembe vételével kötelesek a Rendőrkapitányság szervezeti elemei a 

munkájukat végezni, amelyek nem rónak közvetlen végrehajtási kötelezettséget az irányított 

szervre, azonban az eltérő véleményt írásba foglalva kell a szakmai irányító szervvel közölni. 

b) A szakmai irányítás keretében kapott utasítások tekintetében végrehajtási kötelezettség terheli 

a Rendőrkapitányság szervezeti elemeit. Amennyiben az irányított szerv vezetője a kapott 

utasítással nem ért egyet, halasztó hatállyal nem bíró kifogást terjeszthet elő a szakmai irányító 

vezető szolgálati feletteséhez. 

 

61. AZ ELLENŐRZÉSEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 
a) Az ellenőrzések célja a feladatok törvényes, szakszerű, célszerű, hatékony ellátásának, az 

utasítások teljesítésének, a célkitűzések teljesülésének figyelemmel kísérése, vizsgálata, az 

akadályozó körülmények és azok megszüntetése lehetőségének feltárása. 

b) Az ellenőrzésekre vonatkozóan az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III.9) ORFK 

utasítás szerint kell eljárni. 

c) A kapitányságvezető belső ellenőrzési jogkörének gyakorlása során meghatározott feladatok 

ellátását, illetve konkrét személyek tevékenységét vizsgálja. 

d) A Rendészeti Osztály vezetője, alosztályvezetői havonta ellenőrzési tervet készítenek, 

melyben rögzítik a különböző napszakokban végzendő ellenőrzések időpontjait. 

e) Az előállító helyiség ellenőrzését a külön jogszabályban meghatározott rendszer szerint kell 

elvégezni. 

f) a munkaidőn kívüli időszakra szervezett vezetői ügyeletes köteles ellenőrzést végezni a 

csoportvezető (készenléti) szolgálatnál, a szolgálatparancsnok (szolgálatirányító) szolgálatnál, a 

Rendőrkapitányság előállító helyiségében és a közterületi szolgálat ellátása körében. 

 

62. NORMAALKOTÁS 
A Normaalkotási Szabályzat szerinti kapitányságvezetői normák szakmai előkészítése a tárgy 

szerint elsődlegesen érintett szakterület (osztály) vezetőjének feladata. A normaszerű 

szerkesztésről, a jogrendszeri illeszkedésről, a szakterületek közötti koordinációról a 

kapitányságvezető gondoskodik. 

                                                 
45 Beiktatta: 7/2020. (XI.13.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
46 Beiktatta: 8/2020. (XI.20.) BRFK XII. ker. Rk. Vezetőjének Intézkedése 
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63. A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ JÓVÁHAGYJA 
a) A személyi állomány munkaköri leírásait, 

b) a szervezeti elemek jelentéseit, az általa elrendelt ellenőrzésekről készített összefoglalókat, 

c) a szervezeti elemek által készített terveket, 

d) azokat az intézkedési terveket, amelyek a hatáskörébe tartoznak, vagy hatáskörébe vont, 

e) közvetlen alárendeltjei szabadságolási tervét, 

f) a vezetői értekezletek előterjesztéseit, 

g) a szervezeti elemek közötti átcsoportosításra irányuló javaslatokat. 

 

64. A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ JOGOSULT 
a) Elrendelni a szükséges létszám átcsoportosítását - állományviszonyt nem érintően - egyes 

feladatok teljesítése érdekében, 

b) javaslatot tenni az állománytábla módosítására. 

 

65. A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JELENTÉSI RENDJE 
a) A kapitányságvezető a budapesti rendőrfőkapitánynak köteles jelenteni, felterjeszteni: 

b) a Rendőrkapitányság munka- és ellenőrzési terveit, a végrehajtásukról szóló jelentést, 

c) a budapesti rendőrfőkapitány által elrendelt jelentéseket, intézkedési terveket, 

d) a hatáskört meghaladó szervezeti és személyi döntésekre irányuló javaslatait, 

e) az előírt jelentési kötelezettségeket tartalmazó dokumentumokat, 

f) az általa indokoltnak és szükségesnek tartott jelentéseket, javaslatokat, észrevételeket. 

g) Amennyiben a kapitányságvezető külön utasítás alapján nem a szolgálati út betartásával tett 

jelentést, erről haladéktalanul jelentést tesz a budapesti rendőrfőkapitánynak. 

h) A csoportvezető (készenléti) a vonatkozó külön szabályok szerint tesz eleget általános és 

rendkívüli jelentési kötelezettségeinek. 

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

kötelezettségeiknek. 

 

66. IRATKEZELÉS 
Az ügykezelés rendszere a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 

szóló 1995. évi LXVI. tv., a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 

szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. Rendelet, valamint az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. 

(XII. 29.) ORFK utasítás rendelkezései alapján működik. 

 

 

XI. FEJEZET 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

67. A jelen ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az SZMSZ rendelkezései és a munkaköri 

leírások irányadóak. 

 

68. Jelen ügyrend a budapesti rendőrfőkapitány jóváhagyásával válik érvényessé és a jóváhagyást 

követő nyolcadik napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a BRFK XII. kerületi 

Rendőrkapitányság ügyrendjének kiadásáról szóló 4/2013. (XII.23.) kapitányságvezetői 

intézkedés. 

 

69. Az osztályvezetők és a hivatalvezető az ügyrend jóváhagyását követő 30 napon belül 

kötelesek elkészíteni a változásnak megfelelő munkaköri leírásokat. 
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70. Az ügyrendet a Rendőrkapitányság teljes személyi állományával ismertetni kell. 

 

 

 

 

 

 Sztanyó István r. alezredes 

 rendőrségi tanácsos 

 kapitányságvezető 
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