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A Gárdonyi Rendőrkapitányság Vezetőjének 

…../2018.  (……….) Intézkedése 

 

a Gárdonyi Rendőrkapitányság Ügyrendjéről 

 

A Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK utasítás 11. pont. c) 

alpontjában és 12. pontjában, valamint a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjének 23/2013. 

(VI. 27.) MRFK. Intézkedés 49. pont g) alpontjában foglaltak alapján a Gárdonyi 

Rendőrkapitányság tevékenységének, belső működési rendjének és irányítási viszonyainak 

szabályozására kiadom az alábbi 

 

 i n t é z k e d é s t. 

 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

 

1. Az Intézkedés hatálya kiterjed a Gárdonyi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: 

Rendőrkapitányság) szervezeti elemeire és a teljes személyi állományra. 

2. A Rendőrkapitányságon rendszeresített beosztásokat és létszámadatokat az Intézkedés (a 

továbbiakban: Ügyrend) 1. számú melléklete tartalmazza.  

3. A Rendőrkapitányság illetékessége - figyelemmel a Rendőrség szervei illetékességi 

területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 1. számú melléklet 7.3. 

alpontjára - a 3. számú mellékletben felsorolt települések közigazgatási területére terjed ki. 
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II. fejezet 

A Gárdonyi Rendőrkapitányság jogállása, irányítása, feladata 

 

4. A Rendőrkapitányság a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: FMRFK) 

közvetlen alárendeltségében működő helyi hatáskörű bűnmegelőzési, bűnüldözési, 

közigazgatási és rendészeti feladatokat ellátó állami fegyveres, rendvédelmi szerv, amely a 

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

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 

XLII. törvényben (a továbbiakban: Új Hszt.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvényben (a továbbiakban: Kjt.), a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek 

feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) valamint az e törvények végrehajtására kiadott jogszabályokban és a közjogi 

szervezetszabályozó eszközökben meghatározottak szerint működve, a közbiztonság és a 

belső rend védelme érdekében ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat. 

5. A Rendőrkapitányság az FMRFK önálló feladatkörrel felruházott, általános rendőrségi 

feladatok ellátására létrehozott helyi szerve. 

6. A Rendőrkapitányság illetékességi területén - a Korm. rendelet 12. §-a alapján 

a) nyomozó hatóságként eljár a Rendőrség hatáskörébe utalt ügyekben a jogszabályokban 

meghatározottak szerint, bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatkörében: 

aa)  büntetőeljárásban nyomozó hatósági jogkört gyakorol, titkos információgyűjtő 

tevékenységet végez; 

ab)  a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kivétellel körözési 

eljárást folytat le; 

ac)  bűnmegelőzési és áldozatsegítői tevékenységet folytat; 

ad)  a bűnözés okainak és körülményeinek feltárásával és értékelésével kapcsolatos 

feladatokat lát el.  

b) rendészeti jogkörében eljár a Rendőrség hatáskörébe utalt ügyekben a jogszabályokban 

meghatározottak szerint, feladatkörében: 

ba) ellátja a közterületi szolgálattal kapcsolatos feladatokat, 

bb) objektumőrzési, vonatkísérési és más biztosítási feladatokat lát el, 

bc)  végzi az előállítottak és az előállító helyiségben fogvatartottak őrzését, kísérését, 

bd)  ellátja a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat, 

be) ellátja a közúti, légi és vízi közlekedés rendjével kapcsolatos hatáskörébe utalt 

feladatokat, 

bf)  baleset-megelőzési feladatokat végez, továbbá - a Korm. rendelet 12. § (5) 

bekezdésben és a 11. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott kivétellel - biztosítja 

a folyamatos balesethelyszínelői tevékenység ellátását, 

bg)  értékeli és elemzi a közbiztonsági, közlekedési helyzet alakulását, 

bh)  szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, 

bi) ellátja a külföldiek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, a belső határon a 

határellenőrzés visszaállítása esetén a határrendészeti kirendeltség idegenrendészeti 

feladatait, továbbá a magyar-horvát határszakaszon (határterületen) a Korm. rendelet 

13. §-ban meghatározott határrendészeti feladatokat, 

bj) az államhatár rendjének fenntartásával, valamint a határellenőrzés ideiglenes 

visszaállításával kapcsolatos feladatokat lát el, 

bk)  szervezi és végrehajtja a különleges jogrendi időszaki feladatokat, egyes honvédelmi 

és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatokat, közreműködik a rendkívüli 

intézkedések végrehajtásában; 
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bl)  a törvényben meghatározott esetben közrendvédelmi bírságot állapít meg, 

bm) ellenőrzi a házi őrizet, valamint a lakhelyelhagyási tilalom előírásainak megtartását, 

bn) szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértés esetén lefolytatja a szabály-

sértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló törvényben meghatározott, a rendőrség hatáskörébe utalt bírósági eljárást 

előkészítő eljárást. 

c) közigazgatási hatóságként eljár a Rendőrség hatáskörébe utalt ügyekben a jogszabályokban 

meghatározottak szerint, feladatkörében:   

ca)  ellátja a fegyverekkel, lőszerekkel, lőterekkel, pirotechnikai termékekkel kapcsolatos 

hatósági feladatokat, 

cb)  a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés b) pontját és a 11. § (3) bekezdés i) pontját kivéve 

– ellátja a közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági feladatokat, 

              cc)  ellátja a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint  magán-                                                                       

nyomozói tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, 

cd)  lefolytatja a figyelmeztető jelzés felszerelésére és használatára vonatkozó eljárást, 

ce)  eljár - a Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés i) pontjában, valamint a 11. § (3) 

bekezdés g) pontjában meghatározott kivétellel - a rendkívüli haláleset kivizsgálásával 

kapcsolatos eljárásban, 

cf)  elbírálja a fegyveres biztonsági őr, a természetvédelmi őr, az önkormányzati 

természetvédelmi őr, a mezőőr, a hegyőr, a halászati őr, a hivatásos vadász, az 

erdészeti szakszemélyzet, a jogosult erdészeti szakszemélyzet, az erdővédelmi 

szolgálat tagja, továbbá a közterület-felügyelő intézkedése, annak elmulasztása, 

valamint kényszerítő eszköz alkalmazása miatt benyújtott panaszt, 

cg) ellátja a mezőőrök és a hegyőrök szakmai felügyeletét. 

7. A Rendőrkapitányság feladatainak ellátása során együttműködik az állami és önkormányzati 

szervekkel, a társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal, civil és 

kisebbségi szervezetekkel, valamint a külföldi és nemzetközi rendvédelmi szervekkel, 

biztosítja a feltételeket, ha jogszabály a Rendőrség közreműködésének igénybevételét más 

hatóság, vagy hivatalos személy számára lehetővé teszi. 

8. A Rendőrkapitányság végrehajtja a Belügyminisztérium, az ORFK, az FMRFK irányítása 

útján kapott feladatokat, teljesíti a jogszabályokban, belső normákban előírt adatszolgáltatási 

és véleményadási kötelezettségeket. 

9. A Rendőrkapitányság állománya végrehajtja a Tevékenység-irányítási Központ (a 

továbbiakban: TIK) által elrendelt küldéseket és feladatokat. 

10. A Rendőrkapitányság állománya a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) 

BM rendeletben (a továbbiakban: Szolgálati Szabályzat) meghatározott szolgálati tagozódás 

(szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok), illetve szolgálati formák szerint szervezve 

látja el feladatait. 

11. A Rendőrkapitányság saját tevékenységére irányulóan belső ellenőrzést működtet, amely 

vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzés útján valósul meg. 
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III. fejezet 

A Rendőrkapitányság vezetése és irányítása 

A rendőrkapitány 

 

Általános feladatok 

12. A Rendőrkapitányság vezetője a rendőrkapitány. 

13. A rendőrkapitány az FMRFK vezetőjének közvetlen irányításával a jogszabályok és a közjogi 

szervezetszabályozó eszközök által meghatározott keretek között önálló felelősséggel vezeti a 

Rendőrkapitányságot, irányítja, ellenőrzi a Rendőrkapitányság működését és szakmai 

tevékenységét.  

14. Felelős a Rendőrkapitányság törvényes, szakszerű és eredményes működéséért, a szakmai 

feladatok ellátásáról az irányítása alá tartozó osztályvezetők útján gondoskodik. 

15. Szervezi az FMRFK irányítása által meghatározott feladatok végrehajtását, együttműködik 

más rendőrkapitányságokkal, társszervekkel. 

16. Személyesen vagy kijelölt helyettese útján évente beszámol a Rendőrkapitányság illetékességi 

területén működő települési önkormányzatok képviselő-testületeinek a közbiztonság 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 

feladatokról.  

17. Megteszi a szükséges intézkedéseket, amennyiben az illetékes települési önkormányzat a 

beszámolót nem fogadja el. 

18. Évenként értékeli a Rendőrkapitányság tevékenységét, stratégiai terveinek megvalósulását, 

ennek megfelelően intézkedik az aktualizálásra. 

19. Gondoskodik a Rendőrséget érintő jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó 

eszközökben, valamint belső normákban foglalt jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek 

teljesítéséről. 

20. Megteszi a szükséges intézkedéseket a korrupció elleni hatékony fellépés érdekében. 

21. Biztosítja a Rendőrkapitányság állománya számára a szolgálatellátás és a munkavégzés során 

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a munkavédelem 

szervezetének jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök szerinti működését. 

22. Megköveteli a kötelező, időszakos egészségi, pszichikai alkalmassági vizsgálatokon és fizikai 

(erőnléti) felméréseken való részvételt, figyelemmel kíséri és elemzi az állomány egészségi, 

mentális és fizikai állapotát, rendszeresen, de legalább évenként vezetői értekezleten átfogóan 

értékeli az általános egészségügyi helyzetet, a személyügyi és egészségügyi szakszolgálattal 

együttműködve megteszi a szükséges intézkedéseket. 

23. Évente legalább egy alkalommal értékeli a szervezet munkavédelmi és közegészségügyi-

járványügyi helyzetét, az e tárgyban végzett ellenőrzések tapasztalatait, és meghatározza az 

ezzel kapcsolatos feladatokat. 

24. Közvetlenül irányítja és ellenőrzi az osztályvezetők, rendőrőrs parancsnokok valamint a 

hivatalvezető tevékenységét. 



 

Cím: 2483 Gárdony, Szabadság u. 40. 

Tel./fax: 22/355-338, BM-tel.: 22/5614, BM fax: 22/5642 

E-mail: sagij@fejer.police.hu 

 

5 

25. Jogosult és köteles a fegyverszoba ellenőrzésére. 

26. A költségvetési szervek gazdálkodására és pénzügyi tevékenységére vonatkozó 

jogszabályokban, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározottak 

szerint gazdálkodik a rendőrkapitányság részére rendelkezésére álló ellátmányokkal, pénzügyi 

keretekkel, felel az anyagok és technikai eszközök megóvásáért. 

27. Megbízás alapján ellátja az FMRFK kötelezettségvállalási szabályzata alapján a 

kötelezettségvállalással és teljesítésigazolással kapcsolatos feladatokat. 

28. Gondoskodik az FMRFK vezetőjének haladéktalan tájékoztatásáról a rendőrkapitányság 

illetékességi területén történt valamennyi - rendőri munkára jelentős hatással bíró - esemény 

vonatkozásában. 

29. Felterjeszti az FMRFK vezetője részére az előírt dokumentumokat. 

30. Eleget tesz az Rtv. 8. § (8) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségének. 

31. Az alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek vonatkozásában jóváhagyja: 

a) a munkaköri leírásokat; 

b) az ellenőrzési terveket és a végrehajtásukról szóló jelentéseket; 

c) a hatáskörükbe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket, javaslatokat; 

d) az FMRFK vezetői, valamint a rendőrségen kívüli szervek vele azonos jogállású vezetői 

részére készített iratokat; 

e) a különleges jogrend időszakában végrehajtandó feladatokra való felkészülés és azok 

végrehajtási okmányait; 

f) a szabadságolási terveket; 

g) a rendőrfőkapitány részére készített felterjesztéseket; 

h) az általa elrendelt vezetői értekezletek napirendjét. 

32. Felel az FMRFK Belső Kontroll Rendszerének kialakításával, működtetésével összefüggő 

feladatok szervezeti elemekre vonatkoztatott végrehajtásáért. Gondoskodik a szervezeti 

elemekre vonatkozó ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelési és a szabálytalanságok 

kezelésével összefüggő előírások betartásáért, az azokban meghatározott folyamatok, 

eljárásrendek működtetéséről, ellenőrzéséről. 

 

Képviselet 

33. A Rendőrkapitányság vezetője: 

a) a megyei rendőr-főkapitány utasítására résztvevője a megyei rendőrfőkapitányi vezetői 

értekezleteknek; 

b) képviseli a Rendőrkapitányságot; 

c) megköti a Rendőrkapitányság és más szervek közötti kötelezettségvállalással nem járó 

szakmai együttműködési megállapodásokat; 

d) együttműködik az érdekképviseleti szervekkel, illetékességi területén biztosítja az 

érdekvédelmi szervek működésének feltételeit, teljesíti ezzel kapcsolatos kötelezettségeit.  
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Személyügyi-munkáltatói jogkörök 

34. A Rendőrkapitányság vezetője: 

a) munkáltatói jogkört gyakorol a Rendőrkapitányság személyi állománya felett, 

jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi okok felmerülése esetén megteszi a 

szükséges intézkedéseket; 

b) külön jogszabály szerint meghatározott beosztások betöltése esetén kezdeményezi a 

nemzetbiztonsági ellenőrzést; 

c) javaslatot tesz az FMRFK vezetője részére a hatáskörébe utalt rendőri szerv létrehozására 

és megszüntetésére; 

d) elkészíti az osztályvezetők, őrsparancsnokok és a hivatalvezető minősítését és 

teljesítményértékelését, valamint a közalkalmazottak minősítését; 

e) felelős a vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek nyilatkozataival kapcsolatos - a 

munkáltatói jogkört gyakorló vezető hatáskörébe tartozó - feladatok ellátásáért; a 

vagyonnyilatkozat tételére kötelezett munkaköröket, a konkrét beosztásokat a 4. számú 

melléklet tartalmazza; 
f) a hivatásos szolgálati, a közszolgálati jogviszony, és a közalkalmazotti tisztségviselők 

jogviszonyára vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben javaslatot tesz 

személyzeti vagy szervezési intézkedések megtételére, előzetesen véleményt nyilvánít, 

illetőleg javaslatot tesz a döntések meghozatalára; 

g) irányítja a Rendőrkapitányság állományának utánpótlási tevékenységét, ellátja a 

nyugállományba helyezéssel kapcsolatos feladatokat; 

h) gyakorolja a szolgálatteljesítési- és munkaidő rendhez kapcsolódó engedélyezési jogkört, 

teljesíti az erre vonatkozó normákban meghatározott nyilvántartási és ellenőrzési 

kötelezettséget; 

i) ellátja - a rendelkezésre álló kereteken belül - az állomány szociális ellátásával, 

javadalmazásával kapcsolatos feladatokat, és szükség esetén javaslatot terjeszt fel az 

FMRFK vezetőjének; 

j) gondoskodik az állomány képzéséről és továbbképzéséről; 

k) felelős az állomány erkölcsi, fegyelmi helyzetéért, szolgálati fegyelméért, gyakorolja a 

hatáskörébe utalt ügyekben a munkáltatói, személyzeti, munkaügyi, szervezési, elismerési 

és fegyelmi jogköröket; 

l) a Rendőrkapitányság hivatásos állománya vonatkozásában indokolt esetben 

kezdeményezi az Új Hszt. szerinti kifogástalan életvitel ellenőrzését, illetve intézkedik a 

méltatlansági eljárás elrendelésére; 

m) kártérítési ügyekben - mint állományilletékes parancsnok, munkáltatói jogkör gyakorlója - 

első fokon jár el a Rendőrkapitányság állománya vonatkozásában. 

 

Jogalkotás, normaalkotás 

35. A Rendőrkapitányság vezetője: 

a) kezdeményezheti a Rendőrség működését, hatáskörét érintő jogszabályok, közjogi 

szervezetszabályozó eszközök, belső normák megalkotását, módosítását, vagy hatályon 

kívül helyezését; 

b) gondoskodik az Ügyrend, valamint a hatáskörébe tartozó belső normák, egyéb 

szabályzatok megalkotásáról, összhangjáról, érvényesítéséről és deregulációjáról. 

 

Szakmai feladatok 

36. A Rendőrkapitányság vezetője: 

a) a nyomozó hatóság vezetőjeként a Rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó, és a 

hatáskörébe utalt ügyekben teljesíti a jogszabályokban és belső normákban előírt 

feladatait, gondoskodik a büntetőeljárás lefolytatásáról, a nyomozószervek irányításáról; 
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b) a titkos információgyűjtés során gondoskodik a hatáskörébe utalt feladatok teljesítéséről, 

az engedélyhez kötött titkos információgyűjtés esetén gondoskodik a különleges eszköz 

alkalmazása iránti kérelem kezdeményezéséről, a törvényi feltételek fennállása esetén a 

sürgősségi, illetve a halaszthatatlan elrendelésről; 

c) a bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés tényéről és tartalmáról, haladéktalan 

megszüntetéséről értesíti az ügyészt, megteszi a titkos adatszerzésre, illetve 

meghosszabbítására irányuló előterjesztést, aláírja a végrehajtásról szóló jelentést; 

d) gondoskodik a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi 

Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvényben (a továbbiakban: Védelmi Programról 

szóló törvény) meghatározott feladatok ellátásáról; 

e) felelős a különleges jogrend időszakában végrehajtandó feladatok szervezéséért és 

teljesítéséért, egyes honvédelmi és ország mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatok 

ellátásában, rendkívüli intézkedések végrehajtásában történő közreműködésért; 

f) felelős a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készült nemzeti stratégiai 

programban foglalt, hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásáért; 

g) köteles a rendkívüli események, a fegyverhasználat és a kényszerítő eszközök 

alkalmazásának körülményeit kivizsgálni, kivizsgáltatni; 

h) gondoskodik a közérdekű bejelentések, panaszok és rendőri intézkedés elleni panaszok 

kivizsgálásáról, az ügyek érdemi elintézéséről, havonta fogadónapot tart a lakosság és az 

állomány tagjai részére; 

i) gyakorolja az első fokú szabálysértési és közigazgatási hatóság vezetőjének hatáskörét, 

dönt - jogszabályi keretek között - az alárendelt szervek hatásköri vitáiban; 

j) jóváhagyja a közvetlen alárendeltsége alá tartozó szervek terveit, indokolt esetben 

fokozott ellenőrzést rendelhet el a Rendőrkapitányság illetékességi területén;  

k) a külön jogszabályban meghatározott esetekben jogosult útzár, csapaterő alkalmazásának 

elrendelésére; 

l) a hivatásos állományú személlyel szemben elrendelt lakhelyelhagyási tilalomról, házi 

őrizetről hozott bírósági végzés vonatkozásában, az abban foglaltaknak megfelelően - 

külön jogszabályok által előírt rendben - teljesíti az ellenőrzéssel összefüggő 

kötelezettségeket;  

m) gondoskodik a Magyarország érdekei szempontjából különösen fontos személyek 

védelmével kapcsolatos hatáskörébe tartozó feladatok ellátásáról. 

 

Adatvédelem, minősítet adatvédelem, elektronikus és nem elektronikus ügyintézés 

37. A Rendőrkapitányság vezetője: 

a) felelős a közérdekű, valamint a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságának és az 

adatvédelmi szabályok megtartásának biztosításáért; 

b) felelős a rendőrségi ügykezelés szabályainak és a minősített adatok védelmére vonatkozó 

szabályok megtartásáért; 

c) felelős a Rendőrkapitányság számítástechnikai eszközeinek és informatikai rendszerének 

rendeltetésszerű működéséért, a biztonsági rendszabályok betartásáért; 

d) gondoskodik az adatkezelés törvényességének érvényre juttatásáról, az adatvédelmi 

szabályok megtartásáról, az adatkezeléssel kapcsolatos nyilvántartások vezetéséről kijelöli 

az adatvédelmi megbízottat és a biztonsági vezetőt; 

e) a minősített adatról szóló törvényben, a minősített adat kezelésének rendjéről kiadott 

kormányrendeletben meghatározottak szerint gyakorolja a hatásköröket, és jogköröket, 

ellátja a minősítő részére fenntartott feladatokat, a minősített adatok védelmére vonatkozó 

szabályok érvényesüléséről, a titkos ügykezelés betartásáról a biztonsági vezető útján 

gondoskodik; 

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

alapján felelős a Rendőrkapitányság - mint közfeladatot ellátó szerv - számára 
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meghatározott követelmények teljesítéséért, az iratok szakszerű és biztonságos 

megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, az elektronikus és nem 

elektronikus ügyintézési és iratkezelési tevékenységhez  

g) szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért. 

38. Az Ügyrendben meg nem határozott feladat esetén, egyebekben a jogszabályokban, 

normákban meghatározottak, valamint az FMRFK vezetőjének utasításai szerint jár el. 

IV. fejezet 

A Gárdonyi Rendőrkapitányság szervezeti felépítése 

39. A Rendőrkapitányság szervezeti elemei: 

a) Bűnügyi Osztály 

b) Vizsgálati Osztály 

c) Közrendvédelmi Osztály 

d) Közlekedésrendészeti Osztály 

e) Igazgatásrendészeti Osztály 

f) Martonvásári Rendőrőrs (osztály jogállású) 

g) Ercsi Rendőrőrs (osztály jogállású) 

h) Hivatal (alosztály jogállású) 

 

V. fejezet 

A rendőrkapitány részére megállapított egyes jogkörök gyakorlásának átruházása és a 

megbízás alapján eljáró személyek 

 

40. A rendőrkapitány távollétében akadályoztatása esetén teljes jogkörben - a személyzeti 

kérdések és a fegyelmi jogkör kivételével - az alábbi sorrendben történik a helyettesítése: 

a) bűnügyi osztályvezető, 

b) vizsgálati osztályvezető, 

c) az a) és b) alpontban megjelölt vezetők egyidejű távolléte, akadályoztatása esetén a 

helyettesítés egyedi kijelölés alapján történik. 

41. A bűnügyi osztályvezető a rendőrkapitány távollétében - átruházott jogkörben -  

a) jogosult a fegyverszoba és az előállító helyiség ellenőrzésére, az előállító helyiségben 

elhelyezettek körülményeinek ellenőrzésére, az elhelyezés jogszerűségének vizsgálatára; 

b) fokozott ellenőrzést rendelhet el a Rendőrkapitányság illetékességi területén, illetve 

jogosult útzár, csapaterő alkalmazásának elrendelésére; 

c) a bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés tényéről és tartalmáról, haladéktalan 

megszüntetéséről értesíti az ügyészt, megteszi a titkos adatszerzésre, illetve 

meghosszabbítására irányuló előterjesztést, aláírja a végrehajtásról szóló jelentést; 

d) gondoskodik a Védelmi Programról szóló törvényben meghatározott feladatok ellátásáról.  

e) A rendőrkapitányság vezetőjének nevében és megbízásából jogosult kiadmányozni a 

bűnügyi szakterületen hozott közigazgatási hatósági döntést, valamint a rendőrkapitány 

helyettesítése során a közrendvédelmi osztályvezető távollétében a rendészeti 

szakterületen hozott közigazgatási hatósági döntést. 
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42. A fegyelmi jogkör gyakorlása keretében az Új Hszt. alapján a döntések meghozatala során a 

rendőrkapitányság osztályvezetői - figyelemmel a belügyminiszter irányítása alá tartozó 

fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai Fegyelmi Szabályzatáról szóló 11/2006. (III. 

14.) BM rendelet (továbbiakban: Fegyelmi Szabályzat) 7. § (2) bekezdésére - a 

rendőrkapitányság vezetőjének távollétében a rendőrkapitányság vezetőjének jogkörében a 

rendőrkapitányság vezetőjével előzetesen egyeztetve járnak el és hoznak döntéseket az általuk 

irányított szervezeti elem állománya tekintetében. Az átruházott jogkörben eljáró vezető 

legfeljebb az Új Hszt. 185. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott fenyítéseket 

szabhatja ki. Nem alkalmazható ez a szabály, ha fegyelmi eljárás során katonai vétséget kell 

elbírálni.  

43. Az igazgatásrendészeti osztályvezető az engedélyügyi tevékenységgel kapcsolatos 

közigazgatási eljárások során a rendőrkapitányság vezetőjének nevében és megbízásából jár el 

és hoz döntéseket a kiadmányozó nevének feltüntetésével. 

44. Az igazgatásrendészeti osztályvezető és a szabálysértési előadó a szabálysértési eljárások 

lefolytatása során a rendőrkapitányság vezetőjének átruházott jogkörében önállóan jár el és 

hoz döntéseket. 

45. Az igazgatásrendészeti osztályvezető a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a 

továbbiakban: Kkt.) 20. § (2) bekezdésében - figyelemmel a Korm. rendelet 12. § (3) 

bekezdés b) pontjára, valamint az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó 

rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a 

bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 

42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFM rendelet) 2. § bb) pontjára - a 

Rendőrség hatáskörébe utalt és az Igazgatásrendészeti Osztályon lefolytatott bírságolással 

kapcsolatos közigazgatási eljárások során a rendőrkapitányság vezetőjének nevében jár el és 

hoz döntéseket a kiadmányozó nevének és aláírásának feltüntetésével. 

46. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. 

törvényben meghatározott döntések meghozatala során a Rendőrkapitányság mindenkori 

bűnügyi készenléti csoportjának parancsnoka a rendőrkapitányság vezetőjének nevében és 

megbízásából jár el és hoz döntéseket a kiadmányozó nevének feltüntetésével, illetve köteles 

az illetékes járási bíróságnál a megelőző távoltartás elrendelésének kezdeményezésére. 

Fentiekre az osztályvezető és helyettese is jogosult.  

47. A forrónyom parancsnok - hivatali munkaidőn kívül - a rendőrkapitány jogkörét gyakorolva, 

intézkedik az elfogatóparancs hatálya alá tartozó személy elfogása esetén a szükséges 

nyomozati cselekmények elvégzésére, szükség esetén őrizetbe vételre. A szolgálatirányító 

parancsnok jogosult a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, és a rendőrőrsök szolgálatban 

lévő közterületi állománya részére utasítást adni, őket ellenőrizni. 

48. A bűnügyi őrizetbe vételi határozat, valamint a kiskorú ideiglenes elhelyezéséről szóló 

határozat kiadmányozására a forrónyom parancsnoka jogosult. 

49. A szabálysértési őrizetbe vételi határozat kiadmányozására a vezetői készenléti szolgálatot 

ellátó jogosult. 

50. Az előállítás időtartamának meghosszabbítására a szakterületi osztályvezető, a szakterületi 

osztályvezető-helyettes a vezetői készenléti szolgálatot ellátó parancsnok jogosult. 
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51. A belső adatvédelmi felelős megbízással végrehajtja a rendőrkapitány részére az 

adatvédelemmel, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatban 

meghatározott feladatokat. 

52. A rendőrkapitány egyedi döntése vagy kijelölés alapján - a jogszabályok és a vonatkozó 

közjogi szervezetszabályozó eszközök keretei között – a kijelölt személy egyedi ügyben a 

rendőrkapitány nevében jogosult eljárni.  

53. A döntési jogkört a rendőrkapitány személyügyi ügyekben minden esetben magának tartja 

fenn.  

54. A vezetői készenlétet ellátó személy jogosult a rendkívüli események (például a hivatalos 

személy ellen, lőfegyverhasználat, anyagi káros baleset) kivizsgálására. A forrónyom 

parancsnok a hatáskörébe tartozó bűnügyi események kapcsán a szolgálatirányító 

parancsnokon keresztül irányítja a közterületi állományt. 

 

VI. fejezet 

Általános vezetői feladatok 

 

55. A rendőrkapitányság minden vezetője: 

a) személyesen felelős az általa vezetett szervezeti elem tevékenységéért, annak törvényes és 

szakszerű működéséért, továbbá a különleges jogrendi időszaki felkészüléséért, 

tervezéséért, szervezéséért, a különleges jogrendi időszaki feladatok végrehajtásáért; 

b) gondoskodik a szervezetére vonatkozó vezetői rendelkezések maradéktalan 

érvényesüléséről, a szakterületét érintő feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről, a 

külön utasításban meghatározott jelentési kötelezettségek teljesítéséről; 

c) tevékenysége során érvényesíti a közép- és hosszú távú stratégiai célkitűzéseket, 

gondoskodik arról, hogy a stratégiai feladatokkal a beosztott állomány azonosuljon; 

d) az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasításban (a továbbiakban: 

Ellenőrzési Szabályzat) meghatározott szempontok és eljárási rend betartásával belső 

ellenőrzés keretében vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzést végez, illetve 

végeztet; 

e) megteszi a szükséges intézkedéseket a korrupció elleni hatékony fellépés érdekében 

f) teljesíti a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben előírt 

kötelezettségeit, ennek érdekében - a közvetlenül alárendelteken keresztül - úgy 

gyakorolja a hatáskörébe utalt ügyekben és feladatkörökben a vezetői, irányítói 

jogköröket, hogy a vezető által adott utasítások, azok címzettjei, a végrehajtás határidői és 

felelősei egyértelműen megállapíthatók legyenek; 

g) indokolt esetben kezdeményezheti rendőrkapitányi vezetői intézkedés és egyéb norma 

kiadását, módosítását vagy hatályon kívül helyezését, részt vesz a Rendőrséget érintő 

jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközeinek véleményezésében, 

képviselve a szolgálati ág, illetve a szakszolgálat sajátosságait; 

h) kidolgozza a szakterületére vonatkozó koncepciókat, stratégiai és fejlesztési terveket, 

képviseli a vezetése alatt álló szervezeti elemet a tevékenységi körébe tartozó 

kérdésekben; 

i) felelős a szervezeti eleméhez tartozó állomány erkölcsi- fegyelmi helyzetéért; 

j) részt vesz - a BM, az ORFK és az FMRFK által szervezett képzések, kiképzések, 

továbbképzések kivételével - az állomány képzésének és továbbképzésének 

megszervezésében; 
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k) figyelemmel kíséri az állomány egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmassági 

helyzetét, indokolt esetben, a személyügyi és egészségügyi szolgálattal együttműködve, 

megteszi a szükséges intézkedéseket; 

l) gondoskodik arról, hogy beosztotti állománya - állomány kategóriájuknak megfelelően - 

teljesítse az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai 

és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi 

alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az 

egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendeletben 

meghatározottak szerint a beosztottakra vonatkozó kötelezettségeket; 

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

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

szociális ellátása érdekében; 

n) részt vesz - szakterülete vonatkozásában - az FMRFK, illetőleg a Rendőrkapitányság:  

na) fejlesztési és stratégiai elképzeléseinek kialakításában; 

nb) nemzetközi kapcsolatainak alakításában; 

nc) tudományos kutatómunka elveinek és gyakorlati feladatainak meghatározásában; 

o) gondoskodik az FMRFK sajtóreferensével történő együttműködésről a sajtó- és 

tömegtájékoztatással kapcsolatban; 

p) tevékenysége során biztosítja: 

pa) az adatkezelés törvényességét; 

pb) a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételét; 

pc) az ügykezelési és a minősített adatok védelmére vonatkozó szabályok megtartását; 

pd)  a munkabalesetek megelőzését, a munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások 

érvényesülését, 

q) kapcsolatot tart más rendvédelmi szervek azonos jogállású vezetőivel, intézkedéseket tesz 

az együttműködés fejlesztése érdekében; 

r) szakterületét illetően figyelemmel kíséri a tudományos eredményeket, lehetőségei szerint 

gondoskodik azok hasznosításáról, elősegíti beosztottai tudományos tevékenységét, ha az 

összhangban van a bűnügyi, bűnmegelőzési, rendészeti, közigazgatási tudományos munka 

fő irányaival; 

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

nyert információk felhasználásáról, megfelelő áramlásáról, melyek alapján kidolgozza a 

szakterületén folyó munka főbb irányait, időszerű és súlyponti kérdéseit, ennek 

megfelelően intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez; 

t) külön jogszabályban, normában meghatározottak szerint köteles eljárni, kivizsgálni, 

illetve kivizsgáltatni a rendkívüli események, fegyverhasználat és a kényszerítő eszközök 

alkalmazásának körülményeit; 

u) vezetése alá tartozó állománya tekintetében felügyeli, és ellenőrzi a minősített iratok 

kezelésével kapcsolatos rendelkezések és az ügykezelési szabályok betartását; 

v) a bűnügyi és közbiztonsági helyzet javítása érdekében önállóan, vagy a társosztályokkal, 

közösen akció és figyelőszolgálatot szervez, ezek megszervezésére tesz javaslatot; 

w) felelős a szolgálati gépjárművek igénybevételével kapcsolatos szabályok betartásának 

ellenőrzéséért; 

x) gondoskodik az irányítása alá tartozó személyi állomány éves oktatásának 

megszervezéséről és lebonyolításáról; 

y) a vagyonnyilatkozat tételre kötelezett vezetők a rendelkezéseknek megfelelően teljesítik 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüket.  

z) ügyviteli feladatok a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben:  

za) szignálás, 

zb) koordinációra bocsátás, 

zc) elintézés/koordináció határidejének meghatározása, 

zd) az érkezett irattal kapcsolatban tett intézkedések jóváhagyása, 
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ze) a feladat végrehajtásának ellenőrzése, 

zf) a határidő engedélyezése és a határidőbe tétel ellenőrzése, 

zg) a kiadmányozás, 

zh) a védettség és a betekintő körének meghatározása, 

zi) az érkezett papíralapú iratok megsemmisítése jegyzőkönyvből történő törlése, arra 

történő újbóli felvétel engedélyezése, 

zj) az irattári tételszám, az irattározás, a selejtezés, és az irattárba adás engedélyezése.   

 

VII. fejezet 

A rendőrkapitányság szervezeti elemeinek főbb feladatai 

 

Bűnügyi Osztály: 

56. A bűnügyi osztályvezető a rendőrkapitány közvetlen irányítása alatt, a jogszabályoknak, 

közjogi szervezetszabályozó eszközöknek és a szakmai követelményeknek megfelelően önálló 

felelősséggel: 

a) vezeti a Bűnügyi Osztályt, szakmailag az alosztályvezetőkön keresztül irányítja az ott 

folyó tevékenységet; 

b) szakmailag irányítja a Közrendvédelmi Osztályon és a rendőrőrsökön folyó bűnügyi 

felderítő munkát, a bűnüldözési és bűnmegelőzési tevékenységet; 

c) irányítja a bűnmegelőzési tevékenységet, szervezi az együttműködést az 

állampolgárokkal, azok öntevékeny szervezeteivel, az állami szervekkel és társadalmi 

szervezetekkel; 

d) a bűnügyi helyzet értékelése során szerzett tapasztalatok alapján figyelembe véve, részt 

vesz a bűnözés lehetőség szerinti visszaszorításában, a bűnmegelőzés helyi feladatainak 

szervezésében, egyedi operatív bűnelemzéseket végez; 

e) indokolt esetben a rendőrkapitányság illetékességi területén bűnügyi akciót rendel el, 

szükség esetén azt irányítja, koordinálja; 

f) gondoskodik a megfelelő munkakapcsolat fenntartásáról a nyomozás felügyeletét ellátó 

ügyészséggel; 

g) gondoskodik a bűnügyi adatkezelési rendszerek előírásszerű használatáról, a rabosításra 

vonatkozó szabályok betartásáról, a bűnügyi helyszínelői állomány bevonásával 

folyamatosan értékeli a nyomszakértők bizonyítást elősegítő munkáját; 

h) gyakorolja az Ügyrend V. fejezetében meghatározott, a Rendőrkapitányság vezetője által 

átruházott, és a VI. fejezetben meghatározott általános vezetői feladatokat; 

i) az Ügyrendben nem szabályozott feladatok esetén a rendőrkapitány utasítása szerint jár 

el.  

j) felel: 

ja) a Robotzsaru rendszer működésére irányadó jogszabályok és a vonatkozó belső 

normák rendelkezéseinek betartatásáért; 

jb) az irányítása alá tartozó szervezeti elem Felhasználói részére a munkakörnek 

megfelelő jogosultság igényléséért; 

jc) a Robotzsaru rendszer működtetéséhez kapcsolódó rendelkezések - különösen az 

adatvédelemre és a minősített adat védelmére vonatkozó előírások - megtartásának 

rendszeres ellenőrzéséért és az ellenőrzés megszervezéséért; 

jd) a nyomozás operatív érdekeinek figyelembevételével az egyes ügyekre vonatkozó 

hozzáférési jogosultságok megfelelő beállításáért. 

57. Ellátja a nyomozóhatósági feladatokat, nyomozási cselekményeket foganatosít, 

megkereséseket teljesít és lefolytatja a hatáskörébe tartozó bűncselekményekkel kapcsolatos 

feladatokat. 

58. Első fokon eljár a hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben. 
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59. Teljesíti a titkos információgyűjtés során hatásköri feladatait, a titkos információgyűjtés 

eszközeinek és módszereinek alkalmazásával felderíti a bűncselekmények elkövetőit, 

gondoskodik a szervezett-bűnözés elleni hatékony fellépésről. 

60. Bűnmegelőző, bűnfelderítő munkája során igénybe veszi a tömegkommunikációs eszközöket, 

megelőzést szolgáló rendezvényeket, programokat szervez. 

61. Ellátja a hatáskörébe utalt ügyekben a személy és tárgykörözésről szóló törvényből, valamint 

a kapcsolódó jogszabályokból, normákból adódó feladatokat. 

62. Ellátja a bűnügyi adatszolgáltatásokkal és bűnüldözési adatkezeléssel kapcsolatos, 

jogszabályokban, és normákban meghatározott feladatokat. 

63. Működteti a Rendőrkapitányság napi intézkedői és készenléti szolgálatát.  

 

Vizsgálati Osztály 

 

64. A Vizsgálati Osztály vezetője a rendőrkapitány közvetlen irányítása alatt, szakirányítja és 

ellenőrzi az őrsök vizsgálati tevékenységét a jogszabályoknak, közjogi szervezetszabályozó 

eszközöknek és a szakmai követelményeknek megfelelően önálló felelősséggel: 

a) vezeti a Vizsgálati Osztályt, szakmailag irányítja az ott folyó tevékenységet, 

b) gondoskodik a megfelelő munkakapcsolat fenntartásáról a nyomozás felügyeletét ellátó 

ügyészséggel, 

c) a bűnügyi helyzet értékelése során szerzett tapasztalatok alapján részt vesz a bűnözés 

okainak és körülményeinek lehetőség szerinti visszaszorításában, a bűnmegelőzés helyi 

feladatainak szervezésében, egyedi bűnelemzéseket végez, 

d) gyakorolja az általános vezetői feladatokat. 

65. Végzi a jogszabályokban és a közjogi szervezetszabályozó eszközökben előírt tevékenységét. 

66. Ellátja a nyomozóhatóságot terhelő feladatokat, lefolytatja a hatáskörébe utalt vagy vont 

bűncselekmények nyomozásait. 

67. Gyakorolja a titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazásával kapcsolatos 

jogosultságait. 

68. Elvégzi a felfüggesztett ügyekben szükséges körözési tevékenységet. 

69. Bűnügyi vezetői ügyeletet és készenlétet lát el. 

70. Ellátja a bűnügyi adatszolgáltatásokkal kapcsolatos, jogszabályokban, és normákban 

meghatározott feladatokat, folyamatosan értékeli a nyomszakértők bizonyítást elősegítő 

munkáját. 

71. Ellátja a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról 

szóló törvényben, és a személyi védelmi feladatok rendőrségi végrehajtására kiadott 

normában meghatározott feladatokat. 

 

Közrendvédelmi Osztály: 

72. A közrendvédelmi osztályvezető a rendőrkapitány közvetlen irányítása alatt, szakirányítja az 

őrsök tevékenységét, ellenőrizheti is azokat a jogszabályoknak, közjogi szervezetszabályozó 

eszközöknek és a szakmai követelményeknek megfelelően önálló felelősséggel: 
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a) vezeti a Közrendvédelmi Osztályt, irányítja az ott folyó tevékenységet; 

b) ellenőrzi, a parancsnokok által a körzeti megbízottaknál végrehajtott átfogó 

ellenőrzéseket és a célellenőrzéseket. Szorgalmazza a szolgálatirányító parancsnokok, a 

körzeti megbízottak és a járőrök szolgálat közbeni ellenőrzéseit, valamint a hatályos 

normákban meghatározott ellenőrzéseket, 

c) a Rendőrkapitányság objektumának parancsnoka, gondoskodik az objektum-védelemmel 

kapcsolatos okmányok elkészítéséről, biztosítja a be-és kiléptetés szabályainak betartását, 

a belső rend és biztonság fenntartását és végrehajtja azokkal kapcsolatos feladatokat; 

d)  túsztárgyalások esetén részt vesz a tárgyaló csoport munkájában és közreműködik annak 

döntés előkészítő munkájában; 

e) gondoskodik a különleges jogrendi időszakra vonatkozó okmányok elkészítéséről; 

f) gyakorolja az Ügyrend V. fejezetben meghatározott, a Rendőrkapitányság vezetője által 

átruházott, és a VI. fejezetben meghatározott általános vezetői feladatokat; 

g) az Ügyrendben nem szabályozott feladatok esetén a rendőrkapitányság vezetőjének 

utasítása szerint jár el; 

h) az engedélyügyi tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási eljárások, valamint a 

szabálysértési eljárások lefolytatása során a rendőrkapitányság vezetőjének nevében és 

megbízásából jár el és hoz döntéseket a kiadmányozó nevének feltüntetésével; 

i) a közrendvédelmi osztályvezető a Kkt. 20. § (2) bekezdésében - figyelemmel a Korm. 

rendelet 12. § (3) bekezdés b) pontjára, valamint az NFM rendelet 2. § bb) pontjára - a 

Rendőrség hatáskörébe utalt és az osztályon lefolytatott bírságolással kapcsolatos 

közigazgatási eljárások során a rendőrkapitányság vezetőjének nevében és megbízásából 

jár el és hoz döntéseket a kiadmányozó nevének feltüntetésével; 

j) ellátja a 42. pontban meghatározott, a fegyelmi jogkörrel kapcsolatos feladatokat; 

k) távollétében az alábbi sorrendben történik a helyettesítése: 

ka) közrendvédelmi osztályvezető-helyettes 

kb) a közrendvédelmi osztályvezető-helyettes távolléte, akadályoztatása esetén a 

helyettesítés egyedi kijelölés alapján történik. 

 

l) felel: 

la) a Robotzsaru rendszer működésére irányadó jogszabályok és a vonatkozó belső normák 

rendelkezéseinek betartatásáért; 

lb) az irányítása alá tartozó szervezeti elem Felhasználói részére a munkakörnek megfelelő 

jogosultság igényléséért; 

lc) a Robotzsaru rendszer működtetéséhez kapcsolódó rendelkezések - különösen az 

adatvédelemre és a minősített adat védelmére vonatkozó előírások - megtartásának 

rendszeres ellenőrzéséért és az ellenőrzés megszervezéséért; 

ld) a nyomozás operatív érdekeinek figyelembevételével az egyes ügyekre vonatkozó 

hozzáférési jogosultságok megfelelő beállításáért.” 

 

73. Ellátja illetékességi területén a közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében a 

közterületek, nyilvános helyek ellenőrzését. 

74. A szolgálatirányító parancsnok közreműködésével:  

a) irányítja a rábízott állományt, részükre meghatározza a napi feladatokat eligazítás 

keretében, ellenőrzi, beszámoltatja őket;  

b) megteszi az elsődleges intézkedéseket a forrónyomos tevékenységet igénylő ügyekben és 

haladéktalanul értesíti a forrónyom parancsnokot; 

c) kapcsolatot tart a TIK-kel, teljesíti a TIK felé a jelentési kötelezettségét, gondoskodik a 

feladat és hatáskör szerint érintett vezetők tájékoztatásáról és gondoskodik a normákban 

meghatározott nyilvántartások vezetéséről; 
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d) eligazítja és beszámoltatja a fegyveres biztonsági őröket, nyilvántartja fegyverzeti 

anyagaikat, részükre azt kiadja és visszaveszi. 

75. Lefolytatja a hatáskörébe utalt bűncselekmények nyomozását, az egyéb a közigazgatási 

hatósági eljárás keretébe tartozó vizsgálatokat, illetve tevékenységeket, lefolytatja a 

hatáskörébe utalt szabálysértési előkészítő eljárásokat. 

76. Ellátja a hatáskörébe utalt ügyekben a személy és tárgykörözésről szóló törvényből, valamint 

a kapcsolódó jogszabályokból, normákból adódó feladatokat. 

77. Végrehajtja illetékességi területén a saját, illetve más hatóság által elrendelt elővezetéseket. 

78. Ellátja a mezőőrök, hegyőrök szakmai felügyeletét; elbírálja a fegyveres biztonsági őr, a 

természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, a mezőőr, a hegyőr, a halászati 

őr, a hivatásos vadász, az erdészeti szakszemélyzet, a jogosult erdészeti szakszemélyzet, az 

erdővédelmi szolgálat tagja, továbbá a közterület-felügyelő intézkedése, annak elmulasztása, 

valamint kényszerítő eszköz alkalmazása miatt benyújtott panaszt. 

79. A szolgálatirányító parancsnok elöljárója a teljes közterületi szolgálatot ellátó állománynak és 

utasításadási jog illeti meg a körzeti megbízotti csoportvezető felett is. A szolgálatparancsok 

(őrparancsnok) útján ellenőrzi, irányítja a fegyveres biztonsági őrség (objektumőr) 

tevékenységét. 

80. Katasztrófa, elemi csapás, rendkívüli események helyszínén részt vesz a közrend és 

közbiztonság fenntartásában. Tevékenysége kiterjed a természet-és környezetvédelem 

követelményeire is. 

81. Végzi a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatos biztosítási 

feladatokat. 

82. Ellátja a lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt álló és házi őrizetben lévő személyek 

ellenőrzésével kapcsolatos rendőri feladatokat. 

83. A társszolgálatokkal együtt gondoskodik a Rendőrkapitányság illetékességi területén tartott, 

rendőri biztosítást igénylő feladatok végrehajtásáról, a tervek elkészítéséről. 

84. Részt vesz az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni 

fellépés hatékonyságának növelésére és összehangolására kiadott normában meghatározott 

együttműködési feladatok végrehajtásában, a tapasztalatok értékelésében. 

85. Végrehajtja a közterületen élő hajléktalan személyeket a téli időjárás következtében fenyegető 

kihűlés megelőzésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehatásáról szóló 45/2008. (OT 26.) 

ORFK utasításban meghatározott feladatokat. 

86. A kábítószer-bűnözés elleni rendőri rendészeti tevékenység során végrehajtandó feladatokról 

szóló 43/2009. (OT 26.) ORFK utasítás alapján gondoskodik a kábítószerek, pszichotrop 

anyagok, kábítószer prekurzorok tárolásával kapcsolatos feladatok ellátásáról, illetve az 

egészséget veszélyeztető bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő okok feltárására, a 

bűncselekmények elkövetésének megelőzése érdekében meghatározott tevékenység 

végrehajtásáról. 

87. Ellátja a rendőri csapaterő szolgálattal kapcsolatos feladatait. 
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88. Felelős a nukleáris és a radioaktív anyagok szállításával összefüggő rendőri biztosítás helyi 

koordinációjáért. 

89. A fegyverszoba felelőseként ellátja a fegyverszobában elhelyezett fegyverek kiadásával és 

visszavételezésével kapcsolatos teendőket.  

90. Figyelemmel kíséri a családon belüli erőszakhoz kapcsolódó jogsértő cselekmények 

alakulását, e körben ellátja a tanú- és áldozatvédelemmel kapcsolatos a hatáskörébe utalt 

feladatokat. 

91. A szolgálatirányító parancsnok közreműködésével teljesíti a jelentések megtételének rendjét, 

gondoskodik a feladat és hatáskör szerint érintett vezetők tájékoztatásáról, koordinálja és 

szakmailag irányítja a szolgálatirányító parancsnokok tevékenységét, gondoskodik a 

nyilvántartások vezetéséről. 

92. Jogszabályokban előírt kötelezettsége alapján kapcsolatot tart fenn - az együttműködési 

megállapodásokból adódóan - a polgárőrszervezetekkel, a közös szolgálat ellátása érdekében 

az állampolgárok öntevékeny szervezeteivel, az állami és társadalmi szervezetekkel, a 

közbiztonság fenntartása és javítása érdekében a települési önkormányzatokkal, illetve 

tisztségviselőikkel. 

93. Megteszi a szükséges intézkedéseket a közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal és rendőri 

intézkedések elleni panaszokkal kapcsolatban.  

94. Szakhatóságként közreműködik a közúti közlekedéssel kapcsolatos engedélyezési 

eljárásokban. 

95. Ellátja a bűnügyi adatszolgáltatásokkal kapcsolatos, jogszabályokban, és normákban 

meghatározott feladatokat. 

96. Ellátja a nemzetközi közúti szállítást végző gépjárművek személyzetének munkájáról szóló 

Európai Megállapodás (AETR), valamint a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról 

szóló Európai Megállapodás (ADR) rendőri ellenőrzésének egységes végrehajtására kiadott 

ORFK utasításban foglalt feladatokat. 

97. Intézi a hatáskörébe tartozó egyéb ügyeket. 

 

Közlekedésrendészeti Osztály 

 
98. A Közlekedésrendészeti Osztály vezetője a rendőrkapitány közvetlen irányítása alatt, a 

jogszabályoknak, közjogi szervezetszabályozó eszközöknek és a szakmai követelményeknek 

megfelelően önálló felelősséggel: 

a) vezeti a Közlekedésrendészeti Osztályt, szakmailag irányítja az ott folyó tevékenységet, 

megkülönböztetett figyelmet fordítva a közúti forgalom ellenőrzésére és a baleset-

megelőzésre, 

b) figyelemmel kíséri a közúti közlekedési pontrendszer közlekedésbiztonságra gyakorolt 

hatását, a tapasztalatok alapján javaslatokat dolgoz ki, 

c) gyakorolja az Ügyrendben meghatározott általános vezetői feladatokat. 

99. A Rendőrkapitányság illetékességi területén ellátja a hatáskörébe utalt közlekedési balesetek 

helyszíni szemléjével és vizsgálatával kapcsolatos tevékenységet. 
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100. Katasztrófa, elemi csapás, rendkívüli események helyszínén részt vesz a közrend és 

közbiztonság fenntartásában, tevékenysége kiterjed a természet- és környezetvédelem 

követelményeire is. 

101. Szakhatóságként közreműködik a közúti közlekedéssel kapcsolatos engedélyezési 

eljárásokban. 

102. Lefolytatja a hatáskörébe tartozó és utalt közlekedési bűncselekmények nyomozását. 

103. Lefolytatja a hatáskörébe tartozó és utalt közigazgatási eljárásokat. 

104. Ellátja a bűnügyi adatszolgáltatásokkal kapcsolatos, jogszabályokban, és normákban 

meghatározott feladatokat, 

105. Ellátja a Kkt. 44. § -ában – figyelemmel a Kkt. 20. § (11) bekezdésére – kapott felhatalmazás 

alapján a közúti áru és személyszállítással kapcsolatos ellenőrzési feladatokat.  

106. A Rendőrkapitányság illetékességi területén balesetmegelőzési propagandamunkát végez, 

ellátja a Gárdonyi Balesetmegelőzési Bizottság működéséből fakadó feladatokat. 

107. Jogszabályokban előírt kötelezettsége alapján – az együttműködési megállapodásokból 

adódóan – kapcsolatot tart fenn a polgárőrszervezetekkel, az állampolgárok öntevékeny 

szervezeteivel, az állami és társadalmi szervezetekkel, a települési önkormányzatokkal, illetve 

tisztségviselőikkel. 

108. A társosztályokkal, különösen a Közrendvédelmi Osztállyal közösen biztosítási feladatokat 

hajt végre. 

109. Vezetői ügyeletet és készenlétet lát el. 

110. Ellátja a rendőri csapaterő szolgálattal kapcsolatos feladatait. 

111. Ellátja a hatáskörébe utalt közlekedési balesetek helyszíni szemléjével és vizsgálatával 

kapcsolatos tevékenységet. 

112. Szakhatóságként közreműködik a közúti közlekedéssel kapcsolatos engedélyezési 

eljárásokban.  

113. Intézi a hatáskörébe tartozó egyéb ügyeket. 

 
Igazgatásrendészeti Osztály 

 

114. Az Igazgatásrendészeti Osztály vezetője a rendőrkapitány közvetlen irányítása alatt, a 

jogszabályoknak, közjogi szervezetszabályozó eszközöknek és a szakmai követelményeknek 

megfelelően önálló felelősséggel: 

a) vezeti az Igazgatásrendészeti Osztályt, szakmailag irányítja az ott folyó tevékenységet, 

b) a hatáskörébe tartozó szabálysértések elemzésével segíti a társosztályok vezetőinek 

döntéseit, 

c) a hatáskörébe tartozó feladatok ellátása érdekében gondoskodik a gyors és kulturált 

ügyfélfogadás működtetéséről, 

d) gyakorolja az általános vezetői feladatokat. 
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115. Lefolytatja a rendőrség hatáskörébe utalt ügyekben a szabálysértési és közigazgatási 

eljárásokat. 

116. Lefolytatja a hatáskörébe utalt fegyverrendészeti eljárásokat, a személy- és vagyonvédelmi 

tevékenység végzésével kapcsolatos eljárásokat, a figyelmeztető jelzés felszerelésének és 

használatának engedélyezésére irányuló eljárásokat, a polgári célú pirotechnikai 

tevékenységekkel kapcsolatos eljárásokat, illetve gondoskodik az engedéllyel rendelkezők 

ellenőrzéséről. 

117. Elvégzi a kiszabott és be nem fizetett helyszíni bírságok végrehajtásával kapcsolatos 

feladatokat. 

118. Intézi a hatáskörbe tartozó egyéb ügyeket. 

 

A Rendőrkapitányság Hivatala 

(alosztály jogállású) 

 

119. A Rendőrkapitányság Hivatalának vezetője alosztályvezető jogállású vezető, aki a 

rendőrkapitány közvetlen irányítása alatt, a jogszabályoknak, a közjogi szervezetszabályozó 

eszközöknek és a szakmai követelményeknek megfelelően önálló felelősséggel: 

a) vezeti a Hivatal szervezetét, 

b) felelős az ORFK Intranetes honlapján megjelentetett ORFK Tájékoztatók figyelemmel 

kíséréséért, az ott közzétett normáknak a rendőrkapitány részére történő ismertetéséért, 

c) gyakorolja az általános vezetői feladatokat. 

 

120. Közreműködik a Rendőrkapitányság szervezeti elemei tevékenységének összehangolásában, 

részt vesz a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök koordinálásában, a belső 

normák kiadásának előkészítésében.  

121. Koordinálja és szervezi a Rendőrkapitányság működésével, a rendőrkapitány döntéseinek 

előkészítésével kapcsolatos feladatokat, ellátja mindazoknak a funkcionális teendőknek az 

irányítását, amelyek nem tartoznak a rendőrkapitánynak közvetlenül alárendelt szervezeti 

elemek egyikének a tevékenységi körébe sem. 

122. A Rendőrkapitányság Hivatalának vezetője, mint iratkezelésért felelős vezető felügyeli és 

ellenőrzi a Rendőrkapitányságon folyó ügy- és iratkezelési tevékenységet. Gondoskodik a 

rendőrkapitányi titkársági feladatok ellátásáról, a rendőrkapitány szakmai és egyéb 

rendezvényeken, programokon történő részvételével összefüggő előkészítő, adminisztratív 

feladatok ellátásáról. 

123. Közreműködik a rendőrkapitány kiadmányozási jogkörébe tartozó ügyek elintézésében, az 

azokban történt döntést követően gondoskodik az iratoknak a kijelölt vezetőkhöz történő 

továbbításáról, a határidőzésről, figyelemmel kíséri a végrehajtást.  

124.   Az elektronikus és nem elektronikus ügyintézés és iratkezelés során gondoskodik:  

a) a másolatkészítési szabályzat kiadásáról, 

b) az elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzat kiadásáról,         

c) az elektronikus és nem elektronikus ügyintézési és iratkezelési rendszer kialakításáról, 

d) az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, az 

esetlegesen feltárt hiányosságok megszüntetéséről, 

e) az elektronikus és nem elektronikus ügyintézést és iratkezelést végző vagy azért felelős 

személyek szakmai képzéséről és továbbképzéséről, 
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f) az elektronikus és nem elektronikus ügyintézéssel összefüggő jogszabályban nevesített 

szabályzatok tájékoztatók Rendőrség hivatalos honlapján történő közzétételéről.  

 

125. A biztonsági vezető útján gondoskodik a minősített adatok védelmével, kezelésével 

kapcsolatos, illetve az e körbe tartozó feladatok ellátásáról. 

126. Részt vesz az alapvető jogok biztosa és helyettesei, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság tevékenységével összefüggő egyes feladatok végrehajtásában, 

figyelemmel kíséri az alapvető jogok biztosának ajánlásait, rendőrségi vizsgálatai során tett 

észrevételeit. 

127. Megteszi a szükséges intézkedéseket, lefolytatja a szükséges eljárásokat a közérdekű 

kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel, valamint a rendőri intézkedések elleni 

panaszokkal kapcsolatban. Szervezi a rendőrkapitány fogadónapi ügyfélfogadását. 

128. A rendőrkapitány nevében és megbízásából irányítja a munkavédelmi megbízott 

tevékenységét, annak útján gondoskodik a Rendőrkapitányság tűzvédelmi feladatainak 

ellátásáról. 

129. A Hivatal állományába tartozó, a rendőrkapitány közvetlen irányítása alatt álló 

humánigazgatási előadó segíti az állományilletékes parancsnok, az osztályvezető jogállású 

vezetők személyügyi igazgatással kapcsolatos feladatainak végrehajtását, tervezi, előkészíti a 

személyügyi vonatkozású döntéseket, elkészíti az ezekhez kapcsolódó okmányokat. Tervezi 

és előkészíti az állomány előmenetelét, utánpótlását, képzését, továbbképzését. 

Együttműködik az állomány érdekképviseleti szerveivel, vezeti a személyzeti munkához 

szükséges nyilvántartásokat, az állománytáblázatot. 

130. A humánigazgatási előadó végrehajtja a rendőrkapitány hatáskörébe tartozó személyzeti, 

munkaügyi, szervezési, fegyelmi, kitüntetési és elismerési döntéseket. 

131. Gondoskodik a Rendőrkapitányság munkaterve, az éves tevékenységről szóló értékelő jelentés 

és a Rendőrkapitányság székhelyéül szolgáló település önkormányzatának készített éves 

beszámoló elkészítéséről. 

132. Együttműködik az állampolgárokkal, azok öntevékeny szervezeteivel, az állami és társadalmi 

szervekkel, a települési önkormányzatokkal, azok tisztségviselőivel. 

133. Gondoskodik a pályázatokkal összefüggő tevékenységek elvégzéséről.  

 

Az elektronikus és nem elektronikus ügyintézés és az iratkezelés szervezeti rendje 

 

134. Az ügykezelési feladatok ellátása érdekében elektronikus, és papír alapú érkeztető pontot a 

Rendőrkapitányság Segédhivatala valamint a Segédhivatal szakmai felügyelete mellett az 

Ercsi Rendőrőrs működtet. 

 

135. Az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító rendőrkapitányság érkeztető pontjának 

ügykezelői végzik:  

a) a Rendőrkapitánysághoz hivatali kapun keresztül beérkezett elektronikus, valamint a papír 

alapon benyújtott küldemények átvételét, érkeztetését, 

b) a papíralapú küldemény felbontását, a postabontási adatok rögzítését, annak postabontási 

adatokhoz történő rendelését, a címzetthez, illetve előszignálásra/szignálásra jogosult 

személyhez történő továbbítását, 



 

Cím: 2483 Gárdony, Szabadság u. 40. 

Tel./fax: 22/355-338, BM-tel.: 22/5614, BM fax: 22/5642 

E-mail: sagij@fejer.police.hu 

 

20 

c) az elektronikus küldemények átvételét, megnyithatóság, olvashatóság szempontjából 

történő ellenőrzését, amennyiben szükséges, az érkeztetési, postabontási adatok 

pontosítását, a címzetthez, illetve az előszignálásra/szignálásra jogosult személyhez történő 

továbbítását, 

d) az iratok előzménykutatását, iktatását, csatolását, szerelését,  

e) a kivételi körbe tartozó küldemények címzetthez történő továbbítását, az Állami Futár 

Szolgálat által továbbítandó küldeményekkel kapcsolatos feladatokat,  

f) az átmeneti irattárból átvett iratok központi irattárba történő tárolását, a kölcsönzés 

végrehajtását, a selejtezést, a megsemmisítést, a maradandó értékű iratok közlevéltárba 

átadásának előkészítését, 

g) az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító Rendőrkapitányság hivatalos 

elektronikus postafiókjának kezelését, 

h) normanyilvántartást, 

i) a másolatkészítési szabályzatban meghatározott feladatok végrehajtását 

j) a hiteles elektronikus irattá alakított papíralapú küldemények megsemmisítését 

 

136. A szervezeti elemek ügykezelői (előadói) végzik: 

a) a szervezeti elemhez közvetlenül érkező küldemények érkeztetését, a küldemény 

felbontását, a postabontási adatok rögzítését, az előszignálásra/szignálásra jogosult 

személyhez történő továbbítását, 

b) az iratok előzményezését, iktatását, csatolását, szerelését, az iratok továbbítását a 

címzettekhez, illetve az előszignálásra/szignálásra jogosult személyhez, 

c) a másolatkészítési szabályzatban meghatározott feladatok ellátását, 

d) a szervezeti elem hivatalos elektronikus postafiókjának kezelését, 

e) a szervezeti elem átmeneti és határidős irattárának kezelését, az iratkölcsönzést, a 

keletkezéstől számított egy évnél régebbi iratok átadását a központi irattárnak.  

137. A szervezeti elemek ügyintézői végzik: 

a) készítik el a fogalmazványt, 

b) végzik az elektronikus levélcímre érkezett küldemények érkeztetését, postabontását, 

előzménykutatását, szignálásra ajánlását, 

c) a másolatkészítési szabályzat szerinti saját készítésű papíralapú irat digitalizálását vagy 

hitelesítését és amennyiben szükséges az alszámhoz történő rögzítését, 

d) értesítik az ügyfelet a beadványa mellékeltének értelmezhetetlenségéről, 

e) javaslatot tesznek az irattári tételszámra, rögzítik a vezetői tájékoztatáshoz, valamint az 

expediáláshoz és az iratkezeléshez szükséges adatokat.    

 

Martonvásári Rendőrőrs 

138. A Martonvásári Rendőrőrs parancsnoka osztályvezető jogállású vezető, aki a rendőrkapitány 

közvetlen irányítása alatt a jogszabályoknak, közjogi szervezetszabályozó eszközöknek és a 

szakmai követelményeknek megfelelően önálló felelősséggel: 

a) vezeti a Martonvásári Rendőrőrsöt, szakmailag irányítja az ott folyó tevékenységet, 

b) megbízás alapján ellátja a rendőrőrsön az objektum parancsnoki feladatokat, biztosítja a 

be- és kiléptetés szabályainak betartását, a belső rend és biztonság fenntartását, 

c) a hatáskörébe tartozó feladatok ellátása érdekében gondoskodik a gyors és kulturált 

ügyfélfogadás működtetéséről, 

d) gyakorolja az Ügyrendben meghatározott általános vezetői feladatokat. 

139. Illetékességi területén ellátja a hatáskörébe utalt bűnügyek nyomozását, felderítését és az azzal 

kapcsolatos, a Bűnügyi Osztálynál már részletezett faladatokat. 
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140. Illetékességi területén elvégzi a Közrendvédelmi Osztály feladatainál meghatározott 

tevékenységeket, ennek érdekében önállóan szervezi a körzeti megbízotti és a közterületi 

járőrszolgálatot. 

141. A jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben előírt kötelezettsége alapján 

kapcsolatot tart fenn – az együttműködési megállapodásokból adódóan – a 

polgárőrszervezetekkel, a közös szolgálat ellátása érdekében az állampolgárok öntevékeny 

szervezeteivel, az állami és társadalmi szervezetekkel, a közbiztonság fenntartása és javítása 

érdekében a települési önkormányzatokkal, illtetve tisztségviselőikkel. 

 

Ercsi Rendőrőrs 

142. Az Ercsi Rendőrőrs parancsnoka osztályvezető jogállású vezető, aki a rendőrkapitány 

közvetlen irányítása alatt a jogszabályoknak, közjogi szervezetszabályozó eszközöknek és a 

szakmai követelményeknek megfelelően önálló felelősséggel: 

a) vezeti az Ercsi Rendőrőrs munkáját, szakmailag irányítja az ott folyó tevékenységet, 

b) megbízás alapján ellátja a rendőrőrsön az objektum parancsnoki feladatokat, biztosítja a 

be- és kiléptetés szabályainak betartását, a belső rend és biztonság fenntartását, 

c) gyakorolja az Ügyrendben meghatározott általános vezetői feladatokat. 

143. Illetékességi területén ellátja a hatáskörébe utalt bűnügyek nyomozását, felderítését és az azzal 

kapcsolatos, a Bűnügyi Osztálynál már részletezett faladatokat. 

144. Illetékességi területén elvégzi a Közrendvédelmi Osztály feladatainál meghatározott 

tevékenységeket, ennek érdekében önállóan szervezi a körzeti megbízotti és a közterületi 

járőrszolgálatot. 

145. A jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben előírt kötelezettsége alapján 

kapcsolatot tart fenn – az együttműködési megállapodásokból adódóan – a 

polgárőrszervezetekkel, a közös szolgálat ellátása érdekében az állampolgárok öntevékeny 

szervezeteivel, az állami és társadalmi szervezetekkel, a közbiztonság fenntartása és javítása 

érdekében a települési önkormányzatokkal, illetve tisztségviselőikkel. 

 

VIII. fejezet 

A rendőrkapitányság működése 

Általános szabályok 

146. A Rendőrkapitányság szervezeti elemeinek vezetői tevékenységük során együttműködnek az 

FMRFK-val, más területi és helyi rendvédelmi szervekkel, Bíróságokkal és Ügyészségekkel, 

valamint az együttműködésre kötelezett állami szervekkel, önkormányzatokkal.  

147.  A szervezeti elemek vezetői a külön jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó 

eszközökben, valamint a belső rendelkezésekben meghatározottakon túl minden egyéb 

ügyben is kötelesek együttműködni, illetve egymást szükség szerint kölcsönösen tájékoztatni, 

és a másik szervtől érkezett megkeresésekre azonos vezetői szinten válaszolni. Folyamatosan 

figyelemmel kísérik a szakterületüket érintő együttműködési megállapodásokat, 

gondoskodnak az időszerűségükről, felülvizsgálatukról, az indokolt módosítás 

kezdeményezéséről.  

148. A szervezeti elemek vezetői feladatkörükben eljárva jogosultak: 

a) a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben, az ügyrendben 

meghatározott hatáskörében, a munka színvonalának továbbfejlesztését az egységes 
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gyakorlat és módszerek kialakítását célzó ellenőrzéseket lefolytatni, a Rendőrség 

Ellenőrzési Szabályzatában meghatározottak figyelembe vételével;  

b) a törvényesség a szakmai szabályok betartásáról meggyőződni, a hibák és hiányosságok, 

illetve jogszabálysértő gyakorlat okait, körülményeit feltárni, elemezni, értékelni, ezek 

megszüntetésére javaslatot tenni, jogszabály-, illetve egyéb normasértés észlelése esetén 

erre a szerv vezetőjének figyelmét felhívni, az ezzel kapcsolatos eltérő álláspontok esetén 

a felettes vezető intézkedését kezdeményezni; 

c) a szerv vezetője a fenti alpontokban meghatározottakon túl jogosult a vezetői szakmai 

tevékenységi körében beszámoltatni, jelentéstételre kötelezni; 

d) szakmai kérdésekben - a jogszabályi keretek között - normatív rendelkezést kiadni, vagy 

egyedi utasítást adni. 

149. A vezetés, az irányítás főbb eszközei: 

a) az egyedi rendelkezések (pl. parancs, határozat), amelynek tartalmi és formai 

követelményeit, valamint a kiadására jogosultak körét jogszabály határozza meg, 

b) a rendőrkapitány által kibocsátott norma, (intézkedés), amely kiadásának, módosításának 

és hatályon kívül helyezésének szabályait a Rendőrség mindenkor hatályos Normaalkotási 

Szabályzata tartalmazza.  

150. A vezetői jogkörök közvetlenül vagy közvetett módon, a jogkör átruházása útján 

gyakorolhatók. Közvetlen a jogkör gyakorlása, ha a jogosult vezető személyesen – vagy 

helyettese e minőségében – jár el az ügyben.  

151. Tilos közvetett módon gyakorolni, illetve átruházni azokat a jogköröket, amelyeket az ezekről 

rendelkező jogszabályok és belső normák kifejezetten meghatározott vezető hatáskörébe 

utalnak. Kivételt képez ez alól a vezető tartós távolléte vagy akadályoztatása. A tartós távollét 

vagy akadályoztatás tényét a vezető, a vezető elöljárója vagy a vezető helyettese állapítja 

meg. 

152. Ha helyettest nem neveztek ki, a helyettesítési feladatokat az a személy látja el, akit az 

illetékes vezető közvetlen alárendeltjei közül e feladatra kijelöl. A vezető és helyettese 

egyidejű távolléte vagy akadályoztatása esetén az ezzel a feladattal megbízott más vezető, 

ennek hiányában más beosztott látja el a vezető feladatkörét az Ügyrendben meghatározott 

keretek között. 

Működési okmányok 

153. A rendőrkapitányság Ügyrendje. 

154. A Gárdonyi Rendőrkapitányság elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzata. 

155. A Gárdonyi Rendőrkapitányság másolatkészítési szabályzata. 

156. A munkaköri leírások, amelyekben személyre szólóan meg kell határozni a munkavállaló 

feladatait - amennyiben a feladat ellátását jogszabály vagy norma határozza meg, akkor a 

pontos jogszabályhely megjelölésével -, a részére meghatározott kötelezettségek teljes körét, 

valamint a jogosultságokat (pl. kiadmányozási aláírási jog, hiteles elektronikus másolat 

készítésére jog, döntési jog, eljárási jog). 

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

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

158. A Rendőrkapitányság vezetője a hét minden munkanapján 07:55 órakor - akadályoztatása 

esetén az akadály elhárulását követően - vezetői értekezletet tart, amelynek kezdési 

időpontjától hivatalos elfoglaltsága, berendelések függvényében saját hatáskörében eltérhet. 

Az értekezlet állandó résztvevői az osztályvezetők. Az őrsparancsnokok a hét keddi 

értekezletének résztvevői. A felsorolt vezetők távollétében szervezetszerű helyettesük köteles 

az értekezleten részt venni.  

159. A munkatervben meghatározott kapitányi értekezletek a koordinációs értekezletet követő 

munkanapon a napi értekezlet keretében, amelyek állandó résztvevői az osztályvezetők. A 

napirend a munkatervben meghatározottak szerint, illetve aktuális feladatok. A felsorolt 

vezetők távollétében szervezetszerű helyettesük köteles az értekezleten részt venni. 

160. Állománygyűlés, melynek résztvevői a berendeltek. Napirend a külön rendelkezések szerint. 

161. Egyedi ügyben összehívott értekezlet a berendeltek részvételével külön rendelkezés szerinti 

napirenddel. 

162. Az értekezletek általános szabályai: 

a) a napirendek előterjesztését, dokumentációját az értekezlet megelőzően legalább 10 nappal 

meg kell küldeni a résztvevőknek; 

b) az értekezletről - a napi koordinációs értekezlet kivételével - ha nem készül jegyzőkönyv, 

írásos emlékeztetőt kell készíteni. 

 

A kiadmányozási jog 

163. A rendőrkapitány kiadmányozza: 

a) az FMRFK vezetőjének szóló jelentéseket, felterjesztéseket, 

b)  a másolatkészítési szabályzatot, és az elektronikus aláírási és az elektronikus bélyegzési 

szabályzatot, valamint az azonos szintű közigazgatási szervek vezetői felé küldendő 

ügyiratokat, 

c) az általa kiadott normákat. 

164.  Az osztályvezetők, őrsparancsnokok és alosztályvezetők kiadmányozzák a rendőrkapitány 

kizárólagos kiadmányozási jogkörébe nem tartozó, jogszabályokban, közjogi 

szervezetszabályozó eszközökben, az Ügyrend által, vagy egyedi rendelkezés alapján 

hatáskörükbe utalt ügyiratokat. 

 

Nyílt iratok szignálása 

165. A rendőrkapitány szignálja: 

a) a keletkezett bűnügyeket; 

b) a személyzeti ügyeket; 

c) az egészségügyi ügyeket; 

d) a fegyelmi és méltatlansági ügyeket; 

e) a közérdekű kérelmeket, panaszokat, bejelentéseket és beadványokat, valamint a rendőri 

intézkedés elleni panaszokat; 

f) a peres iratokat; 

g) a kárügyeket; 

h) a más szervtől érkezett normákat; 
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i) az együttműködési megállapodásokat; 

j) a nemzetbiztonsági iratokat; 

k) az eltűnéseket; 

l) a rendkívüli halál miatt indult közigazgatási hatósági eljárás iratait; 

m) a névtelen leveleket; 

n) a védelmi igazgatással kapcsolatos iratokat; 

o) a szakirányítás által küldött ellenőrzések, értékelő jelentések iratait; 

p) a rendőrkapitányság rendőrőrseiről érkező iratokat; 

q) a kifejezetten a részére címzett iratokat.  

166. A szervezeti elemek vezetői szignálják az Iratkezelési Szabályzatról szóló 40/2017. (XII. 29.) 

ORFK utasítás meghatározása szerint a szervezeti elemhez érkezett és ott keletkezett iratokat. 

167. A Hivatal előszignálást végez a szervezeti elemekre, illetve elkülöníti a rendőrkapitány által 

szignálandó iratokat. 

 

A tervezési rend 

168. A Rendőrkapitányságon az alábbi terveket kell készíteni: 

a) Éves munkaterv: amely az előző időszak értékelése alapján tartalmazza a stratégiai 

tervben, illetve a fejlesztési programban meghatározott, a szervezet és elemeinek 

legfontosabb időszerű feladatait, a végrehajtás határidőit, felelőseit, az értekezletek 

rendjét, az ellenőrzési terveket, 

b) Szakfeladati tervek: az egyes tevékenységek (pl. objektumvédelem, katasztrófa elhárítás, 

tűzelleni védekezés, értesítés, készenlétbe helyezés, és a különleges jogrendi időszak 

feladataira való felkészüléshez, végrehajtásához szükséges tervek) teljesítésének 

szabályait rögzíti,  

c) Ellenőrzési terv: amely kiterjed mindazokra a szervezeti elemekre és tárgykörökre, 

amelyeket egyrészt kötelező időszakonként ellenőrizni, másrészt a rendőrkapitányság 

vezetője indokoltnak tart, 

d) Eseti tervek: készíthetők egyes feladatok, bonyolultabb folyamatok teljesítése érdekében,  

e) Hatósági és szakfelügyeleti ellenőrzések tervei: a hatósági, rendészeti jogkörökben végzett 

ellenőrzésekre terjed ki. 

 

A rendőrkapitányság kapcsolatrendszere 

169. A Rendőrkapitányság törvényes kötelezettségei alapján együttműködik a területileg illetékes 

önkormányzatokkal. Jogszabályokban előírtak szerint segíti az állami és önkormányzati 

szerveket hivatalos eljárásaik eredményességének biztosítása érdekében. 

170. A rendőrkapitány, vagy az általa megbízott személy a helyi önkormányzatok felkérésére 

beszámol a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 

azzal kapcsolatos feladatokról. 

171. A Rendőrkapitányság folyamatos kapcsolatot tart az ügyészi és bírói szervekkel az eljárások 

törvényessége, szakszerűsége, időszerűsége és a jogszabályok helyes és egységes értelmezése, 

alkalmazása érdekében. 

172. A Rendőrkapitányság együttműködési megállapodást köt, kapcsolatokat alakít ki - a 

pártbefolyástól-mentesség követelményeink betartásával - társadalmi, gazdálkodó szervekkel 

és szervezetekkel, az állampolgárok azon közösségeivel, amelyek részt vesznek a 

közbiztonság fenntartásához kapcsolódó feladatok ellátásában. 
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VIII. fejezet 

A különleges jogrendi időszakra vonatkozó rendelkezések 
 

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

kell alkalmazni. 

174. A Rendőrkapitányság szervezeti elemei különleges jogrendi időszakban a kialakult helyzet 

függvényében külön intézkedésre kitelepítésre kerülhetnek. Ebben az esetben a folyamatos 

vezetést tartalék vezetési ponton működő irányító szervek valósítják meg. 

 

A rendőrkapitány 

175. Különleges jogrendi időszakban a Rendőrkapitányság vezetőjének feladatai: 

a) a Rendőrkapitányság szervezeti elemeinek információgyűjtő, információ-feldolgozó 

tevékenységének szervezése, irányítása, ellenőrzése; 

b) a fegyelmi és kártérítési eljárások, szolgálati panaszok elbírálása, felügyelete, az ezekkel 

kapcsolatos jelentési kötelezettség teljesítése; 

c) a Rendőrkapitányság szervezeti elemei értesítési rendszerének naprakészen tartásának 

ellenőrzése; 

d) közreműködés a közigazgatás átszervezésében és helyreállításában, rendeleti úton történő 

igazgatásra való áttérésben; 

e) rendkívüli állapotban bevezetésre kerülő rendkívüli intézkedések végrehajtásának 

irányítása és ellenőrzése; 

f) a rendőri szervek közötti átcsoportosítás végrehajtása, a belső átcsoportosítás irányítása és 

ellenőrzése, javaslattétel a rendkívüli intézkedések bevezetésére, a hatályba léptetett 

jogszabályok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; a Rendőrkapitányság Készenlétbe 

Helyezési tervében meghatározott feladatok végrehajtásának irányítása, ellenőrzése; 

g) a Helyi Védelmi Bizottság tevékenységének folyamatos segítése, a védelmi igazgatás 

rendszerének aktivizálása; 

h) a Rendőrkapitányság szervezetei elemei készenlétének fokozása, alkalmazása, szükség 

esetén a belső átcsoportosítás elrendelése, a végrehajtás irányítása és ellenőrzése; 

i) a rendőrkapitányság szervezeti elemei értesítési rendszerének naprakészen tartásának 

ellenőrzése; 

j) gondoskodik a védelmi felkészüléssel kapcsolatban szükségesnek ítélt feladatok 

ellátásáról; 

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

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

kiadásáról; 

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

rendőri feladatok végrehajtására; 

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

kitelepítésével, kimenekítésével kapcsolatos rendőri feladatokat; 

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

veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes kiürítésére; 

p) gondoskodik a személyzeti és szociális feladatok ellátásáról; 

q) intézkedik a szövetségi kötelezettségből eredő Befogadó Nemzeti Támogatás rendőri 

feladatainak végrehajtására; 

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

személybiztosítási és őrzésvédelmi feladatok végrehajtására, a védett személyek 

védelmének biztosítására; 
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s) intézkedik a védett kormányzati objektumok fokozott őrzés-védelmére; 

t) intézkedik az értesítési rendszer soron kívüli pontosítására; 

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

ellátásában, rendkívüli intézkedések végrehajtásában; 

v) intézkedik a veszteségek pótlására; 

w) kitelepülés elrendelése esetén intézkedik a Rendőrkapitányság irattári anyagának kijelölt 

tároló helyre történő elszállítására, a visszamaradt iratok őrzésére; 

x) intézkedik a jelentési kötelezettségek folyamatos teljesítéséről; 

y) ellenőrzi a vonatkozó intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtását. 

 

Általános vezetői feladatok 

176. Különleges jogrendi időszakban a Rendőrkapitányság minden vezetője: 

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

fenyegető veszély esetén a veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes kiürítéséről; 

b) elvégzi az irányítása alá tartozó szervezeti elem információgyűjtő, információ-feldolgozó 

tevékenysége során beérkezett információk elemzését, értékelését, ezek alapján előkészíti 

a döntést; 

c) végrehajtja a hagyományos és tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelem 

szervezésével, a végrehajtás irányításával összefüggő rendőrségi feladatokat; 

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

úton történő igazgatásra történő áttérésből adódó feladatok megvalósításában; 

e) kitelepülés esetén felelős az irányítása alá tartozó szervezeti elemek irattári iratanyagának 

elszállításáért, a visszamaradt iratok őrzéséért; 

f) szakterületét érintően jogosult javaslatot tenni a rendőri szervezeti elem készenlétének 

fokozására, a rendkívüli intézkedések bevezetésére; 

g) az irányítása alá tartozó szervezeti elem értesítési rendszerének naprakészen tartásának 

ellenőrzése; 

h) hatáskörében a rendkívüli állapotban bevezetésre kerülő rendkívüli intézkedések 

végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; 

i) jogosult kezdeményezni - szakterületének megfelelően - a bevezetett rendkívüli 

intézkedések alapján szükséges normatervezetek kidolgozását; 

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

naprakészségét, valamint a Robotzsaru Neo Harcérték jelentés modul pontos vezetését;  

k) gondoskodik a minősített iratok általánostól eltérő kezelésére a Biztonsági Szabályzatban 

foglaltak szerint. 

Záró rendelkezések 

177. Ez az intézkedés az FMRFK vezetőjének jóváhagyásával válik érvényessé, és a kiadásának 

napját követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Gárdonyi 

Rendőrkapitányság vezetőjének a Gárdonyi Rendőrkapitányság Ügyrendjéről szóló 1/2015. 

(IV. 28.) Intézkedése.  

178. Az Ügyrend jóváhagyását követő hónap 30. napjáig a vezetők intézkedjenek a munkaköri 

leírások felülvizsgálatára, esetleges módosítására. 

179. Az Ügyrend rendelkezéseit a teljes személyi állománnyal ismertetni kell. 

 

  

 Dr. Sági János r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 
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                                                                                                                                 1. számú melléklet 

az    /2018. (   .  .) Rk. vezetői intézkedéshez                                       

 

Szervkód 

Alk.jogv. 

Megnevezés                                                                                                                                                                 

( szervezet, munkakör )  
Létszám  

Rendfok. 

min-max. 

307-00-c FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG     

307-00-d MRFK TERÜLETI BESOROLÁSÚ SZERVEI     

307-56-e RENDŐRKAPITÁNYSÁG GÁRDONY     

HSZT Kapitányságvezető 1 alez.- ezds. 

316-56-f 

RENDŐRKAPITÁNYSÁG HIVATALA (ÖNÁLLÓ ALOSZTÁLY 

JOGÁLLÁSÚ) 

HSZT Hivatalvezető /alosztály jogállású/ 1 szds.-alez. 

KJT Segédhivatalvezető 1 

 KJT Főelőadó (informatikus) 1 

 korm.tisztv. Ügyintéző I. (humánigazgatási) 1 

 KJT Ügykezelő 1 

 307-56-f RENDŐRŐRS MARTONVÁSÁR (OSZTÁLY JOGÁLLÁSÚ)   

HSZT Őrsparancsnok (osztály jogállású) 1 őrgy.-alez. 

HSZT Kiemelt főnyomozó 1 fhdgy.-őrgy. 

HSZT Nyomozótiszt 1 hdgy.-fhdgy. 

HSZT Nyomozó 1 ftőrm.-tzls. 

HSZT Csoportparancsnok(KMB) 1 tzls.-ftzls. 

HSZT Körzeti megbízott 6 ftőrm.-tzls. 

HSZT Járőrparancsnok 1 tőrm.-zls. 

HSZT Járőrvezető (gépkocsizó) 3 őrm.-ftőrm. 

HSZT Járőr (gépjárművezető) 1 őrm.-tőrm. 

HSZT Járőr 2 őrm.-tőrm. 

KJT Előadó 1 

 307-56-f BŰNÜGYI OSZTÁLY     

HSZT Osztályvezető 1 őrgy.-alez. 

HSZT Osztályvezető-helyettes 1 szds.-alez. 

HSZT Kiemelt főelőadó (bűnmegelőzési) 1 fhdgy.-őrgy. 

HSZT Csoportvezető (életvédelmi) 1 fhdgy.-őrgy. 

HSZT Csoportvezető (vagyonvédelmi) 1 fhdgy.-őrgy. 

HSZT Csoportvezető (felderítő) 1 fhdgy.-őrgy. 

HSZT Főnyomozó 1 hdgy.-szds. 

HSZT Nyomozótiszt 1 hdgy.-fhdgy. 

HSZT Nyomozó 9 ftőrm.-tzls. 

KJT Előadó  1 

 307-56-f VIZSGÁLATI OSZTÁLY     
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HSZT Osztályvezető 1 őrgy.-alez. 

HSZT Osztályvezető-helyettes 1 szds.-alez. 

HSZT Kiemelt fővizsgáló 1 fhdgy.-őrgy. 

HSZT Fővizsgáló 3 hdgy.-szds. 

HSZT Vizsgálótiszt 1 hdgy.-fhdgy. 

HSZT Vizsgáló 2 

ftőrm.-tzls. 

 

307-56-f KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY     

HSZT Osztályvezető 1 őrgy.-alez. 

HSZT Osztályvezető-helyettes 1 szds.-alez. 

HSZT Szolgálatirányító parancsnok  6 tzls.-ftzls. 

HSZT Körzeti megbízott 9 ftőrm.-tzls. 

HSZT Referens (szabálysértési) 1 ftőrm.-tzls. 

HSZT Segédelőadó 1 őrm.-ftőrm. 

HSZT Járőrparancsnok 2 tőrm.-zls. 

HSZT Járőrvezető (kutyavezető) 1 őrm.-ftőrm. 

HSZT Járőrvezető (gépkocsizó) 2 őrm.-ftőrm. 

HSZT Járőr (gépjárművezető) 5 őrm.-tőrm. 

HSZT Járőr 4 őrm.-tőrm. 

KJT Előadó 1 

 307-56-f IGAZGATÁSRENDÉSZETI OSZTÁLY     

HSZT Osztályvezető 1 őrgy.-alez. 

HSZT Osztályvezető-helyettes 1 szds.-alez. 

HSZT Főelőadó 2 hdgy.-szds. 

HSZT Előadó I. (szabálysértési) 1 hdgy.-fhdgy. 

HSZT Előadó I. 1 hdgy.-fhdgy. 

KJT Előadó 3 

 307-56-f KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY     

HSZT Osztályvezető 1 őrgy.-alez. 

HSZT Osztályvezető-helyettes 1 szds.-alez. 

HSZT Körzeti megbízott (vízi) 5 ftőrm.-tzls. 

HSZT Helyszínelő és balesetvizsgáló 6 ftőrm.-tzls. 

307-56-f RENDŐRŐRS ERCSI (OSZTÁLY JOGÁLLÁSÚ)     

HSZT Őrsparancsnok (osztály jogállású) 1 őrgy.-alez. 

HSZT Őrsparancsnok-helyettes /osztály jogállású/ 1 szds.-alez. 

HSZT Főnyomozó 1 hdgy.-szds. 

HSZT Nyomozótiszt 1 hdgy.-fhdgy. 

HSZT Nyomozó 2 ftőrm.-tzls. 

HSZT Vizsgálótiszt 1 hdgy.-fhdgy. 

HSZT Csoportparancsnok(KMB) 1 tzls.-ftzls. 

HSZT Körzeti megbízott 7 ftőrm.-tzls. 

HSZT Referens 1 ftőrm.-tzls. 

HSZT Járőrparancsnok 2 tőrm.-zls. 

HSZT Járőrvezető (gépkocsizó) 3 őrm.-ftőrm. 

HSZT Járőr 6 őrm.-tőrm. 

KJT Előadó 1 

 KJT Ügykezelő 1 

 KJT Takarító 1 
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  2. számú melléklet 

az    /2018. (   .  .) Rk. vezetői intézkedéshez                                       

 

A Rendőrkapitányság szervezeti felépítése 
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3. számú melléklet 

az   /2018. (      .    .) Rk. vezetői intézkedéshez 

 

A Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó  

települések kimutatása 

1. Gárdony 

- Agárd 

- Agárd-puszta 

- Csirib-puszta 

- Dinnyés 

- Gárdony 

 

2. Kápolnásnyék 

- Csekés-puszta 

- Nadap 

- Pettend 

 

3. Martonvásári Rendőrőrs  

    Martonvásár 

- Erdőhát-puszta 

- Felsőmajor-puszta 

- Gábormajor-puszta 

- Kismarton-puszta 

    Baracska    

- Annamajor 

- Baracska 

- Nagyhalom-puszta 

- Roboz-puszta 

Gyúró 

Kajászó 

  Tordas 

  Vál 

 

4. Ercsi Rendőrőrs 

      Ercsi 

      Ráckeresztúr 

   

6. Pákozd 

 

 7. Pázmánd 

- János-tanya 

 

8. Sukoró 

 

9. Szabadegyháza 

 

10. Velence 

- Velencefürdő 

 

11. Vereb 

12. Zichyújfalu 
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                                                                                                                      4. számú melléklet 

az   /2018. (   .   .) Rk. vezetői intézkedéshez 

 

A Rendőrkapitányság vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörei 

 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (1) és (2) 

bekezdésében meghatározottak alapján az alábbi hivatásos, köztisztviselői, és közalkalmazotti 

beosztások: 

a) rendőrkapitány 

b) osztályvezetők, illetve azzal azonos jogállású vezetők: 

bűnügyi osztályvezető, 

vizsgálati osztályvezető, 

közrendvédelmi osztályvezető, 

közlekedésrendészeti osztályvezető, 

igazgatásrendészeti osztályvezető, 

martonvásári rendőrőrs parancsnok, 

ercsi rendőrőrs parancsnok. 
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