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A FÜZESABONYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK  

     1/2022. (V.04.) RK. 

INTÉZKEDÉSE 

 

a Füzesabonyi Rendőrkapitányság Ügyrendjéről 

 

 

A rendőrség normaalkotási szabályzatáról szóló 23/2006. (XII.29.) ORFK utastás 11. pont c) alpont-

jában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 12. pont valamint a Heves Megyei Rendőr-főka-

pitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2022. (I. 13.) MRFK Intézkedés 92. pont-

jában foglaltakra, kiadom az alábbi 

 

 

I N T É Z K E D É S T: 

 

 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

1. Jelen intézkedés (a továbbiakban: Ügyrend) hatálya kiterjed a Füzesabonyi Rendőrkapitányság 

(a továbbiakban: Füzesabonyi Rk) szervezeti elemeire, valamint a Füzesabonyi Rk hivatásos, 

rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állományra, és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény hatálya alá tartozó munkavállalóira (a továbbiakban együtt: személyi állomány).  

 

2. A Füzesabonyi Rk szervezeti felépítését az Ügyrend 6. pontja, a szervezeti ábrát az Ügyrend 1. 

melléklete, a részletesebb szervezeti struktúrát és a rendszeresített beosztásokat az állománytáb-

lázat tartalmazza.  
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II. FEJEZET 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

 

1. A Füzesabonyi Rk jogállása, irányítása, feladatai 

 

 

3. A Füzesabonyi Rk az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: 

Rendőrség) bűnmegelőzési, bűnüldözési, közigazgatási és rendészeti feladatokat ellátó helyi il-

letékességű szerve, mely a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: HMRFK) köz-

vetlen alárendeltségében működik önálló feladat- és hatáskörrel, azonban jogi személyiséggel 

nem rendelkezik. 

 

4. A Füzesabonyi Rk feladatának ellátása során együttműködik az állami és önkormányzati szer-

vekkel, a gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal, a civil és nemzetiségi szervezetekkel, 

valamint a külföldi és nemzetközi rendvédelmi szervekkel, továbbá biztosítja a feltételeket, ha 

jogszabály a Rendőrség közreműködésének igénybevételét más hatóság vagy hivatalos személy 

számára lehetővé teszi. 

 

5. A Füzesabonyi Rk teljesíti a jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz illetve egyéb jogi 

szabályozó eszköz által előírt adatszolgáltatási és véleményadási kötelezettségeket. 

 

 

2. A Füzesabonyi Rk szervezeti felépítése 

 

6. A Kapitányságvezető alárendeltségében működő szervek: 

A. A Kapitányságvezető közvetlen irányítása alá tartozó állomány 

B. Bűnügyi Osztály: 

a) Felderítő Alosztály 

b) Nyomozó Alosztály 

c) Bűnügyi Technikai Csoport (önálló, csoport jogállású) 

C. Rendészeti Osztály  

a) Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Alosztály 

b) Körzeti Megbízott Alosztály 

d) Igazgatásrendészeti Alosztály 

d) Szabálysértési Előkészítő Csoport (önálló, csoport jogállású) 

 

 

 

III. FEJEZET 

A FÜZESABONYI KAPITÁNYSÁGVEZETŐ FELADATAI 

 

3. Általános feladatok 

 

7. A Füzesabonyi Rk vezetője (továbbiakban: Kapitányságvezető) 

a) a megyei rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alá tartozó vezető – elöljárója a Füzesabo-

nyi Rk teljes személyi állományának – aki a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó 

eszközök, valamint a belső normák által meghatározott keretek között önálló felelősséggel 

vezeti a Füzesabonyi Rk-t, irányítja és ellenőrzi a Füzesabonyi Rk. működését és szakmai 

tevékenységét; 
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b) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a bűnügyi osztályvezető, a rendészeti osztályvezető, to-

vábbá a közvetlen alárendeltségébe tartozó munkaköröket ellátók tevékenységét; 

c) felelős a Füzesabonyi Rk törvényes, szakszerű és eredményes működéséért, az irányítása 

alá tartozó vezetők útján gondoskodik a szakmai feladatok ellátásáról;  

d) szervezi a Füzesabonyi Rk éves munkatervében meghatározott feladatok végrehajtását, 

együttműködik a központi és területi, valamint más helyi rendőri szervekkel és társszer-

vekkel; 

e) felelős illetékességi területén a közbiztonság alakulásáért, a jogalkalmazás törvényességé-

ért, a hatósági tevékenység szakszerűségéért, a rendőri tevékenység eredményességéért; 

f) az együttműködési megállapodásokra vonatkozó belső normák alapján eljárva részt vesz 

a Füzesabonyi Rk-t érintő, HMRFK és más szervek, szervezetek közötti megállapodások 

és egyéb szerződések előkészítésében; 

g) vezeti a Füzesabonyi Rk-t, mint helyi nyomozó hatóságot; 

h) gondoskodik a hatáskörébe tartozó jogi eszközök megalkotásáról, összhangjáról, érvénye-

sítéséről, indokolt módosításáról és a szükséges dereguláció elvégzéséről; 

i) beszámol a jogszabályokban meghatározott személyek és testületek előtt a közbiztonság 

helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseiről; 

j) személyesen, vagy kijelölt helyettes útján évente beszámol a közbiztonság helyzetéről, a 

közbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

az illetékességi területén működő önkormányzatok képviselő testülete előtt; 

k) a megyei rendőrfőkapitány engedélye alapján szerződést köthet a települési önkormány-

zatokkal a helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására, a rendőrkapitányság és az ön-

kormányzati szervek tevékenységének összehangolására, valamint az illetékességi terüle-

ten működő rendőri szerv létesítésének, bővítésének és fejlesztésének elősegítése érdeké-

ben; 

l) gondoskodik a Rendőrséget érintő jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó esz-

közökben előírt jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről; 

m) évenként értékeli a Füzesabonyi Rk tevékenységét, a Rendőrség stratégiai terveiben fog-

laltak végrehajtásának helyi helyzetét és annak megfelelően intézkedik a stratégia tervek 

aktualizálásra; 

n) megteszi a szükséges intézkedéseket a korrupció elleni hatékony fellépés érdekében; 

o) felügyeli a közegészségügyi-járványügyi és munkavédelmi felügyeleti rendszer érvénye-

sülését a Füzesabonyi Rk. szervezeti elemeinél, megteszi a szükséges intézkedéseket a tűz-

, környezet-, és munkavédelmi előírások betartása érdekében; 

p) felelős a fogva tartással kapcsolatos normák, előírások betartásáért, érvényesítéséért; 

q) megbízza a Füzesabonyi Rk adatvédelmi megbízottját, gondoskodik a Füzesabonyi Rk 

Adatvédelmi Szabályzatának kiadásáról; 

r) kinevezi a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnökének egyetértésével a Füzesabonyi Rk biz-

tonsági vezetőjét, gondoskodik a Füzesabonyi Rk Biztonsági Szabályzatának kiadásáról; 

s) kijelöli az elektronikus ügyintézés és az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt, ellátja a 

közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény 9. §-ában foglalt feladatait; 

t) gondoskodik a Füzesabonyi Rk másolatkészítési szabályzata, valamint az elektronikus alá-

írási és az elektronikus bélyegzési szabályzata kiadásáról; 

u) kijelöli a védelmi tisztet; 

v) kijelöli a Füzesabonyi Rendőrkapitányság elektronikus információs rendszer biztonságáért 

felelős személyt; 

w) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 

szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 141. § alapján a hivatásos állomány, 
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valamint a 289/M § alapján a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány tekintetében 

jogosult készenlét, kiemelt készenlét elrendelésére; 

x) gondoskodik a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti panaszok 

és közérdekű bejelentések kivizsgálásáról, valamint az egyéb bejelentésnek minősülő be-

jelentések kezelésével összefüggő, a panaszok és bejelentések kezeléséről szóló ORFK 

utasításban meghatározott feladatok végrehajtásáról; 

y) ellátja a Városi Baleset-megelőzési Bizottság (a továbbiakban: VBB) elnöki tisztségét az-

zal, hogy az ügyvezető elnöki tisztségét a rendészeti osztályvezetője, a titkári tisztségét 

pedig a Füzesabonyi Rk Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Alosztály vezetője látja 

el; 

z) értékeli a Füzesabonyi Rk szervezeti teljesítményét; 

aa) felel a belső kontrollrendszer működtetéséért; 

bb) a szervezeti integritást sértő esemény bekövetkezésekor eljár a szervezeti integritás beje-

lentések kezelésének eljárásrendjéről szóló HMRFK intézkedésben meghatározottak sze-

rint; 

cc) intézkedik a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében foglalt rendőrségi feladatok alkalma-

zási feltételeinek megteremtésére és folyamatos biztosítására; 

dd) legalább háromhavonta fogadónapot tart a lakosság és a személyi állomány részére. 

 

8. A Kapitányságvezető jóváhagyja: 

a) az éves feladattervet és azok végrehajtásáról szóló jelentéseket; 

b) a közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők ellenőrzési tervét, az azok végrehajtásáról 

szóló jelentéseket; 

c) a megyei rendőrfőkapitány, valamint a megyei rendőrfőkapitány-helyettesek részére ké-

szített jelentéseket átiratokat; 

d) a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó – a közvetlen alárendeltségébe tartozó vezető 

által készített – előterjesztéseket, javaslatokat; 

e) a különleges jogrendi időszaki feladatokra való felkészülés végrehajtási okmányait; 

f) az általa elrendelt vezetői értekezletekről készített emlékeztetőket, jegyzőkönyveket; 

g) a Füzesabony Rk. hivatásos és a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állományának a be-

osztott vezető által kiadmányozott munkaköri leírását;  

h) Füzesabonyi Rk. hivatásos állományának minősítésével, a rendvédelmi igazgatási alkal-

mazotti állomány teljesítmény-értékelésével kapcsolatos okmányokat; 

 

 

4. Képviselet 

 

9. A Kapitányságvezető ellátja a Füzesabonyi Rk általános képviseletét. 

 

 

5. Gazdálkodási jogkörök 

 

10. A Kapitányságvezető: 

a) irányítja a Füzesabonyi Rk gazdálkodását, intézkedéseket tesz és kezdeményez a műkö-

dési feltételek biztosítása, valamint a rendelkezésre álló eszközök ésszerű, takarékos hasz-

nálata érdekében; 

b) felelős a Füzesabonyi Rk tervszerűségen és gazdaságosságon alapuló energiagazdálkodá-

sáért; 

c) felelős a T-ellátmány rendeltetésének megfelelő felhasználásáért, kezeléséért; 
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d) felelős a szolgálati gépjárművek igénybe vételével kapcsolatos szabályok betartásának 

rendszeres ellenőrzéséért. 

 

 

6. Személyügyi-munkáltatói jogkörök 

 

11. A Kapitányságvezető 

a) munkáltatói jogkört gyakorol; 

b) a külön jogszabályban meghatározott beosztások betöltése esetén kezdeményezi a nem-

zetbiztonsági ellenőrzést; 

c) a hivatásos és a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti szolgálati viszonyra vonatkozó jog-

szabályokban meghatározott esetekben a személyi állomány vonatkozásában kezdemé-

nyezi a rendőrfőkapitánynál személyzeti vagy szervezési intézkedések megtételét, előze-

tesen véleményt nyilvánít, illetőleg javaslatot tesz a rendőrfőkapitánynak a munkáltatói 

jogkörébe tartozó döntések meghozatalára; 

d) a Hszt.-ben meghatározott összeférhetetlenségi okok felmerülése esetén megteszi a szük-

séges intézkedéseket; 

e) jutalmazási jogkört gyakorol; 

f) gondoskodik a szociális és a kegyeleti gondoskodás körébe tartozó feladatok ellátásáról; 

g) gondoskodik a személyi állomány képzéséről, át- és továbbképzéséről, a külön belső nor-

mákban elrendelt oktatási és vizsgatételi kötelezettségek teljesítéséről; 

h) intézkedik az utánpótlással és a nyugállományba helyezéssel kapcsolatos feladatok ellátá-

sára; 

i) elkészíti és a megyei rendőrfőkapitány részére jóváhagyás céljából felterjeszti a közvetlen 

irányítása alá tartozó vezetők és beosztottak minősítését, teljesítmény-értékelését, jóvá-

hagyja a Füzesabonyi Rk állományát érintő minősítéseket; 

j) gondoskodik a szolgálatellátás és a munkavégzés során az egészséget nem veszélyeztető 

és biztonságos munkavégzés feltételeit megteremtése iránt; 

k) együttműködik a Magyar Rendvédelmi Karral, az érdekképviseleti szervekkel, biztosítja a 

Füzesabonyi Rk-n az érdekvédelmi szervek működésének feltételeit, teljesíti ezzel kap-

csolatos kötelezettségeit; 

l) figyelemmel kíséri a személyi állomány egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági 

helyzetét, megteszi a szükséges intézkedéseket; 

m) fegyelmi és kártérítési jogkört gyakorol. 

 

12. A Kapitányságvezető: 

a) kinevezi a biztonsági vezetőt;  

b) kijelöli a titkos információgyűjtő tevékenység végzéséhez szükséges speciális műkö-

dési kiadások kezelőjét; 

c) kijelöli az informatikai biztonsági felelőst; 

d) kijelöli a rendszergazdát; 

e) kijelöli a leltárfelelőst; 

f) kijelöli az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt; 

g) kijelöli a védelmi tisztet; 

h) kijelöli az objektumparancsnokot; 

i) kijelöli a tűzvédelmi felelőst; 

j) kijelöli az iskolaőrök koordinátorát, valamint annak helyettesét; 

k) kinevezi, illetve megbízza az egészségvédelmi megbízottat; 

l) kijelöli a fegyverszobáért felelős személyeket; 
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m) kijelöli azokat a személyeket akiknek feladata a kép-, valamint kép- és hangrögzítő 

eszközök által rögzített felvételek letöltése, feldolgozása, továbbítása, szükség esetben 

kiértékelése. 

 

 

7. Jogalkotási előkészítő munkában való részvétel, normaalkotás 

 

13. A Kapitányságvezető 

a) kiadja a Füzesabonyi Rk Ügyrendjét, javaslatot tesz annak jóváhagyására; 

b) kezdeményezi a Füzesabonyi Rk. működését, feladatkörét érintő jogszabályok és közjogi 

szervezetszabályozó eszközök megalkotását, módosítását, hatályon kívül helyezését; 

c) gondoskodik a vezetési, irányítási feladatainak ellátásához szükséges belső normák meg-

alkotásáról, azok összhangjáról, érvényesítéséről, indokolt módosításáról és a szükséges 

dereguláció elvégzéséről; 

d) gondoskodik a Füzesabonyi Rk. részére véleményezésre megküldött jogszabályok vagy 

közjogi szervezetszabályozó eszközök koordinációjával és véleményezésével kapcsolatos 

feladatok végrehajtásáról. 

 

 

8. Szakmai feladatok 

 

14. A Kapitányságvezető: 

a) ellátja a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Stat. rendelet) 12. §-ban meghatáro-

zott feladatokat;  

b) gondoskodik a rendkívüli események, a fegyverhasználat és a kényszerítő eszközök alkal-

mazása körülményeinek kivizsgáltatásáról; 

c) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 51. §-a alapján 

jogosult útzár alkalmazásának elrendelésére, az Rtv. 37/A. §-a, valamint a Rendőrség Szol-

gálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (a továbbiakban: Szolgálati sza-

bályzat) 26/A. § (1) bekezdés c) pontja alapján jogosult kiemelt biztonsági intézkedés vég-

rehajtásának elrendelésére, illetve indokolt esetben az Rtv. 30. §-a alapján fokozott ellen-

őrzést, vagy akciót rendelhet el a Füzesabonyi Rk. illetékességi területén; 

d) felelős a Füzesabonyi Rk. kommunikációs tevékenységért, ennek során a közérdekű 

adatok nyilvánosságának, az adat- és személyiségvédelmi szabályok megtartásának biz-

tosításáért; 

e) részt vesz a Védelmi Bizottság munkájában; 

f) felelős a Füzesabonyi Rk. különleges jogrendi időszaki feladatainak szervezéséért és 

teljesítéséért, egyes honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatok el-

látásában, rendkívüli intézkedések végrehajtásában történő közreműködésért, védelmi 

tisztet jelöl ki, gondoskodik az ezzel kapcsolatban szükséges belső normák megalkotásá-

ról; 

g) felelős a Füzesabonyi Rk. idegenrendészeti feladatainak ellátásáért; 

h) felelős a jogellenes bevándorlás visszaszorítását és a hozzá kapcsolódó más jogellenes cse-

lekmények megelőzését, felderítését, megszakítását szolgáló mélységi ellenőrzések ellátá-

sáért a Füzesabonyi Rk.  illetékességi területén; 

i) meghatározza a kábítószerekkel kapcsolatos bűnüldözési feladatok vonatkozásában a Fü-

zesabonyi Rk. szervezeti elemei közötti munkamegosztás és együttműködés kereteit, az 

egyes szervezeti elemek feladatait, gondoskodik a rövid és hosszabb távú célok elérését 

szolgáló intézkedések meghozataláról; 
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j) jogosult a Füzesabonyi Rk. illetékességi területén egységes szolgálati öltözet elrendelé-

sére; 

k) a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvényben és mi-

niszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően gondoskodik a távoltartás vonatkozásában 

a Rendőrség számára meghatározott feladatok végrehajtásáról; 

l) vezeti a Füzesabonyi Rk-t, mint helyi nyomozó hatóságot;  

m) felelős a fogva tartással kapcsolatos normák, előírások betartásáért, érvényesítéséért; 

n) első fokon elbírálja a Füzesabonyi Rk. hivatásos állományú tagja által foganatosított, az 

Rtv. szerinti rendőri intézkedés ellen benyújtott panaszokat, valamint elsőfokon elbírálja a 

kényszerítő eszköz egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek vagy fegyveres bizton-

sági őr általi alkalmazása, továbbá a fegyveres biztonsági őr intézkedése, annak elmulasz-

tása miatt benyújtott panaszokat; 

o) felelős a járőr- és őrszolgálatok tervezéséhez és szervezéséhez szükséges feltételek bizto-

sításáért; 

p) az iskolaőrség vonatkozásában ellátja a jogszabályokban, valamint az iskolaőrség tevé-

kenységéről szóló ORFK utasításban foglalt feladatait; 

q) gondoskodik a gyűlölet-bűncselekmények kezelésével összefüggő rendőrségi feladatok 

végrehajtásáról szóló ORFK utasításban foglaltak teljesítéséről; 

r) gondoskodik a körzeti megbízottakra vonatkozó, a körzeti megbízotti szabályzatról szóló 

ORFK utasításban meghatározott feladatok végrehajtásáról; 

s) gondoskodik az általános rendőrségi feladatok ellátásához kapcsolódó, késedelmet nem 

tűrő eljárási cselekmények és rendőri feladatok végrehajtásáról. 

 

 

9. Adatvédelem 

 

15. A Kapitányságvezető 

a) gondoskodik a Füzesabonyi Rk személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenysé-

gének törvényességéről, az adatvédelmi szabályok megtartásáról; 

b) gondoskodik a Füzesabonyi Rk, mint rendőrségi adatkezelő szerv adatkezelésének törvé-

nyességéről, ellátja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a természetes személyeknek a személyes ada-

tok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, vala-

mint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679 

európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott feladatokat; 

c) a minősített adat védelméről szóló törvényben és a végrehajtásáról szóló Korm. rendelet-

ben, továbbá a vonatkozó ORFK utasítás alapján gyakorolja a minősített adatot kezelő 

helyi szerv vezetőjét megillető hatásköröket, ellátja a minősítő részére fenntartott jog-

köröket és feladatokat, gondoskodik a nemzeti és a külföldi minősített adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok érvényre juttatásáról, a minősített adatok védelméhez szükséges 

személyi, adminisztratív, fizikai és elektronikai biztonsági követelmények érvényesítésé-

ről; 

d) gondoskodik a Füzesabonyi Rk adatvédelmi szabályzata, valamint biztonsági szabályzata 

kiadásáról; 

e) biztosítja a Füzesabonyi Rk statisztikai és a nem rendőrségi országos nyilvántartások felé 

fennálló adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítését, a közérdekű és közérdekből 

nyilvános adatok közzétételét, gondoskodik az adatszolgáltatás ellenőrzéséről;  

f) felelős a Füzesabonyi Rk elektronikai eszközeinek és informatikai rendszerének rendel-

tetésszerű működéséért, a biztonsági szabályok betartásáért;  
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g) a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó és más jogi eszközök alapján 

gondoskodik a Füzesabonyi Rk iratkezelési rendszerének kialakításáért;  

h) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény 

alapján felelős a Füzesabonyi Rk – mint iratképző szerv – számára meghatározott 

követelmények teljesítéséért, az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas 

irattár kialakításáért és működtetéséért, az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, tech-

nikai és személyi feltételek biztosításáért; 

 

 

IV. FEJEZET 

A HELYETTESÍTÉSI RENDJE  

 

16. A Kapitányságvezetőt távolléte, akadályoztatása esetén teljes jogkörben a bűnügyi osztályvezető 

helyettesíti. E minőségben a helyettesítő a Füzesabonyi Rk teljes személyi állományának elöljá-

rója. A Kapitányságvezető helyettesítését ellátó vezető azonban nem jogosult – halaszthatatlan 

esetet kivéve – személyügyi döntést hozni.  

 

17. A helyettesítés további sorrendje: 

a) a bűnügyi osztályvezető távolléte, akadályoztatása esetén a rendészeti osztályvezető;  

b) a Kapitányságvezető, valamint az a) alpontban megjelölt vezetők egyidejű távolléte, il-

letve akadályoztatása esetén az egyedileg kijelölt alosztályvezető jár el. 

 

18. A Tevékenység-irányítási Központ (a továbbiakban: TIK) ügyeletese hivatali munkaidőn kívül 

gyakorolja a Tevékenység-irányítási Központ működéséről, valamint a szolgálatparancsnoki 

rendszer szabályozásáról szóló 14/2014. (XII. 22.) HMRFK intézkedésben meghatározott rend-

őrkapitányi jogköröket, valamint megteszi az elsődleges intézkedéseket. 

 

19. A rendészeti osztályvezető és a bűnügyi osztályvezető helyettesei az alosztályvezetők.  

 

20. Az Igazgatásrendészeti Alosztály vezetőjét távolléte és akadályoztatása esetén a kiemelt főelőadó 

(szabálysértési), a Szabálysértési Előkészítő Csoport vezetőjét távolléte és akadályoztatása esetén 

a rendészeti osztályvezető helyettesít, a rendészeti osztályvezető távolléte esetén a helyettesítő a 

közrendvédelmi és közlekedésrendészeti alosztályvezető vagy a körzeti megbízotti alosztály ve-

zetője. A kiemelt főelőadó (szabálysértési) távolléte esetén a helyettesítés egyedi kijelölés alapján 

történik.   

 

21. A Bűnügyi Technikai Csoport vezetőjét távolléte és akadályoztatása esetén a bűnügyi készenlétes 

parancsnok helyettesíti.  
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V. FEJEZET 

A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RÉSZÉRE JOGSZABÁLYBAN MEGÁLLAPÍTOTT JOGKÖ-

RÖK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA, AZ EGYES JOGSZABÁLYBAN MEGHA-

TÁROZOTT FELADATOK ELLÁTÁSÁRA KINVEZETT, KIJELÖLT SZEMÉLYEK 

 

 

22. A Kapitányságvezető a teljesítményértékelési jogkört a vezetésük alatt álló állomány tekintetében 

az osztályvezetőkre, a zászlósok és tiszthelyettesek vonatkozásában legalább alosztályvezetői be-

osztású elöljáróra ruházza át. 

 

23. A minősített adatot kezelő szerv vezetője a minősített adat védelmére vonatkozó jogosítványait 

a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adatkezelésének rendjéről 

szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a biztonsági vezetőre ruházza 

át. 

 

24. A Kapitányságvezető a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. 

rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a Füzesabonyi Rk-n vezetői beosztást betöltőkre vezetésük 

alá tartozó állomány vonatkozásában a Hszt. 143-146. § szerinti alap- és pótszabadság igénybe-

vételének engedélyezését átruházza.  

 

25. A kapitányságvezető kijelöli : 

a) a kiemelt főelőadót az elektronikus ügyintézés és az iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőnek; 

b) a rendészeti osztályvezetőt az objektumvédelemmel kapcsolatos parancsnoki feladatok ellá-

tására.  

 

 

 

VI. FEJEZET 

KIADMÁNYOZÁS 

 

 

26. A Kapitányságvezető kiadmányozza: 

a) a megyei rendőrfőkapitány részére készített felterjesztéseket, átiratokat; 

b) a közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők és beosztottak munkaköri leírását, teljesít-

ményértékelését; 

c) az általa elrendelt vezetői értekezletek napirendjét, illetve az ilyen értekezletekről készített 

emlékeztetőket, jegyzőkönyveket; 

d) az ügyészségek felé a nyomozóhatóság vezetőjeként küldött, illetve nem a büntető eljárá-

sokkal összefüggő iratokat; 

e) a többlet szolgálatok elrendelését; 

f) a kapitányságvezetői intézkedéseket; 

g) T-ellátmány előleg elszámolást;  

h) a titkos információgyűjtő munkával kapcsolatos pénzügyi bizonylatokat;  

i) közérdekű bejelentések, panaszok, rendőri intézkedés elleni panaszok tárgyában a válasz-

leveleket, a közigazgatási eljárásban keletkezett iratokat;  

j) a közvetlen alárendeltségébe tartozó személyek betekintési engedélyeit és hozzáférési jo-

gosultságait; 

k) a fegyelmi , méltatlansági, kártérítési eljárásokban keletkezett iratokat;  
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l) az adózásra, a családi kedvezmény érvényesítésére vonatkozó nyilatkozatot;  

m) a Hszt. által a hatáskörébe utalt munkáltatói intézkedésekről szóló iratokat; 

n) mindazon ügyiratokat, amelyeket hatáskörébe von. 

 

27. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából az osztályvezetők a vezetésük alá tartozó sze-

mélyi állomány tekintetében kiadmányozzák a hivatásos, a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti 

és a munkavállalói állomány tekintetében a szabadság engedélyezését.   

 

28. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából az osztályvezetők kiadmányozzák az irányításuk 

alá tartozó személyi állomány vonatkozásában a rendkívüli munkaidő, munkaidőkedvezmény  

elrendelését. 

 

29. A szolgálati jogviszony 

a) létesítésével kapcsolatos, a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott jognyilatkozatról; 

b) módosításával és megszüntetésével kapcsolatos, valamint az összeférhetetlenség meg-

szüntetésére irányuló, a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott jognyilatkozatról – amennyiben 

az elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése, vagy a kézbesítési vélelem szabá-

lyainak alkalmazása bármely okból nem lehetséges – záradékolással hiteles papíralapú ki-

admány elkészítésére a Kapitányságvezető közvetlen alárendeltségébe tartozó kiemelt fő-

előadó jogosult. 

 

30. A fegyelmi és a méltatlansági ügyben a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan 

legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott határozatról – amennyiben 

az elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése, vagy a kézbesítési vélelem szabályainak 

alkalmazása bármely okból nem lehetséges – záradékolással hiteles papíralapú kiadmány elké-

szítésére a fegyelmi tiszt jogosult. 

 

31. A kártérítési ügyben a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan legalább fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott határozatról – amennyiben az elektronikus do-

kumentum elektronikus kézbesítése, vagy a kézbesítési vélelem szabályainak alkalmazása bár-

mely okból nem lehetséges – záradékolással hiteles papíralapú kiadmány elkészítésére a Kapi-

tányságvezető közvetlen alárendeltségébe tartozó kiemelt főelőadó jogosult. 

 

32. A 29-31. pontban nem szabályozott esetekben az elektronikus iratról záradékolással papír alapú 

kiadmány készítésére jogosult az erre munkaköri leírásában feljogosított személy. 

 

33. Papír alapú iratról elektronikusan hiteles irat készítésére jogosult a Füzesabonyi Rk.  Másolatké-

szítési Szabályzatban és az erre munkaköri leírásában feljogosított személy. 

 

34. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából a bűnügyi osztályvezető kiadmányozza: 

a) a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 127. §-ában megha-

tározott rendbírság kiszabásáról rendelkező határozatot; 

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

c) a szakértő, tolmács kirendeléséről, kirendelés alóli felmentéséről, valamint kizárásáról 

szóló határozatot [Be. XXXI. fejezet]; 

d) a leplezett eszközök alkalmazására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket [Be. Hato-

dik rész]; 
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e) a terhelt vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy őri-

zetének elrendeléséről, valamint annak megszüntetéséről szóló határozatot [Be. XLIV. fe-

jezet]; 

f) a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések (távoltartás, bűnügyi 

felügyelet, letartóztatás, előzetes kényszergyógykezelés) elrendelésére, valamint az azok 

megszüntetésére irányuló előterjesztéseket; 

g) a vagyont érintő kényszerintézkedések (kutatás, motozás, lefoglalás, zár alá vétel, elektro-

nikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele) elrendelésére, valamint az azok megszün-

tetésére irányuló előterjesztéseket, határozatokat; 

h) a nyomozás megindításával, az eljárás felfüggesztésével, megszüntetésével, valamint az 

azzal kapcsolatos határozatokat; 

i) a Be. 362. § (1) bekezdése szerinti, a nyomozó hatóság hatáskörébe tartozó határozatokat.  

 

35. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából a bűnügyi osztály vezetője kiadmányozza a Stat. 

rendelet 12. § (1) bekezdés a-d) pontjaiban meghatározott feladatkörben hozott döntéseket. 

 

36. A forrónyomos parancsnok forrónyomos szolgálata teljesítése során kiadmányozási jogkört gya-

korol az alábbi ügykörökben keletkezett iratok tekintetében  

a) nyomozás elrendelése; 

b) körözés kibocsátása; 

c) letartóztatás kezdeményezése; 

d) büntetőeljárási kényszerintézkedések elrendelése, megszüntetése; 

e) nyomozási cselekmények elvégzéséhez szükséges határozatok, megkeresések kezdemé-

nyezése. 

 

37. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából a büntetőeljárási cselekményeket érintő értesí-

tést, idézést, illetve feljegyzést az ügy előadója kiadmányozza. 

 

38. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából a rendészeti osztályvezető kiadmányozza: 

a) a közúti közlekedéssel kapcsolatos, közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabály-

szegésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben készült a közúti közlekedésről 

szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdés a)–j) és o) pontjában megnevezett szabály-

szegések elkövetése miatt indított eljárásokban hozott elsőfokú döntéseket; 

b)  a közlekedési baleset következtében bekövetkezett rendkívüli haláleset kivizsgálásával 

összefüggésben folytatott hatósági eljárásokban készült ügyiratokat, határozatokat; 

c) a közlekedési bűncselekmények miatt folytatott büntetőeljárásokban keletkezett ügyirato-

kat, kivéve az értesítéseket, idézéseket és feljegyzéseket;  

d) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszer-

ről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 99/A. alapján történő helyszíni 

bírság felülvizsgálata során hozott határozat, illetve tájékoztatás vonatkozásában. 

 

39. A Füzesabonyi Rk. Rendészeti Osztály személyi állománya a Kapitányságvezető nevében és 

megbízásából kiadmányozza a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdése 

szerinti szabályok megsértése miatt lefolytatott közigazgatási hatósági eljárásban a közúti közle-

kedési bírság tárgykörében hozott hatósági döntéseket. 

 

40. A Füzesabonyi Rk. Igazgatásrendészeti Alosztály vezetője a Kapitányságvezető nevében és meg-

bízásából kiadmányozza: 

a) a közúti közlekedéssel kapcsolatos, közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabály-

szegésekkel összefüggő elsőfokú közigazgatási hatósági ügyekben a közúti közlekedésről 
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szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdés k)–n) pontjában megnevezett szabályszegések 

elkövetése miatt; 

b) a lőfegyverekkel, fegyverekkel, és lőszerekkel kapcsolatos jogszabályokban meghatáro-

zott elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásokban; 

c) a figyelmeztető jelzést adó készülék engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú közigazgatási 

hatósági eljárásokban; 

d) a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység engedélyezésével 

kapcsolatos hatósági feladatokkal kapcsolatos elsőfokú közigazgatási hatósági eljárások-

ban; 

készült ügyiratokat, határozatokat. 

 

41. A Kapitányságvezető az Igazgatásrendészeti Alosztály hatáskörébe tartozó közigazgatási bírsá-

gokkal, elővezetésekkel, szabálysértési eljárásokkal és körözési tevékenységgel kapcsolatos ki-

admányozási jogát a rendészeti osztályvezetőre és az igazgatásrendészeti alosztály vezetője de-

legálja.  

 

42. Az igazgatásrendészeti alosztályvezető, illetve fegyverügyi előadója a fegyverügyek közigazga-

tási eljárásaiban a rendszeresített hatósági engedélyekbe, okmányokba az engedélyezett döntése-

ket rögzíti.  

 

43. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából a Füzesabonyi Rk Igazgatásrendészeti Alosztály 

vezetője gyakorolja a kiadmányozást a hivatásos állomány által kiszabott helyszíni bírságokkal 

kapcsolatban keletkezett iratokat.  

 

44. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából kiadmányozza a Füzesabonyi Rk. igazgatásren-

dészeti alosztáyvezetője az általános szabálysértési hatósági jogkörrel kapcsolatban keletkezett 

egyéb iratokat.  

 

45. A Füzesabonyi Rk. biztonsági vezetője kiadmányozza: 

a) a Füzesabonyi Rk személyi állomány részére kiadott személyi biztonsági tanúsítványo-

kat és azok visszavonásáról szóló rendelkezéseket; 

b) a Füzesabonyi Rk személyi állománya részére kiadott felhasználói engedélyeket, azok 

visszavonásáról szóló rendelkezéseket; 

c) a minősített adat biztonságának megsértésével összefüggő jelentéseket; 

d) a Füzesabonyi Rk mint minősített adatot kezelő szerv által kezelt nemzeti minősített adat-

védelmére vonatkozó személyi, fizikai, adminisztratív biztonsági rendelkezések megtar-

tására lefolytatott éves ellenőrzés eredményéről készített jelentést, ügyforgalmi statiszti-

kát. 

 

46. A kiemelt főelőadó, mint az elektronikus iratkezelés felügyeletét ellátó vezető kiadmányozza,  

ezen feladatával összefüggésben keletkezett iratokat. 

 

47. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából az osztályvezető jogállású vezetők kiadmányoz-

zák: 

a) a hatáskörükbe tartozó közigazgatási hatósági eljárások során hozott döntéseket, végzése-

ket és határozatokat; 

b) az alárendeltségükbe tartozó állomány esetében a napi munkába járási nyilatkozatokat; 

c) az alárendeltségükbe tartozó állomány esetében az adatkezelési rendszerekhez hozzáférési 

jogosultság kezdeményezésére, meghatározására vonatkozó iratokat; 



13 

 

 

 

d) a Kapitányságvezető kizárólagos kiadmányozási jogkörébe nem tartozó, illetve az Ügy-

rend által feladatkörébe utalt ügyiratokat; 

e) a Kapitányságvezető által külön egyedi vezetői utasításban vagy egyedi rendelkezés alap-

ján feladatkörébe utalt ügyiratokat. 

 

48. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmaz-

ható távoltartás tekintetében szükséges ideiglenes megelőző távoltartási határozat kiadmányozá-

sára jogosult a rendészeti osztályvezető, hivatali munkaidőn túl a rendészeti készenlétes parancs-

nok.  

 

49. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából az átkísérési utasítások és az előállított személy 

vonatkozásában az előállítása időtartamának meghosszabbításának kiadmányozására jogosultak: 

a) a bűnügyi osztályvezető; 

b) a rendészeti osztályvezető; 

c) szolgálatirányító parancsnokok,  

d) a forrónyomos parancsnokok.  

 

50. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából a Rendészeti Osztály vezetője gyakorolja a kiad-

mányozást az elzárással is büntethető szabálysértések vonatkozásában a rendőrség hatáskörébe 

utalt bírósági eljárást előkészítő eljárások során hozott határozatok, átiratok tekintetében.   

 

51. A szabálysértési hatóság részéről eljáró személy kiadmányozza a szabálysértési eljárás során az 

idézéseket és az értesítéseket.  

 

52. A helyszíni bírságolásra feljogosított állomány kiadmányozza a helyszíni bírságot.  

 

53. A szolgálatparancsnok kiadmányozza a feladatellátásával összefüggő iratokat. 

 

54. Az alosztályvezetők jogosultak az osztályvezetők kiadmányozási jogának gyakorlására, távollét 

és akadályoztatás esetén a vezetők, alosztályvezetők, csoportparancsnokok kiadmányozási jogát 

helyettesük gyakorolja.  

 

55. Az ügyintézők aláírással kapcsolatos jogosultságait és feladatait munkaköri leírásuk tartalmazza. 

 

56. A kötelezettség-vállalás rendjét, meghatározott beosztásokhoz kötött mértékét külön HMRFK 

intézkedés tartalmazza. 

 

57. Iratot csak az Ügyrendben meghatározott kiadmányozási/aláírási joggal rendelkező személy írhat 

alá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. FEJEZET 
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A FÜZESABONYI RK. SZERVEZETI ELEMEINEK FŐBB FELADATAI 

 

10. Bűnügyi Osztály  

 

58. A bűnügyi osztályvezető önálló felelősséggel vezeti a Füzesabonyi Rk. Bűnügyi Osztályát.  

 

59. A bűnügyi osztályvezető közvetlenül irányítja és ellenőrzi a Felderítő Alosztály, a Nyomozó Al-

osztály és a Bűnügyi Technikai Csoport vezetőinek tevékenységét. A felderítő és a nyomozó 

alosztályvezetőn, valamint a bűnügyi technikai csoportvezetőn keresztül irányítja, szervezi, el-

lenőrzi a kapitányság bűnügyi osztályának munkáját. 

 

60. A bűnügyi osztályvezető: 

a) a közlekedési bűncselekmények kivételével irányítja a Füzesabonyi Rk. bűnügyi tevé-

kenységét, irányító jogkörében normatív intézkedés kiadására jogosult; 

b) ellátja a Stat. rendelet 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat; 

c) első fokon eljár a rendkívüli halásesetekkel kapcsolatos eljárásokban,  

d) a bűnügyi helyzet alapján meghatározza a bűnüldöző tevékenység fő irányait, időszerű és 

súlyponti kérdéseit, ennek megfelelően intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez az egyes 

nyomozó szervek hatékony működésének biztosítása érdekében; 

e) figyelemmel kíséri a Füzesabonyi Rk. bűnmegelőzési tevékenységét, a jellemző elkövetői 

és áldozati magatartások alapján célzott ismeretanyagot dolgoz ki és juttat el az állampol-

gárokhoz, szakmai együttműködést alakít ki és tart fenn az érintett állami, önkormányzati 

és civil szervezetekkel, kamarákkal; 

f) a forrónyomos tevékenység egységes végrehajtásáról szóló 22/2017. (VI. 22.) ORFK Uta-

sítás alapján felelős a Füzesabonyi Rk. illetékességi területén a forrónyomos tevékenység 

szakmai irányításáért; 

g) felelős az irányítása alá tartozó szervezeti elemek hatáskörébe tartozó büntetőeljárások tör-

vényes és szakszerű lefolytatásáért, a bűncselekmények és az elkövetők felderítéséért, a 

bűnügyi technikai tevékenység szakszerűségéért; 

h) ellátja a Füzesabonyi Rk. által folytatott büntetőeljárások során felmerült hatásköri és ille-

tékességi viták elbírálásával kapcsolatos feladatokat; 

i) felügyeli a személy- és tárgykörözési feladatokat; 

j) felelős a szakszerű bűnjelkezelés végzéséért, a bűnjelkamra rendjéért, szakszerű kezeléséért, a nyil-

vántartás pontos vezetéséért, valamint a selejtezések időszerű végzéséért, rendszeresen ellenőrzi 

a bűnjelkezelő munkáját; 

k) kijelöli a kábítószer gyanúját keltő anyagok ideiglenes tárolóhelyét,  

l) gondoskodik a bűnügyi adatkezelési rendszerek folyamatos működtetéséről és előírás-

szerű használatáról, az adatvédelmi szabályok betartatásáról, amelynek keretében szervezi, 

irányítja, az ezzel kapcsolatos feladatokat; 

m) kapcsolatot tart más rendvédelmi szervekkel, egyéb állami és civil szervezetekkel, vala-

mint az ügyészi szervezettel és a bíróságokkal; 

n) a titkos információgyűjtések, előkészítő eljárások, illetve a büntetőeljárások során gondos-

kodik a Füzesabonyi Rk., Bűnügyi Osztály hatáskörébe utalt feladatok teljesítéséről, az 

ügyészi, valamint a bírói engedélyhez kötött leplezett eszközök alkalmazása iránti előter-

jesztésekről, sürgősségi elrendelésről, illetve a leplezett eszközök alkalmazásának a meg-

szüntetéséről, továbbá folyamatosan ellenőrzi a titkos információgyűjtés szabályainak be-

tartását, valamint a leplezett eszközök alkalmazásának jogszerűségét; 

 

o) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a bűnügyi szakterülethez kapcsolódó ok-

tatási, képzési feladatokat; 
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p) jogosult a fegyverszoba ellenőrzésére; 

q) jogosult az előállító helyiség ellenőrzésére; 

r) a bűnügyi helyzet folyamatos elemzésének és értékelésének adatait is felhasználva köz-

reműködik a bűnügyi szervek munkáját érintő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó 

eszközök és belső normák előkészítésében; 

s) a bűnelemzés korszerű tudományos eszközeit és módszereit is felhasználva gondoskodik 

a bűnüldözési, így a titkos információgyűjtés útján megvalósuló információszerzési, fel-

dolgozási, valamint a nyomozási munka tapasztalatainak elemzéséről és értékeléséről.; 

t) a bűncselekmények és az elkövetők eredményesebb felderítését, a büntetőeljárás megala-

pozottságát szolgáló bizonyítékok erősítését célzóan gondoskodik a kriminálpszichológia 

eszközeinek és módszereinek gyakorlati alkalmazásáról, a korszerű eljárások hasznosí-

tásáról; 

u) felelős az áldozatsegítéssel, valamint a Be.-ben meghatározott különösen védett tanúval, 

személyi védelemmel és a Védelmi Programmal kapcsolatos bűnügyi feladatok végrehaj-

tásáért; 

v) ellátja az iskolaőrség tevékenységéről szóló ORFK utasításban a bűnügyi szolgálati ág 

számára meghatározott feladatokat; 

w) minősítői jogkört gyakorol.  

 

 

11. Rendészeti Osztály  

 

61. A rendészeti osztályvezető önálló felelősséggel vezeti a Füzesabonyi Rk. Rendészeti Osztályt.  

 

62. A rendészeti osztályvezető közvetlenül irányítja és ellenőrzi a Közrendvédelmi és Közlekedés-

rendészeti Alosztály, a Körzeti Megbízotti Alosztály, a Szabálysértési Előkészítő Csoport és az 

Igazgatásrendészeti Alosztály vezetőjének tevékenységét. 

 

63. A rendészeti osztályvezető: 

a) ellátja a Stat. rendelet 11. § (2) bekezdésben, valamint a Stat. rendelet 12. § (2) bekezdés-

ben és a (3) bekezdésben – f-h) pont kivételével – meghatározott feladatokat; 

b) a rendészeti helyzet alapján meghatározza a rendészeti tevékenység fő irányait, időszerű 

és súlyponti kérdéseit, ennek megfelelően intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez az 

egyes rendészeti szervek hatékony működésének biztosítása érdekében; 

c) a védelmi tisztként gondoskodik a Füzesabonyi Rk. különleges jogrend időszakában, il-

letve magasabb készenlétbe helyezése során, valamint a különleges jogrend kihirdetését el 

nem érő katasztrófa-helyzetek bekövetkezése esetén végrehajtandó feladatainak megszer-

vezéséről, tervezéséről, a végrehajtás koordinálásáról, a felkészülés ellenőrzéséről; 

d) összefogja és koordinálja a Füzesabonyi Rk. illetékességi területén a rendészeti tevékeny-

séggel összefüggő rendőri feladatokat; 

e) szakmai irányítást gyakorol a közlekedésrendészeti, balesethelyszínelési, és az állománya 

által folytatott bűnügyi tevékenysége felett; 

f) felelős az áldozatsegítéssel, valamint a Be.-ben meghatározott különösen védett tanúval, 

személyi védelemmel és a Védelmi Programmal kapcsolatos rendészeti szakterületet 

érintő bűnügyi feladatok végrehajtásáért; 

g) kapcsolatot tart más rendvédelmi szervekkel, egyéb állami és civil szervezetekkel, vala-

mint az ügyészi szervezettel és a bíróságokkal; 

h) felelős a fegyverszobák rendjének fenntartásáért, azok szabályszerű működésének ellen-

őrzéséért; 
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i) felelős a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, szabálysértési szol-

gálati ágak tevékenysége felett; 

j) felelős a körzeti megbízotti, a szolgálatparancsnoki szolgálattal, valamint a járőr- és őr-

szolgálattal összefüggő feladatokért, szakmai irányításáért; 

k) a szolgálatparancsnoki tevékenységről szóló 14/2017. (III. 24.) ORFK utasítás alapján jár 

el; 

l) a Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról szóló 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás 189. pontja 

alapján jár el; valamint a 195. pont alapján elkészíti járőr körzetleírásokat és az őrutasítá-

sokat; 

m) ellátja az idegenrendészeti és menekültügyi jogszabályokban meghatározott rendőrségi 

közreműködői feladatok végrehajtását és szakmai irányítását; 

n) részt vesz a jogellenes bevándorlás és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények 

komplex mélységi ellenőrzésének kialakítására és működtetésére kiadott jogi normában 

meghatározott együttműködési feladatok végrehajtásának megszervezésében; 

o) hatáskörébe tartozik a fegyveres biztonsági őrség felügyeletével, az egyes rendészeti 

tevékenységet ellátó személyek tevékenységéről szóló jogszabály személyi hatálya alá 

tartozók tevékenységével, továbbá a vállalkozás keretében végzett személy-, és vagyon-

védelmi, magánnyomozói tevékenységgel összefüggő hatósági feladatok ellátása, a pol-

gárőr szervezetek működésének segítése; 

p) ellátja az objektumvédelemmel kapcsolatos parancsnoki feladatokat és felelős az objek-

tumvédelmi tevékenység megszervezéséért, valamint a szükséges ellenőrzések lefolytatá-

sáért; 

q) ellátja az iskolaőrség tevékenységéről szóló ORFK utasításban a rendészeti szolgálati ág 

számára meghatározott feladatokat. 

r) folyamatosan értékeli, a közlekedési balesetek alakulását, javaslatokat tesz a szükséges 

intézkedésekre; 

s) felügyeli, irányítja a folyamatos balesethelyszínelői tevékenységet; 

t) figyelemmel kíséri, illetve ellenőrzi a belföldi és a nemzetközi közúti forgalomban közle-

kedő, árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek közlekedésével kapcsolatos 

rendelkezések megtartását, kiemelt figyelmet fordítva a járművek személyzete vezetési- és 

pihenő idejére vonatkozó előírások megtartására; 

u) elemzi és értékeli a közlekedésrendészeti szolgálati ág helyi tevékenységét, elkészíti a 

szakterületre vonatkozó statisztikai kimutatásokat; 

v) felügyeli a Füzesabonyi Rk. fogva tartás végrehajtásával összefüggő feladatait; 

w) koordinálja állománya csapatszolgálati tevékenységét; 

x) a katasztrófa-elhárítás során együttműködik a társszervekkel; 

y) intézkedik az irányítása alá tartozó személyi állománynál a rendkívüli események megelő-

zésére, kivizsgálja, illetve kivizsgáltatja a rendkívüli események, a fegyverhasználat és a 

kényszerítő eszközök alkalmazásának körülményeit; 

z) Ellenőrzi a kényszerítő eszközök alkalmazásának jogszerűségét, szakszerűségét; 

aa) felügyeli és ellenőrzi a szolgálati állatok tartásának körülményeit, valamint az igénybevé-

telükkel foganatosított szolgálati feladatok végrehajtását; 

bb) figyelemmel kíséri a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek 

elleni fellépés szabályairól szóló törvényben meghatározott közrendvédelmi előírások ér-

vényesülését; 

cc) ellátja a szabálysértési előkészítő eljárások szakmai irányítását; 

dd) ellátja a HMRFK hatáskörébe tartozó, lőfegyverekkel, fegyverekkel és lőszerekkel kap-

csolatos elsőfokú hatósági eljárásokkal kapcsolatos feladatokat;  

ee) ellátja első fokon a megkülönböztető jelzések felszerelésére és használatára vonatkozó el-

járásokkal kapcsolatos feladatokat;  
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ff) ellátja a polgári célú pirotechnikai tevékenység felügyeletéről szóló Korm. rendeletben 

meghatározott hatósági feladatokat; 

gg) ellátja a kábítószerekkel, a pszichotróp- valamint új pszichoaktív anyagokkal és a kábító-

szer-prekurzorokkal végezhető tevékenységekre vonatkozó hatósági feladatokat; 

hh) ellátja a Füzesabonyi Rk. illetékességi területén elkövetett, rendőrségi hatáskörbe tartozó 

szabálysértési eljárásokkal kapcsolatos hatósági feladatokat;  

ii) gondoskodik az ügyeleti nyilvántartások vezetéséről. 

 

12. Kapitányságvezető közvetlen alárendeltségében lévő állomány 

 

64. A hivatalvezetői feladatokat ellátó kiemelt főelőadó feladatai: 

a) elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőként feladata az iratkeze-

lési tevékenység szakmai irányítása, felügyelete, ellenőrzése;  

b) felelős az irányítása alá tartozó informatikusok tevékenységéért;  

c) a Kapitányságvezető közvetlen irányításával vezeti az érkeztető pont ügykezelőit, a gond-

nokságot és a titkárságot;  

d) megbízás alapján ellátja a biztonságvezetői feladatokat;  

e) a személyügyi előadóként – kivéve a személyzeti parancsok készítését - biztosítja a sze-

mélyzeti intézkedések gyors és szakszerű végrehajtását;  

f) egészségügyi megbízottként, megteszi a szükséges intézkedéseket a balesetek megelőzé-

séért, kivizsgálásáért, felügyeli a munkavédelmi előírások érvényesülését; 

g) gondoskodik a fegyelmi, méltatlansági, a kártérítési, a  rendőri intézkedések elleni panasz 

és panasz eljárások jogszerű lefolytatásáról; 

h) részt vesz a saját és a belső normák előkészítésében, a normatervezetek koordinációra 

bocsátásában, véleményezésében és a normák kiadásában; 

i) gondoskodik a Füzesabonyi Rk vezetője által kiadott normák közzétételéről, elkészíti és 

frissíti a hatályos belső normáinak címjegyzékét;  

j) összeállítja a Füzesabonyi Rk éves munkatervét;  

k) ellátja mindazon feladatokat, melyeket jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, 

egyéb jogi eszköz vagy egyedi vezetői utasítás hatáskörébe utal. 

 

   

65. A Füzesabonyi Rk adatvédelmi megbízottja, e feladatkörét megbízás alapján látja el, ennek ke-

retén belül végrehajtja az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokban, közjogi szervezetszabá-

lyozó eszközökben és belső normákban foglaltak szerint 

a) tájékoztatási, oktatási feladatokat hajt végre; 

b) előírt nyilvántartási tevékenységet végez; 

c) ellenőrzési és adatszolgáltatási feladatokat hajt végre; 

d) közreműködik az adatvédelmi incidensek kivizsgálásában; 

e) figyelemmel kíséri a nyilvános adatok közzétételét, azok változásáról tájékoztatja az adat-

védelmi tisztviselőt; 

f) összeállítja és a Füzesabonyi Rk vezetője részére felterjeszti a rendőrkapitányság éves 

g) adatvédelmi jelentését; 

h) közreműködik az adatvédelmi tisztviselő feladatainak ellátásában. 
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66. A Kapitányságvezető közvetlen irányítása alatt álló állomány – részlegvezető, főügyintéző, ügy-

viteli alkalmazott, ügykezelők, üzemeltetési segédelőadó, fizikai alkalmazottak- részletes felada-

tait munkaköri leírásuk tartalmazza. 

 

VIII. FEJEZET 

A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY FŐBB FELADATAI 

 

 

67.  A Füzesabonyi Rk személyi állománya hivatásos állományú rendőrökből, rendvédelmi igazga-

tási alkalmazottakból és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó 

munkavállalókból áll. A szolgálatteljesítéssel, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és 

kötelezettségeiket a jogállásukra vonatkozó törvények szerint gyakorolhatják, illetve kötelesek 

teljesíteni. Az egyes beosztásokban dolgozók feladatait a részükre kiadott munkaköri leírások 

tartalmazzák részletesen. 

 

68.  Az állomány tagjai a tevékenységi körükre vonatkozó jogszabályokban, közjogi szervezetszabá-

lyozó és más jogi eszközökben, szakmai előírásokban és módszertani útmutatókban, valamint a 

HMRFK SZMSZ-ben, az Ügyrendben és a személyre szóló munkaköri leírásban meghatározot-

tak szerint, továbbá a vezetői utasításoknak megfelelően önállóan eljárva hajtják végre feladata-

ikat.  

 

69.  Kötelesek a rájuk bízott eszközöket és anyagokat rendeltetésszerűen használni és megóvni. 

 

70.  Felelősek a rájuk bízott feladatok törvényes és szakszerű végrehajtásáért, az ügyek határidőben 

történő érdemi elintézéséért. 

 

71. Kötelesek a tudomásukra jutott minősített adatot megőrizni. 

 

72.  Tevékenységük során be kell tartani a titok- és adatvédelemre, az ügykezelésre vonatkozó sza-

bályokat. 

 

73.  A külön rendelkezésekben meghatározottak szerint teljesítik jelentési kötelezettségüket, illetve 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüket. 

 

74.  Folyamatosan gondoskodnak szakmai és jogi ismereteik bővítéséről.   

 

75.  Kötelesek megjelenni az időszakos, illetve soron kívüli egészségi, pszichikai és fizikai (erőnléti) 

alkalmassági vizsgálatokon, a kötelező védőoltásokon, valamint a tőlük elvárható módon közre-

működni a saját és mások egészsége védelmében, ügyelni mások biztonságára és a környezet 

védelmére.  

 

IX. FEJEZET 

A FÜZESABONYI RK MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

13. Általános rendelkezések 

 

76. A Füzesabonyi Rk szervezeti elemei és vezetőik tevékenysége során –a vezetői szinteknek meg-

felelően – együttműködnek az MRFK igazgatóságaival, osztályaival, szolgálataival, hivatalával, 

rendőrkapitányságokkal, határrendészeti kirendeltségekkel és társszervekkel. 
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77. A Füzesabonyi Rk szervezeti elemei, vezetőik és személyi állományuk tevékenysége során 

együttműködni kötelesek, a feladatkörükbe tartozó, de más szervezetek feladatkörét is érintő 

ügyekben az érintettekkel egyeztetve kötelesek eljárni azzal, hogy az egyeztetésért az a szerv, 

illetve szervezeti elem felelős, amelynek a feladat elvégzése az intézkedés, illetve az Ügyrend 

szerint a fő feladatkörébe tartozik. 

 

78. A szervezeti elemek vezetői a külön jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközök-

ben, valamint a normákban meghatározottakon túl minden egyéb ügyben is kötelesek együttmű-

ködni, illetve egymást szükség szerint kölcsönösen tájékoztatni, és a másik szervtől érkezett 

megkeresésekre azonos vezetői szinten válaszolni. 

 

79. Kapcsolatok alakíthatók ki - a pártbefolyástól mentesség követelményének betartásával - önkor-

mányzatokkal, társadalmi szervezetekkel, és állampolgárok azon közösségeivel, amelyek részt 

vesznek a közbiztonság fenntartásához kapcsolódó feladatok ellátásában. E szervezetekkel 

együttműködési megállapodások megkötése amennyiben az együttműködési megállapodás meg-

kötését jogszabály a HMRFK hatáskörébe utalja kezdeményezhető a megyei rendőrfőkapitány-

nál. 

 

80. Folyamatosan figyelemmel kísérik az együttműködési megállapodásokat, gondoskodnak idősze-

rűségükről, évenkénti felülvizsgálatukról. 

 

81. A Rendőrkapitányság együttműködik az állomány érdekképviseleti szerveivel és a rendvédelmi 

karral. 

 

82. Az MRFK belső kontrollrendszerének kialakítására és működtetésére vonatkozó norma, vagy 

szervezési intézkedés alapján meghatározott folyamatleírások és ellenőrzési nyomvonalak kiala-

kításáért és működtetéséért, időszakos szakmai felülvizsgálatának végrehajtásáért az általános 

felelősséget a Kapitányságvezető (a továbbiakban: folyamatgazda) viseli. 

 

 

14. Működési okmányok 

 

83. A Kapitányságvezető, az osztályvezetők és a kiemelt főelőadó évente felülvizsgálják az Ügyren-

det, és a munkaköri leírásokat. 

 

84. A munkaköri leírásban személyre szólóan meg kell határozni a munkavállaló feladatait - ameny-

nyiben a feladat ellátását jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, vagy norma határozza 

meg, akkor a pontos jogszabályhely megjelölésével -, a kötelezettségeinek teljes körét, , valamint 

a jogosultságait, így különösen a kiadmányozási jogot, valamint az eljárási, döntési jogosultsá-

got.  

 

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

megállapítására, valamint a munkáltató és a munkavállaló közötti vitás kérdések eldöntésére. 

 

 

15. Az értekezletek rendje 

 

86. A Füzesabonyi Rk vezetője a következő értekezleteket tartja: 

a) Napi koordinációs értekezlet: a napi feladatok, eseti döntés alapján egyes tárgykörök, ak-

tuális események megtárgyalása, melynek állandó résztvevői: 
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aa) osztályvezetők,  

ab) alosztályvezetők,  

ac) kiemelt főelőadó (hivatali), 

ad) az eseti meghívottak, berendeltek. 

b) Kapitányságvezetői értekezlet: a Füzesabonyi Rk munkatervében meghatározott napirendi 

pontok megtárgyalása, továbbá időszerű, valamennyi rendőri vezetőt érintő feladatok meg-

vitatása érdekében, amelynek állandó résztvevői: 

ba) osztályvezetők, 

bb) alosztályvezetők, 

bc) kiemelt főelőadó (hivatali), 

bd) eseti meghívottak, berendeltek. 

c) Állománygyűlés: külön rendelkezésben meghatározottak szerinti napirenddel, amelynek 

résztvevői a berendeltek és az eseti meghívottak; 

 

d) Egyedi ügyben összehívott értekezlet: külön rendelkezésben előírt témakörök megtár-

gyalása érdekében, amelynek résztvevői a rendelkezésben meghatározott személyek. 

e) Éves értékelő értekezlet: a kapitányság előző évi tevékenységének értékelése, amelynek 

állandó résztvevői: 

ea) osztályvezetők; 

eb) alosztályvezetők; 

ec) az együttműködő szervek meghívott vezetői, képviselői, berendeltek; 

ed) eseti meghívottak, berendeltek. 

 

87. A napirendhez kapcsolódó előterjesztéseket és egyéb dokumentációkat az értekezlet napját 

megelőzően legalább 10 nappal el kell készíteni. Ha az értekezletekről a Kapitányságvezető em-

lékeztető elkészítését rendeli el, azt a Kapitányságvezető közvetlen alárendeltségében álló ügy-

kezelő készíti el.  

 

16. Tervezési rend 

 

88. A Füzesabonyi Rk-n az alábbi terveket kell készíteni: 

a) éves feladattervet, munkatervet, mely tartalmazza az előző időszak értékelésének alapján 

a szervezet és elemeinek legfontosabb időszerű feladatait, a végrehajtási határidőt és fel-

adatait, továbbá az értekezletek rendjét;  

b) ellenőrzési tervet, mely kiterjed mindazokra a szervezetekre és tárgykörökre, amelyeket 

egyrészt kötelező időszakonként ellenőrizni, másrészt amelyek tekintetében az ellenőrzést 

a Kapitányságvezető indokoltnak tartja; 

c) szakfeladati terveket, amelyek az egyes tevékenységek feladataira való felkészülés végre-

hajtásának szabályait rögzítik; 

d) eseti terveket, melyek az egyes feladatok, bonyolultabb folyamatok teljesítése érdekében 

készíthetők; 

e) hatósági és szakfelügyeleti ellenőrzések terveit, a hatósági- rendészeti jogkörben végzett 

ellenőrzések terveit. 

 

 

 

 

 

 

X. FEJEZET 
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A KÜLÖNLEGES JOGRENDI IDÓSZAKRA VONATKOZÓ  

RENDELKEZÉSEK 

 

89. Az Ügyrend rendelkezéseit különleges jogrendi időszakban az e fejezetben foglalt eltérésekkel 

kell alkalmazni. 

 

90. A Füzesabonyi Rk különleges jogrendi időszakban a kialakult helyzet függvényében kitelepülhet. 

Ebben az esetben a folyamatos vezetést a tartalékvezetési ponton kell biztosítani. 

 

 

15. Kapitányságvezető 

 

91. A Kapitányságvezető különleges jogrendi időszakkal összefüggő általános feladatai:  

a) gondoskodik a védelmi felkészüléssel kapcsolatban szükségesnek ítélt feladatok ellátásá-

ról; 

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 kiadá-

sáról; 

e) dönt ideiglenes szervezeti elemek létrehozásáról, illetve megszűntetéséről, tervezi, szer-

vezi, irányítja és ellenőrzi az átcsoportosítással kapcsolatos feladatokat; 

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

rendőri feladatok végrehajtására; 

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

kitelepítésével, kimenekítésével kapcsolatos rendőrségi feladatokat; 

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

a veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes kiürítésére; 

i) gondoskodik a személyzeti és szociális feladatok ellátásáról; 

j) intézkedik a veszteségek pótlására; 

k) intézkedik a nemzetközi segélyszállítmányok rendeltetési helyre történő eljuttatásával 

kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtását a társ- és karitatív szervekkel együttműködve;  

l)  intézkedik az értesítési rendszer soron kívüli pontosítására; 

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

látásában, rendkívüli intézkedések végrehajtásában; 

n) biztosítja a nemzetközi szerződés alapján hazánk területén átvonuló fegyveres csapatok 

mozgását;  

o) gondoskodik a közigazgatás átszervezéséből, a rendeleti úton történő igazgatásra való át-

térésből adódó rendőri feladatok végrehajtására; 

p) kitelepülés elrendelése esetén intézkedik a Füzesabonyi Rk iratanyagának kijelölt tároló-

helyre történő elszállítására, a visszamaradt iratok őrzésére; 

q) intézkedik a belső átcsoportosításra vonatkozó tervek soron kívüli pontosítására, a végre-

hajtás koordinálására; 

r) ellenőrzi a vonatkozó intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtását; 

s) intézkedik a jelentési kötelezettségek folyamatos teljesítéséről;  

t) folyamatosan segíti a megyei törzs működését; 

u) folyamatosan segíti a védelmi bizottság tevékenységét.  

 

 

 

92. A Kapitányságvezető különleges jogrendi időszakkal összefüggő szakmai feladatai:  
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a) a megyei rendőrfőkapitány döntését követően gondoskodik a Füzesabonyi Rk szervezeti 

elemei magasabb készenlétbe helyezéséről; 

b) irányítja, ellenőrzi a Füzesabonyi Rk Készenlétbe Helyezési Tervében meghatározott fel-

adatok végrehajtását. 

 

16.Általános vezetői feladatok 

 

93. Különleges jogrendi időszakban a Füzesabonyi Rk valamennyi vezetője: 

a) közreműködik a bevezetésre kerülő rendkívüli intézkedések végrehajtásának szervezésé-

ben, ellenőrzésében; 

b) jogosult kezdeményezni — szakterületének megfelelően — a bevezetett rendkívüli intéz-

kedések alapján szükséges normatervezetek kidolgozását; 

c) gondoskodik a vezetése alá tartozó személyi állomány életét, testi épségét közvetlenül fe-

nyegető veszély esetén a veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes kiürítéséről; 

d) végrehajtja a hagyományos és tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelem és a végre-

hajtás szervezésével összefüggő rendőrségi feladatokat; 

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

úton történő igazgatásra történő áttérésből adódó feladatok megvalósításában; 

f) szakterületét érintően jogosult javaslatot tenni a rendőri szervek készenlétének fokozására, 

a rendkívüli intézkedések bevezetésére; 

g) szervezi és ellenőrzi a bevezetett rendkívüli intézkedések végrehajtását; 

h) szakterületére vonatkozóan belső átcsoportosítást kezdeményezhet, annak végrehajtását 

szervezi és ellenőrzi; 

i) fokozottan ellenőrzi a vezetése alá tartozó szervezeti elemek értesítési rendszerének nap-

rakészségét, valamint a Robotzsaru integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó elektronikus irat-

kezelő rendszer harcértékének pontos vezetését. 

 

 

XI. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

94. Az intézkedés a HMRFK vezetőjének jóváhagyásával válik érvényessé és az azt követő 10. na-

pon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a  Füzesabonyi Rendőrkapitányság Ügyrend-

jéről szóló 1/2018. (IV.11.) számú Füzesabonyi Rk. Vezetői Intézkedés. 

 

95. Az Ügyrend hatályba lépésének napjától számított 30 napon belül felül kell vizsgálni a munka-

köri leírásokat és a szükséges módosításokat el kell végezni. 

 

96. Az Ügyrendet a Füzesabonyi Rendőrkapitányság teljes személyi állományával ismertetni kell.  

 

Füzesabony, időbélyegző szerint 

 Suszter Zsolt r. alezredes 

 kapitányságvezető 

 

 

 
Készült: elektronikusan (22 oldal + 1 oldal melléklet) 

Kapja:  Elosztó szerint 

Készítette: Kertesi Adrienn c. r. őrnagy kiemelt főelőadó (tel. 31/40-40) 

Közzétéve: HMRFK intranet/Hivatal/Letölthető dokumentumok/Hatályos belső normák/Füzesabony Rk 
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