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           25/2017. (VII. 28.) BRFK 

 

INTÉZKEDÉSE 

 

a Budapesti Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

/egységes szerkezetben a 11/2018. (IV. 12.) BRFK intézkedéssel, a 22/2018. (VI.13.) 

BRFK intézkedéssel, a 41/2018. (X. 15.) BRFK intézkedéssel, a 24/2019. (IX. 27.) BRFK 

intézkedéssel, az 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedéssel, valamint a 30/2021. (X. 26.) 

BRFK intézkedéssel/ 

 

 

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

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. 

§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság szervezetéről, 

irányítási és működési rendjéről kiadom az alábbi 

 

 

i n t é z k e d é s t: 

 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. Az intézkedés (a továbbiakban: SZMSZ) hatálya kiterjed a Budapesti Rendőr-

főkapitányságra (a továbbiakban: BRFK), valamint az irányítása alatt álló 
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rendőrkapitányságokra (a továbbiakban: rendőrkapitányságok), e szervek teljes 

személyi állományára.1 

 

 

 

II. FEJEZET 

A BRFK 

 

2. A BRFK szervezeti felépítését az SZMSZ 1. melléklete, a BRFK, illetve az illetékességi 

területén működő rendőrkapitányságok nyomozó szervezeti elemeinek (a továbbiakban: 

nyomozó szerv) felsorolását az SZMSZ 2. melléklete, a BRFK szervezeti ábráját az 

SZMSZ 3. melléklete, a BRFK Alapító Okiratában foglalt egyes adatokat az SZMSZ 4. 

melléklete, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket az SZMSZ 

5. melléklete tartalmazza.  

 

 

III. FEJEZET 

A BUDAPESTI RENDŐRFŐKAPITÁNY  

 

3. A budapesti rendőrfőkapitány a BRFK szervezeti elemeit, valamint az irányítása alatt álló 

rendőrkapitányságokat közvetlenül, illetve helyettesei és a közvetlen alárendeltségébe 

tartozó vezetők útján irányítja. Közvetlen alárendeltségében működik a Tevékenység-

irányítási Központ (a továbbiakban: TIK), a Humánigazgatási Szolgálat, az Ellenőrzési 

Szolgálat, a Hivatal, az Általános Jogi és Perképviseleti Főosztály, a Főkapitányi 

Titkársági Osztály, a Költségvetési Ellenőrzési Osztály és a Kommunikációs Osztály. 

 

4. A budapesti rendőrfőkapitány vezetői, irányítói és szakmai irányítói jogkörében:  

a) felel a BRFK törvényes, szakszerű és eredményes működéséért;  

b) képviseli a BRFK-t, szerződéseket köthet és kötelezettségeket vállalhat;  

c) kezdeményezi a BRFK működését, feladatkörét érintő jogszabály, közjogi 

szervezetszabályozó eszköz kiadását, módosítását, normatív intézkedést ad ki; 

d) intézkedik az alárendeltségébe tartozó vezetők által kiadott belső rendelkezések 

módosítására, hatályon kívül helyezésére, amennyiben azok jogszabállyal, közjogi 

szervezetszabályozó eszközzel vagy belső normával ellentétesek; 

e) a Fővárosi Közgyűlést évente tájékoztatja a főváros közbiztonságának helyzetéről, 

az annak javítása érdekében tett intézkedésekről, megteszi a szükséges 

intézkedéseket, amennyiben a kerületi önkormányzat vagy a Fővárosi Közgyűlés a 

rendőrkapitány beszámolóját ismételten nem fogadja el; 

f) köteles kivizsgálni, illetve kivizsgáltatni a rendkívüli esemény, a fegyverhasználat és 

a kényszerítő eszköz alkalmazásának körülményeit;  

g) jogosult – a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 

58. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített kivétellel – a BRFK illetékességi területén 

csapaterő alkalmazását, fokozott ellenőrzést, közrendvédelmi, közlekedési, 

idegenrendészeti és bűnügyi akciót, illetve az Rtv. 37/A. §-ában szabályozott kiemelt 

biztonsági intézkedést elrendelni; 

h) jogosult a BRFK illetékességi területén – az autópálya, autóút kivételével – útzár 

alkalmazásának elrendelésére;  

i) jogosult a fogvatartási helyek általános ellenőrzésére;  

                                                           
1 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
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j) engedélyezi a TIK, a Humánigazgatási Szolgálat, az Ellenőrzési Szolgálat, a Hivatal, 

az Általános Jogi és Perképviseleti Főosztály, a Költségvetési Ellenőrzési Osztály, a 

Főkapitányi Titkársági Osztály, a Kommunikációs Osztály és a rendőrkapitányságok 

hivatásos állományú tagjának engedélyhez kötött nyilvános szereplését;  

k) engedélyezi a hivatalos külföldi utazásokat, külföldi hivatalos delegációk fogadását;  

l) irányítási és utasítási jogkörrel rendelkezik a rendőrkapitányságok vezetői felett; 

m) a BRFK bármely beosztottját szóban vagy írásban jelentéstételre kötelezheti, 

beszámoltathatja, továbbá jogosult a BRFK-n folyamatban lévő ügyet hatáskörébe 

vonni;  

n) felelős a különleges jogrend időszaka feladatainak szervezéséért és teljesítéséért, a 

különleges jogrendhez kapcsolódó tevékenységgel kapcsolatban éves jelentést készít 

Budapest főpolgármesterének; 

o) rendőrőrs, valamint rendőrkapitányság létrehozásával és megszüntetésével 

kapcsolatban megteszi a szükséges intézkedéseket; 

p) intézkedik a BRFK gazdasági-pénzügyi rendjének kialakítására; 

q) gondoskodik a kötelezettségvállalási előírások betartásáról; 

r) felelős a Magyar Államkincstár, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: 

NAV) és egyéb állami szerv felé irányuló adatszolgáltatás végrehajtásáért; 

s) működteti a belső kontrollrendszert, a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Korm. rendeletben meghatározott 

feladatokat a Költségvetési Ellenőrzési Osztály útján látja el; 

t)  a szervezeti integritás bejelentések kezelésének eljárásrendjéről szóló BRFK 

intézkedésben foglaltaknak megfelelően gondoskodik a folyamatgazda kijelöléséről; 

u) gondoskodik a tevékenység-irányítási rendszer működtetéséről; 

v) gondoskodik a Honvédelmi Intézkedési Tervben foglalt feladatok 

begyakoroltatásáról, a végrehajtáshoz szükséges erők-eszközök rendelkezésre 

állásáról; 

w) kijelöli a BRFK biztonsági összekötőjét, gondoskodik a BRFK létfontosságú 

rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről; 

x) a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesen keresztül irányítja a BRFK Bűnügyi Szervek 

(a továbbiakban: BRFK BSZ) Bűnügyi Főosztály Értékelő Elemző Osztály szakmai 

tevékenységét. 

 

5. A budapesti rendőrfőkapitány hatóságvezetői jogkört gyakorol, ennek során:  

a) a területi nyomozó hatóság vezetőjeként gondoskodik a Rendőrség szerveiről és a 

Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. 

rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásáról; 

b) gondoskodik a forrónyomos tevékenység egységes végrehajtásáról szóló ORFK 

utasításban foglalt feladatok ellátásáról; 

c) jogosult előterjesztést tenni a titkos információgyűjtés körében különleges eszközök 

alkalmazásának engedélyezésére, illetve a törvényben meghatározott feltételek 

fennállása esetén jogosult alkalmazásuk sürgősségi elrendelésére;  

d) irányítja a rendőrkapitányságok mint szabálysértési hatóságok munkáját, valamint a 

bírósági eljárást előkészítő eljárást lefolytató hatóságok munkáját, dönt a hatásköri, 

illetékességi viták ügyében; 

e)  megteszi a szükséges intézkedéseket a BRFK hatáskörébe utalt, közigazgatási 

hatósági eljárások teljesítése érdekében,  

f) a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 

végrehajtásáról szóló törvény alapján a rendőrkapitányságok fogdái és a BRFK 

központi fogdáját illetően a fogvatartásért felelős vezető; 
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g) dönt a különböző szervezeti elemek közötti ügymegosztás tekintetében; 

h) gondoskodik a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvényhez (a továbbiakban: 

Gytv.) kapcsolódó döntések meghozataláról, illetve a bejelentés szerinti rendezvény 

tudomásulvételéről;2 

i) díjkitűzési jogot gyakorol; 

j) dönt a helyi nyomozó szervek hatáskörébe tartozó egyes bűnügyek területi szerv 

hatáskörébe vonásáról; 

k) felelős azért, hogy az általa irányított szervezet által kiadmányozandó 

dokumentumokat a hatáskör jogosultjai, illetve az SZMSZ-ben kiadmányozási 

joggal megbízott vezetők kiadmányozzák; 

l) gondoskodik a területi nyomozó hatóság előtt folyamatban lévő büntetőeljárásokban 

a vagyon-visszaszerzéssel, illetve vagyonkutatással kapcsolatos feladatok 

ellátásáról.3 

 

6. A budapesti rendőrfőkapitány szervezet- és tevékenység-irányítási jogkörében:  

a) gyakorolja az SZMSZ-ben átruházott jogkörök kivételével a munkáltatói jogköröket, 

valamint a szervezési jogköröket; 

b) nemzetbiztonsági ellenőrzést kezdeményez a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 

törvényben, valamint a vonatkozó belügyminiszteri rendeletben meghatározott 

személyi kör vonatkozásában;  

c) megállapítja „Az Év Budapesti Rendőre” cím, a ,,Közbiztonsági díj” és a 

„Budapestért Emlékplakett” feltételeit és eljárási rendjét; 

d) felelős a személyi állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetéért, szolgálati fegyelméért, a 

belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 

parancsnoki nyomozásának különös szabályairól szóló 11/2018. (V. 30.) BM 

rendelet alapján katonai nyomozó hatóságként jár el;4 

e) fegyelmi jogkört gyakorol, amellyel összefüggésben – a Humánigazgatási Szolgálat 

vezetőjének (a továbbiakban: humánigazgatási szolgálatvezető) javaslata alapján – 

kijelöli az eljáró személyeket; 

f) gondoskodik 

fa) a munkáltatói jogköre alá tartozó személyi állományt érintően bekövetkezett 

baleset minősítéséről, 

fb) a munkáltatói jogköre alá tartozó személyi állomány kárigényének elbírálásáról, 

fc) a munkáltatói jogköre alá tartozó személyi állomány tagja tekintetében a 

kártérítési felelősség megállapításáról, valamint 

fd) a kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben a rendőrkapitányságok 

hivatásos állományának tagjai részéről előterjesztett panaszok másodfokú eljárásban 

történő elbírálásáról;5 

g) másodfokon dönt a rendőrkapitányság vezetője által első fokon kiszabott fegyelmi 

fenyítés ellen benyújtott panasz ügyében; 

h) figyelemmel kíséri a személyi állomány egészségügyi, fizikai és pszichikai 

alkalmassági helyzetét, megteszi a szükséges intézkedéseket, gondoskodik a 

személyi állomány képzéséről és továbbképzéséről;  

i) intézkedik az utánpótlással és a nyugállományba helyezéssel kapcsolatos feladatok 

ellátására;  

                                                           
2 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
3 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
4 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
5 Módosította: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 



5 

 

 

 

j) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben (továbbiakban: Hszt.), valamint a 

rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 

19.) Korm. rendeletben meghatározott esetekben javaslatot tesz az országos 

rendőrfőkapitánynak a BRFK hivatásos tiszti állomány szolgálati beosztásba történő 

kinevezésére és jogviszonyának megszüntetésére; 

k) irányítja a BRFK gazdálkodását, intézkedéseket tesz a működési feltételek 

biztosítására és a rendelkezésre álló eszközök ésszerű, takarékos használatára, felelős 

a beszámolási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért, hitelességéért;  

l) biztosítja a személyi állomány szociális ellátását, javadalmazását, megteszi a 

szükséges intézkedéseket a lakás- és szociális bizottság létrehozása és működése 

érdekében, amely szervezet javaslatait figyelembe veszi a szociális juttatások 

elosztása során; 
m) jóváhagyja a lakásbizottság javaslatát a lakáscélú támogatáshoz biztosított 

munkáltatói kölcsönre vonatkozóan; a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

miniszteri rendelet alapján a belügyi lakások tekintetében engedélyezi a bérlő 

kijelölését, valamint javaslatot tesz a lakások elidegenítésére; 
n) képviseli a BRFK-t a nemzetközi kapcsolattartás során, meghatározza ennek rendjét;  

o) a BRFK kommunikációs tevékenységéről a BRFK szóvivője és a Kommunikációs 

Osztály útján gondoskodik; 

p) gondoskodik a BRFK adatvédelmi és adatbiztonsági intézményrendszerének 

kiépítéséről, az adatkezelés törvényességéről, az adatvédelmi és adatbiztonsági 

szabályok megtartásáról, a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 

kiadásáról;6 

q) 7felelős az elektronikus ügyintézési és ügykezelési szabályok megtartásáért, valamint 

gondoskodik a BRFK Biztonsági Szabályzatának, a BRFK Másolatkészítési 

Szabályzatának és a BRFK Elektronikus Aláírási és Elektronikus Bélyegzési 

Szabályzatának kiadásáról; 

r) gondoskodik a BRFK számítástechnikai eszközeinek és informatikai rendszerének 

rendeltetésszerű működtetéséről, a biztonsági rendszabályok betartásáról;  

s) biztosítja a BRFK személyi állománya számára a szolgálatellátás és a munkavégzés 

során az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, 

megteszi a szükséges intézkedéseket a balesetek megelőzése, a munka-, tűz- és 

környezetvédelmi előírások betartása érdekében, kiadja a BRFK Környezetvédelmi 

Szabályzatát; 

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

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

6. § (9) bekezdésében foglaltakra tekintettel az írásbeli jognyilatkozatok 

tekintetében; 

u) együttműködik az érdekképviseleti szervekkel, valamint a Magyar Rendvédelmi 

Karral;  

v) együttműködési megállapodást és megbízási szerződést köthet; 

w) aláírja a BRFK Szervezeti és Működési Szabályzatát;  

x) gondoskodik a panaszok és a közérdekű bejelentések kivizsgálásáról, valamint az 

egyéb bejelentésnek minősülő bejelentések kezelésével összefüggő, – a panaszok és 

                                                           
6 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
7 Módosította: 11/2018. (IV. 12.) BRFK intézkedés 
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bejelentések kezeléséről szóló ORFK utasításban meghatározott – feladatok 

végrehajtásáról; 

y) havonta fogadónapot tart a személyi állomány, illetve szükség szerint a lakosság 

részére; 

z) részt vesz Budapest Főváros Védelmi Bizottságának munkájában; 

aa) gyakorolja a BRFK teljes személyi állománya tekintetében a tanulmányi 

szerződések megkötésnek jogát; 

bb) előkészíti és az országos rendőrfőkapitánynak jóváhagyásra felterjeszti a közvetlen 

alárendeltségébe tartozó vezetők minősítéseit; 

cc) gyakorolja a minősítőt megillető jogosultságokat; 

dd) kinevezi az adatvédelmi tisztviselőt, valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 

elnökének egyetértésével a BRFK biztonsági vezetőjét, továbbá gondoskodik a 

BRFK Biztonsági Szabályzatának kiadásáról, a szerv vezetőjeként ellátja a 

minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott feladatokat;8 

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

törvényben a BRFK számára meghatározott követelmények teljesítéséért, az iratok 

szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és 

működtetéséért, az elektronikus ügyintézéshez és iratkezeléshez szükséges egyéb 

tárgyi, technikai és egyéb személyi feltételek biztosításáért,9 együttműködik 

Budapest Főváros Levéltárával; 

ff) kijelöli a BRFK fő elektronikus érkeztető pontját, amely a többi elektronikus 

érkeztető pont tevékenysége felett felügyeletet gyakorol.10  

gg) gondoskodik az adatvédelmi tisztviselő feladatainak végrehajtásához, a személyes 

adatokhoz és az adatkezelési műveletekhez való hozzáféréshez, valamint az 

adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű ismereteinek fenntartásához szükséges 

feltételek és források biztosításáról;11 

hh) az adatvédelmi tisztviselő számára feladatainak ellátása céljából, az ahhoz 

szükséges mértékben biztosítja a minősítéssel védett iratokba történő betekintést, és 

az ennek jogszerű gyakorlásához szükséges személyi biztonsági feltételeknek történő 

megfelelést;12 

ii) bevonja az adatvédelmi tisztviselőt a személyes adatok védelmét érintő döntések, így 

különösen az adatvédelmet érintő normák, szerződések, együttműködési 

megállapodások és adatkezelésekre vonatkozó döntések előkészítésébe és 

kidolgozásába;13 

jj) dönt a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és oktatás 

intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat 

kiadásáról szóló 26/2010. (XII. 29.) BM utasítás szerint a hatáskörébe tartozó, a 

BRFK részére felajánlott adományok elfogadásáról vagy visszautasításáról;14 

kk) kinevezi az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyt, 

továbbá gondoskodik a BRFK helyi elektronikus információs rendszerei tekintetében 

informatikai biztonsági szabályzat kiadásáról, valamint az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 11-12. §-

ában meghatározottak végrehajtásáról;15 

                                                           
8 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
9 Módosította: 11/2018. (IV. 12.) BRFK intézkedés 
10 Beiktatta: 11/2018. (IV. 12.) BRFK intézkedés  
11 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
12 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
13 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
14 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
15 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
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ll) kinevezi a biztonságiesemény-kezelési megbízottat;16 

mm) gondoskodik az iskolaőrség vonatkozásában a jogszabályokban, valamint az 

iskolaőrség tevékenységéről szóló ORFK utasításban meghatározott feladatok 

ellátásáról.17 

 

7. A budapesti rendőrfőkapitány jóváhagyja a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti 

elemek és személyek alábbi dokumentumait, munkaokmányait:  

a) a rendőrfőkapitány-helyettesek, a budapesti rendőrfőkapitány közvetlen 

alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek, valamint a rendőrkapitányságok 

ügyrendjeit; 

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

c) a munkaterveket és a végrehajtásukról szóló jelentéseket;  

d) az ellenőrzési ütemterveket és a végrehajtásukról szóló jelentéseket;  

e) azokat a biztosítási és műveleti terveket, akcióterveket, amelyekben a parancsnoki 

feladatokat helyettesei látják el; 

f) az utasítása alapján készített jelentéseket;  

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

átiratokat;  

h) a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket és javaslatokat; 

i) a közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők munkaköri leírását, szabadságolási 

terveit;  

j) az általa elrendelt vezetői értekezletek napirendjét, az arról összeállított 

emlékeztetőket;  

k) a különleges jogrend kihirdetéséből fakadó feladatokra való felkészülés és azok 

végrehajtási okmányait; 

l) a BRFK éves elemi költségvetését.  

 

 

IV. FEJEZET 

HELYETTESÍTÉS RENDJE 

 

8. A budapesti rendőrfőkapitány helyettesítésére távolléte vagy akadályoztatása esetén a 

rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes, egyidejű távollétük vagy akadályoztatásuk 

esetén a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes jogosult azzal, hogy  

a) a díjkitűzési jogkört a gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes egyetértésével;  

b) az elemi költségvetés, valamint a gazdálkodásról és az előirányzatok felhasználásáról 

szóló beszámolók aláírási jogát a gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes 

egyetértésével; 

c) beszámolók aláírási jogát csak a budapesti rendőrfőkapitány tartós távolléte – így 

különösen betegség, szabadság, külföldi kiutazás, illetve a szolgálati helyről legalább 

egy napot meghaladó kiküldetés – esetén a gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes 

ellenjegyzésével  

gyakorolja. 1819 

 

8/A. A 8. pontban foglaltaktól eltérően a gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes a 

budapesti rendőrfőkapitány távolléte vagy akadályoztatása esetén kiadmányozza: 

                                                           
16 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
17 Beiktatta: 50/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
18 Módosította: 22/2018. (VI.13.) BRFK intézkedés  
19 Módosította: 41/2018. (X.15.) BRFK intézkedés 
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a) a budapesti rendőrfőkapitány munkáltatói jogköre alá tartozó hivatásos és a 

rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány tekintetében a kártérítési eljárás 

megindításáról, a kártérítésre kötelezésről vagy annak mellőzéséről szóló 

határozatot; 

b) a kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben a rendőrkapitányságok 

hivatásos állományának tagjai részéről előterjesztett panaszok tekintetében 

másodfokú eljárásban hozott döntést; 

c) a budapesti rendőrfőkapitány munkáltatói jogköre alá tartozó munkavállalói 

állománnyal szemben fennálló kártérítési igény érvényesítése tekintetében hozott 

döntést; 

d) a budapesti rendőrfőkapitány munkáltatói jogköre alá tartozó hivatásos, 

rendvédelmi igazgatási alkalmazotti és munkavállalói állomány által előterjesztett 

kártérítési igények elbírálásáról hozott döntést, valamint  

a budapesti rendőrfőkapitány munkáltatói jogköre alá tartozó hivatásos, rendvédelmi 

igazgatási alkalmazotti és munkavállalói állomány által elszenvedett balesetek 

minősítéséről hozott döntést.20 

 

9. A TIK ügyeletvezetője szolgálati tevékenységével összefüggésben jogosult a területi, 

valamint a helyi szervek személyi állománya részére a rendőrfőkapitány és a 

kapitányságvezető jogkörében eljárva utasítást adni, valamint hivatali időn kívül megteszi 

az elsődleges intézkedéseket. 

 

10. A 8. pontban írt vezetők egyidejű távolléte, akadályoztatása esetén a helyettesítés egyedi 

kijelölés alapján történik. 

 

 

V. FEJEZET 

JOGKÖR-ÁTRUHÁZÁS, KIADMÁNYOZÁS 

 

11. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával 

összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendeletben meghatározottakra 

figyelemmel a rendvédelmi alkalmazottak teljesítményértékelése során az adott szervezeti 

elem ügyrendjében meghatározott, a munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt vezetők 

mint értékelő vezetők járnak el.21 

 

11./A. A gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes az államháztartásról szóló törvényben foglalt 

felhatalmazás szerint a BRFK – mint költségvetési szerv – vezetőjének átruházott 

jogkörében a BRFK képviseletében eljárva megköti a beszerzési tárgyú, illetve a 

Gazdasági Igazgatóság által előkészített szerződéseket. 22 

 

12. A bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes a budapesti rendőrfőkapitány nevében és 

megbízásából kiadmányozza:  

a) 23 

b) 24 

                                                           
20 Beiktatta: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
21 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
22 Beiktatta 11/2018. (IV. 12.) BRFK intézkedés 
23 Hatályon kívül helyezte: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
24 Hatályon kívül helyezte: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
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c) 25 

d) a BRFK BSZ személyi állománya tekintetében az internet szolgáltatás 

igénybevételének a közvetlen elöljáró, illetve a közvetlen vezető javaslatára történő 

engedélyezése kapcsán; 

e) 26 

f) a BRFK BSZ közvetlen alárendeltségébe tartozó személyi állománya tekintetében a 

túlszolgálat, a rendkívüli munkavégzés elrendelése és a teljesítés igazolása 

tekintetében; 

g) vezetése alatt álló személyi állomány tekintetében állományparancs vagy határozat 

módosításával nem járó, a Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatásos állományú 

tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint rendvédelmi igazgatási 

alkalmazottainak és munkavállalóinak munkaidejéről és munkarendjéről szóló 

BRFK intézkedésben rögzített szolgálati (munka) időrendszertől való eltérés 

engedélyezése tárgyában;27 

h) a közvetlen alárendeltségébe tartozó személyi állománya tekintetében a szolgálati 

gépjárművek telephelyen kívül történő eseti tárolásának engedélyezése tárgyában; 

i) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 

II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 97/A. § szerinti 

szakhatósági eljárásban 

hozott döntést. 

 

13. A BRFK BSZ Bűnügyi Főosztály Célkörözési Osztály vezetője a budapesti 

rendőrfőkapitány nevében és megbízásából kiadmányozza az eltűnt személyek 

felkutatásával kapcsolatos elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásban hozott döntést. 

 

14. A BRFK BSZ Nyomozó Főosztály Életvédelmi Osztály vezetője a budapesti 

rendőrfőkapitány nevében és megbízásából kiadmányozza a rendkívüli halálesetek 

kivizsgálásával kapcsolatos másodfokú hatósági eljárásban hozott döntést, kivéve, ha a 

közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivizsgálásával 

kapcsolatos. 

 

15. A rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes a budapesti rendőrfőkapitány nevében és 

megbízásából kiadmányozza:  

a) a Gytv.-ben meghatározott közigazgatási bírság kiszabásáról;28 

b) 29 

c) 30 

d) 31 

e) 32 

f) a sportról szóló törvény és a végrehajtására kiadott rendeletek alapján; 

g) a BRFK Rendészeti Szervek (a továbbiakban: BRFK RSZ) személyi állománya 

tekintetében az internet szolgáltatás igénybevételének a közvetlen elöljáró, illetve a 

közvetlen vezető javaslata alapján történő engedélyezésével kapcsolatban; 

                                                           
25 Hatályon kívül helyezte: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
26 Hatályon kívül helyezte: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
27 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 

 
28 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
29 Hatályon kívül helyezte: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
30 Hatályon kívül helyezte: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
31 Hatályon kívül helyezte: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
32 Hatályon kívül helyezte: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
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h) a BRFK RSZ – közvetlen alárendeltségébe tartozó – személyi állománya tekintetében 

a túlszolgálat, a rendkívüli munkavégzés elrendelése és a teljesítés igazolása 

tekintetében; 

i) vezetése alatt álló személyi állomány tekintetében – amennyiben az nem jár 

állományparancs vagy határozat módosításával – a Budapesti Rendőr-főkapitányság 

hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint rendvédelmi 

igazgatási alkalmazottjainak és munkavállalóinak munkaidejéről és munkarendjéről 

szóló BRFK intézkedésben rögzített szolgálati (munka) időrendszertől való eltérés 

engedélyezése tárgyában;33 

j) a közvetlen alárendeltségébe tartozó személyi állománya tekintetében a szolgálati 

gépjárművek telephelyen kívül történő eseti tárolásának engedélyezése tárgyában 

hozott döntést. 

 

15/A.  A budapesti rendőrfőkapitány nevében és megbízásából – szakterülete szerint – a 

rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes, valamint a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes 

kiadmányozza: 

a) a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök rendelkezései szerint a 

titkos információgyűjtéssel, az előkészítő eljárással, valamint a nyomozás során a 

leplezett eszközök alkalmazásával kapcsolatos iratokat;34 

b) a rendkívüli halálesettel, valamint eltűnéssel összefüggő hatósági ügyekben a hatósági 

eljárásból történő kizárásról, az eljáró hatóság kijelöléséről szóló határozatot; 

c) a rendőrkapitányságok által folytatott büntetőeljárások során felmerült hatásköri és 

illetékességi vitákkal, a kizárási ügyekkel, az eljáró szerv kijelölésével kapcsolatos 

döntéseket; 

d) az egyes büntetőeljárások területi hatáskörbe vonásával, rendőrkapitánysági 

hatáskörbe utalásával kapcsolatos döntéseket.35 

 

15/B.  A budapesti rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a 2. melléklet 1. pontja 

szerinti nyomozó szervek főosztályvezetői, illetve a BRFK RSZ Közlekedésrendészeti 

Főosztály Közlekedés-Vizsgálati Osztály vezetője kiadmányozza:36  

a) a nyomozás megindításával kapcsolatos döntést; 

b) a védő kirendeléséről, a védőnek a kirendelés alóli felmentéséről és a kirendelt védő 

díjának megállapításáról rendelkező határozatot; 

c) a bűnügyi költség megállapításáról és viseléséről, továbbá a bűnügyi költség viselésére 

kötelezésről rendelkező határozatot; 

d) a tanú és a szakértő mentességre történt hivatkozásának el nem fogadásáról rendelkező 

határozatot; 

e) a szakértő, a tolmács kirendeléséről, kizárásáról, felmentéséről és díjának 

megállapításáról rendelkező határozatot; 

f) a személyi védelem kezdeményezésére irányuló indítvány elutasításáról rendelkező 

határozatot; 

g) a kézbesítési kifogás elutasításáról rendelkező határozatot; 

h) az ügygondnok kirendeléséről, a kirendelt ügygondnok felmentéséről, valamint 

díjának megállapításáról rendelkező határozatot; 

i) a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök rendelkezései szerint a 

titkos információgyűjtéssel, az előkészítő eljárással, valamint a nyomozás során a 

                                                           
33 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
34 Módosította: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
35 Beiktatta: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
36 Módosította: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
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leplezett eszközök alkalmazásával kapcsolatos iratokat; 

j) az a)–i) alpont szerinti határozat kijavításáról, hatályon kívül helyezéséről vagy 

megváltoztatásáról rendelkező határozatot.37 

 

15/C. A budapesti rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a 2. melléklet 1. pontja szerinti 

nyomozó szervek önálló osztályvezetője kiadmányozza a jogszabályok és a közjogi 

szervezetszabályozó eszközök rendelkezései szerint a titkos információgyűjtéssel, az 

előkészítő eljárással, valamint a nyomozás során a leplezett eszközök alkalmazásával 

kapcsolatos iratokat.38,39 

 

15/D. A budapesti rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a 2. melléklet 1. pontja szerinti 

nyomozó szervek beosztott osztályvezetői, illetve a BRFK RSZ Közlekedésrendészeti 

Főosztály Közlekedés-Vizsgálati Osztály vezetője kiadmányozza:40  

a) a nyomozás megindításával kapcsolatos döntést; 

b) az ügyek egyesítéséről, elkülönítéséről és áttételéről rendelkező határozatot; 

c) a feljelentés elutasításáról rendelkező határozatot; 

d) az eljárás felfüggesztéséről és a felfüggesztett eljárás folytatásáról rendelkező 

határozatot; 

e) az eljárás megszüntetéséről és a megszüntetett eljárás folytatásáról rendelkező 

határozatot; 

f) a kényszerintézkedésről rendelkező határozatot; 

g) az előállítás és az elővezetés elrendeléséről rendelkező határozatot; 

h) a körözés elrendeléséről, visszavonásáról és módosításáról, az elfogatóparancs 

kibocsátásáról, visszavonásáról és módosításáról rendelkező határozatot; 

i) a panasz elbírálásáról rendelkező határozatot; 

j) a határozat kijavításáról rendelkező határozatot; 

k) az igazolási kérelem elbírálásáról, az igazolási kérelemnek helyt adást követően a 

megismételt eljárási cselekmény eredményéhez képest a határozat hatályban 

tartásáról, illetve teljes vagy részleges hatályon kívül helyezéséről rendelkező 

határozatot; 

l) a szakértői vizsgálat során, a szemlén, a bizonyítási kísérleten és a felismerésre 

bemutatáson közreműködésre kötelezésről rendelkező határozatot; 

m) a támogató, illetve a törvényes képviselő kizárásáról rendelkező határozatot; 

n) a különleges bánásmód megállapítása iránt a sértett által előterjesztett indítvány 

elutasításáról, és a sértett vonatkozásában a különleges bánásmód megszüntetéséről 

rendelkező határozatot; 

o) az ügyiratok megismerésének korlátozásáról, valamint valamely megismerési mód 

biztosítására irányuló indítvány elutasításáról rendelkező határozatot; 

p) az eljárási cselekmény vagy a határozat teljesítésének, illetve végrehajtásának 

felfüggesztéséről rendelkező határozatot; 

q) a határozat hatályon kívül helyezéséről vagy megváltoztatásáról rendelkező 

határozatot; 

r) a papíralapú kapcsolattartásra való áttérés engedélyezése iránti indítvány elutasításáról 

rendelkező határozatot; 

s) a rendbírság tárgyában hozott döntésről szóló határozatot; 

t) a vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök rendelkezései 

                                                           
37 Beiktatta: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
38 Beiktatta: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
39 Módosította: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
40 Módosította: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
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szerint a titkos információgyűjtéssel, az előkészítő eljárással, valamint a nyomozás 

során a leplezett eszközök alkalmazásával kapcsolatos iratokat; 

u) a szabadulási igazolást; 

v) a Be. 362. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a nyomozó hatóság határozatba 

foglalt egyéb döntését.41 
 

15/E.42 A budapesti rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a forrónyomos parancsnok 

forrónyomos szolgálata teljesítése során kiadmányozza: 

a) a nyomozás megindításával kapcsolatos döntést; 

b) körözés elrendeléséről és visszavonásáról, elfogatóparancs kibocsátásáról és 

visszavonásáról rendelkező határozatot; 

c) kényszerintézkedésről rendelkező határozatot; 

d) az ügy áttételéről rendelkező határozatot; 

e) a védő kirendeléséről rendelkező határozatot; 

f) a szakértő, a tolmács kirendeléséről rendelkező határozatot; 

g) a támogató, illetve a törvényes képviselő kizárásáról rendelkező határozatot; 

h) az ügygondnok kirendeléséről rendelkező határozatot; 

i) szabadulási igazolást, rendelvényt a fogvatartott szabadlábra helyezéséről. 

  

16. A gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes a budapesti rendőrfőkapitány nevében és 

megbízásából kiadmányozza: 

a) a szerződések megkötésében, a vagyonkezelői jogosultságok gyakorlásában; 

b) a belügyi járművek használatáról és üzemeltetéséről szóló BM utasításban, a 

rendőrség szolgálati gépjárműveinek használatáról és üzemeltetéséről szóló ORFK 

utasításban, illetve az azonos tárgyú BRFK intézkedésben a nyilvántartással 

rendelkező szerv vezetőjének hatáskörébe utalt engedélykérelmek ügyében; 

c) a vezetése alatt álló személyi állomány tekintetében – amennyiben az nem jár 

állományparancs vagy határozat módosításával – a Budapesti Rendőr-főkapitányság 

hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, valamint a rendvédelmi 

igazgatási alkalmazottainak és munkavállalóinak munkaidejéről és munkarendjéről 

szóló BRFK intézkedésben rögzített szolgálati (munka) időrendszertől való eltérés 

engedélyezése tárgyában;43 

d) a személyi állománya tekintetében az internet szolgáltatás igénybevételének a 

közvetlen elöljáró, illetve a közvetlen vezető javaslata alapján történő engedélyezése 

tárgyában; 

e) a közvetlen alárendeltségébe tartozó személyi állománya tekintetében a túlszolgálat, 

a rendkívüli munkavégzés elrendelése és a teljesítés igazolása tekintetében; 

f) a szociális támogatás folyósítására irányuló kérelmek engedélyezése tárgyában 

hozott döntést; 

g) a lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek vonatkozásában a bérleti szerződés 

meghosszabbítására vonatkozó döntést.44,45 

h) 46 

i) 47 

                                                           
41 Beiktatta: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
42 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
43 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
44 Módosította: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
45 Módosította: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
46 Hatályon kívül helyezte: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
47 Hatályon kívül helyezte: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
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16/A. 48A budapesti rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a főosztályvezetők és az 

önálló jogállású osztályok vezetői kiadmányozzák az irányításuk alá tartozó állomány 

tekintetében a szállóférőhelyen történő elhelyezés iránti kérelemre vonatkozó javaslatot. 

 

17. A budapesti rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a vezetésük alatt álló személyi 

állomány tekintetében a túlszolgálat, a rendkívüli munkavégzés elrendelését és a teljesítés 

igazolást kiadmányozza:  

a) a BRFK BSZ főosztályvezetői; 

b) a BRFK BSZ önálló osztályainak vezetői; 

c) a BRFK RSZ főosztályvezetői; 

d) a BRFK RSZ önálló osztályainak vezetői; 

e) a Gazdasági Igazgatóság osztályvezetői. 

 

18. A budapesti rendőrfőkapitány nevében és megbízásából kiadmányozzák: 

a) a BRFK BSZ főosztályainak, valamint önálló osztályainak vezetői a rendőrség 

ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló Korm. rendelet, 

valamint a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó 

járművek közlekedéséről szóló NFM rendelet hatálya alá tartozó szerződések 

keretében végrehajtott szolgáltatások teljesítése érdekében a vezetésük alatt álló 

személyi állományba tartozó dolgozókkal megkötendő megbízási szerződéseket 

továbbá a teljesítés-igazolásokat; 

b) a BRFK RSZ főosztályainak vezetői a vezetésük alatt álló személyi állományba 

tartozó dolgozókkal, valamint a BRFK RSZ Biztosítási Osztály vezetője a vezetése 

alatt álló személyi állományba tartozó dolgozókkal, továbbá a Rendészeti 

Koordinációs Osztály, az Intézkedéstaktikai Osztály és a Rendészeti Szakirányító 

Osztály személyi állományába tartozó dolgozóival a rendőrség ellenérték fejében 

végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló Korm. rendelet, valamint a 

meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek 

közlekedéséről szóló NFM rendelet hatálya alá tartozó szerződések keretében 

végrehajtott szolgáltatások teljesítése érdekében megkötendő megbízási 

szerződéseket, továbbá a teljesítés-igazolásokat. 

  

19. 49A BRFK RSZ Közlekedésrendészeti Főosztály Közigazgatási Hatósági Osztály vezetője 

a budapesti rendőrfőkapitány nevében és megbízásából kiadmányozza: 

a) a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések miatt indult 

másodfokú közigazgatási hatósági eljárásban hozott döntést; 

b) a BRFK területi szervezeti elemeinek közterületi szolgálatot ellátó állománya által 

végrehajtott ellenőrzés során megállapított, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20.§ (1) bekezdés a-j) pontja szerinti szabályszegés 

elkövetése miatt kezdeményezett elsőfokú hatósági eljárásban, továbbá a Kkt. 20.§ 

(1) bekezdés k) pontja alapján a helyszínen határozathozatal nélkül kiszabott bírságot 

követően az elsőfokú eljárásban hozott döntést; 

c) a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körében indult 

bírósági felülvizsgálati eljárásban, illetve a közigazgatási perben a perképviselet 

ellátása érdekében előkészített ügyiratokat; 

d) a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körében indult 

bírósági felülvizsgálati eljárásban, illetve a közigazgatási perben a BRFK javára 

                                                           
48 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
49 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
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megítélt, meg nem fizetett perköltség és eljárási költség érvényesítése érdekében 

indított végrehajtási eljárásban a BRFK képviseletének ellátása érdekében 

előkészített ügyiratokat. 

 

20. A BRFK RSZ Közlekedésrendészeti Főosztály Forgalomfelügyeleti és Biztosítási Osztály 

ellenőrzési feladattal kapcsolatos oktatásban, kiképzésen részt vett hivatásos állománya a 

budapesti rendőrfőkapitány nevében és megbízásából kiadmányozza a Kkt. 20. § (7)-(9) 

bekezdésében meghatározott intézkedés végrehajtása során hozott döntést.  

 

21. A BRFK RSZ Közlekedésrendészeti Főosztály Közlekedés-Vizsgálati Osztály50 vezetője 

a budapesti rendőrfőkapitány nevében és megbízásából kiadmányozza a közlekedési 

baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatosan indult 

elsőfokú hatósági eljárásban hozott döntést. 

 

22. A BRFK RSZ Igazgatásrendészeti Főosztály vezetője a budapesti rendőrfőkapitány 

nevében és megbízásából kiadmányozza: 

a) az önvédelmi maroklőfegyver tartására irányuló elsőfokú közigazgatási hatósági 

eljárásokban; 

b) a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységgel 

kapcsolatos, a figyelmeztető jelzés használatára és felszerelésére, továbbá az 1. és 2. 

pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek forgalmazásának és 

felhasználásának bejelentése során, másodfokú közigazgatási hatósági eljárásokban; 

c) a megkülönböztető jelzések felszerelésére és használatára irányuló elsőfokú 

közigazgatási hatósági eljárásokban 

hozott döntést. 

 

23. A BRFK RSZ Közrendvédelmi Főosztály és Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője a 

budapesti rendőrfőkapitány nevében és megbízásából kiadmányozza a szabálysértés 

elkövetése miatt – saját személyi állománya által – kiszabott helyszíni bírság hivatalból 

vagy kérelemre történő felülvizsgálata ügyében indult eljárásokban hozott döntést. 

 

24. A BRFK RSZ Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti és Fegyverengedélyügyi Osztály 

vezetője – akadályoztatása esetén az Igazgatásrendészeti Főosztály vezetője – a budapesti 

rendőrfőkapitány nevében és megbízásából kiadmányozza: 

a) a fegyver-engedélyügyi – kivéve az önvédelmi maroklőfegyver tartására irányuló – 

elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásokban; 

b) az egyes polgári célú pirotechnikai termékekkel, a polgári célú robbanóanyagokkal, 

az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos, valamint a kábítószer-rendészeti 

elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásokban; 

c) az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és 

szolgálati jelvényének kiadására irányuló elsőfokú közigazgatási hatósági 

eljárásokban 

hozott döntést. 

 

25. A BRFK RSZ Igazgatásrendészeti Főosztály Szabálysértési és Koordinációs Osztály 

vezetője – akadályoztatása esetén az Igazgatásrendészeti Főosztály vezetője – a budapesti 

rendőrfőkapitány nevében és megbízásából kiadmányozza: 

                                                           
50 Megállapította: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
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a) a rendőrkapitányságok, mint szabálysértési, vagy előkészítő eljárást folytató 

hatóságok közötti illetékességi vitákkal; 

b) a szabálysértési, vagy előkészítő eljárást folytató hatóságokra vonatkozó kizárási 

indítványokkal 

kapcsolatos döntéseket. 

 

26. A hivatalvezető a budapesti rendőrfőkapitány nevében és megbízásából kiadmányozza:  

a) vezetése alatt álló személyi állomány tekintetében – amennyiben az nem jár 

állományparancs vagy határozat módosításával – a Budapesti Rendőr-főkapitányság 

hivatásos állományú tagjainak a szolgálatteljesítési idejéről, valamint rendvédelmi 

igazgatási alkalmazottjainak és munkavállalóinak munkaidejéről és munkarendjéről 

szóló BRFK intézkedésben rögzített szolgálat (munka) időrendszertől való eltérés 

engedélyezés tárgyában hozott döntést;51 

b) a vezetése alatt álló személyi állomány tekintetében az internet szolgáltatás 

igénybevételének a közvetlen elöljáró, illetve a közvetlen vezető javaslata alapján 

történő engedélyezése tárgyában hozott döntést; 

c) a vezetése alatt álló személyi állomány tekintetében a túlszolgálat, a rendkívüli 

munkavégzés elrendelése és a teljesítés igazolása tekintetében hozott döntést; 

d) a rendőri intézkedések, fegyveres biztonsági őrök intézkedése, valamint a 

kényszerítő eszközök rendészeti feladatot ellátó személyek általi alkalmazása elleni 

panaszok tekintetében hozott döntést52. 

 

27. A humánigazgatási szolgálatvezető a budapesti rendőrfőkapitány nevében és 

megbízásából kiadmányozza: 

a) a személyügyi szakterületet érintő főkapitánysági kimutatásokat; 

b) a BRFK területi besorolású szervezeti egységei és szervezeti elemei személyi 

állományának a hozzátartozói, továbbá a BRFK állományából nyugállományba 

vonult hivatásos, kormánytisztviselői, közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási 

alkalmazotti, és a munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó 

munkavállalók hozzátartozói számára a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 

szolgáltatásainak hozzátartozói jogon történő igénybevételéhez szükséges 

igazolást;53 

c) a BRFK szervezeti elemei, valamint a rendőrkapitányságok hivatásos személyi 

állományának tekintetében a jogviszony megszűnését követően kiállítandó 

munkáltatói igazolásokat, továbbá a BRFK szervezeti elemei személyi állományára 

vonatkozóan az egyéb munkáltatói igazolásokat; 

d) a BRFK személyi állományát érintő illetményszámfejtés érdekében és a Magyar 

Államkincstár részére a megküldendő adatokat tartalmazó dokumentumokat; 

e) a jogi szakvizsgához szükséges gyakorlati idő-igazolást; 

f) a nyugállományban lévők részére biztosított éves segélykeret elosztási rendjét 

meghatározó döntést; 

g) a BRFK-t érintő kegyeleti ügyekben a temetési hely feletti rendelkezési jog 

érvényesítésével összefüggő döntéseket; 

h) vezetése alatt álló személyi állomány tekintetében – amennyiben az nem jár 

állományparancs vagy határozat módosításával – a Budapesti Rendőr-főkapitányság 

hivatásos állományú tagjainak a szolgálatteljesítési idejéről, valamint rendvédelmi 

igazgatási alkalmazottjainak és munkavállalóinak munkaidejéről és munkarendjéről 

                                                           
51 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
52 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
53 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
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szóló BRFK intézkedésben rögzített szolgálat (munka) időrendszertől való eltérés 

engedélyezés tárgyában hozott döntést;54 

i) a vezetése alatt álló személyi állomány tekintetében az internet szolgáltatás 

igénybevételének a közvetlen elöljáró, illetve a közvetlen vezető javaslata alapján 

történő engedélyezése tárgyában hozott döntést; 

j) a vezetése alatt álló személyi állomány tekintetében a túlszolgálat, a rendkívüli 

munkavégzés elrendelését és a teljesítésigazolást; 

k) a közfoglalkoztatási jogviszony létesítésére, módosítására, megszüntetésére irányuló 

szerződéseket; 

l) a rendőrkapitányságok kivételével a BRFK szervezeti elemeinek személyi állománya 

tekintetében a más kereső tevékenység engedélyezését;  

m) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: 

Nbtv.) és a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági 

ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet 

vonatkozó rendelkezései alapján a nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett 

munkakör betöltéséhez szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezését;55 

n) az Nbtv. 71/C. § (6) bekezdésben foglaltak szerint a biztonsági szakvélemény 

eredményéről szóló, a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek címzett 

tájékoztatást;56 

o) a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló 

1997. évi CLIX. törvény 7. § (4) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatos 

határozatot;57 

p) 58a BRFK szervezeti elemeinek személyi állománya vonatkozásában az 

állományilletékes parancsnok által elrendelhető alkalmasságvizsgálatot elrendelő 

dokumentumot, továbbá az egészségi alkalmasság megítélésére irányuló 

felülvizsgálati eljárás elrendelését követő tájékoztatást a hivatásos állomány tagjának 

eljárással összefüggő jogaira és kötelezettségeire kiterjedően. 

 

28. Az Általános Jogi és Perképviseleti Főosztály vezetője, a Főkapitányi Titkársági Osztály 

vezetője, az Ellenőrzési Szolgálat vezetője (a továbbiakban: ellenőrzési szolgálatvezető), 

a TIK vezetője, a Költségvetési Ellenőrzési Osztály vezetője, a Kommunikációs Osztály 

vezetője – a vezetése alatt álló személyi állomány tekintetében – a budapesti 

rendőrfőkapitány nevében és megbízásából kiadmányozza:  

a) a túlszolgálat, rendkívüli munkavégzés elrendelése és teljesítés igazolása 

tekintetében; 

b) amennyiben az nem jár állományparancs vagy határozat módosításával a Budapesti 

Rendőr-főkapitányság hivatásos állományú tagjainak szolgálatteljesítési idejéről, 

valamint a rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak és munkavállalóinak 

munkaidejéről és munkarendjéről szóló BRFK intézkedésben rögzített szolgálati 

(munka) időrendszertől való eltérés engedélyezése tárgyában;59 

c) az internet szolgáltatás igénybevételének a közvetlen elöljáró, illetve a közvetlen 

vezető javaslata alapján történő engedélyezése tekintetében hozott döntést. 

 

 

                                                           
54 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
55 Módosította: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
56 Módosította: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
57 Beiktatta: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
58 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
59 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
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29.  A fogvatartott befogadásához szükséges rendelvényt a budapesti rendőrfőkapitány 

nevében és megbízásából kiadmányozzák:60  

a) a BRFK BSZ főosztályvezetői; 

b) a BRFK BSZ Humánhírszerzési Osztály vezetője; 

c) a BRFK RSZ Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője; 

d) a TIK ügyeletvezetője; 

e) a rendőrkapitányságok vezetői. 

 

30. A fogvatartás megszüntetése és a fogvatartott elbocsátása tárgyában hozott döntést a 

budapesti rendőrfőkapitány nevében és megbízásából kiadmányozzák:61  

a) a BRFK BSZ főosztályvezetői; 

b) a BRFK BSZ Humánhírszerzési Osztály vezetője;  

c) a BRFK RSZ Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője;   

d) a TIK ügyeletvezetője; 

e) a BRFK RSZ Igazgatásrendészeti Főosztály vezetője; 

f) a BRFK RSZ Igazgatásrendészeti Főosztály Szabálysértési és Koordinációs Osztály 

vezetője; 

g) a BRFK RSZ Igazgatásrendészeti Főosztály Szabálysértési Képviseleti Osztály 

vezetője; 

h) a BRFK RSZ Igazgatásrendészeti Főosztály Rendészeti és Fegyverengedélyügyi 

Osztály vezetője; 

i) a rendőrkapitányságok vezetői. 

 

  30/A.62 A BRFK főosztályainak, valamint önálló osztályainak vezetői a vezetésük alatt álló 

személyi állomány tekintetében a budapesti rendőrfőkapitány nevében és megbízásából 

kiadmányozzák a Hszt. 288/Q. §-ban foglaltak szerint a rendvédelmi igazgatási 

alkalmazotti állomány egyéni teljesítményértékeléseit. 

 

  30/B.63 A BRFK adatvédelmi tisztviselője a budapesti rendőrfőkapitány nevében és 

megbízásából kiadmányozza: 

f) a BRFK központi és helyi szervei felé irányuló adatkezeléssel kapcsolatos 

dokumentumokat;  

g) személyes adatok kezelésére vonatkozó kérelmekkel kapcsolatos válaszokat. 

 

30/C. 64A BRFK főosztályainak és önálló jogállású osztályainak vezetői a vezetésük alatt álló 

személyi állomány tekintetében a budapesti rendőrfőkapitány nevében és megbízásából 

gondoskodnak a Rendőrség állományának alkalmasságvizsgálatáról szóló ORFK 

utasításban meghatározott sportcélú szolgálatmentesség és munkavégzés alóli mentesítés 

engedélyezéséről, valamint az igénybevétel lehetősége biztosításának felfüggesztéséről. 

 

 

 

 

                                                           
60 Módosította: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
61 Módosította: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
62 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
63 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
64 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
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31. A szolgálati viszony  

a) létesítésével kapcsolatos, a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan 

legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott jognyilatkozatról 

záradékolással hiteles papíralapú kiadmány elkészítésére a Humánigazgatási Szolgálat 

személyi állományának tagja jogosult; 

b) módosításával és megszüntetésével kapcsolatos, valamint az összeférhetetlenség 

megszüntetésére irányuló, a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről legalább fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott jognyilatkozatról – amennyiben az 

elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése vagy a kézbesítési vélelem 

szabályainak alkalmazása bármely okból nem lehetséges – záradékolással hiteles 

papíralapú kiadmány elkészítésére a Humánigazgatási Szolgálat személyi 

állományának tagja jogosult. 

 

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

elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott 

határozatról – amennyiben az elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése vagy a 

kézbesítési vélelem szabályainak alkalmazása bármely okból nem lehetséges – 

záradékolással hiteles papír alapú kiadmány elkészítésére a Humánigazgatási Szolgálat 

személyi állományának tagja jogosult. 

  

33. A kártérítési ügyében a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott határozatról – amennyiben az 

elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése vagy a kézbesítési vélelem 

szabályainak alkalmazása bármely okból nem lehetséges – záradékolással hiteles papír 

alapú kiadmány elkészítésére a Hivatal személyi állományának kijelölt tagja jogosult. 

 

34. A 31-33. pontban nem említett esetekben – a kiállító nem természetes személy nevében – 

az elektronikus iratról záradékolással papíralapú kiadmány készítésére jogosult az erre 

munkaköri leírásában feljogosított személy. Papíralapú iratról elektronikusan hiteles irat 

készítésére jogosult a Másolatkészítési Szabályzatban és az erre a munkaköri leírásban 

feljogosított személy.65 

  

35. A budapesti rendőrfőkapitány egyedi ügyben a BRFK személyi állományába tartozó 

bármely vezetőt írásban megbízhatja a hatáskörébe tartozó döntés kiadmányozásával. 

 

 

VI. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS VEZETŐI FELADATOK 

 

36. A rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes, a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, a 

gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes, valamint a budapesti rendőrfőkapitány irányítása 

alatt álló és közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek vezetői a vezetésük alatt 

álló személyi állomány szolgálati elöljárói. 

 

37. Az SzMSz 36. pontjában szereplő vezetők az általuk irányított szervezeti elem feladat- és 

hatáskörének megfelelően, illetve annak képviseletében  

a) felelnek a törvényes és szakszerű működésért; 

                                                           
65 Módosította: 11/2018. (IV. 12.) BRFK intézkedés 
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b) szakmai javaslatot terjeszthetnek elő jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz 

kiadása, módosítása, hatályon kívül helyezése érdekében; 

c) a Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló ORFK utasításban 

meghatározottak szerint intézkedés kiadására jogosultak az irányításuk alatt álló 

szervezeti elemre kiterjedő hatállyal;  

d) elemző-értékelő tevékenységet folytatnak, a szervezet működésére vonatkozó 

fontosabb információkat tartalmazó rendszeres jelentéseket állítanak össze, 

koncepciókat készítenek; 

e) nyilvántartási, adatszolgáltatási jelentési feladatokat látnak el, szakterületüket 

érintően eleget tesznek a közzétételi kötelezettségnek; 

f) szükség szerint szervezik, koordinálják, végrehajtják a szakterületükhöz kapcsolódó 

oktatási, képzési feladatokat; 

g) egységes ellenőrzési módszereket dolgoznak ki, és a szakirányítás keretei között 

ellenőrzéseket végeznek, továbbá végrehajtják az előírt vezetői ellenőrzéseket; 

h) gondoskodni kötelesek az alárendeltségükben lévő személyi állomány 

egészségvédelméről; 

i) szakmailag irányítják az alárendeltségükbe tartozó szervezeti elemek feladat 

végrehajtását; 

j) ellenőrzik az általuk irányított szervezeti elemek tevékenységét az ellenőrzési 

kötelezettségük keretében, különösen a rendelkezésre álló pénzügyi keret betartását, 

e keret felhasználásának jogszerűségét, célszerűségét és hatékonyságát, valamint a 

bizonylati rendet; 

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

Felügyelet működésének, a minősített adat kezelésének rendjéről szóló Korm. 

rendelet, valamint a minősítői jogkör átruházásáról, a szakmai irányítási feladatok és 

a minősített adatok kezelése során irányadó egységes szabályok meghatározásáról 

szóló ORFK utasítás alapján a minősítőt megillető jogosultságokat; 

l) 66 a munkaköri leírásokban kijelölik az elektronikus iratról záradékolással papíralapú 

kiadmány készítésére, illetve a papíralapú iratról elektronikusan hiteles irat 

készítésére jogosult személyeket. 

 

 

VII. FEJEZET 

A BRFK SZERVEZETI ELEMEK VEZETŐINEK FŐBB FELADATAI 

 

38. A bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes 

a) felel az 50. pontban foglalt feladatok jog- és szakszerű végrehajtásáért; 

b) szakmailag irányítja a BRFK bűnügyi és bűnmegelőzési tevékenységét, a kiemelkedő 

jelentőségű bűnügyekkel kapcsolatos szakmai feladatok végrehajtásának vezetője;  

c) a budapesti rendőrfőkapitány által meghatározottak szerint szakmailag irányítja a 

BRFK BSZ Bűnügyi Főosztály Értékelő Elemző Osztályt; 

d) meghatározza a bűnüldöző tevékenység fő irányait, időszerű és súlyponti kérdéseit, 

ennek megfelelően intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez az egyes nyomozó 

szervek hatékony működésére; 

e) a rendelkezésére álló eszközök, módszerek figyelembe vételével irányítja, tervezi és 

szervezi a bűnügyi szolgálati ág stratégiai és taktikai feladatait, ellenőrzi azok 

végrehajtását; 

                                                           
66 Beiktatta: 11/2018. (IV. 12.) BRFK intézkedés 
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f) a titkos információgyűjtő tevékenység ellátmánya vonatkozásában utalványozó 

parancsnok; 

g) jogosult – az Rtv. 58. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel – a BRFK 

illetékességi területén csapaterő alkalmazásának elrendelésére; 

h) jogosult a BRFK illetékességi területén bűnügyi akció elrendelésére; 

i) irányítja az Rtv.-ben szabályozott titkos információgyűjtést, a büntetőeljárásról szóló 

törvényben szabályozott előkészítő eljárást és a leplezett eszközök alkalmazását, a 

bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés és leplezett eszköz alkalmazása 

esetén gondoskodik az alkalmazás iránti kérelem előterjesztéséről, illetve a törvényes 

feltételek megléte esetén kezdeményezi a titkos információgyűjtés vonatkozásában a 

bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának elrendelését, valamint az előkészítő 

eljárás és nyomozás vonatkozásában a leplezett eszköz ügyész általi elrendelését, 

továbbá folyamatosan ellenőrzi a titkos információgyűjtés, az előkészítő eljárás és a 

leplezett eszközök alkalmazása szabályainak érvényesülését;67 

j) titkos információgyűjtés, az előkészítő eljárás és a nyomozások kapcsán eseti 

megkeresési és engedélyezési jogkörrel rendelkezik a társszervekkel, illetve 

rendvédelmi szervekkel történő együttműködésre;68 

k) felelős a bűnügyi információs rendszer folyamatos működéséért és annak előírásszerű 

használatáért, továbbá a bűnügyi adatkezelés törvényességének betartásáért; 

l) jogosult a fegyverszoba, valamint a fogvatartási helyek ellenőrzésére; 

m) a megbízási szerződések megkötésének eljárási rendjéről szóló BRFK intézkedésben 

meghatározottak szerint megbízási szerződést köthet; 

n) engedélyezi a vezetése alá tartozó szervezeti elemek beosztottai részére az 

engedélyhez kötött nyilvános szereplést;  

o) gondoskodik az alárendeltségébe tartozó, önálló iktatással rendelkező szervezeti 

elemek elektronikus ügyintézésének és iratkezelésének felügyeletét ellátó vezető69 

kijelöléséről; 

p) szakmailag felügyeli, illetve a BRFK BSZ Bűnügyi Technikai Osztály bizottságainak 

a bűncselekmény helyszínére történő irányításával, a címkiadással, illetve a 

bizottságok tevékenységének és mozgásának koordinációjával összefüggő feladatai 

ellátásával összefüggésben közvetlenül irányítja a TIK személyi állományát; 

q) szakirányítást gyakorol a BRFK területi és helyi szerveinek forrónyomos 

tevékenysége felett; 

r) kapcsolatot tart a Fővárosi Főügyészség kijelölt vezetőivel, illetve a NAV, valamint a 

polgári és katonai nemzetbiztonsági szolgálatok képviselőivel; 

s) a gyűlölet-bűncselekmények kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok 

végrehajtásáról szóló 30/2019. (VII. 18.) ORFK utasítás alapján gondoskodik a területi 

gyűlölet-bűncselekmény szakvonaltartó kijelöléséről;70 

t) gondoskodik az iskolaőrség szakmai tevékenységének irányításáról, az iskolaőri 

tevékenység szervezéséről, az intézményi kapcsolattartásról, valamint az 

intézményekkel kötött együttműködésből fakadó feladatok végrehajtásáról.71 

 

39. A rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes 

a) felel az 51. pontban foglalt feladatok jog- és szakszerű végrehajtásáért; 

                                                           
67 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
68 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
69 Módosította:11/2018. (IV. 12.) BRFK intézkedés 
70 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
71 Beiktatta: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
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b) egyes kiemelt rendezvények, illetve – ha a késedelem az életet, testi épséget vagy a 

vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetné, vagy helyrehozhatatlan kárral járna, 

továbbá ha a késedelem nyilvánvalóan sértené a bűnüldözés eredményességéhez 

fűződő érdeket, a Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) igénybevétele 

nélkül, azonban a TEK haladéktalan értesítése mellett és annak helyszínre érkezéséig 

– a kiemelkedő rendőri műveletek végrehajtásának vezetője;  

c)  jogosult – az Rtv. 58. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített kivétellel – a BRFK 

illetékességi területén csapaterő alkalmazásának elrendelésére; 

d) indokolt esetben a BRFK illetékességi területén közbiztonsági akciót rendel el, 

szükség esetén azt irányítja, a résztvevő erőket és eszközöket koordinálja; 

e) szükség esetén intézkedési tervet ad ki, a budapesti rendőrfőkapitánnyal folytatott 

előzetes egyeztetést követően összehangolt, koncentrált rendőri jelenlétet (fokozott 

közterületi jelenlétet) rendel el a főváros területén; 

f) beszámoltatja a rendőrkapitányságok rendészeti, igazgatásrendészeti tevékenységet 

ellátó osztályainak vezetőit, a beszámoltatás tapasztalatai alapján feladatokat határoz 

meg; 

g) jogosult a fogvatartási helyek és fegyverszobák ellenőrzésére; 

h) engedélyezi a vezetése alá tartozó szervezeti elemek beosztottainak az engedélyhez 

kötött nyilvános szereplését; 

i) részt vesz a Budapest Főváros Védelmi Bizottság Katasztrófa-elhárítási 

Munkacsoportjának tevékenységében; 

j) ellátja a Fővárosi Baleset-megelőzési Bizottság elnöki teendőit;  

k) gondoskodik az alárendeltségébe tartozó, önálló iktatással rendelkező szervezeti 

elemek elektronikus ügyintézésének és iratkezelésének felügyeletét ellátó vezető72 

kijelöléséről;  

l) megköti a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről szóló 

Korm. rendelet, valamint a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet 

meghaladó járművek közlekedéséről szóló NFM rendelet hatálya alá tartozó polgári 

jogi szerződéseket; 

m) ellátja az őr-járőr tevékenység és körzeti megbízotti tevékenység irányítását;73 

n) gondoskodik az iskolaőrség tevékenységével kapcsolatban a rendészeti szakterület 

számára meghatározott feladatok végrehajtásáról.74 

 

40. A gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes  

a) felel az 52. pontban foglalt feladatok jog- és szakszerű végrehajtásáért; 

b) jogosult a pénzügyi- és gazdálkodási jogkörök meghatározásáról szóló, valamint a 

Budapesti Rendőr-főkapitányságon belül folytatott, nem kiképzési célú 

sporttevékenységről szóló BRFK intézkedések rendelkezéseivel összhangban 

szolgálatmentesség engedélyezésére, szerződések aláírására, kötelezettségvállalásra 

és megbízási szerződések megkötésére;75 

c) engedélyezi az irányítása alá tartozó szervezeti elemek beosztottainak az engedélyhez 

kötött nyilvános szereplését; 

d) gondoskodik az alárendeltségébe tartozó, önálló iktatással rendelkező szervezeti 

elemek elektronikus ügyintézésének és iratkezelésének felügyeletét ellátó vezető76 

kijelöléséről; 
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73 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
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e) az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvény 13. §-ában foglalt feladatokat – az elektronikus információs rendszer 

biztonságáért felelős személy útján – végrehajtja, és elvégzi a BRFK helyi rendszerei 

tekintetében az elektronikus információs rendszer biztonságával kapcsolatos egyéb, 

nem kifejezetten az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy 

hatáskörébe utalt feladatokat.77 

 

41. A hivatalvezető 

a) felel az 53. pontban foglalt feladatok jog- és szakszerű végrehajtásáért; 

b) a BRFK kijelölt biztonsági vezetője, ebben a minőségében jogosult felhasználói 

engedély kiadására azok részére, akiknek a feladata ellátásához minősített adat 

felhasználása szükséges és a feltételeknek megfelel.78 

 

42. A Főkapitányi Titkársági Osztály vezetője felel az 54. pontban foglalt feladatok jog- és 

szakszerű végrehajtásáért. 

 

43. A humánigazgatási szolgálatvezető 

a) felel az 55. pontban foglalt feladatok jog- és szakszerű végrehajtásáért; 

b) gondoskodik a hatáskörébe tartozó elektronikus ügyintézési és iratkezelési feladatok 

felügyeletét ellátó vezető79 kijelöléséről. 

 

44. Az Általános Jogi és Perképviseleti Főosztály vezetője felel az 56. pontban foglalt 

feladatok jog- és szakszerű végrehajtásáért. 

 

45. Az ellenőrzési szolgálatvezető 

a) felel az 57. pontban foglalt feladatok jog- és szakszerű végrehajtásáért; 

b) jóváhagyott terv alapján szervezi és végrehajtja a budapesti rendőrfőkapitány 

ellenőrzési jogköréből adódó feladatokat; 

c) kijelöli az Ellenőrzési Szolgálat elektronikus ügyintézésének és iratkezelésének 

felügyeletét ellátó vezetőt80. 

 

46. A TIK vezetője felel az 58. pontban foglalt feladatok jog- és szakszerű végrehajtásáért. 

 

47. A Költségvetési Ellenőrzési Osztály vezetője 

a) felel az 59. pontban foglalt feladatok jog- és szakszerű végrehajtásáért; 

b) a BRFK belső ellenőrzési vezetője; 

c) jóváhagyott terv alapján szervezi és végrehajtja a budapesti rendőrfőkapitány 

költségvetés-ellenőrzési jogköréből adódó feladatokat; 

d) felel a budapesti rendőrfőkapitány által elrendelt gazdasági jellegű ellenőrzések 

végrehajtásáért, kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét; 

e) meghatározza a revizori tevékenység fő irányait. 

 

48. A Kommunikációs Osztály vezetője felel az 60. pontban foglalt feladatok jog- és 

szakszerű végrehajtásáért. 

 

                                                           
77 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
78 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
79 Módosította: 11/2018. (IV. 12.) BRFK intézkedés 
80 Módosította: 11/2018. (IV. 12.) BRFK intézkedés 
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49. A BRFK Szóvivő a budapesti rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alatt, az általa 

meghatározott és munkaköri leírásban rögzített feladatkörében látja el a feladatát. 

 

49/A. 81 Az adatvédelmi tisztviselő 

a) közvetlenül a budapesti rendőrfőkapitánynak tartozik felelősséggel, feladatait 

távollétében a budapesti rendőrfőkapitány által kijelölt adatvédelmi megbízott 

látja el;82 

b) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket az Európai Parlament és Tanács a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete, 

illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény, illetve az adatvédelmi szabályzatról szóló 39/2019. (XI. 

19.) ORFK utasítás részére meghatároz;83 

c)84 elkészíti az adatvédelem tárgyában kiadandó BRFK intézkedés tervezetét, 

közreműködik az adatvédelmet érintő egyéb belső normák kidolgozásában és 

koordinációjában; 

d)85 segíti az adatkezelő szerv vezetőjét az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, 

közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső normák érvényre juttatásában, 

figyelemmel kíséri a jogszabály-változásokat, előkészíti az adatkezelő szerv 

vezetőjének adatvédelmi és adatbiztonsági tárgyú döntéseit; 

e)86 egyedi ügyekben kidolgozott állásfoglalásával segíti az adatkezelő szervek 

adatvédelmi tevékenységét, az egységes gyakorlat kialakítását; 

f)87 kapcsolatot tart az ORFK adatvédelmi tisztviselőjével, továbbá az ORFK Hivatal 

Elektronikus Ügyviteli és Adatvédelmi Főosztály munkatársaival, valamint a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság képviselőivel, 

közreműködik a BRFK-t érintő vizsgálatok lefolytatásában és az ezekkel 

összefüggő megkeresések megválaszolásában; 

g)88 az adatkezelő szerv vezetőjének megbízásából ellenőrzi a BRFK-n, valamint a 

rendőrkapitányságokon az adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények 

megtartását, az előírások megszegésének észlelése esetén felhív a jogszerű állapot 

haladéktalan helyreállítására, és a hiányosságokat a szolgálati út betartásával – 

amennyiben emiatt a szolgálati érdek sérelmet szenvedne, úgy közvetlenül – jelzi 

a szerv vezetőjének, indokolt esetben a szerv vezetőjénél kezdeményezi a 

felelősség megállapításához szükséges eljárás lefolytatását; 

h)89 ellenőrzi a rendőrkapitányságokon az információs önrendelkezési joggal, az 

információszabadsággal és az adatbiztonsággal kapcsolatos jogszabályok és belső 

normák betartását, segíti és ellenőrzi a helyi szerv belső adatvédelmi 

megbízottainak adatvédelmi tevékenységét; 

                                                           
81 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
82 Módosította: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
83 Módosította: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
84 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
85 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
86 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
87 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
88 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
89 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
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i)90 vezeti az adatkezelő szerv adatvédelmi nyilvántartását; 

j)91 ellenőrzi az egyes adatállományokhoz a hozzáférési jogosultságok 

nyilvántartását; 

k)92  felügyeli az adatkezelő szerv adatszolgáltatási tevékenységét, különös 

tekintettel a nemzetközi együttműködés keretében továbbítandó személyes 

adatokra, felkérésre adatvédelmi szempontból állást foglal az adatok 

továbbításának jogszerűségével kapcsolatban; 

l)93 évente jelentésben értékeli az adatkezelő szerv adatvédelmi és adatbiztonsági 

helyzetét; 

m)94 kimutatást vezet a közérdekű, közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti 

elutasított kérelmekről, valamint az elutasítás indokairól, és azokról – a 

rendőrkapitányságokra is kiterjedően – tájékoztatja az ORFK Hivatal Elektronikus 

Ügyviteli és Adatvédelmi Főosztályt; 

n)95 kimutatást vezet az érintettnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatos 

tájékoztatás¬kéréssel, helyesbítéssel, törléssel, tiltakozással kapcsolatos elutasított 

kérelméről és az elutasítás indokairól, és azokról – a rendőrkapitányságokra is 

kiterjedően – tájékoztatja az ORFK Hivatal Elektronikus Ügyviteli és 

Adatvédelmi Főosztályt; 

o)96  kivizsgálja a szerv adatkezelésével összefüggésben érkező panaszokat, 

kifogásokat, közreműködik, valamint segítséget nyújt az érintettek jogainak 

gyakorlásában, eljár adatvédelmi incidens esetén; 

p)97 ellátja az oktatási és vizsgáztatási tevékenységét, szervezi az adatkezelési 

folyamatokban részt vevő állomány képzését; 

q)98  gondoskodik a nyilvános adatok közzétételére a rendőrség hivatalos honlapján, 

illetve azok naprakészen tartásáról. 

 

49/B.99,100,101,102 

 

 

VIII. FEJEZET 

A BUDAPESTI RENDŐRFŐKAPITÁNY KÖZVETLEN ALÁRENDELETSÉGÉBE 

TARTOZÓ SZERVEZETI ELEMEK FELADATAI 

 

50. A BRFK BSZ 

a) a hatáskörébe tartozó büntetőeljárásokat törvényi keretek között lefolytatja, végzi a 

bűncselekmények és az elkövetők felderítését, a nyomozási és bűnügyi technikai 

tevékenység szakszerűségét biztosítja;  

                                                           
90 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
91 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
92 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
93 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
94 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
95 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
96 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
97 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
98 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
99 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
100 Módosította: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
101 Beiktatta: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
102 Hatályon kívül helyezte: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 



25 

 

 

 

b) titkos információgyűjtő tevékenységet és előkészítő eljárást folytat, valamint 

büntetőeljárások keretében leplezett eszközöket alkalmaz;103 

c) szakirányító tevékenységet lát el a rendőrkapitányságok bűnügyi szakmai 

tevékenysége felett; 

d) körözési tevékenységet lát el; 

e) lefolytatja a hatáskörébe tartozó rendkívüli haláleseti eljárásokat; 

f) figyelemmel kíséri a bűnügyi szolgálati ág munkájára kiható jogszabályi változásokat, 

vezetői parancsokat, egyedi és normatív utasításokat, intézkedéseket, állásfoglalásokat 

ad ki, gondoskodik azok érvényesítéséről a bűnügyi állomány körében; 

g) a tudományos kutatások eredményeit felhasználva értékeli a bűnügyi munka 

szakterületein, szolgálati helyein, illetve a konkrét ügyekben felmerülő jelenségeket, 

ezek felhasználásával célkitűzéseket, feladatokat határoz meg, szakterületi és átfogó, 

illetőleg időszakos és távlati bűnügyi értékelő jelentéseket készít; 

h) gondoskodik a saját hatáskörben kiadásra kerülő normatív intézkedések 

előkészítéséről, közzétételéről, időszakonkénti felülvizsgálatáról, módosításáról, 

illetve a deregulációs feladatainak rendszeres elvégzéséről; 

i) folyamatosan működteti a bűnügyi információs rendszert; 

j) ellátja az áldozat- és tanúvédelemmel kapcsolatos bűnügyi feladatokat; 

k) ellátja a bűnmegelőzés és áldozatsegítés irányítását, elvégzi a fővárosban az egységes 

gyakorlat kialakításához szükséges feladatokat; 

l) szakirányító tevékenység keretében szakmailag irányítja a BRFK szervezeti elemei és 

a rendőrkapitányságok vonatkozásában a bűnügyi vonatkozású adatok, információk 

gyűjtését, rendszerezését és értékelését;104 
m) elemzi és értékeli a bűnügyi szolgálati ág szervezeti elemei tekintetében a szakmai 

munka eredményességét, hatékonyságát, különös figyelemmel a titkos 

információgyűjtő tevékenységre, a nyomozások időszerűségére, a vádelőkészítő 

tevékenységre, továbbá a forrónyomos tevékenységre;105,106 
n) 107a BRFK szervezeti elemeivel és a rendőrkapitányságokkal folyamatos kapcsolatot 

tart, ennek során összegyűjti, rendszerezi a felmerülő problémákat, azokra megoldási 

javaslatokat dolgoz ki; 

o) 108vizsgálja a bűnügyi szolgálati ág és az ügyészségek szakmai kapcsolatát; 

p) 109rövid-, közép- és hosszútávon új szakmai és stratégiai módszerek bevezetésére 

javaslatot dolgoz ki; 

q) 110javaslatot dolgoz ki a munka hatékonyságának növelésére, valamint a szervezeti 

elemek együttműködési gyakorlata során felmerülő szakmai problémák megoldására, 

az ezzel kapcsolatos vezetői döntések előkészítésére; 

r) 111vizsgálja a BRFK szakmai munkájának, tevékenységének hatásait, lakossági 

megítélését, módszereket dolgoz ki a szubjektív biztonságérzet elemzésére; 

s) 112elkészíti a bűnügyi vonatkozású kategóriákban a szervezeti teljesítményértékelést, 

valamint figyelemmel kíséri a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok 

                                                           
103 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
104 Módosította: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
105 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
106 Módosította: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
107 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
108 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
109 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
110 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
111 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
112 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
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teljesülését, és elkészíti azok kiértékelését. 

 

51. A BRFK RSZ  

a) csapaterős, objektumőrzési, kísérési, járőrszolgálati tevékenységet, valamint mélységi 

ellenőrzési feladatokat lát el;  

b) ellátja a főváros területén a közlekedés rendjének és biztonságának megteremtésével 

és fenntartásával, javításával kapcsolatos feladatokat,  

c) ellátja a főváros területén bekövetkezett személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek 

kapcsán, és a normákban meghatározott egyéb esetekben a helyszíni szemlével 

kapcsolatos feladatait, területi nyomozószervként lefolytatja a nyomozást a 

hatáskörébe tartozó ügyekben; 

d) lefolytatja a külön jogszabályban meghatározottak szerint az első, illetve másodfokú 

közigazgatási hatósági eljárásokat; 

e) végzi a Gytv. hatálya alá tartozó és hatálya alá nem tartozó rendezvények, 

meghatározott események biztosításával összefüggő feladatokat; 

f) szakirányító tevékenységet lát el a rendőrkapitányságok közrendvédelmi, 

közlekedésrendészeti és igazgatásrendészeti szolgálati ágainak tevékenysége felett; 

g) a BRFK más beosztott vezetőinek közreműködésével, azokkal együttműködve más 

rendőri, rendvédelmi, állami, önkormányzati szervekkel, civil szervezetekkel a 

főváros közterületei, nyilvános helyei, közforgalmú tömegközlekedési eszközei 

közrendjével, közlekedés-biztonságával kapcsolatos tevékenységet összehangolja; 

h) a rendelkezésére álló eszközök, módszerek figyelembevételével irányítja, tervezi és 

szervezi a rendészeti szakterület stratégiai és taktikai feladatait, ellenőrzi azok 

végrehajtását; 

i) figyelemmel kíséri a rendészeti szakterület munkájára kiható jogszabályi változásokat, 

belső normákat és állásfoglalásokat, gondoskodik azok érvényesítéséről a 

szakirányítása alá tartozó rendészeti állomány körében; 

j) gondoskodik a saját hatáskörben kiadásra kerülő normatív intézkedések 

előkészítéséről, közzétételéről, időszakonkénti felülvizsgálatáról, módosításáról, 

illetve deregulációs feladatainak rendszeres elvégzéséről; 

k) intézkedik az irányítása alá tartozó személyi állománynál a rendkívüli események 

megelőzésére, elemzi, értékeli bekövetkezésük körülményeit; 

l) a szakirányítása alá tartozó rendészeti állomány által készített jelentések alapján 

felügyeli a kényszerítő eszközök alkalmazásának jogszerűségét, szakszerűségét, 

valamint számszerű alakulását, az ezzel kapcsolatos jelentéseket felterjeszti az 

Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK), szükség esetén 

oktatásokat, képzéseket szervez;  

m) ellátja a BRFK felügyelete alá tartozó fegyveres biztonsági őrség tagjai, valamint a 

BRFK állományába tartozó fegyveres biztonsági őrök igény szerinti képzésének és 

vizsgáztatásának megszervezését, koordinálja az elméleti vizsgáztatás végrehajtását, 

az adatok hitelességének ellenőrzését követően a szolgálati igazolvány és jelvény 

igénylőlapokat befogadja, adatfelvételre a Humánigazgatási Szolgálathoz továbbítja; 

n) szakmailag irányítja a rendőrkapitányságok védelmi és tervezési tevékenységét; 

o) gondoskodik a BRFK különleges jogrendre vonatkozó időszaki terveinek és 

okmányainak elkészítéséről, szakirányítást gyakorol a rendőrkapitányságok védelmi 

feladatokkal megbízott állománya vonatkozásában; 

p) a BRFK és a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége közötti 

együttműködés erősítése, zökkenőmentes fenntartása, folyamatos értékelése és 

ellenőrzése, a fővárosi, illetve regionális szinten közösen végrehajtható akciók és más 
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feladatok tervezése, szervezése, értékelése és végrehajtása érdekében koordinátori 

feladatokat lát el; 

q) biztosítja a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság Központi Szabálysértési 

Előkészítő Osztály, illetve a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály Közigazgatási 

Hatósági Osztály hatáskörébe tartozó bírósági felülvizsgálatokban a BRFK jogi 

képviseletét a bíróságok és más hatóságok előtt; 

r) szakmailag irányítja a BRFK szervezeti elemei és a rendőrkapitányságok 

vonatkozásában a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti és igazgatásrendészeti 

vonatkozású adatok, információk gyűjtését, rendszerezését és értékelését; 

s) figyelemmel kíséri és elemzi a közbiztonság szempontjából releváns jelenségek 

folyamatait, dinamikáját, strukturális változásait; 

t) elemzi és értékeli a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti és igazgatásrendészeti 

szolgálati ág szervezeti elemei tekintetében a szakmai munka eredményességét, 

hatékonyságát, figyelemmel a szakszerűségre, hatékonyságra és a reagáló képességre; 

u) a BRFK szervezeti elemeivel és a rendőrkapitányságokkal folyamatos kapcsolatot tart, 

ennek során összegyűjti, rendszerezi a felmerülő problémákat, azokra megoldási 

javaslatokat dolgoz ki; 

v) rövid-, közép- és hosszútávon új szakmai és stratégiai módszerek bevezetésére 

javaslatot dolgoz ki; 

w) javaslatot dolgoz ki a munka hatékonyságának növelésére, valamint a szervezeti 

elemek együttműködési gyakorlata során felmerülő szakmai problémák megoldására, 

az ezzel kapcsolatos vezetői döntések előkészítésére; 

x) vizsgálja a BRFK szakmai munkájának, tevékenységének hatásait, lakossági 

megítélését, módszereket dolgoz ki a szubjektív biztonságérzet elemzésére 

y) ellátja a Határrendészeti Idegenrendészeti Igazgatásrendészeti Közrendvédelmi 

Közlekedésrendészeti (HIIK) egységes rendészeti statisztikai rendszer, valamint a 

túlszolgálatokra vonatkozó adatok helyességének ellenőrzését, felügyeletét és 

összehangolását,113 

z) elkészíti a rendészeti vonatkozású kategóriákban a szervezeti teljesítményértékelést, 

valamint figyelemmel kíséri a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok 

teljesülését, és elkészíti azok kiértékelését,114 

aa) végrehajtja a kiemelt létfontosságú rendszerelemekkel (TIK, BRFK Törzs) 

kapcsolatos feladatokat, elkészíti és aktualizálja a BRFK Üzemeltetői Biztonsági 

Tervét, valamint ellátja a biztonsági összekötői feladatokat,115 

bb) gondoskodik a fokozott ellenőrzés elrendelésének szakmai indokolással történő 

írásba foglalásáról és a budapesti rendőrfőkapitány általi aláírásra történő 

felterjesztésről,116 

cc) a Gytv.-ben meghatározott rendezvényekkel összefüggő fokozott ellenőrzés 

elrendelésének tényét, valamint a nevesített határozatokat közhírré teszi, illetve azok 

eltávolításáról gondoskodik117. 

 

52. A Gazdasági Igazgatóság  

a) felel az anyagi és pénzügyi szakterület törvényes és szakszerű működéséért, irányítja 

a tűz- és környezetvédelmi feladatok végrehajtását; 

                                                           
113 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
114 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
115 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
116 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
117 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
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b) intézkedik az éves költségvetési előirányzatok kidolgozására, évközi módosítására, az 

előirányzat-módosítások nyilvántartására, irányítja, tervezi és vezetői ellenőrzés 

keretében ellenőrzi a BRFK gazdálkodását, a költségvetés ésszerű és takarékos 

felhasználását, szakmailag szervezi és irányítja a szervezeti elemek gazdasági 

tevékenységét és a készpénzkezelést; szakirányítást gyakorol a szervezeti elemek, 

illetve rendőrkapitányságok anyagi-, pénzügyi (fő)előadóinak és rendszergazdáinak 

tevékenysége felett; 

c) felelős a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és más előírások maradéktalan 

betartásáért, a kötelezettségvállalások, pénzügyi ellenjegyzések, finanszírozási, 

adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő 

feladatok teljesítéséért; 

d) felel a BRFK kezelésére bízott objektumok, bérlemények üzemeltetéséért, az 

állomány élelmezéséért, a rendezvények lebonyolításáért; 

e) gondoskodik a BRFK feladatainak ellátásához szükséges anyagi-technikai eszközök 

beszerzéséről, elosztásáról, az anyag- és eszközgazdálkodás előírásainak 

érvényesüléséről, a tárgyi eszközök megóvásáról, megteszi ennek érdekében a 

szükséges intézkedéseket; meghatározza a szabad kapacitás terhére végzett 

szolgáltatások körét, engedélyezi a feleslegessé vált készletek értékesítését; 

f) biztosítja az állomány részére jogszabályban meghatározott illetmény és egyéb 

járandóságok határidőben történő kifizetését, intézkedik az adók, járulékok és egyéb 

központi vagy fejezeti költségvetést illető befizetési kötelezettségek és kapcsolódó 

adatszolgáltatások teljesítésére; 

g) felel a híradástechnikai, informatikai, biztonságtechnikai és rejtjeltechnikai rendszerek 

működéséért, ennek során szakmai irányítást gyakorol az érintett állomány felett; 

h) jóváhagyás előtt pénzügyi ellenjegyzéssel látja el a szervezeti elemek által 

felterjesztett, főkapitányi döntésre előkészített humánerő gazdálkodási javaslatokat; 

i) biztosítja a fogvatartottak élelmezését, egészségügyi ellátásuk anyagi feltételeit; 

j) felel az ingatlanok felújításának rövid- és hosszútávú terveinek összeállításáért, az 

ezzel kapcsolatos feladatok végrehajtásáért; 

k) ellátja az adományok elfogadásával kapcsolatos pénzügyi-gazdasági feladatokat; 

l) ellátja a belső gazdálkodással kapcsolatos feladatokat; szervezi és irányítja a 

leltározási feladatokat, engedélyezi az eszközök és készletek selejtezését; 

m) gondoskodik az internet rendőrségi használatára vonatkozó miniszteri utasítás 

előírásainak végrehajtásáról; 

n) gondoskodik a szolgálati feladatok ellátásához feleslegessé vált vagyontárgyak 

használatból történő kivonásáról; 

o) gondoskodik a saját hatáskörben kiadásra kerülő normatív intézkedések 

előkészítéséről, közzétételéről, időszakonkénti felülvizsgálatáról, módosításáról, 

illetve a deregulációs feladatainak rendszeres elvégzéséről; 

p) gondoskodik a BRFK objektumainak fellobogózásáról, valamint a zászló, illetve a 

zászlórúd, árboc tisztítására, cseréjére, gondozására vonatkozó jogszabályi előírások 

betartásáról; 

q) gondoskodik az illetményelőleggel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról; 

r) gondoskodik a hazai és nemzetközi pályázati kiírások folyamatos figyeléséről, ezzel 

összefüggésben intézkedik a BRFK számára felhasználható információk elemzéséről 

és feldolgozásáról, valamint a pályázati kiírásoknak megfelelően – az érintett 

szakterület bevonásával és a budapesti rendőrfőkapitány jóváhagyásával – intézkedik 

a szükséges pénzügyi és beruházási tervek, kapcsolódó dokumentációk kidolgozására; 

az adott pályázati döntést követően az érintett szakterületek bevonásával a feladatok 

végrehajtását ütemezi; 
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s) ellátja a helyi lakásügyi szervre háruló feladatokat; 

t) szervezi és koordinálja a szervezett keretek között folytatott, nem kiképzési célú 

sporttevékenységeket; 

u) megszervezi és irányítja a gépjármű-szakterület munkáját, hatáskörén belül 

gondoskodik a feladat-végrehajtás feltételeinek megteremtéséről, továbbá ellátja a 

jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatokat 

v) 118lebonyolítja és szervezi a beszerzési, közbeszerzési eljárásokkal, illetve a Gazdasági 

Igazgatóság feladatkörébe utalt szerződésekkel kapcsolatos feladatokat; 

w) 119gondoskodik a beszerzési, közbeszerzési tárgyú, illetve a Gazdasági Igazgatóság 

által előkészített szerződések jogi ellenjegyzéséről, és előzetes jogi ellenőrzéséről; 

x) elkészíti a szakterületi vonatkozású kategóriákban a szervezeti teljesítményértékelést, 

valamint figyelemmel kíséri a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok 

teljesülését, és elkészíti azok kiértékelését;120 

y) a BRFK hatáskörébe utalt vagy szervezeten kívülről érkező megkeresések alapján a 

videóanalitikai szolgáltatásokat biztosítja, valamint ellátja az azzal összefüggésben 

keletkező feladatokat.121 

 

53. A Hivatal 

a) közreműködik az együttműködési megállapodások előkészítésében; 

b) megkeresés alapján közreműködik a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó 

eszközök és a belső normák tervezeteinek koordinációjában, ennek keretében – a 

BRFK szervezeti elemeinek bevonásával – gondoskodik az egységes szakmai 

álláspont kialakításáról és a vélemény továbbításáról;  

c) szakmailag irányítja, ellenőrzi és felügyeli a BRFK-n az ügykezelési feladatok 

végrehajtását, működteti a központi és archív irattárat; 

d) gondoskodik a BRFK elektronikus ügyintézéssel és ügykezeléssel kapcsolatos 

feladatainak ellátásáról, valamint a minősített adat védelmével kapcsolatos szabályok 

betartásáról;122 

e) figyelemmel kíséri az alapvető jogok biztosa BRFK-ra érkezett ajánlásainak 

végrehajtását, ügyintézését, kivizsgáltatja és választervezetet készít; 

f) felelős a közérdekű bejelentések, panaszok kivizsgáltatásáért, az ügyek érdemi 

elbírálásáért, a BRFK központi panasziroda működtetéséért;  

g) felelős a munkavédelmi feladatok ellátásáért; 

h) állományába tartozó munkavédelmi felügyelők a hivatalvezető irányítása alatt, a 

BRFK Munkavédelmi Szabályzatában foglalt feladat- és hatáskörüknek megfelelően 

végzik tevékenységüket;  

i) gondoskodik a BRFK normakiadásra jogosult vezetők normatervezeteinek 

kontrolljáról, azok jogrendszeri illeszkedéséről; 

j) gondoskodik a belső normák szakterületi koordinációjáról, közzétételéről, 

időszakonkénti felülvizsgálatáról, módosításáról; 

k) koordinálja a BRFK normakiadásra jogosult vezetői deregulációval kapcsolatos 

feladatainak végrehajtását; 

l) lefolytatja és döntésre előkészíti a budapesti rendőrfőkapitány munkáltatói jogköre alá 

tartozó hivatásos állományúak és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak kártérítési 

felelősségének elbírálására irányuló eljárásokat, a munkavállalók esetében 

                                                           
118 Módosította: 11/2018. (IV. 12.) BRFK intézkedés 
119 Módosította: 11/2018. (IV. 12.) BRFK intézkedés 
120 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
121 Beiktatta: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
122 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
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közreműködik a BRFK kárigényével kapcsolatos fizetési felszólítások elkészítésében, 

elbírálásra előkészíti a kártérítési eljárásban hozott határozattal szemben a 

rendőrkapitányságok hivatásos állományának tagjai részéről előterjesztett 

panaszokat;123 

m) lefolytatja és döntésre előkészíti a budapesti rendőrfőkapitány munkáltatói jogköre alá 

tartozó állomány munka- és szolgálati baleseteinek minősítésével összefüggő 

eljárásokat;124 

n) 125 

o) elbírálja a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igényeket; 

p) kezeli a BRFK elektronikus érkeztetőpontját, illetve biztosítja a budapesti 

rendőrfőkapitány vagy a BRFK címére érkező futár- és egyéb postai küldemények 

átvételét, azok BRFK vezetői szignálásra történő előkészítését;  

q) felelős a budapesti rendőrfőkapitányi beszámolók előkészítéséért, valamint az ezzel 

kapcsolatos háttéranyag összeállításáért; 

r) egyedi utasítás alapján – a munkaértekezletekhez kapcsolódóan – háttéranyagot állít 

össze a budapesti rendőrfőkapitány részére, illetve részt vesz a döntés előkészítésben,  

s) irányítja és koordinálja a BRFK minőségügyi rendszerének kialakításával és 

minőségfejlesztési programjával kapcsolatos feladatokat; 

t) gondoskodik a budapesti rendőrfőkapitányi, hivatalvezetői körlevelek, átiratok, 

jelentések kiadásra előkészítéséről; 

u) ellátja a Kockázatkezelési Bizottság működésével kapcsolatos koordinációs és 

ügyviteli feladatokat; 

v) ellátja a BRFK-hoz érkező és ott keletkezett valamennyi minősített irat kezelését és 

nyilvántartását, ezzel összefüggésben működteti a Nyilvántartót és Kezelő Pontokat; 

w) 126előkészíti és folyamatosan naprakészen tartja a BRFK Másolatkészítési 

Szabályzatát és az Elektronikus Aláírási és Elektronikus Bélyegzési Szabályzatát a 

jogszabályi vagy technológiai változások esetén a módosításokat haladéktalanul 

átvezeti és intézkedik a Rendőrség honlapján történő közzétételre; 

x) 127 szakmai irányítást gyakorol a helyi szervek elektronikus ügyintézési és iratkezelési 

tevékenységet illetően; 

y) 128működteti a Hivatal elektronikus érkeztető pontját, és felügyelet gyakorol a BRFK 

Humánigazgatási Szolgálat és a BRFK Gazdasági Igazgatóság Közgazdasági Osztály 

elektronikus érkeztető pontjainak tevékenysége felett; 

z) elkészíti a szakterületi vonatkozású kategóriákban a szervezeti teljesítményértékelést, 

valamint figyelemmel kíséri a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok 

teljesülését, és elkészíti azok kiértékelését.129 

 

54.  A Főkapitányi Titkársági Osztály: 

a) koordinálja és szervezi a budapesti rendőrfőkapitány és annak közvetlen 

alárendeltségébe tartozó vezetők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat; 

b) felelős a budapesti rendőrfőkapitány munkaprogramja szerinti rendezvények, 

értekezletek, megbeszélések határidőzéséért és a határidők figyelemmel kíséréséért; 

                                                           
123 Módosította: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
124 Módosította: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
125 Hatályon kívül helyezte: 51/2020- (XII. 11.) BRFK intézkedés 
126 Beiktatta:11/2018. (IV. 12.) BRFK intézkedés 
127 Beiktatta: 11/2018. (IV. 12.) BRFK intézkedés 
128 Beiktatta: 11/2018. (IV. 12.) BRFK intézkedés  
129 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
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c) egyedi utasítás alapján – a munkaértekezletekhez, illetve nyilvános szereplésekhez 

kapcsolódóan – háttéranyagot állít össze a budapesti rendőrfőkapitány részére; 

d) előkészíti a budapesti rendőrfőkapitány által tartott vezetői értekezleteket, 

gondoskodik az emlékeztetők összeállításáról; 

e) felelős a budapesti rendőrfőkapitány vendégfogadásával összefüggő feladatok 

koordinálásáért, végrehajtásáért; 

f) gondoskodik a budapesti rendőrfőkapitány szakmai és egyéb rendezvényeken, 

programokon történő részvételével összefüggő feladatok ellátásáról; 

g) gondoskodik a lakosság és a személyi állomány részére biztosított budapesti 

rendőrfőkapitányi fogadónapok háttéranyagainak előkészítéséről; 

h) figyelemmel kíséri a budapesti rendőrfőkapitány részére meghatározott feladatok 

végrehajtására nyitva álló határidők betartását; 

i) gondoskodik a BRFK nemzetközi kapcsolattartásával összefüggő feladatok 

végrehajtásáról, valamint a rendőrfőkapitány-helyettesek, kapitányságvezetők, 

főosztályvezetők és a velük azonos jogállású vezetők nemzetközi tárgyalásainak, 

kiutazásainak tervezéséről és előkészítéséről; 

j) gondoskodik a BRFK vezetői által tartandó nemzetközi konferenciák szervezéséről, 

lebonyolításáról; 

k) gondoskodik a BRFK civil szervezetekkel történő kapcsolattartásáról, valamint a 

BRFK egészét érintő rendezvények lebonyolításáról; 

l)  a szakterületi javaslatok alapján összeállítja a BRFK munkatervét, valamint 

figyelemmel kíséri annak végrehajtását; 

m) elkészíti a szakterületi vonatkozású kategóriákban a szervezeti teljesítményértékelést, 

valamint figyelemmel kíséri a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok 

teljesülését, és elkészíti azok kiértékelését.130 

 

55. A Humánigazgatási Szolgálat: 

a) szakmailag irányítja a rendőrkapitányságok személyzeti, munkaügyi és fegyelmi 

tevékenységét, biztosítja a jogszabályoknak megfelelő, egységes gyakorlat 

kialakítását, továbbá a pontos adatszolgáltatást; 

b) közreműködik a személyzeti és munkáltatói döntések előkészítésében, gondoskodik a 

Hszt 6. § (6) bekezdésében foglalt, hatáskörébe tartozó okmányok budapesti 

rendőrfőkapitány részére, elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással történő kiadmányozásra felterjesztéséről, valamint döntésre előkészíti és 

felterjeszti a belügyminiszter, illetve az országos rendőrfőkapitány hatáskörébe tarozó 

személyzeti intézkedéseket; 

c) elemzi a fluktuáció okait, javaslatokat tesz az állomány utánpótlásának biztosítására; 

d) figyelemmel kíséri az állomány képesítési követelményeknek történő megfelelését, az 

iskoláztatás, a képzés és a továbbképzés megfelelő végrehajtását; 

e) folyamatos kapcsolatot tart a rendészeti képzést folytató oktatási intézményekkel, 

értékeli a képzési tapasztalatokat; 

f) a humánigazgatási szakszolgálat informatikai, nyilvántartási rendszerét alkalmazza, 

teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségeit; gondoskodik az állomány személyes 

adatainak védelméről; 

g) figyelemmel kíséri az állomány egyes tagjait megillető juttatások esedékességének 

időpontját; 

h) ellátja a szociális és kegyeleti gondoskodással összefüggő feladatokat; 

                                                           
130 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
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i) felelős a hivatásos állomány fizikai (erőnléti) állapota évenkénti felméréséért, illetve 

az éves lövészet végrehajtásáért; annak eredményeit értékeli, és az alapján megteszi a 

szükséges intézkedéseket; 

j) végzi a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek nemzetbiztonsági 

ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat; 

k) kezdeményezi és koordinálja az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás körében a 

rövid-, közép- és hosszútávú tervek kidolgozását és megvalósítását; 

l) előkészíti a szervezési intézkedéseket, visszaigazolja a szervezési döntéseket; 

m) felelős a BRFK felügyelete alá tartozó fegyveres biztonsági őrség tagjai, valamint a 

BRFK állományába tartozó fegyveres biztonsági őrök lövészeteinek végrehajtásáért; 

n) felelős a budapesti rendőrfőkapitány által elrendelt fegyelmi és méltatlansági 

eljárások, továbbá – a budapesti rendőrfőkapitány egyedi utasítása alapján – a 

hivatásos állományúakkal szemben, a tényleges szolgálati viszony tartama alatt 

elkövetett katonai bűncselekmények kivizsgálásához szükséges parancsnoki 

nyomozások lefolytatásáért, a rendőrkapitányságok vezetői által elbírált ügyek 

másodfokon történő kivizsgálásáért, valamint az ezekből eredő munkáltatói 

intézkedések előkészítéséért és végrehajtásáért; 

o) az Egészségügyi Osztály útján biztosítja a BRFK, a Pest Megyei Rendőr-

főkapitányság teljes személyi állományának, valamint részben a Terrorelhárítási 

Információs és Bűnügyi Elemző Központ gyógyító-megelőző, fogászati és 

mentálhigiénés alapellátását, biztosítja továbbá a Nemzetközi Oktatási Központ, a 

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, valamint az ORFK fogászati alapellátását, 

végrehajtja az  időszakos alkalmassági és szűrővizsgálatokat; gondozásba veszi az 

idült betegségben szenvedőket, végzi a Rendőrségi Igazgatási Központ épületében 

dolgozók, illetve tartózkodók sürgősségi betegellátását; az egészségügyi biztosítási 

feladatok végrehajtását, a különleges jogrendi időszaki egészségügyi anyagokkal 

kapcsolatos, valamint a közegészségügyi-járványügyi és a fogdaorvosi feladatok 

ellátását; 

p) gondoskodik a közfoglalkoztatási programban történő részvétel megszervezéséről, 

végrehajtásáról; 

q) gondoskodik a vagyonnyilatkozat tételéhez kötött beosztásokba kinevezendő 

dolgozók nyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggő feladatok ellátásáról; 

r) gondoskodik a különleges foglalkoztatási állomány (szenior állomány) felvételi 

eljárásának lefolytatásáról, valamint a hivatásos szolgálati viszony létesítését 

követően, a tényleges szolgálat megkezdése előtt, a szolgálati feladatok jellegének 

megfelelő képzésben részesítéséről; 

s) gondoskodik a közszolgálati teljesítményértékelés végrehajtásának megszervezéséről; 

t) elkészíti a szakterületi vonatkozású kategóriákban a szervezeti teljesítményértékelést, 

valamint figyelemmel kíséri a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok 

teljesülését, és elkészíti azok kiértékelését.131 

 

56.  Az Általános Jogi és Perképviseleti Főosztály: 

a) a Gytv. hatálya alá tartozó ügyekben előkészíti a szükséges határozatokat;132 

b) 133a gyülekezési jog gyakorlásához köthető jogsértések esetén ellátja a BRFK és az 

alárendeltségébe tartozó rendőrkapitányságok bíróság előtti képviseletét; 

c) koordinálja a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek és 

oktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló 

                                                           
131 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
132 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
133 Beiktatta: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
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BM utasítás rendelkezései alapján a BRFK számára felajánlott adományok 

elfogadásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok egységes végrehajtását; 

d) megkeresésre elvégzi a főkapitányi és felsőbb szintű döntési javaslatok, tervezetek 

jogi véleményezését; 

e) 134közreműködik a BRFK és a rendőrkapitányságok szerződéseinek – az SzMSz 52. 

pont v) alpontjában nevesítettek kivételével történő – előkészítésében, a 

szerződésekből származó és egyéb igények jogi érvényesítésében; 

f)   ellátja a BRFK és az alárendeltségébe tartozó rendőrkapitányságokat érintően a polgári 

peres, közigazgatási peres, a munkaügyi peres jogi- és perképviseletet, valamint végzi 

a nemperes eljárásokban a jogi képviseletet a közigazgatási perek, a polgári perek, a 

munkaügyi perek és a nemperes eljárások előkészítését, és az ezekkel kapcsolatos 

ügyintézést, és biztosítja – a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság Központi 

Szabálysértési Előkészítő Osztály, illetve a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály 

Közigazgatási Hatósági Osztály hatáskörébe tartozó bírósági felülvizsgálatok 

kivételével – a BRFK jogi képviseletét a bíróságok és más hatóságok előtt; 

g) véleményezi, esetenként elkészíti a szerződés-tervezeteket, ellátja az azokkal 

kapcsolatos koordinációs feladatokat; 

h) szakterületét érintően jogi kérdésekben állásfoglalások adásával segíti a BRFK 

szervezeti elemei döntéseinek előkészítését; 

i) 135gondoskodik az együttműködési megállapodások, szerződések – az SzMSz 52. pont 

w) alpontjában foglaltak kivételével történő – jogi ellenjegyzéséről vagy előzetes jogi 

ellenőrzéséről; 

j) elkészíti a szakterületi vonatkozású kategóriákban a szervezeti teljesítményértékelést, 

valamint figyelemmel kíséri a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok 

teljesülését, és elkészíti azok kiértékelését.136 

 

 

57. Az Ellenőrzési Szolgálat 

a) felelős a budapesti rendőrfőkapitány által elrendelt ellenőrzések végrehajtásáért, a 

tapasztalatok alapján kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét; 

b) meghatározza az ellenőrzési tevékenység fő irányait; 

c) felelős a vezetői ellenőrzések havi kimutatásának elkészíttetéséért; 

d) elkészíti a szakterületi vonatkozású kategóriákban a szervezeti teljesítményértékelést, 

valamint figyelemmel kíséri a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok 

teljesülését, és elkészíti azok kiértékelését.137 

 

58. A TIK 

a) gondoskodik a különleges jogrend bevezetése esetén a BRFK által végrehajtandó 

elsődleges intézkedések elvégzéséről; 

b) végzi a Budapest területén történt, hatáskörébe tartozó eseményekkel kapcsolatos 

tevékenység-irányítási feladatokat; 

c) felelős a jelentési kötelezettség végrehajtásáért, az ügyeleti nyilvántartások 

hitelesítéséért; 

d) együttműködik a többi tevékenység-irányítási központtal és más rendőrségi ügyeleti 

szolgálatokkal, továbbá a társszervek ügyeleteivel, és közreműködik az intézkedések 

koordinációjában; 

                                                           
134 Módosította: 11/2018. (IV. 12.) BRFK intézkedés 
135 Módosította: 11/2018. (IV. 12.) BRFK intézkedés 
136 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
137 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
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e) gondoskodik a vezetői döntések adott rendőri szervekhez történő eljuttatásáról, 

figyelemmel kíséri azok végrehajtását, a beavatkozást igénylő eseménnyel kapcsolatos 

rendőri tevékenységet, kapcsolatot tart a feladatat megoldását végző egységek 

parancsnokaival, indokolt esetben kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét; 

f) felelős a BRFK riasztási és kiértesítési rendszerének működéséért, valamint a 

kiértesítések végrehajtásának szakszerűségéért; 

g) felelős a kapitánysági ügyeleti eseménynapló, valamint a küldési napló vezetéséért; 

h) felelős a forrónyomos tevékenység egységes végrehajtásáról szóló ORFK utasításban 

részére meghatározott feladatok végrehajtásáért; 

i) elkészíti a szakterületi vonatkozású kategóriákban a szervezeti teljesítményértékelést, 

valamint figyelemmel kíséri a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok 

teljesülését, és elkészíti azok kiértékelését.138 

 

59. A Költségvetési Ellenőrzési Osztály 

a) a BRFK vezetőjének közvetlen alárendeltségében a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendeletben (a továbbiakban: Bkr.) meghatározottak alapján ellátja a belső ellenőrzési 

tevékenységet;139 

b) a Bkr.-ben foglaltak szerint végrehajtja a költségvetési ellenőrzéseket, amelynek 

részletes szabályait az elkészített és kétévente kötelezően felülvizsgált, szükség szerint 

módosított BRFK Belső Ellenőrzési Kézikönyv határozza meg; 

c) elkészíti a szakterületi vonatkozású kategóriákban a szervezeti teljesítményértékelést, 

valamint figyelemmel kíséri a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok 

teljesülését, és elkészíti azok kiértékelését.140 

 

 

60.  A Kommunikációs Osztály 

a) végzi a BRFK kommunikációs tevékenységét, ennek keretében folyamatos ügyeletet  

biztosít; 

b) a Belügyminisztérium Kommunikációs Főosztály, valamint az ORFK 

Kommunikációs Szolgálat szakmai irányításmutatásának megfelelően gondoskodik a 

BRFK szervei kommunikációs tevékenységének egységes elvek alapján történő 

végrehajtásáról, ennek érdekében kommunikációs szakmai protokollt dolgoz ki, 

előkészíti a kommunikációs szakterületet érintő oktatásokat és képzéseket; 

c) gondoskodik a BRFK tevékenységét érintő sajtóhíradások figyelemmel kíséréséről, a 

vezetői tevékenységet támogató hírelemzések elkészítéséről; 

d) fogadja, nyilvántartja a médiatartalom-szolgáltatók részéről érkező megkereséseket, 

az érintett szakterület bevonásával gondoskodik azok megválaszolásáról, ennek 

érdekében kapcsolatot tart a TIK-kel; 

e) figyelemmel kíséri és értékeli a BRFK szerveinek kommunikációs tevékenységét; 

f) ellátja a Rendőrség internetes és intranetes honlapjának BRFK-val összefüggő 

tartalom szolgáltatói feladatokat; 

g) működteti a BRFK stúdióját,  

h) a kommunikációs feladatok összehangolt ellátása érdekében együttműködik a Zsaru  

Magazin Szerkesztőségével; 

                                                           
138 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
139 Beiktatta: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
140 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
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i) elkészíti a szakterületi vonatkozású kategóriákban a szervezeti teljesítményértékelést, 

valamint figyelemmel kíséri a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok 

teljesülését, és elkészíti azok kiértékelését.141 

 

 

IX. FEJEZET 

A BRFK MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

1. Értekezletek rendje 

 

61. A budapesti rendőrfőkapitányi napi koordinációs egyeztetés időpontjai és résztvevői: 

a) 14207.15: 

aa) a budapesti rendőrfőkapitány,  

ab) a TIK ügyeletvezetője; 

b) 14307.30: 

ba) a budapesti rendőrfőkapitány, 

bb) a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, 

bc) a BRFK BSZ Nyomozó Főosztály vezetője 

bd) a BRFK BSZ Bűnügyi Főosztály vezetője 

be) 144 

bf) a BRFK BSZ Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály vezetője145; 

c) 07.40: 

ca) a budapesti rendőrfőkapitány, 

cb) a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, 

cc) a BRFK BSZ Bűnügyi Főosztály vezetője,  

cd) a BRFK BSZ Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály vezetője146;  

d) 08.00: 

da) a budapesti rendőrfőkapitány, 

db) a rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes, 

dc) a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese, 

dd) a gazdasági rendőrfőkapitány-helyettese, 

de) 147 

df) 148 

dg) a hivatalvezető, 

dh) a humánigazgatási szolgálatvezető, 

di) az Általános Jogi és Perképviseleti Főosztály vezetője, 

dj) a TIK főosztályvezetője, 

dk) az ellenőrzési szolgálatvezető,  

dl) a Főkapitányi Titkársági Osztály vezetője, 

dm) a Kommunikációs Osztály vezetője, 

dn) a szóvivő. 

 

 

                                                           
141 Beiktatta: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
142 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
143 Módosította: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
144 Hatályon kívül helyezte: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
145 Módosította: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
146 Módosította: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
147 Hatályon kívül helyezte: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
148 Hatályon kívül helyezte: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
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62. A budapesti rendőrfőkapitányi heti operatív értekezlet: 

a) résztvevői: 

aa) a budapesti rendőrfőkapitány, 

ab) a rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes, 

ac)  a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, 

ad)  a gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes, 

ae)  149 

af)  150 

ag)  a hivatalvezető,  

ah)  a humánigazgatási szolgálatvezető, 

ai)  az Általános Jogi és Perképviseleti Főosztály vezetője, 

aj)  a TIK főosztályvezetője, 

ak)  az ellenőrzési szolgálatvezető,  

al) a Költségvetési Ellenőrzési Osztály vezetője,  

am) a Főkapitányi Titkársági Osztály vezetője, 

an) a Kommunikációs Osztály vezetője,  

ao) a Bűnmegelőzési Osztály vezetője,  

ap) a szóvivő,  

aq) a Nemzeti Védelmi Szolgálat képviselője; 

b) napirend: időszerű feladatok. 

 

63. A budapesti rendőrfőkapitányi negyedéves munkatervi értekezlet: 

a) résztvevői: 

aa) a budapesti rendőrfőkapitány, 

ab) a rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes, 

ac) a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, 

ad) a gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes, 

ae) az Általános Jogi és Perképviseleti Főosztály vezetője, 

af) az ellenőrzési szolgálatvezető, 

ag) a hivatalvezető, 

ah) a humánigazgatási szolgálatvezető, 

ai) a TIK főosztályvezetője, 

aj) a rendőrkapitányok, 

ak) a Főkapitányi Titkársági Osztály vezetője, 

al) a Költségvetési Ellenőrzési Osztály vezetője, 

am) a Kommunikációs Osztály vezetője, 

an) 151 

ao) a BRFK RSZ főosztályvezetői, 

ap) a BRFK BSZ főosztályvezetői, 

aq) a Bűnmegelőzési Osztály vezetője, 

ar) a szóvivő; 

b) napirendje: negyedéves munkatervhez kapcsolódó feladatok; 

c) időpontja: negyedévente egy alkalommal, hétfői napon.152 

 

 

 

                                                           
149 Hatályon kívül helyezte: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
150 Hatályon kívül helyezte: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
151 Hatályon kívül helyezte: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
152 Módosította: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
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63/A. A budapesti rendőrfőkapitányi havi vezetői értekezlet: 

a) résztvevői: 

aa) a budapesti rendőrfőkapitány, 

ab) a rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes, 

ac) a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, 

ad) a gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes, 

ae) az Általános Jogi és Perképviseleti Főosztály vezetője, 

af) az ellenőrzési szolgálatvezető, 

ag) a hivatalvezető, 

ah) a humánigazgatási szolgálatvezető, 

ai) a TIK főosztályvezetője, 

aj) a rendőrkapitányok, 

ak) a Főkapitányi Titkársági Osztály vezetője, 

al) a Költségvetési Ellenőrzési Osztály vezetője, 

am) a Kommunikációs Osztály vezetője, 

an) 153 

ao) a BRFK RSZ főosztályvezetői, 

ap) a BRFK BSZ főosztályvezetői, 

aq) a Bűnmegelőzési Osztály vezetője, 

ar) a szóvivő, 

as) a Nemzeti Védelmi Szolgálat Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata 

Központi Főosztály Budapesti Osztály vezetője; 

b) napirendje: időszerű feladatok; 

c) időpontja: minden hónap első hétfője.154 

 

63/B. A budapesti rendőrfőkapitányi heti vezetői értekezlet: 

a) résztvevői: 

aa) a budapesti rendőrfőkapitány, 

ab) a rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes, 

ac) a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, 

ad) a gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes, 

ae) a hivatalvezető, 

af) a humánigazgatási szolgálatvezető, 

ag) a rendőrkapitányok, 

ah) a Főkapitányi Titkársági Osztály vezetője, 

ai) a Kommunikációs Osztály vezetője, 

aj) 155 

b) napirendje: időszerű feladatok; 

c) időpontja: minden hétfőn, amikor budapesti rendőrfőkapitányi negyedéves 

munkatervi értekezlet vagy budapesti rendőrfőkapitányi havi vezetői értekezlet nem 

kerül megtartásra.156 

 

63/C. A budapesti rendőrfőkapitányi negyedéves munkatervi értekezletről, a budapesti 

rendőrfőkapitányi havi vezetői értekezletről és a budapesti rendőrfőkapitányi heti 

vezetői értekezletről írásos emlékeztetőt kell készíteni.157 

                                                           
153 Hatályon kívül helyezte: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
154 Beiktatta: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
155 Hatályon kívül helyezte: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
156 Beiktatta: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
157 Beiktatta: 51/2020. (XII. 11.) BRFK intézkedés 
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64. A budapesti rendőrfőkapitányi vezetői értekezlet elrendelésére kizárólag a budapesti 

rendőrfőkapitány jogosult a Főkapitányi Titkársági Osztály vezetője útján: 

a) résztvevői:  

aa)  a budapesti rendőrfőkapitány, 

ab)  a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes, 

ac)  a rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes, 

ad)  a gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes, 

ae)  a hivatalvezető, 

af)  a humánigazgatási szolgálatvezető, 

ag)  az ellenőrzési szolgálatvezető, 

ah)  a főosztályvezetők,  

ai)  a Költségvetési Ellenőrzési Osztály vezetője, 

aj)  a Főkapitányi Titkársági Osztály vezetője, 

ak)  a Kommunikációs Osztály vezetője,  

al)  a szóvivő, 

am)  a rendőrkapitányok, 

an)  158 

ao)  az állomány élet- és munkakörülményeit érintő napirendi pont esetén a  

képviselettel rendelkező érdekképviseleti szervek, valamint a Magyar 

Rendvédelmi Kar képviselői; 

b) napirend: a BRFK munkatervében foglaltak szerint, valamint eseti döntés alapján 

egyes tárgykörökben meghatározottak; 

c) a napirendhez kapcsolódó előterjesztéseket és egyéb dokumentációkat az értekezlet 

napját megelőző legalább 3 nappal meg kell küldeni a résztvevőknek; 

d) az értekezletről írásos emlékeztetőt kell készíteni. 

 

65. Az állománygyűlés: 

a) résztvevői: a budapesti rendőrfőkapitány által – hivatalvezető útján – berendeltek; 

b) napirend: külön rendelkezés szerint. 

 

66. Az éves értékelő értekezlet:  

a) résztvevői: a budapesti rendőrfőkapitány által berendeltek; 

b) napirend: külön rendelkezés szerint. 

 

67. Az egyedi ügyekben tartott értekezletek: 

a) résztvevői: külön rendelkezés szerint; 

b) napirend: külön rendelkezés szerint. 

 

68.  A budapesti rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők értekezletei: 

a) a napi koordinációs értekezlet; 

b) a szakterületi vezetők értekezlete; 

c) az állománygyűlés; 

d) az éves értékelő értekezlet; 

e) az egyedi ügyekben tartott értekezlet; 

f) az értekezletek megtartásának részletes szabályait az adott szervezeti egység, 

szervezeti elem ügyrendje határozza meg. 

 

                                                           
158 Hatályon kívül helyezte: 24/2019. (IX. 27.) BRFK intézkedés 
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2. A tervezési rend 

 

69. A BRFK-n az alábbi terveket kell elkészíteni: 

a) koncepciót, amely tartalmazza a BRFK munkájára, a fejlesztési irányokra vonatkozó 

hosszabb távú elképzeléseket; 

b) éves munkatervet, amely tartalmazza az előző év értékelése alapján a szervezet és 

elemeinek legfontosabb feladatait; 

c) ellenőrzési tervet mindazokra a szervezetekre és tárgykörökre, amelyeket 

időszakonként kötelező ellenőrizni, továbbá azokra, amelyeket a budapesti 

rendőrfőkapitány indokoltnak tart; 

d) szakfeladati tervet az egyes tevékenységek teljesítésére; 

e) eseti terveket egyes feladatok, bonyolultabb folyamatok teljesítésére; 

f) egyedi terveket az elöljáró utasítása alapján; 

g) hatósági ellenőrzési és szakfelügyeleti terveket a végrehajtandó feladatok ellátására; 

h) éves költségvetési tervet; 

i) stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet. 

 

 

3. Szakmai irányítás 
 

70. A szakmai irányítás keretében a jogszabályokban, ügyrendekben és belső rendelkezésben 

feljogosított szervezeti elem közvetlen szervezeti alá-, fölérendeltségi viszony nélkül 

gyakorol: 

a) szakmai szempontú általános irányítási; 

b) beszámoltatási, adatkérési, iratbetekintési; 

c) ellenőrzési, tanácsadói tevékenység; 

d) koordinációs; 

e) belső rendelkezés kiadási; 

f) egyedi felülvizsgálati; 

g) utasítási, javaslattételi, illetve véleményezési 

jogosítványokat. 

 

71. A szakmai irányítás célja, hogy egységes szempontrendszer alapján elősegítse a szakmai 

feladatok hatékony ellátását, az akadályozó körülmények feltárását és azok 

megszüntetését. 

 

72. A szakmai irányító szerv köteles a hozzáforduló irányított szerv ilyen irányú kérése esetén 

kötelező jogi erővel nem bíró szakmai állásfoglalást adni. 

 

73. A szakmai irányítás keretében tett javaslatok, iránymutatások, állásfoglalások közvetlen 

végrehajtási kötelezettséget nem rónak az irányított szervre, az irányított szerv azonban 

köteles eltérő véleményét írásba foglalni, és a szakmai irányító szervvel közölni. 

 

74. A szakmai irányítás keretében jogszabályokban, belső rendelkezésekben meghatározott 

körben az irányított szerv – a szakmai irányító szerv felelősségvállalása mellett – 

utasítható azzal, hogy az utasítás nem valósíthat meg hatáskör elvonást. 
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4. Működési okmányok 
 

75. A budapesti rendőrfőkapitány-helyettesek, a budapesti rendőrfőkapitány közvetlen 

alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek vezetői, valamint a rendőrkapitányságok 

vezetői szervezetük működését az ügyrendjeikben határozzák meg. A személyi állomány 

tagjainak feladatait, jogosultságait és kötelezettségeit a személyre szóló munkaköri 

leírásokban kell meghatározni. A munkaköri leírásnak alkalmasnak kell lennie a 

személyes felelősség megállapítására, valamint a munkáltató és munkavállaló közötti 

vitás kérdések eldöntésére. 

 

 

X. FEJEZET 

A KÜLÖNLEGES JOGREND IDŐSZAKÁRA VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEK 

 

5. A különleges jogrendi időszak általános szabályai 

 

76.  Az SZMSZ rendelkezéseit különleges jogrend időszakában az e fejezetben foglalt 

eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

77. A BRFK szervezeti elemei különleges jogrend időszakában – a kialakult helyzet 

függvényében – kitelepülésre kerülhetnek. Ebben az esetben a folyamatos vezetést a 

tartalék-vezetési pontokon működő irányító szervezeti egységek valósítják meg. 

 

78. Különleges jogrendi időszakban a BRFK Törzsét működtetni kell, munkáját a Rendőrségi 

Igazgatási Központban, kitelepülés esetén a BRFK tartalék vezetési pontján végzi. 

 

6. A budapesti rendőrfőkapitány általános, vezetési és irányítási, valamint 

együttműködéssel kapcsolatos feladatai 

 

79. A budapesti rendőrfőkapitány különleges jogrend időszakában: 

a) gondoskodik a védelmi felkészüléssel kapcsolatban szükséges feladatok ellátásáról; 

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

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

d) gondoskodik a különleges jogrendi időszak bevezetése miatt indokolt belső normák 

kiadásáról; 

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

szervezi, irányítja és ellenőrzi a rendőri szervek közötti átcsoportosítással kapcsolatos 

feladatokat; 

f) intézkedik a BRFK védelmi igazgatási rendszerének kialakítására, folyamatosan segíti 

a védelmi bizottságok tevékenységét; 

g) intézkedik az idegenforgalom korlátozásából eredő rendészeti feladatok végrehajtására; 

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

rendőri feladatok végrehajtására; 

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

lakosság kitelepítésével, kimenekítésével kapcsolatos rendőrségi feladatokat; 

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

esetén a veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes kiürítésére; 

k) intézkedik a nemzetközi segélyszállítmányok rendeltetési helyre történő eljuttatásával 

kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására; 
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l) meghatározza a hagyományos és tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelem 

szervezésével, a végrehajtás irányításával kapcsolatos feladatokat; 

m) intézkedik a szövetségi kötelezettségből eredő Befogadó Nemzeti Támogatás rendőri 

feladatainak végrehajtására; 

n) intézkedik a kormányzati védett vezetési rendszerhez kapcsolódó értesítési, szállítási, 

személybiztosítási és őrzésvédelmi feladatok végrehajtására, a védett személyek 

védelmének biztosítására; 

o) intézkedik a védett kormányzati objektumok fokozott őrzésvédelmére; 

p) intézkedik az értesítési rendszer soron kívüli pontosítására; 

q) elrendeli a BRFK Törzs felállítását, szükség esetén gondoskodik a folyamatos, fokozott 

működtetéséről; 

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

ellátásában, rendkívüli intézkedések végrehajtásában; 

s) intézkedik a veszteségek pótlására; 

t) meghatározza a közigazgatás átszervezéséből, a rendeleti úton történő igazgatásra való 

áttérésből adódó rendőri feladatokat; 

u) kitelepülés elrendelése esetén intézkedik a BRFK ügykezelési részlegei részére 

biztosított irattárak papíralapú iratanyagának kijelölt tárolóhelyre történő elszállítására, 

a visszamaradt papíralapú iratok159 őrzésére; 

v) jelent az országos rendőrfőkapitánynak az aktuális eseményekről, a megtett 

intézkedésekről és javaslatairól; 

w) intézkedik a rendőri szervek alkalmazására, készenlétének fokozására; 

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

végrehajtás koordinálására; 

y) ellenőrzi a vonatkozó intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtását. 

 

7. A budapesti rendőrfőkapitány szakmai feladatai 

 

80. A budapesti rendőrfőkapitánya különleges jogrend időszakában: 

a) az országos rendőrfőkapitány döntésének megfelelően intézkedik a BRFK szerveinek, 

szervezeti egységeinek magasabb készenlétbe helyezésére; 

b) irányítja, ellenőrzi a BRFK Összesített Készenlétbe Helyezési Tervében meghatározott 

feladatok végrehajtását; 

c) az országos rendőrfőkapitányon keresztül – a belügyminiszternél – kezdeményezi a 

közrend és a közbiztonság visszaállítása érdekében a Magyar Honvédség erőinek 

bevonását, amennyiben a Rendőrség erői nem elegendőek; 

d) az országos rendőrfőkapitány útján a Magyar Honvédség Parancsnokával 

együttműködve szervezi a közrenddel, a közbiztonsággal, valamint az ellenséges 

fegyveres csoportok felszámolásával összefüggő feladatokat. 

 

8. A BRFK egyéb vezetőinek feladatai  

 

81.  Különleges jogrend időszakában a BRFK valamennyi – a budapesti rendőrfőkapitány 

kivételével – vezető beosztású dolgozója: 

a) közreműködik a bevezetésre kerülő rendkívüli intézkedések végrehajtásának 

irányításában, ellenőrzésében; 

b) jogosult kezdeményezni – szakterületének megfelelően – a bevezetett rendkívüli 

intézkedések alapján szükséges normatervezetek kidolgozását; 

                                                           
159 Módosította: 11/2018. (IV. 12.) BRFK intézkedés 
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c) gondoskodik az irányítása alá tartozó személyi állomány életét, testi épségét közvetlenül 

fenyegető veszély esetén a veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes kiürítéséről; 

d) végrehajtja a hagyományos és tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelem 

szervezésével, a végrehajtás irányításával összefüggő rendőrségi feladatokat; 

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

úton történő igazgatásra történő áttérésből adódó feladatok megvalósításában; 

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

iratanyagának elszállításáért, a visszamaradt iratok őrzéséért; 

g) szakterületét érintően jogosult javaslatot tenni a rendőri szervek készenlétének 

fokozására, a rendkívüli intézkedések bevezetésére; 

h) irányítja és ellenőrzi a bevezetett rendkívüli intézkedések végrehajtását; 

i) szakterületére vonatkozóan belső átcsoportosítást kezdeményezhet, annak végrehajtását 

irányítja és ellenőrzi; 

j) fokozottan ellenőrzi az irányítása alá tartozó szervezeti egységek értesítési rendszerének 

naprakészségét, valamint a Robotzsaru NEO integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és 

elektronikus iratkezelő rendszer > Jelentő Rendszerek > Harcérték - jelentés program 

pontos vezetését. 

 

 

XI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

82. Ez az intézkedés az országos rendőrfőkapitány jóváhagyásával válik érvényessé, és a 

jóváhagyást követő harmadik napon lép hatályba. 

 

83. Az intézkedés hatályba lépését követő 60 napon belül a 75. pontban felsorolt vezetők 

intézkednek az általuk vezetett szervezeti elemek, egységek ügyrendjeinek elkészítésére, 

illetve az intézkedéssel való összhangjuk megteremtésére, és azt – előterjesztéssel együtt 

– a budapesti rendőrfőkapitányhoz jóváhagyásra felterjesztik. Az előterjesztésben ki kell 

térni a szervezeti elemet érintő minden olyan szervezeti, működésbeli és jogszabályi 

változásra, amely a korábbi működési okmány kiadása óta következett be és indokolja a 

norma módosítását, vagy új norma kiadását. 

 

84. Az ügyrendek jóváhagyását követő 30 napon belül felül kell vizsgálni a munkaköri 

leírásokat és szükség esetén a módosításokat, vagy az új munkaköri leírásokat el kell 

készíteni. 

 

85. Hatályát veszti a Budapesti Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzata 

kiadásáról szóló 40/2013. (VIII. 21.) BRFK intézkedés.  

 

86. Az intézkedés hatályba lépését követő 91. napon hatályát veszti az intézkedés 83-86. 

pontja. 

 

 

 
 

Bucsek Gábor r. vezérőrnagy  

budapesti rendőrfőkapitány 
 

 



43 

 

 

 

 

 

    

1. melléklet a 25/2017. (VII. 28.) BRFK intézkedéshez160 

 

A BRFK szervezeti felépítése, szervezeti elemeinek megnevezése 

 

                                                      Szervezeti elem neve 

                                      BRFK területi besorolású szervei 

I. Rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozó szervek 

     Humánigazgatási Szolgálat  

                                Személyügyi Osztály 

                                Fegyelmi Osztály 

                                Szervezési és Nyilvántartó Osztály 

                                Képzési és Utánpótlási Osztály 

                                Egészségügyi Osztály 

                                Jogi és Koordinációs Alosztály 

                                Ügykezelési Alosztály 

     Tevékenység-irányítási Központ 

Ügyeleti Osztály I. 

Ügyeleti Osztály II. 

Ügyeleti Osztály III. 

Ügyeleti Osztály IV. 

     Ellenőrzési Szolgálat  

                                Szakmai Ellenőrzési Osztály 

                                Mobil Ellenőrzési Osztály 

                                Vezetői Ellenőrzési Osztály 

      Költségvetési Ellenőrzési Osztály  

      Főkapitányi Titkársági Osztály  

      Kommunikációs Osztály  

      BRFK Hivatala 

                               Titokvédelmi, Ügykezelési és Kártérítési Osztály 

                               Panaszügyi és Koordinációs Osztály 

      Általános Jogi és Perképviseleti Főosztály 

                               Jogi Osztály 

II. Bűnügyi Szervek 

       Bűnügyi Koordinációs és Szakirányító Osztály   

       Bűnmegelőzési Osztály 

       Bűnügyi Technikai Osztály 

       Humánhírszerzési Osztály 

       Nyomozó Főosztály 

                              Életvédelmi Osztály 

                              Élet- és Személy elleni Bűncselekmények Felderítő Alosztálya  

                              Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztály 

                                                           
160 Módosította: 30/2021. (X. 26.) BRFK intézkedés 
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                              Rablási Osztály 

                              Vagyonvédelmi Osztály 

       Bűnügyi Főosztály 

                             Értékelő-Elemző Osztály 

                             Bűnügyi Bevetési Osztály  

                             Célkörözési Osztály 

                             Bűnüldözési Osztály 

                             Kábítószer Bűnözés Elleni Osztály 

                             Vizsgálati Osztály 

       Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály 

                             Gazdaságvédelmi Osztály 

                             Pénzmosás Elleni Osztály 

                             Korrupciós Bűnözés Elleni Osztály 

                             Kiberbűnözés Elleni Osztály 

                             Vagyon-visszaszerzési Alosztály 

III. Rendészeti Szervek 

       Rendészeti Koordinációs és Szakirányító Osztály  

       Biztosítási Osztály  

       Igazgatásrendészeti Főosztály 

                               Rendészeti és Fegyverengedélyügyi Osztály 

                               Szabálysértési és Koordinációs Osztály 

                               Szabálysértési Képviseleti Osztály 

        Közrendvédelmi Főosztály 

                               Központi Gépkocsizó és Járőrszolgálati Osztály 

                               Metró Rendőrségi Osztály 

                               Vasútbiztonsági Osztály 

                               Fogdaszolgálati Osztály 

                               Központi Objektumvédelmi Osztály 

       Közlekedésrendészeti Főosztály 

                               Forgalomfelügyeleti és Biztosítási Osztály 

                               Közlekedés-Vizsgálati Osztály 

                               Balesethelyszínelő Osztály 

                               Balesetmegelőzési és Közlekedési Osztály 

                               Közigazgatási Hatósági Osztály 

IV. Gazdasági Igazgatóság 

                              Igazgatási Osztály 

                              Közgazdasági Osztály 

                              Informatikai Osztály 

                              Műszaki Osztály 

                              Ingatlankezelési Osztály 

                              Élelmezési Osztály 

                                    BRFK helyi besorolású szervei 

V. Rendőrkapitányságok 

                           BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság 

                           BRFK II. kerületi Rendőrkapitányság 

                           BRFK III. kerületi Rendőrkapitányság 

                           BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság 
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                           BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság 

                     BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság 

                           BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság 

                           BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 

                           BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 

                           BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság 

                           BRFK XI. kerületi Rendőrkapitányság 

                           BRFK XII. kerületi Rendőrkapitányság 

                           BRFK XIII. kerületi Rendőrkapitányság 

                           BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság 

                           BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányság 

                           BRFK XVI. kerületi Rendőrkapitányság 

                           BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság 

                           BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 

                           BRFK XIX. kerületi Rendőrkapitányság 

                           BRFK XX. és XXIII. kerületi Rendőrkapitányság 

                           BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányság 

                           BRFK XXII. kerületi Rendőrkapitányság 

                           BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság 
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2. melléklet a 25/2017. (VII. 28.) BRFK intézkedéshez161 
 

A BRFK ÉS AZ ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN MŰKÖDŐ 

RENDŐRKAPITÁNYSÁGOK NYOMOZÓ SZERVEI 
 

 

1. A BRFK, mint területi nyomozó hatóság nyomozó szervei: 

a) BRFK BSZ Bűnügyi Főosztály; 

b) BRFK BSZ Nyomozó Főosztály; 

c) BRFK BSZ Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály; 

d) BRFK BSZ Humánhírszerzési Osztály; 

e) BRFK RSZ Közlekedésrendészeti Főosztály Közlekedés-Vizsgálati Osztály.  
  

 

2. A rendőrkapitányság, mint helyi nyomozó hatóság nyomozó szervei: 

a) a kiemelt rendőrkapitányságok bűnügyi és vizsgálati osztályai, a nem kiemelt 

rendőrkapitányságok bűnügyi osztályai; 

b) a rendőrkapitányságok rendészeti osztály körzeti megbízotti alosztályai; 

c) a rendőrkapitányságok rendőrőrsei; 

d) a BRFK Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság rendőrőrsei, valamint a Bűnügyi és 

Balesetvizsgálati Osztály. 
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3. melléklet a 25/2017. (VII. 28.) BRFK intézkedéshez162 

XXI. KERÜLETI 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG

XXII. KERÜLETI 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG

DUNAI VÍZIRENDÉSZETI 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG (KIEMELT)

XV. KERÜLETI 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG

XVI. KERÜLETI 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG

XVII. KERÜLETI 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG

XVIII. KERÜLETI 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG

XIX. KERÜLETI 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG

XX. ÉS XXIII. KERÜLETI 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG

VII. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

(KIEMELT)

VIII. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

(KIEMELT)

IX. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

(KIEMELT)

X. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

(KIEMELT)

XI. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

(KIEMELT)

XII. KERÜLETI 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG

XIII. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

(KIEMELT)

XIV. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

(KIEMELT)

I. KERÜLETI 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG

II. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

(KIEMELT)

III. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

(KIEMELT)

IV. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

(KIEMELT)

V. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

(KIEMELT)

VI. KERÜLETI 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG

PANASZÜGYI ÉS KOORDINÁCIÓS 

OSZTÁLY 
KÍBERBŰNÖZÉS ELLENI OSZTÁLY

KORRUPCIÓS BŰNÖZÉS ELLENI 

OSZTÁLY

ÁLTALÁNOS JOGI ÉS 

PERKÉPVISELETI FŐOSZTÁLY
JOGI OSZTÁLY

HELYI SZERVEK (KERÜLETEK)

FŐKAPITÁNYI TITKÁRSÁGI 

OSZTÁLY 

GAZDASÁGI BŰNÖZÉS ELLENI  

FŐOSZTÁLY
GAZDASÁGVÉDELMI OSZTÁLY

BRFK HIVATALA 
TITKOVÉDELMI, ÜGYKEZELÉSI ÉS 

KÁRTÉRÍTÉSI OSZTÁLY 

VAGYONVISSZASZERZÉSI 

ALOSZTÁLY 
PÉNZMOSÁS ELLENI OSZTÁLY

VEZETŐI ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY MOBIL ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY
KÁBÍTÓSZER BŰNÖZÉS ELLENI 

OSZTÁLY
CÉLKŐRÖZÉSI OSZTÁLY

SZABÁLYSÉRTÉSI ÉS 

KOORDINÁCIÓS OSZTÁLY

KÖLTSÉGVETÉSI ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY VIZSGÁLATI OSZTÁLY
SZABÁLYSÉRTÉSI KÉPVISELETI 

OSZTÁLY

ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLAT 
SZAKMAI ELLENŐRZÉSI 

OSZTÁLY
BŰNÜGYI BEVETÉSI OSZTÁLY BŰNÜLDÖZÉSI OSZTÁLY

IGAZGATÁSRENDÉSZETI 

FŐOSZTÁLY

RENDÉSZETI ÉS 

FEGYVERENGEDÉLYÜGYI 

ÜGYELETI OSZTÁLY IV. ÜGYELETI OSZTÁLY III. BŰNÜGYI FŐOSZTÁLY ÉRTÉKELŐ-ELEMZŐ OSZTÁLY
KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI 

OSZTÁLY

BALESETHELYSZÍNELŐ 

OSZTÁLY

ÜGYELETI OSZTÁLY I. ÜGYELETI OSZTÁLY II. VAGYONVÉDELMI OSZTÁLY RABLÁSI OSZTÁLY
BALESETMEGELŐZÉSI ÉS 

KÖZLEKEDÉSI OSZTÁLY

KÖZLEKEDÉS-VIZSGÁLATI 

OSZTÁLY

INGATLANKEZELÉSI OSZTÁLY

TEVÉKENYSÉG-IRÁNYÍTÁSI 

KÖZPONT

ÉLET ÉS SZEMÉLY ELLENI BŰNCSELEKMÉNYEK FELDERÍTŐ 

ALOSZTÁLYA 

GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI 

OSZTÁLY

KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI 

FŐOSZTÁLY

FORGALOMFELÜGYELETI ÉS 

BIZTOSÍTÁSI OSZTÁLY
ÉLELMEZÉSI OSZTÁLY

JOGI ÉS KOORDINÁCIÓS 

ALOSZTÁLY
EGÉSZSÉGÜGYI OSZTÁLY NYOMOZÓ FŐOSZTÁLY ÉLETVÉDELMI OSZTÁLY

KÖZPONTI OBJEKTUMVÉDELMI 

OSZTÁLY
VASÚTBIZTONSÁGI OSZTÁLY

INFORMATIKAI OSZTÁLY

KÉPZÉSI ÉS UTÁNPÓTLÁSI 

OSZTÁLY

SZERVEZÉSI ÉS NYILVÁNTARTÓ 

OSZTÁLY
HUMÁNHÍRSZERZÉSI OSZTÁLY 

KÖZPONTI GÉPKOCSIZÓ ÉS 

JÁRŐRSZOLGÁLATI OSZTÁLY
METRÓ RENDŐRSÉGI OSZTÁLY MŰSZAKI OSZTÁLY

HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT ÜGYKEZELÉSI ALOSZTÁLY BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY BIZTOSÍTÁSI OSZTÁLY KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY

FEGYELMI OSZTÁLY SZEMÉLYÜGYI OSZTÁLY BŰNÜGYI TECHNIKAI OSZTÁLY 
KÖZRENDVÉDELMI 

FŐOSZTÁLY
FOGDASZOLGÁLATI OSZTÁLY

BUDAPESTI RENDŐ R-FŐ KAPITÁNYSÁG

BŰNÜGYI SZERVEK RENDÉSZETI SZERVEK GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLY
BŰNÜGYI KOORDINÁCIÓS ÉS 

SZAKIRÁNYÍTÓ OSZTÁLY 

RENDÉSZETI KOORDINÁCIÓS ÉS 

SZAKIRÁNYÍTÓ OSZTÁLY 
IGAZGATÁSI OSZTÁLY

RENDŐRFŐKAPITÁNY KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉGÉBE TARTOZÓ 

SZERVEK
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4. melléklet a 25/2017. (VII. 28.) BRFK intézkedéshez163 

 

A BRFK alapító okiratában foglalt egyes adatok 

 

 

I. A BRFK: 

a) alapító okiratának száma és kelte: A-141/2/2019; Budapest, 2020. május 4.; 

b) alapítás dátuma: 1991. január 1.; 

c) székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.; 

d) irányító szerv: Belügyminisztérium; 

e) középirányító szerv: Országos Rendőr-főkapitányság. 

 

II. Alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 

a) 031030 Közterület rendjének fenntartása; 

b) 031042 Határrendészet, határvédelem; 

c) 031050 Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek; 

d) 031060 Bűnmegelőzés; 

e) 031070 Baleset-megelőzés; 

f) 072111 Háziorvosi alapellátás; 

g) 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása; 

h) 072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása; 

i) 072311 Fogorvosi alapellátás; 

j) 072313 Fogorvosi szakellátás; 

k) 072420 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások; 

l) 072450 Fizikoterápiás szolgáltatás; 

m) 074011 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás; 

n) 074013 Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok.” 
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5. melléklet a 25/2017. (VII. 28.) BRFK intézkedéshez164 

 

A BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI 

KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ HIVATÁSOS ÉS RENDVÉDELMI IGAZGATÁSI 

ALKALMAZOTTI MUNKAKÖREI 

 

 

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

vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett, aki 

a) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 

szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya alá tartozó osztályvezetői, illetve magasabb vezető 

beosztást tölt be; 

b)  

c)  

 

2. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki – önállóan 

vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult 

a) közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben; 

b) közbeszerzési eljárás során vagy 

c) feladatai során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, gazdálkodás tekintetében 

vizsgálatra vagy felhasználással való elszámoltatás során. 
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