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A GYÖNGYÖSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK  

      1/2022. (V.27.) RK. VEZETŐ 

INTÉZKEDÉSE 

 

a Gyöngyösi Rendőrkapitányság Ügyrendjéről 

 

 

 

A rendőrség normaalkotási szabályzatáról szóló 23/2006. (XII.29.) ORFK utasítás 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. pontjá-

nak rendelkezéseire, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság szervezetéről, irányításának rendjéről és mű-

ködéséről kiadom az alábbi 

 

I N T É Z K E D É S T: 

 

 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

1. Az intézkedés (a továbbiakban: Ügyrend) hatálya kiterjed a Gyöngyösi Rendőrkapitányság (a 

továbbiakban: Gyöngyösi Rk.) szervezeti elemeire, valamint a Gyöngyös Rk hivatásos, rend-

védelmi igazgatási alkalmazotti állományára, és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

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

 

2. A Gyöngyösi Rk. szervezeti felépítését az Ügyrend 7. pontja, a szervezeti ábrát az Ügyrend 1. 

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

táblázat tartalmazza.  
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II. FEJEZET 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

 

1. A Gyöngyösi Rk. jogállása, irányítása, feladatai 

 

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

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

illetékességű szerve, mely a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban Heves 

MRFK) közvetlen alárendeltségében működik önálló feladat- és hatáskörrel, azonban jogi sze-

mélyiséggel nem rendelkezik. 
 

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

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

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 Gyöngyös Rk teljesíti a jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz illetve egyéb jogi 

szabályozó eszköz által előírt adatszolgáltatási és véleményadási kötelezettségeket. 
 

6. A Gyöngyösi Rk. vezetői – tevékenységük során – együttműködésre kötelezettek. A feladatkö-

rükbe tartozó, de más szervezetek feladatkörét is érintő ügyekben az érdekeltek egyeztetve kö-

telesek eljárni. Az egyeztetésért az a szerv a felelős, amelynek a feladat elvégzése az Ügyrend 

szerint fő feladatkörébe tartozik. 

 

 

2. A Gyöngyösi Rk. szervezeti felépítése 

 

7. A Gyöngyösi Rk. vezetője (továbbiakban: Kapitányságvezető) közvetlen alárendeltségében 

működő szervek: 

a) Bűnügyi Osztály: 

aa) Felderítő Alosztály 

ba) Bűnügyi technikai csoport (önálló, csoport jogállású) 

b) Vizsgálati Osztály 

ab) Nyomozó Alosztály 

bb) Gazdaságvédelmi Alosztály 

c) Közrendvédelmi Osztály  

ac) Járőr- Őrszolgálati Alosztály 

bc) Körzeti Megbízott Alosztály 

abc) Mátra I. KMB Csoport 

bbc) Mátra II. KMB Csoport 

cbc) Mátra III. KMB Csoport 

dbc) Mátra IV. KMB Csoport 

cc) Gyöngyöspata Rendőrőrs (alosztály jogállású) 

acc) Gyöngyöspata KMB Csoport 

dc) Szabálysértési Előkészítő Csoport (önálló, csoport jogállású) 

d) Közlekedésrendészeti Osztály 

e) Igazgatásrendészeti Osztály 

f) Hivatal (alosztály jogállású) 
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III. FEJEZET 

A GYÖNGYÖSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK FELADATAI 

 

3. Általános feladatok 

 

8. A Kapitányságvezető 

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

gyösi Rk. teljes személyi állományának – aki a jogszabályok és közjogi szervezetszabá-

lyozó eszközök, valamint egyéb jogi szabályozó eszközök által meghatározott keretek kö-

zött önálló felelősséggel vezeti a rendőrkapitányságot, irányítja és ellenőrzi a rendőrkapi-

tányság működését és szakmai tevékenységét; 

b) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a bűnügyi osztályvezető, a vizsgálati osztályvezető, a 

közrendvédelmi osztályvezető, a közlekedésrendészeti osztályvezető, az igazgatásrendé-

szeti osztályvezető, valamint a Hivatal vezetője (továbbiakban: hivatalvezető), továbbá a 

közvetlen alárendeltségébe tartozó munkaköröket ellátók tevékenységét; 

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

alá tartozó vezetők útján gondoskodik a szakmai feladatok ellátásáról;  

d) szervezi az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK), a Heves MRFK és 

a Gyöngyösi Rk. éves munkatervében meghatározott feladatok végrehajtását, együttmű-

ködik a központi és területi, valamint más helyi rendőri szervekkel és társszervekkel; 

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

helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseiről; 

f) személyesen, vagy kijelölt helyettes útján beszámol, valamint részt vesz a rendőrkapitány-

ság önkormányzati beszámolóin; 

g) felelős illetékességi területén a közbiztonság alakulásáért, a jogalkalmazás törvényessé-

géért, a hatósági tevékenység szakszerűségéért, a rendőri tevékenység eredményességé-

ért; 

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

a Gyöngyös Rk-t érintő, Heves MRFK és más szervek, szervezetek közötti megállapodá-

sok és egyéb szerződések előkészítésében; 

i) vezeti a Gyöngyös Rk-t, mint helyi nyomozó hatóságot; 

j) gondoskodik a hatáskörébe tartozó egyéb jogi szabályozó eszközök megalkotásáról, össz-

hangjáról, érvényesítéséről, indokolt módosításáról és a szükséges dereguláció elvégzé-

séről; 

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, kiemelten a ha-

ladéktalan jelentési kötelezettség alá eső eseményekről; 

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

laltak végrehajtásának helyi helyzetét és annak megfelelően intézkedik az aktualizálásra; 

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

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

p) megbízza a Gyöngyösi Rk. adatvédelmi megbízottját, gondoskodik a Gyöngyösi Rk. 

Adatvédelmi Szabályzatának kiadásáról, valamint a rendőrségi adatkezelő szerv adatke-

zelési tevékenységének törvényességéről. Ellátja az információs önrendelkezési jogról és 
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az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a természetes sze-

mélyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen ada-

tok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2016. április 27-i 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott fel-

adatokat; 

q) kinevezi a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnökének egyetértésével a Gyöngyös Rk biz-

tonsági vezetőjét, gondoskodik a Gyöngyösi Rk. Biztonsági Szabályzatának kiadásáról, a 

szerv vezetőjeként ellátja a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben 

(a továbbiakban: Mavtv.) meghatározott feladatokat; 

r) 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; 

s) gondoskodik a Gyöngyös Rk Másolatkészítési Szabályzata, valamint az Elektronikus Alá-

írási és Elektronikus Bélyegzési Szabályzata kiadásáról; 

t) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyá-

ról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 141. § alapján a hivatásos állo-

mány, a 289/M. §-a alapján a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány tekintetében 

jogosult készenlét, kiemelt készenlét elrendelésére; 

u) elbírálja a Gyöngyösi Rk. hivatásos állományú tagjai által foganatosított rendőri intézke-

dés ellen benyújtott panaszokat; 

v) gondoskodik a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti pana-

szok és közérdekű bejelentések kivizsgálásáról, továbbá az ügyek érdemi elbírálásáról, 

valamint az egyéb bejelentésnek minősülő bejelentések kezelésével összefüggő – a pana-

szok és bejelentések kezeléséről szóló ORFK utasításban meghatározott – feladatok vég-

rehajtásáról; 

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

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

tisztségét pedig a Gyöngyösi Rk., Közlekedésrendészeti Osztály kiemelt főelőadója látja 

el; 

x) értékeli a nemzetiségekhez tartozó személyek által a diszkriminatív rendőri intézkedések 

ellen tett panaszok, bejelentések, feljelentések aktuális állását, illetve a kegyetlen, ember-

telen vagy megalázó bánásmódot megvalósító rendőri intézkedések elleni panaszok ki-

vizsgálásának tapasztalatait, és ez alapján megteszi a szükséges intézkedéseket; 

y) a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai 

teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcso-

lódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről 

szóló 26/2013. (VI. 26.) BM utasítás alapján végzi a szervezeti teljesítményértékeléssel 

kapcsolatos feladatokat; 

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

lentések kezelésének eljárásrendjéről szóló Heves MRFK vezetőjének intézkedésben 

meghatározottak szerint;  

aa) felelős a Gyöngyösi Rk. sajtó- és tömegkommunikációs tevékenységért, ennek során a 

közérdekű adatok nyilvánosságának, az adat- és személyiségvédelmi szabályok megtar-

tásának biztosításáért; 

bb) felelős a Heves MRFK belső kontroll rendszerének kialakítására és működtetésére vonat-

kozó norma vagy szervezési intézkedés alapján meghatározott folyamatleírások és ellen-

őrzési nyomvonalak kialakításáért, dokumentálásáért, működtetéséért, kezeléséért, fej-

lesztéséért, valamint időszakos szakmai felülvizsgálatának végrehajtásáért az általános fe-

lelősséget, az általa képviselt szakterületet érintően; 

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

mazási feltételeinek megteremtésére és folyamatos biztosítására; 
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dd) legalább háromhavonta fogadónapot tart a lakosság és a személyi állomány részére. 

 

9. A Kapitányságvezető jóváhagyja a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti elemek, szer-

vek és személyek alábbi dokumentumait:  

a) az éves feladattervet és azok végrehajtásáról szóló jelentéseket; 

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

szóló jelentéseket; 

c) a szolgálati ágak stratégiai jelentőségű terveit; 

d) a megyei rendőrfőkapitány, valamint a megyei rendőrfőkapitány-helyettesek, Heves 

MRFK szolgálatvezetők és a Heves MRFK hivatalvezetője részére készített felterjeszté-

seket, átiratokat; 

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

által készített – előterjesztéseket, javaslatokat; 

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

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

h) a Gyöngyösi Rk. hivatásos és a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állományának a be-

osztott vezető által kiadmányozott munkaköri leírását; 

i) a Gyöngyösi Rk. hivatásos állományának minősítésével, a rendvédelmi igazgatási alkal-

mazotti állomány teljesítmény-értékelésével kapcsolatos okmányokat; 

j) a szabadságolási terveket. 

 

 

4. Képviselet 

 

10. A Kapitányságvezető ellátja a Gyöngyösi Rk. általános képviseletét. 

 

 

5. Gazdálkodási jogkörök 

 

11. A Kapitányságvezető: 

a) irányítja a Gyöngyösi Rk. gazdálkodását, intézkedéseket tesz és kezdeményez a működési 

feltételek biztosítása, valamint a rendelkezésre álló eszközök ésszerű, takarékos haszná-

lata érdekében; 

b) felelős a Gyöngyösi Rk. tervszerűségen és gazdaságosságon alapuló energiagazdálkodá-

sáért; 

c) felelős a T-ellátmány rendeltetésének megfelelő felhasználásáért, kezeléséért; 

d) felelős a szolgálati gépjárművek igénybe vételével kapcsolatos szabályok betartásának 

rendszeres ellenőrzéséért; 

e) intézkedik a Gyöngyösi Rk. objektumai fellobogózásával összefüggésben adódó felada-

tok végrehajtásáért.  

 

 

6. Személyügyi-munkáltatói jogkörök 

 

12. A Kapitányságvezető 

a) munkáltatói jogkört gyakorol; 

b) felelős a személyi állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetéért, cselekvési egységéért, szolgá-

lati fegyelemért; 

c) a hatáskörébe utalt ügyekben gyakorolja a munkáltatói és szervezési jogköröket, a külön 

jogszabályban meghatározott beosztások betöltése esetén kezdeményezi a nemzetbizton-

sági ellenőrzést; 
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d) hatáskörét meghaladó esetekben a hivatásos szolgálati, illetőleg rendvédelmi igazgatási 

alkalmazotti jogviszonyra vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint kezdemé-

nyezi a megyei rendőrfőkapitánynál személyügyi vagy szervezési intézkedések megtéte-

lét, előzetesen véleményt nyilvánít, illetőleg javaslatot tesz a megyei rendőrfőkapitánynak 

a munkáltatói jogkörébe tartozó döntések meghozatalára; 

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

séges intézkedéseket; 

f) javaslatot tesz elismerésre és jutalmazásra; 

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

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

mákban elrendelt oktatási és vizsgatételi kötelezettségek teljesítéséről; 

i) intézkedik az utánpótlással és a nyugállományba helyezéssel kapcsolatos feladatok ellá-

tására; 

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

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

hagyja a Gyöngyösi Rk. állományát érintő minősítéseket; 

k) gondoskodik a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek teljesíté-

séről, a vagyonnyilatkozatok átadására, kezelésére, védelmére vonatkozó szabályok be-

tartásáról; 

l) figyelemmel kíséri a Gyöngyösi Rk. teljes személyi állományának munka- és balesetvé-

delmi helyzetét, biztosítja a szolgálatellátás és a munkavégzés során az egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit; 

m) megteszi a szükséges intézkedéseket a közegészségügyi-járványügyi, tűz-, környezet-, 

és munkavédelmi előírások betartása érdekében; 

n) együttműködik a Magyar Rendvédelmi karral, az érdekképviseleti szervekkel, biztosítja 

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

csolatos kötelezettségeit; 

o) gondoskodik az egészség-megőrzési és egészségfejlesztési programok végrehajtásáról, a 

személyi állomány egészségvédelméről, annak javítása érdekében megköveteli a kötelező 

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

a kötelező védőoltásokon történő részvételt; 

p) megteszi a szükséges intézkedéseket a Gyöngyös Rk-n a tűz-, és környezetvédelmi elő-

írások betartására; 

q) fegyelmi jogkört gyakorol; 

r) kártérítési ügyekben első fokon jár el; 

s) gyakorolja a méltatlanná válás megállapításával kapcsolatos jogkörét, gondoskodik a mél-

tatlansági eljárás jogszerű lefolytatásáról; 

t) gondoskodik a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációs szervére háruló, 

ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; 

u) gondoskodik a Hszt-ben szabályozott munkáltatói intézkedések elektronikus közlésének 

végrehajtásáról. 

 

13. A Kapitányságvezető: 

a) kijelöli az adatvédelmi megbízottat; 

b) kinevezi a biztonsági vezetőt;  

c) kijelöli a titkos információgyűjtő tevékenység végzéséhez szükséges speciális működési 

kiadások kezelőjét; 

d) kijelöli az informatikai biztonsági felelőst; 

e) kijelöli a rendszergazdát; 

f) kijelöli az elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt; 

g) kijelöli a védelmi tisztet; 
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h) kijelöli az objektumparancsnokot; 

i) kijelöli a tűzvédelmi felelőst; 

j) kinevezi, illetve megbízza az egészségvédelmi megbízottat; 

k) kijelöli a fegyverszobáért felelős személyeket; 

l) kijelöli azokat a személyeket akiknek feladata a kép-, valamint kép- és hangrögzítő esz-

közök által rögzített felvételek letöltése, feldolgozása, továbbítása, szükség esetben kiér-

tékelése. 

 

 

7. Jogalkotási előkészítő munkában való részvétel, normaalkotás 

 

14. A Kapitányságvezető 

a) kiadja a Gyöngyösi Rk. Ügyrendjét, javaslatot tesz annak jóváhagyására; 

b) gondoskodik a vezetési, irányítási feladatainak ellátásához szükséges egyéb jogi szabá-

lyozó eszközök megalkotásáról, azok összhangjáról, érvényesítéséről, indokolt módosítá-

sáról és a szükséges dereguláció elvégzéséről. 

 

 

8. Szakmai feladatok 

 

15. A Kapitányságvezető ellátja a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és ha-

tásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Stat. rendelet) 12. § (1)-

(3) bekezdésében meghatározott feladatokat. 

 

16. A Kapitányságvezető bűnüldözési, bűnmegelőzési feladatkörében: 

a) gyakorolja mindazon jogokat és teljesíti mindazon kötelezettségeket, amelyeket a jogsza-

bályok és belső normák a nyomozó hatóság vezetőjére nézve előírnak; 

b) gondoskodik a Gyöngyösi Rk. hatáskörébe tartozó és azon ügyekben, melyekben a rend-

őrkapitányságot a nyomozásra kijelölték a büntetőeljárás lefolytatásáról, a nyomozó szer-

vek irányításáról; 

c) fokozott felügyeletet és ellenőrzést gyakorol a Közlekedésrendészeti Osztály, a Közrend-

védelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály és a Rendőrőrs nyomozási tevékenysége 

felett; 

d) a bűnügyi helyzet alapján meghatározza a Gyöngyösi Rk.. nyomozó - bűnüldöző, bűnfel-

derítő és vizsgálati - tevékenységének fő irányait, időszerű és súlyponti kérdéseit, ennek 

megfelelően intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez az egyes nyomozó szervek haté-

kony működésének biztosítása érdekében; 

e) a titkos adatszerző és információgyűjtő tevékenység vonatkozásában gondoskodik a 

Gyöngyös Rk hatáskörébe utalt feladatok teljesítéséről; 

f) bírói engedélyhez kötött tevékenység esetén gondoskodik a kérelem előterjesztéséről, a 

törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a sürgősségi elrendelésről, továbbá a kü-

lönleges eszköz alkalmazásának megszüntetéséről; 

g)  határoz a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai sze-

mélyi védelméről; 

h) felelős az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikába történő adat-

szolgáltatásért; 

i) felelős a körözési tevékenység irányításáért; 

j) gondoskodik a bűnmegelőzési feladatok végrehajtásáról; 

k) gondoskodik az áldozatsegítői tevékenység végrehajtásáról;  

l) jogszabályban meghatározottak szerint hozzátartozók közötti erőszak veszélyének észle-

lése esetén gondoskodik a jelzési és együttműködési kötelezettség teljesítéséről; 
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m) a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvényben és a 

miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően gondoskodik a távoltartás jogintézmé-

nyéből a Rendőrségre háruló feladatok végrehajtásáról; 

n) a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készült nemzeti stratégiai programban 

foglalt elvek alapján meghatározza a kábítószerekkel kapcsolatos bűnüldözési feladatok 

vonatkozásában a rövid és hosszabb távú célok elérését szolgáló feladatokat; 

o) gondoskodik a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.)  27. 

(1) bekezdésében meghatározott esetekben díjkitűzés elrendeléséről 

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. 

 

17. A Kapitányságvezető rendészeti feladatkörében: 

a) folyamatosan értékeli és elemzi a Gyöngyösi Rk. illetékességi területének közbiztonsági 

helyzetét, a gondoskodik a közbiztonsági feladatok végrehajtásáról; 

b) felelős a folyamatos járőr- és őrszolgálatok teljesítéséhez szükséges feltételek biztosításá-

ért, végrehajtja a Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról szóló ORFK utasításban részére 

meghatározott feladatokat; 

c) a körzeti megbízotti tevékenység közvetlen szakmai irányítását a Közrendvédelmi Osz-

tály vezetője útján végzi; 

d) felelős az objektumőrzési, vonatkísérési és más biztosítási feladatok végrehajtásáért; 

e) felelős az előállítottak és a rendőrségi fogdában fogva tartottak őrzéséért, kíséréséért;  

f) megbízza a gyorsított bírósági eljárásban, a tulajdon elleni szabálysértés lefolytatása során 

és a szabálysértési előkészítő eljárásban a rendőrkapitányság képviseletét ellátó személyt; 

g) gyakorolja a szabálysértési hatóság vezetőjének hatáskörét; 

h) ellenőrzi a bírságolási tevékenység törvényességét; 

i) felelős a különleges jogrendi időszakra vonatkozó feladatok szervezéséért és teljesítésé-

ért, az intézkedési tervek elkészítéséért, az egyes védelmi feladatok ellátásában, rendkí-

vüli intézkedések végrehajtásában történő közreműködésért;  

j) felelős a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatos feladatok vég-

rehajtásáért; 

k) felelős a házi őrizet, valamint a lakhelyelhagyási tilalom előírásai megtartásának ellenőr-

zéséért; 

l) felelős a folyamatos balesethelyszínelői tevékenység biztosításáért, mely során értékeli és 

elemzi a közlekedési helyzet alakulását;  

m) gondoskodik a hatáskörébe utalt közúti, vasúti és légi közlekedés rendjével kapcsolatos 

feladatok végrehajtásáról; 

n) gondoskodik a baleset-megelőzési tevékenység ellátásáról; 

o) részt vesz a Védelmi Bizottság, valamint a Bűnmegelőzési Közbiztonsági és Áldozatvé-

delmi Bizottság munkájában; 

p) felelős a jogellenes bevándorlás visszaszorítását és a hozzá kapcsolódó más jogellenes 

cselekmények megelőzését, felderítését, megszakítását szolgáló mélységi ellenőrzések 

helyi szintű feladatainak ellátásáért; 

q) gondoskodik a Schengeni Információs Rendszer üzemeltetéséből adódó, a rendőrkapi-

tányságot érintő feladatok végrehajtásáról. 

 

18. A Kapitányságvezető Gyöngyösi Rk. illetékességi területén a rendőrség szolgálati szabályza-

táról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet (továbbiakban: Szolgálati Szabályzat): 

a) 26.§ (3) bek f) pontja alapján a fokozott ellenőrzést; 

b) a 44.§ (5) bek. b) pontja alapján útzár alkalmazását; 
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c) az 51.§ (3) bek. alapján csapaterő alkalmazását; 

a) a 84. § alapján az irányítása alatt álló szerv, szervezeti egység vagy szervezeti elem vo-

natkozásában készenlétet rendelhet el. 

 

19. A Kapitányságvezető közigazgatási hatáskörében: 

a) ellátja az elsőfokú közigazgatási hatóság vezetőjének hatáskörét; 

b) gondoskodik a fegyver-engedélyek kiadásával, a figyelmeztető jelzéssel és a pirotechni-

kai tevékenységgel kapcsolatos engedélyezési feladatok ellátásáról; 

c) gondoskodik a hatósági engedélyek kiadásáról az egyéni és a társas vállalkozás keretében 

folytatandó személy-és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységre az Rtv. 

28. (1) bekezdésében meghatározottak szerint; 

d) felelős a közúti közlekedési bírság kiszabásával kapcsolatos hatósági feladatok végrehaj-

tásáért; 

e) felelős az eltűnt személy felkutatásával kapcsolatos eljárás végrehajtásáért; 

f) felelős a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárás lefolytatásáért; 

g) a hatáskörébe tartozó közérdekű bejelentések és panaszok ügyében megteszi a szükséges 

intézkedéseket, gondoskodik a panaszosok jogainak biztosításáról; 

h) a rendőri intézkedés elleni panaszok tárgyában első fokon eljár; 

i) felelős a fegyveres biztonsági őr, a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvé-

delmi őr, a mezőőr, a hegyőr, a halászati őr, a hivatásos vadász, az erdészeti szakszemély-

zet, a jogosult erdészeti szakszemélyzet, az erdővédelmi szolgálat tagja, továbbá a közte-

rület-felügyelő intézkedése, annak elmulasztása, valamint kényszerítő eszköz alkalma-

zása miatt benyújtott panaszt elbírálásáért; 

j) felelős a mezőőrök és a hegyőrök szakmai felügyeletéért; 

k) a jogszabályban meghatározottak szerint köteles eljárni, kivizsgálni, illetve kivizsgáltatni 

a rendkívüli események, a fegyverhasználat és a kényszerítő eszközök alkalmazásának 

körülményeit; 

l) a jogszabályban meghatározottak szerint köteles a hozzátartozók közötti erőszak miatti 

ideiglenes megelőző távoltartással összefüggő eljárás lefolytatására. 

 

 

9. Adatvédelem és információbiztonság 

 

20. A Kapitányságvezető 

a) gondoskodik a Gyöngyösi Rk. adatkezelésének törvényességéről, az adatvédelmi szabá-

lyok megtartásáról, valamint ellátja az információs önrendelkezési jogról és információ-

szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. ápri-

lis 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott felada-

tokat; 

b) a Mavtv. és a végrehajtásáról szóló Korm. rendeletben, továbbá a vonatkozó ORFK uta-

sítás alapján gyakorolja a minősített adatot kezelő helyi szerv vezetőjét megillető ha-

tásköröket, ellátja a minősítő részére fenntartott jogköröket és feladatokat, gondoskodik 

a nemzeti és a külföldi minősített adatok védelmére vonatkozó jogszabályok érvényre jut-

tatásáról, a minősített adatok védelméhez szükséges személyi, adminisztratív, fizikai és 

elektronikai biztonsági követelmények érvényesítéséről; 

c) a Gyöngyösi Rk. biztonsági vezetője útján gondoskodik a minősített adatok védelmének 

betartásáról; 

d) gondoskodik a Gyöngyösi Rk. Adatvédelmi Szabályzata, valamint Biztonsági Szabály-

zata kiadásáról; 
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e) biztosítja a Gyöngyös Rk statisztikai és a nem rendőrségi országos nyilvántartások felé 

fennálló adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítését, gondoskodik az adatszolgáltatás 

ellenőrzéséről;  

f) felelős a Gyöngyös Rk elektronikai eszközeinek és informatikai rendszerének rendelte-

tésszerű működéséért, a biztonsági szabályok betartásáért;  

g) a vonatkozó jogszabályok és belső normák alapján gondoskodik a Gyöngyös Rk iratke-

zelési rendszerének kialakításáért;  

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

alapján felelős a Gyöngyös Rk – mint iratképző szerv – számára meghatározott köve-

telmények teljesítéséért, az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár 

kialakításáért és működtetéséért, az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és 

személyi feltételek biztosításáért; 

 

 

IV. FEJEZET 

A HELYETTESÍTÉSI RENDJE  

 

21. A Kapitányságvezetőt távolléte, akadályoztatása esetén teljes jogkörben a bűnügyi osztályve-

zető helyettesíti. E minőségben a helyettesítő a Gyöngyösi Rk. teljes személyi állományának 

elöljárója. 

  

22. A helyettesítés további sorrendje: 

a) a bűnügyi osztályvezető távolléte, akadályoztatása esetén a közrendvédelmi osztályve-

zető;  

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

letve akadályoztatása esetén az egyedileg kijelölt személy jár el. 

 

23. A kapitányságvezető helyettesítését ellátó vezető nem jogosult – halaszthatatlan esetet kivéve 

– személyügyi döntést hozni.  

 

24. 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.) MRFK intézkedésben meghatározott rend-

őrkapitányi jogköröket, valamint megteszi az elsődleges intézkedéseket, ezekről az ott megha-

tározottak szerint a szerv vezetőjének jelentést tesz. A TIK ügyeletese szolgálati tevékenységé-

vel összefüggésben jogosult a helyi szervek személyi állománya részére utasítást adni. 
 

25. A TIK működésére vonatkozó, fent megjelölt normák alapján a bűnügyi és közlekedésrendé-

szeti szakterület készenlétes parancsnoka (vezető ügyeletes) valamint a TIK ügyeletvezetője a 

szerv vezetőjének jogkörében eljárva a részére meghatározott kérdésekben dönt, aláírási jogo-

sultsággal rendelkezik. 

 
26. A bűnügyi osztályvezető és a vizsgálati osztályvezető - távollétük, akadályoztatásuk esetén - 

az általuk irányított osztályok tekintetében egymás szervezetszerű helyettesei. Mindkét osztály-

vezető egyidejű távolléte esetén szervezetszerű helyetteseik az alosztályvezetők.  
 

27. A közrendvédelmi osztályvezető és a közlekedésrendészeti osztályvezető – távollétük, akadá-

lyoztatásuk esetén – az általuk irányított osztályok tekintetében egymás szervezetszerű helyet-

tesei. Mindkét osztályvezető egyidejű távolléte esetén szervezetszerű helyetteseik az alosztály-

vezetők.  
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28. Az Igazgatásrendészeti Osztály vezetőjét távolléte és akadályoztatása esetén az osztályvezető-

helyettes helyettesíti, együttes távollétük esetén a helyettesítés egyedi kijelölés alapján történik. 

 

 

V. FEJEZET 

A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RÉSZÉRE JOGSZABÁLYBAN  

MEGÁLLAPÍTOTT JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK 

ÁTRUHÁZÁSA 
 

29. A Kapitányságvezető a teljesítményértékelési jogkört a vezetésük alatt álló állomány tekintet-

ében az osztályvezetőkre, a zászlósok és tiszthelyettesek vonatkozásában legalább alosztályve-

zetői beosztású elöljáróra ruházza át. 

 

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

a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adatkezelésének rendjé-

ről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a hivatalvezetőre, mint 

biztonsági vezetőre ruházza át. 

 

31. A Kapitányságvezető a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgá-

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

Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a Gyöngyös Rk-n vezetői beosztást betöltőkre veze-

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

igénybevételének engedélyezését átruházza.  
 

32. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából az osztályvezetők az irányításuk alá tartozó 

személyi állomány vonatkozásában engedélyezik a többlet szolgálat elrendelését, az osztályve-

zetők és alosztályvezetők tekintetében a többlet szolgálat elrendelésének jogát magának tartja 

fenn. 
 

33. A Gyöngyös Rk nyomozó szerveinek vezetői gyakorolják a nyomozóhatóság vezetőjének 

mindazon jogköreit, melyeket a jogszabály nem utal kizárólagosan a nyomozóhatóság vezető-

jének jogkörébe. 

 

34. A hivatalvezető, mint az elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezető fel-

adata átruházott jogkörében az iratkezelési tevékenység szakmai irányítása, felügyelete és el-

lenőrzése. 

 

35. Átruházott jogkörében az objektumparancsnok az Őr- Járőrszolgálati Alosztály vezetője.  
 

36. A Kapitányságvezető a különleges jogrendi időszak feladataira való felkészülés szervezésével, 

ellenőrzésével az Őr- Járőrszolgálati Alosztály vezetőjét megbízhatja, aki ez esetben a Kapi-

tányságvezető feladatkörében jár el. 

 

 

VI. FEJEZET 

KIADMÁNYOZÁS 

 

 

37. A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. E jogköröket úgy 

kell alkalmazni, hogy a jogszerűségi és szakszerűségi követelmények érvényesülése mellett 

biztosítsa a gyors ügyintézést. 

 



12 

38. A Kapitányságvezető kiadmányozza: 

a) a hatáskörébe utalt ügyekben a megyei rendőr-főkapitányságok, rendőrkapitányságok, ha-

tárrendészeti kirendeltségek, a megyei rendőrfőkapitány és helyettesei, a megyei szakirá-

nyító szervek, a fegyveres- és rendvédelmi szervek, az államigazgatási szervek, a bírósá-

gok és ügyészségek vezetői, valamint az alapvető jogok biztosa részére készített iratokat; 

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

sokkal összefüggő iratokat; 

c) a többlet szolgálatok elrendelését; 

d) a kapitányságvezetői intézkedéseket, a Gyöngyösi Rk. hatáskörébe tartozó normatív in-

tézkedéseket;  

e) T-ellátmány előleg elszámolást;  

f) a titkos információgyűjtő munkával kapcsolatos pénzügyi bizonylatokat;  

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

leveleket, a közigazgatási eljárásban keletkezett határozatokat, végzéseket;  

h) a Gyöngyösi Rk. illetékességi területén elrendelt fokozott ellenőrzés és útzár alkalmazása 

tárgyában hozott döntést; 

i) a leltárfelelősségi megállapodásokat a Gyöngyösi Rk. teljes személyi állománya vonatko-

zásában; 

j) a személyi állomány munkaköri leírásait, a közvetlen alárendeltségébe tartozó személyek 

betekintési engedélyeit és hozzáférési jogosultságait; 

k) az adózásra, a családi kedvezmény érvényesítésére vonatkozó nyilatkozatot;  

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

m) mindazon ügyiratokat, amelyeket hatáskörébe von. 

 

39. A bűnügyi, a vizsgálati, a közlekedésrendészeti, a közrendvédelmi osztályvezető, mint a Gyön-

gyösi Rk. nyomozószervének vezetője jogosultak: 

a) szakterületéhez tartozó egyes bűncselekmények nyomozása során keletkező a nem kizá-

rólagosan a nyomozó hatóság vezetőjének jogkörébe tartozó kiadmányokat kiadmá-

nyozni; 

b) a bűnügyi őrizetes, előzetesen letartóztatott, valamint a nyomozási cselekmény elvégzése 

érdekében kiadott elítélt és javítóintézeti nevelés alatt álló fiatalkorú esetében hivatali 

munkaidőben az átkísérési utasítást kiadmányozni; 

c) a nyomozási terveket jóváhagyni. 

 

40. A hivatalvezető, mint biztonsági vezető kiadmányozza, illetve aláírja: 

a) a Gyöngyösi Rk. személyi állománya részére kiadott személyi biztonsági tanúsítványokat; 

b) a Gyöngyösi Rk. személyi állománya részére kiadott felhasználói engedélyeket; 

c) a Gyöngyösi Rk., mint minősített adatot kezelő szerv által kezelt minősített iratok meg-

semmisítéséről szóló jegyzőkönyveket; 

d) a minősített adat biztonságának megsértésével összefüggő jelentéseket; 

e) minősített adatok kezelésének engedélyezése iránti kérelmet; 

f) minősített adatok elektronikus feldolgozásának engedélyezése iránti kérelmet; 

g) minősített adatok elektronikus feldolgozásának ismételt engedélyezése iránti kérelmet; 

h) a Gyöngyösi 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. 
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41. A hivatalvezető, mint az elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezető kiad-

mányozza, illetve aláírja ezen feladatával összefüggésben keletkezett iratokat, elkészíti és ki-

adja a Gyöngyösi Rk. Másolatkészítési Szabályzatát és az Elektronikus Aláírási és Elektronikus 

Bélyegzési Szabályzatát. 

 

42. Az osztályvezető jogállású vezetők, valamint a hivatalvezető és őrsparancsnok kiadmányozzák, 

illetve aláírják: 

a) a Kapitányságvezető kizárólagos kiadmányozási jogkörébe nem tartozó, jogszabály vagy 

belső norma, illetőleg ezen Ügyrend által feladatkörébe utalt ügyiratokat; 

b) az alárendelt állomány hozzáférési jogosultságait; 

c) a kapitányságvezető által külön utasításban vagy egyedi rendelkezés alapján feladatkö-

rébe utalt ügyiratokat; 

d) a feladatkörébe vont ügyiratokat. 

 

43. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából az osztályvezető jogállású vezetők kiadmá-

nyozzák: 

a) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alap-

ján lefolytatott közigazgatási hatósági eljárások során hozott végzéseket és határozatokat; 

b) a napi munkába járási, hazautazási költségtérítés igénylése nyilatkozatot; 

c) az adatkezelési rendszerekhez hozzáférési jogosultság kezdeményezésére, meghatározá-

sára vonatkozó iratot. 

 

44. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából az igazgatásrendészeti osztályvezető gyako-

rolja a kiadmányozást: 

a) a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére vonatkozó elsőfokú hatósági jogköré-

ben; 

b) a polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló Kormányrendeletben meghatározott en-

gedélyezési, nyilvántartási és ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggésben; 

c) a fegyver-engedélyügyi tevékenység ellátása esetén; 

d) a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység elsőfokú enge-

délyügyi feladatainak ellátása esetén; 

e) az igazgatásrendészeti szakterületet érintő, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény alapján folytatott közigazgatási hatósági eljárásokkal kapcsolatban;  

f) szabálysértési hatósági feladatok ellátásával kapcsolatban;   

g) a helyszíni bírságok végrehajtási tevékenysége során hozott döntésekben;  

h) a külföldi szabálysértési jogsegély tevékenysége során hozott döntésekben; 

i) a bírósági végrehajtás tevékenysége során hozott döntésekben; 

j) az elővezetésről szóló határozatokban.  

 

45. A Kapitányságvezető, mint a szabálysértési hatóság vezetője kiadmányozási jogát az igazga-

tásrendészeti osztályvezető mellett, az ügydöntő határozatok tekintetében az osztályvezetőt he-

lyettesítő kiemelt főelőadóra is delegálja. 

 

46. Az igazgatásrendészeti osztályvezető, illetve kiemelt fegyverügyi főelőadója a fegyverügyek 

közigazgatási eljárásaiban a rendszeresített hatósági engedélyekbe, okmányokba az engedélye-

zett döntéseket rögzíti.  

 

47. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából a Gyöngyösi Rk. közlekedésrendészeti, köz-

rendvédelmi osztályvezetői gyakorolják a kiadmányozást az alárendelt állomány által kiszabott 

helyszíni bírságokra tekintettel: 

a) kiküldött tájékoztatások vonatkozásában; 
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b) 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; 

c) kiszabott helyszíni bírság tekintetében benyújtott részletfizetési, halasztási és méltányos-

sági kérelmek elutasítása vonatkozásában. 

 

48. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából a Gyöngyösi Rk. közlekedésrendészeti és igaz-

gatásrendészeti osztályvezetője gyakorolja a kiadmányozást közúti közlekedésről szóló 1988. 

évi I. törvényben (továbbiakban: Kkt.) előírtak megsértése miatt folytatott közigazgatási ható-

sági eljárás során. 

 

49. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából  

a) a Kkt. 20. § (1) bekezdés a-j) pontjába ütköző jogsértések esetén a döntéseket az AETR 

bélyegzővel vagy ellenőri kártyával rendelkező állomány;  

b) a Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjába ütköző jogsértések esetén a tájékoztatót, valamint a 

hatáskörébe utalt helyszíni bírság ügyekben keletkezett iratokat a Gyöngyösi Rk. közte-

rületi állománya kiadmányozza. 

 

50. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkal-

mazható távoltartás tekintetében szükséges ideiglenes megelőző távoltartási határozat kiadmá-

nyozására jogosult minden osztály-, és alosztályvezető, a hozzátartozók közötti erőszak keze-

lésével összefüggő rendőrségi feladatok végrehajtásáról szóló 2/2018. (I 25.) ORFK utasítás 2. 

pont e) alpontja alapján kijelölt személyi állomány. 
 

51. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából hivatali munkaidőben az osztályvezetők, hiva-

tali munkaidőn kívül az ügyeletes parancsok és szolgálatirányító parancsnok jogosult: 

a) jóváhagyni a rendkívüli őr felállítása esetén az őrutasítást, melyet a szolgálatirányító pa-

rancsok készít; 

b) kiadmányozni a szabálysértési őrizetes, közbiztonsági őrizetes, a büntetés-végrehajtási 

őrizetbe vett elítélt esetében az átkísérési utasítást; 

c) kiadmányozni a bíróság vagy az ügyészség által elrendelt fogvatartás esetén az átkísérési 

utasítást; 

d) az előállított személy vonatkozásában az előállítása időtartamának meghosszabbítását. 

 

52. A nyomozószerv vezetője nevében és megbízásából feladata ellátása során hivatali munkaidőn 

túl a bűnügyi és közlekedésrendészeti szakterület készenlétes parancsnoka (vezető ügyeletes) 

jogosult kiadmányozni a 39. pont a) alpontban írtakat és a hivatalai munkaidőn túl keletkezett, 

halaszthatatlan nyomozási cselekmények iratait. 

 

53. A nyomozószerv vezetőjének nevében és megbízásából a büntetőeljárás során a Bűnügyi és a 

Vizsgálati Osztály alosztályvezetői, valamint a Körzeti Megbízotti Alosztály vezetője jogosult 

az 39. pont a) és b) alpontban írtakat kiadmányozni és a nyomozási terveket jóváhagyni. 
 

54. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából a Közrendvédelmi Osztály vezetője gyakorolja 

a kiadmányozást az elzárással is büntethető szabálysértések vonatkozásában a rendőrség hatás-

körébe utalt bírósági eljárást előkészítő eljárások során hozott határozatok, átiratok tekinteté-

ben. 
 

55. Az osztályvezetők szervezetszerű helyettesei és az alosztályvezetők jogosultak az osztályveze-

tők kiadmányozási jogának gyakorlására. 
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56. A nyomozószerv vezetőjének nevében és megbízásából a büntetőeljárás során az eljáró rendőr 

kiadmányozza az idézéseket, értesítéseket. 
 

57. A szabálysértési hatóság részéről eljáró személy kiadmányozza a szabálysértési eljárás során 

az idézéseket, értesítéseket és az ügyben hozott határozatot - figyelemmel a Szabs. tv. 96. (1) 

bekezdés g) pontjára. 
 

58. A helyszíni bírságolásra feljogosított állomány kiadmányozza - figyelemmel az Szolgálati Sza-

bályzat 9. (l) bekezdésére - a helyszíni bírságot. 
 

59. A Kapitányságvezető nevében és megbízásából az eljáró rendőr kiadmányozza az elzárással is 

büntethető szabálysértések vonatkozásában a rendőrség hatáskörébe utalt bírósági eljárást elő-

készítő eljárások során az idézéseket és értesítéseket. 

 

60. A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. 

rendelet 3.§. 1. bekezdése alapján valamint a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további vé-

delmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI.3.) Korm rendelet 5.§. 11. bekezdésben kapott fel-

hatalmazás alapján a rendőrkapitányság hivatásos szolgálatot teljesítő állomány, a járványügyi 

hatáskörrel kapcsolatos kereskedelmi hatósági ellenőrzés során elkészített jegyzőkönyvet kiad-

mányozza. 

 

61. A kereskedelmi hatósági ellenőrzés során elkészített jegyzőkönyv alapján az üzlet ideiglenes 

bezárásáról rendelkező határozatot a kapitányságvezető megbízásából kiadmányozza: 

a) a közrendvédelmi osztály vezetője, távollétében a helyettesítési feladatokat ellátó sze-

mély, továbbá; 

b) az alosztály jogállású rendőrőrs parancsnoka, vagy távollétében a helyettesítési feladato-

kat ellátó személy.  

 

62. A szolgálatirányító parancsnok aláírja a feladatellátásával összefüggő iratokat. 
 

63. A szolgálati viszony  

a) létesítésével kapcsolatos, a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan leg-

alább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott jognyilatkozatról zára-

dékolással hiteles papíralapú kiadmány elkészítésére a személyügyi előadó, távollétében 

az őt helyettesítő, munkaköri leírásában feljogosított személy jogosult; 

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

szüntetésére irányuló, a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott jognyilatkozatról – amennyi-

ben az elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése, vagy a kézbesítési vélelem 

szabályainak alkalmazása bármely okból nem lehetséges – záradékolással hiteles papír-

alapú kiadmány elkészítésére a személyügyi előadó, távollétében az őt helyettesítő, mun-

kaköri leírásában feljogosított személy jogosult; 

 

64. A fegyelmi vagy 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 hivatalvezető, távollétében az erre a munkaköri leírásban feljogosított személy jo-

gosult. 

 

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

biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott határozatról – amennyiben az elektronikus 
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dokumentum elektronikus kézbesítése, vagy a kézbesítési vélelem szabályainak alkalmazása 

bármely okból nem lehetséges – záradékolással hiteles papíralapú kiadmány elkészítésére a 

hivatalvezető, távollétében az erre a munkaköri leírásban feljogosított személy jogosult. 
 

66. Az 63-64. pontban nem szabályozott esetekben – a kiállító nem természetes személy nevében 

– az elektronikus iratról záradékolással papír alapú kiadmány készítésére jogosult az erre mun-

kaköri leírásában feljogosított személy. 

 

67. Elektronikus iratról készült papír alapú kiadmányt záradékolhat:  

a) a kiadmányozásra jogosult személy; 

b) az ügy intézésére kijelölt személy, az ügy előadója, aki az ügyet döntésre előkészítni; 

c) az Iratkezelési Szabályzatról szóló ORFK utasításban (a továbbiakban: ISZ) meghatáro-

zott ügykezelő. 

 

68. Papír alapú iratról elektronikusan hiteles irat készítésére jogosult a Másolatkészítési Szabály-

zatban és az erre munkaköri leírásában feljogosított személy. 

 

69. Iratot csak az Ügyrendben meghatározott kiadmányozási/aláírási joggal rendelkező sze-

mély írhat alá. 

 

70. Az ügyintézők aláírással kapcsolatos jogosultságait és feladatait munkaköri leírásuk tartal-

mazza. 

 

71. A kötelezettség-vállalás rendjét, meghatározott beosztásokhoz kötött mértékét külön MRFK 

intézkedés tartalmazza. 

 

 

VII. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS VEZETŐI FELADATOK 

 

72. A Gyöngyösi Rk. minden vezetője:  

a) személyes felelősséggel tartozik az általa vezetett szervezet, szervezeti elem, illetve irá-

nyítása vagy szakmai irányítása alatt álló szolgálati ághoz tartozó szervezetek tevékeny-

ségéért, azok törvényes és szakszerű működéséért, továbbá különleges jogrenddel kap-

csolatos időszaki felkészüléséért, tervezéséért, szervezéséért, a különleges jogrend idő-

szakához kapcsolódó feladatok végrehajtásáért;  

b) szervezeti eleme tevékenységének éves munkájáról beszámolót készít;  

c) gondoskodik a szervezeti elemre vonatkozó vezetői rendelkezések maradéktalan érvénye-

sítéséről, a szakterületét érintő feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről, a külön utasí-

tásban meghatározott jelentési kötelezettségek teljesítéséről; 

d) tevékenysége során érvényesíti a hosszú-, közép-, rövidtávú stratégiai célkitűzéseket, 

gondoskodik arról, hogy a stratégiai feladatokkal a beosztott személyi állomány azono-

suljon; 

e) A jogszabályokban, közjogi szervezetszabályzó eszközökben és egyéb jogi szabályozó 

eszközökben meghatározott szempontok figyelembevételével – a Rendőrség Ellenőrzési 

Szabályzatáról szóló ORFK utasításban előírt eljárási rend betartásával – szakmai, va-

lamint a belső ellenőrzés keretében vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzést végez, 

illetve végeztet.  

f) gyakorolja - a közvetlenül alárendelt vezetőkön keresztül - a hatáskörébe utalt ügyekben és 

feladatkörökben a vezetői, irányítói és szakmai irányítói jogköröket, oly módon, hogy a 
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vezető által adott utasítások, azok címzettjei, a végrehajtás határidői és felelősei egy-

értelműen megállapíthatók legyenek;  

g) indokolt esetben a szolgálati út betartásával kezdeményezi jogszabály, közjogi szervezet-

szabályozó eszköz vagy egyéb jogi szabályozó eszköz kibocsájtásának előkészítését, ki-

adását, módosítását, vagy hatályon kívül helyezését, képviselve a szolgálati ág sajátossá-

gait, részt vesz a Rendőrséget érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszkö-

zök, és egyéb jogi szabályozó eszközök előkészítésében, kidolgozásában, véleményezé-

sében, deregulációs célú felülvizsgálatában; 

h) részt vesz a szakterületére vonatkozó koncepciók, stratégiai és innovációs tervek kidolgo-

zásában, képviseli a vezetése alatt álló szervezeti elemet a feladatkörébe tartozó kérdé-

sekben; 

i) rendszeresen ellenőrzést végez az általa irányított szervezet szakmai tevékenysége feletti 

felügyelet gyakorlása és a korrupció megelőzése érdekében;  

j) kapcsolatot tart más rendvédelmi szervek és a társszervek azonos jogállású vezetőivel, 

intézkedéseket tesz az együttműködés fejlesztése érdekében;  

k) felelős a személyi állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetéért, cselekvési egységéért, szolgá-

lati fegyelméért, részt vesz a döntés előkészítésében és javaslatát felterjeszti a személy-és 

munkaügyi, szervezési, elismerési, fegyelmi és kártérítési ügyekben; 

l) részt vesz a személyi állomány képzésének és továbbképzésének, idegen nyelvi kép-

zésének megszervezésében; 

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

telek biztosítása, az eszközök ésszerű és takarékos használata érdekében; 

n) gondoskodik szakterületén az anyagi és technikai szakutasítások betartásáért, illetve az 

állomány részére kiadott anyagi, technikai eszközök rendeltetésszerű felhasználásáért, 

karbantartásáért;  

o) a személyi állomány szociális és lakhatási támogatása érdekében a vonatkozó szabályok-

ban meghatározottak szerint gyakorolja a javaslattételi, hozzájárulási, engedélyezési jo-

gosultságokat a benyújtott kérelmek intézése során; 

p) szakterülete vonatkozásában részt veszt a Rendőrség, illetőleg a Gyöngyösi Rk.: 

pa) fejlesztési és stratégiai elképzeléseinek kialakításában;  

pb) nemzetközi kapcsolatainak alakításában; 

pc) a szakterületét érintő szerződések előkészítésében;  

pd) innovációs és minőségfejlesztési programjának megvalósításában;  

pe) a Heves MRFK szóvivőivel együttműködve a sajtó-és tömegtájékoztatási tevé-

kenységben; 

pf) az alárendelt alosztályvezetők vonatkozásában ellátja a kontrollvezető feladatait; 

q) tevékenysége során biztosítja az ügykezelési szabályok betartását, a munkahelyi balesetek 

megelőzését szolgáló, továbbá járványügyi, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások 

érvényesülését; 

r) felelős az általa irányított szervezeti elem adminisztrációs munkájáért, a statisztikai ada-

tok pontosságáért és határidőre való felterjesztéséért a megyei szakirányítás felé;  

s) az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. 3. § (1) és 

(2) bekezdésében meghatározott vezetők a külön jogszabályban előírt időszakonként és 

módon teljesíteni kötelesek a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségüket; 

t) szakterületét érintően figyelemmel kíséri a tudományos eredményeket, lehetőségeinek ke-

retei között gondoskodik azok hasznosításáról, köteles elősegíteni beosztottai részére a 

rendészeti tudományos munka fő irányaival összhangban lévő tudományos tevékenysé-

gét; 

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

nyert információk felhasználásáról; 
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v) külön jogszabályban meghatározottak szerint köteles eljárni, kivizsgálni, illetve kivizs-

gáltatni a rendkívüli események és a kényszerítő eszközök alkalmazásának körülményeit; 

w) megteszi a szükséges intézkedéseket a hozzá beérkezett, illetőleg felterjesztett rendőri in-

tézkedések elleni panaszok, továbbá közérdekű bejelentések, egyéb panaszok ügyében; 

x) törekszik megismerni beosztottjai életvitelét, aktuális gondjait, a parancsnoki gondosko-

dás elvének megfelelően beosztottai irányában a jogszabályi keretek között megadja, alá-

rendelt parancsnokaitól megköveteli a tőlük elvárható segítséget; 

y) felelős a szolgálati gépjárművek igénybevételével kapcsolatos szabályok betartásának el-

lenőrzéséért; 

z) figyelemmel kíséri az állománya egészségügyi, fizikai és pszichikai  alkalmasságának 

helyzetét, a személyügyi és egészségügyi szakszolgálattal együttműködve megteszi a 

szükséges intézkedési javaslatát;  

aa) részt vesz a Heves MRFK Esélyegyenlőségi tervének végrehajtásában; 

bb) személyes adatok adatkezelése és továbbítása során betartja és betartatja a törvényekben 

előírt szabályokat, végrehajtja a jogszabályokban és belső normákban előírt feladatokat, 

felelős az általa vezetett szervezeti elem által kezelt adatok pontosságáért, teljességéért és 

- ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségéért, valamint azért, hogy 

az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani; 

cc) felelős az általa vezetett szervezeti elem által kezelt közérdekű illetve közérdekből nyil-

vános adat törvényben előírtak szerint történő megismerésének biztonságáért, végrehajtja 

a jogszabályokban és belső normákban ezzel kapcsolatos feladatokat; 

dd) minősítési jogkörrel rendelkező vezetők gyakorolják a minősített adatok védelméről szóló tör-

vényben, a vonatkozó kormányrendeletekben foglalt jogköröket, különösen a minősítés felül-

vizsgálatával, a minősített adat nyilvánosságra hozatalával, külföldre továbbításával, illetve köz-

reműködő részére történő átadásával összefüggésben;  

ee) elkészíti a tiszti állománycsoportú beosztottjai teljesítményértékelését, kontrollvezetőként jóvá-

hagyja a helyettese, alosztályvezetői által értékelt teljesítményt;  

ff) állományvédelmi ellenőrzésekben vesz részt.  

 

73. Tevékenysége során biztosítja: 

a) az adatkezelés törvényességét; 

b) az ügykezelési, adat-, minősített adat és titokvédelmi szabályok megtartását. 

 

74. A Vezető belső ellenőrzés keretében vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzés az alábbi-

akra terjed ki: 

a) a kiadmányozási jog gyakorlása; 

b) a gazdálkodási szabályzatban meghatározott jogkör gyakorlása; 

c) a jogszabályok, a kormányzati, felügyeleti szervi és vezetői döntések végrehajtásával kap-

csolatos szakmai, pénzügyi, gazdasági és más információk, a rendszeres vagy eseti sta-

tisztikai és egyéb adatok elemzése, értékelése; 

d) a beosztott vezetők és dolgozók rendszeres és eseti beszámoltatása a feladatok meghatá-

rozásáról és teljesítéséről, az intézkedések végrehajtásáról; 

e) közvetlen tapasztalat szerzése céljából a munkahelyen végzett helyszíni ellenőrzés; 

f) indokolt esetben az ellenőrzési terven kívüli ellenőrzések, vizsgálatok, adatvédelmi és 

ügykezelési ellenőrzés; 

g) a belső ellenőrzési rendszer folyamatos vizsgálata és fejlesztése. 
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VIII. FEJEZET 

VEZETŐI JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE 

 

75. A vezetői jogkörök közvetlenül, vagy közvetett módon a jogkör átruházása útján gyakorolha-

tóak. 

 

76. Közvetlen a jogkör gyakorlása, ha a jogosult vezető személyesen – vagy helyettese e minősé-

gében – jár el az ügyben. Közvetett a jogkör gyakorlása, ha a jogosult vezető ügyrendben, írás-

ban vagy szóbeli megbízással jogosítja fel a beosztottat a jogkör gyakorlására. Az így feljogo-

sított a jogosult vezető „nevében és megbízásából” jár el.  
 

77. Jogkör gyakorlásának átruházása esetén a jogosított saját nevében, „átruházott jogkörben” jár 

el. A jogkör gyakorlásának átruházásáról az ügyrendben, vagy más módon – írásban vagy szó-

ban – kifejezetten rendelkezni kell. 
 

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

rendelkező normák kifejezetten a meghatározott vezető hatáskörébe utalnak. Kivételt képez ez 

alól a vezető tartós távolléte, vagy akadályoztatása. A tartós távollét, vagy akadályoztatás té-

nyét a vezető, a vezető elöljárója, vagy a vezető helyettese állapítja meg. 
 

79. A helyettes az a vezető, akit ebbe a beosztásba kineveztek, a kinevezett helyettes  vezetője az 

általa helyettesített vezető személyi állományának. Ha helyettest nem neveztek ki, a helyette-

sítési feladatokat az a személy látja el, akit az illetékes vezető a közvetlen alárendeltjei közül e 

feladatokra kijelöl. A nem kinevezett helyettes csak a vezető távollétében elöljárója az állo-

mánynak. A vezető és a helyettese egyidejű távolléte,  vagy akadályoztatása esetén az ezzel a 

feladattal megbízott más vezető, ennek hiányában más beosztott látja el a vezetői jogköröket. 

 

 

IX. FEJEZET 

VEZETŐK RÉSZLETES FELADATAI 

 

80. A Bűnügyi Osztály vezetőjének (kapitányságvezető-helyettes) feladatai: 

a) a Bűnügyi Osztály személyi állományának szolgálati elöljárója, a Kapitányságvezető köz-

vetlen irányítása alatt a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, ön-

álló felelősséggel vezeti osztályát;  

b) a közlekedési bűncselekmények kivételével szervezi és a vizsgálati osztályvezetővel 

együtt szakmailag irányítja a kapitányság bűnügyi tevékenységét; 

c) a felderítő alosztályvezetőn és a bűnügyi technikai csoportvezetőn keresztül irányítja, 

szervezi, ellenőrzi a kapitányság Bűnügyi Osztályának munkáját; 

d) szakmailag irányítja a körzeti megbízottak bűnügyi tevékenységét; 

e) ellátja a nyomozóhatósági feladatokat, közvetlenül felelős a hatáskörébe tartozó elsődle-

ges és halaszthatatlan nyomozási cselekmények, a büntetőeljárások, bűnügyi megkeresé-

sek és egyéb a hatáskörébe utalt eljárások időbeni, törvényes, szakszerű lefolytatásáért, a 

bűncselekmények és az elkövetők felderítéséért, a tárgyi bizonyítékok felkutatásáért, rög-

zítéséért, az általa vezetett osztály működéséért, a feladattervben foglalt bűnügyi felada-

tok teljesítéséért, az eredményességért;  

f) a Gyöngyösi Rk. hatáskörébe tartozó bűnügyekben elrendeli a nyomozást;  

g) a bűnügyi helyzet alapján meghatározza a bűnmegelőző, bűnüldöző tevékenység fő irá-

nyait, időszerű és súlyponti kérdéseit, ennek megfelelően intézkedéseket tesz az egyes 

nyomozó egységek szükséges kapacitásainak biztosítása, a hatékonyabb működés érdek-

ében;  
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h) irányítja a rendőri bűnmegelőzési tevékenységet, szervezi az együttműködést az állam-

polgárokkal, azok öntevékeny szervezeteivel, az állami és társadalmi szervekkel; 

i) felelős a forrónyomos tevékenység szakmai irányításáért, a helyi szinten jelentkező fel-

adatok összehangolásáért; 

j) gondoskodik a rendőrkapitányságon folyó bűnügyi-technikai tevékenység szakszerűségé-

ről, irányítja a bűnügyi technikusok munkáját; 

k) felelős a szakszerű bűnjelkezelés végzéséért, a bűnjelkamra rendjéért, szakszerű kezelé-

séért, a nyilvántartás pontos vezetéséért, valamint a selejtezések időszerű végzéséért, 

rendszeresen ellenőrzi a bűnjelkezelő munkáját; 

l) kijelöli a kábítószer gyanúját keltő anyagok ideiglenes tárolóhelyét, felelős a büntetőeljá-

rás során lefoglalt kábítószer gyanúját keltő anyagok, illetve az egyéb módon a Gyöngyös 

Rk birtokába jutott kábítószerek, pszichotróp anyagok és egyes kábítószer-prekurzorok 

ideiglenes tárolására szolgáló tárolóhely – a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek 

szerinti – működéséért, működtetéséért; 

m) a bűnelemzés korszerű, tudományos eszközeit és módszereit is felhasználva értékeli és 

elemzi a bűnüldözési, a nyomozási munka rendőrkapitánysági tapasztalatait, elkészíti e 

vonatkozásban a jelentéseket, terveket;  

n) a titkos információgyűjtések, előkészítő eljárások és a büntetőeljárások során gondosko-

dik a Gyöngyösi Rk. hatáskörébe utalt feladatok teljesítéséről, az ügyészi, valamint a bírói 

engedélyhez kötött leplezett eszközök alkalmazása iránti előterjesztésekről, sürgősségi el-

rendeléséről, illetőleg javaslatot tesz a leplezett eszközök alkalmazásának megszünteté-

sére;  

o) folyamatosan ellenőrzi a titkos információgyűjtés szabályainak betartását, érvényesülését, 

valamint a leplezett eszközök alkalmazásának jogszerűségét, a körzeti megbízottak nyo-

mozati cselekményét; 

p) gondoskodik a bűnügyi adatkezelési (információs, nyilvántartási) rendszerek folyamatos 

működéséről és előírásszerű használatáról, az adatvédelmi szabályok betartásáról, vala-

mint szervezi, irányítja és koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat;  

q) felelős a panaszfelvételi munkáért, az előírt tanú-, és áldozatvédelmi feladatok teljesíté-

séért; 

r) felelős a büntetőeljárás során a bizonyítási eszközök törvényes beszerzéséért és felhasz-

nálásáért;  

s) felügyeli a személy- és tárgykörözésről szóló törvényben és a kapcsolódó jogszabályok-

ban, normákban meghatározott körözési és adatszolgáltatási feladatokat; 

t) a Heves MRFK Bűnügyi Igazgatójának utasítása alapján jogosult bűnmegelőzési ellenőr-

zés végrehajtására; 

u) jogosult általános előállító helyiségek ellenőrzésére; 

v) felelős a hatáskörébe tartozó biztosítási feladatok szervezéséért, és végrehajtásáért; 

w) külön jogszabályban előírtak szerint köteles kivizsgálni a kapitányságvezető által hatás-

körébe utalt, illetve osztálya állományát érintő fegyverhasználatot, rendkívüli eseményt, 

kényszerítő eszközök alkalmazását;  

x) ellátja és irányítja a fogvatartottakkal, kényszerintézkedésekkel kapcsolatos bűnügyi fel-

adatokat, felelős a hatáskörébe tartozó, illetve az osztály állományát érintő fogvatartottak 

őrzési, átkísérési feladatainak végrehajtásáért;  

y) gondoskodik az osztály készenlétbe helyezés tervének naprakészségéről, mozgósítás ese-

tén az osztályra háruló a különleges jogrend időszakára vonatkozó tervben foglalt felada-

tok végrehajtásáról;  

z) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a bűnügyi szakterülethez kapcsolódó 

oktatási, képzési feladatokat;  
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aa)  az együttműködő elektronikus hírközlési szolgáltatók által rendelkezésre bocsátott adat-

kezelési rendszerek igénybevételével telefonforgalmazási adatszolgáltatásokat vesz 

igénybe és a büntetőeljárások során felhasználja a szolgáltatott adatokat; 

bb) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központról szóló jogszabályokban és 

a kapcsolódó ORFK normában meghatározottak szerint gondoskodik az adatszolgáltatási- 

és igénylési feladatok végrehajtásáról az Heves MRFK Bűnügyi Főigazgatóság felé. 

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

számára meghatározott feladatokat. 

dd) gyakorolja a kapitányságvezető nevében és megbízásából az Ügyrend VI. fejezetében 

meghatározott jogköröket, valamint az általános vezetői feladatokat; 

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

egyéb jogi szabályozó eszköz vagy egyedi vezetői utasítás hatáskörébe utal. 

 

81. A Vizsgálati Osztály vezetőjének feladatai:  

a) a Vizsgálati Osztály személyi állományának szolgálati elöljárója, a Kapitányságvezető 

közvetlen irányítása alatt a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, 

önálló felelősséggel vezeti osztályát;  

b) a közlekedési bűncselekmények kivételével szervezi és a bűnügyi osztályvezetővel együtt 

szakmailag irányítja a kapitányság bűnügyi tevékenységét; 

c) a nyomozó és a gazdaságvédelmi alosztályvezetőn keresztül irányítja, szervezi, ellenőrzi 

a kapitányság vizsgálati osztályának munkáját;  

d) szakmailag irányítja a körzeti megbízottak bűnügyi tevékenységét; 

e) ellátja a nyomozóhatósági feladatokat, közvetlenül felelős a hatáskörébe tartozó elsődle-

ges és halaszthatatlan nyomozási cselekmények, a büntetőeljárások, bűnügyi megkeresé-

sek és egyéb a hatáskörébe utalt eljárások időbeni, törvényes, szakszerű lefolytatásáért, a 

bűncselekmények és az elkövetők felderítéséért, a tárgyi bizonyítékok felkutatásáért, rög-

zítéséért, az általa vezetett osztály működéséért, a feladattervben foglalt bűnügyi felada-

tok teljesítéséért, az eredményességért;  

f) a Gyöngyösi Rk. hatáskörébe tartozó bűnügyekben elrendeli a nyomozást;  

g) eljár a hatáskörébe utalt büntető és közigazgatási ügyekben;  

h) a bűnügyi helyzet alapján meghatározza a bűnmegelőző, bűnüldöző tevékenység fő irá-

nyait, időszerű és súlyponti kérdéseit, ennek megfelelően intézkedéseket tesz az egyes 

nyomozó egységek szükséges kapacitásainak biztosítása, a hatékonyabb működés érdek-

ében;  

i) irányítja a rendőri bűnmegelőzési tevékenységet, szervezi az együttműködést az állam-

polgárokkal, azok öntevékeny szervezeteivel, az állami és társadalmi szervekkel; 

j) felelős a forrónyomos tevékenység szakmai irányításáért, a helyi szinten jelentkező fel-

adatok összehangolásáért; 

k) felügyeli a bűnjelkezelési tevékenységet, rendszeresen ellenőrzi a bűnjelkezelő munkáját; 

l) felelős a szakszerű bűnjelkezelés végzéséért, a bűnjelkamra rendjéért, szakszerű kezelé-

séért, a nyilvántartás pontos vezetéséért, valamint a selejtezések időszerű végzéséért, 

rendszeresen ellenőrzi a bűnjelkezelő munkáját; 

m) felelős a büntetőeljárás során lefoglalt kábítószer gyanúját keltő anyagok, illetve az egyéb 

módon a Gyöngyösi Rk. birtokába jutott kábítószerek, pszichotróp anyagok és egyes ká-

bítószer-prekurzorok ideiglenes tárolására szolgáló tárolóhely – a vonatkozó jogszabá-

lyokban előírt feltételek szerinti – működéséért, működtetéséért; 

n) a bűnelemzés korszerű, tudományos eszközeit és módszereit is felhasználva értékeli és 

elemzi a bűnüldözési, a nyomozási munka rendőrkapitánysági tapasztalatait, elkészíti e 

vonatkozásban a jelentéseket, terveket;  
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o) gondoskodik a bűnügyi adatkezelési (információs, nyilvántartási) rendszerek folyamatos 

működéséről és előírásszerű használatáról, az adatvédelmi szabályok betartásáról, vala-

mint szervezi, irányítja és koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat;  

p) felelős a panaszfelvételi munkáért, az előírt tanú-, és áldozatvédelmi feladatok teljesíté-

séért; 

q) felelős a büntetőeljárás során a bizonyítási eszközök törvényes beszerzéséért és felhasz-

nálásáért;  

r) felügyeli a személy- és tárgykörözésről szóló törvényben és a kapcsolódó jogszabályok-

ban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és egyéb jogi szabályozó eszközökben 

meghatározott körözési és adatszolgáltatási feladatokat; 

s) a Heves MRFK Bűnügyi Igazgatójának utasítása alapján jogosult bűnmegelőzési ellenőr-

zés végrehajtására; 

t) jogosult általános előállító helyiségek ellenőrzésére;  

u) felelős a hatáskörébe tartozó biztosítási feladatok szervezéséért, és végrehajtásáért;  

v) megteszi a szükséges intézkedéseket eltűnés esetén, felügyeli a rendkívüli halálesetekkel 

kapcsolatos közigazgatási eljárást;  

w) külön jogszabályban előírtak szerint köteles kivizsgálni a kapitányságvezető által hatás-

körébe utalt, illetve osztálya állományát érintő fegyverhasználatot, rendkívüli eseményt, 

kényszerítő eszközök alkalmazását;  

x) ellátja és irányítja a fogvatartottakkal, kényszerintézkedésekkel kapcsolatos bűnügyi fel-

adatokat, felelős a hatáskörébe tartozó, illetve az osztály állományát érintő fogvatartottak 

őrzési, átkísérési feladatainak végrehajtásáért;  

y) gondoskodik az osztály készenlétbe helyezés tervének naprakészségéről, mozgósítás ese-

tén az osztályra háruló a különleges jogrend időszakára vonatkozó tervben foglalt felada-

tok végrehajtásáról;  

z) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a bűnügyi szakterülethez kapcsolódó 

oktatási, képzési feladatokat;  

aa) az együttműködő elektronikus hírközlési szolgáltatók által rendelkezésre bocsátott adat-

kezelési rendszerek igénybevételével telefonforgalmazási adatszolgáltatásokat vesz 

igénybe és a büntetőeljárások során felhasználja a szolgáltatott adatokat; 

bb) a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központról szóló jogszabályokban és 

a kapcsolódó ORFK normában meghatározottak szerint gondoskodik az adatszolgáltatási- 

és igénylési feladatok végrehajtásáról az Heves MRFK Bűnügyi Főigazgatóság felé. 

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

egyéb jogi szabályozó eszköz vagy egyedi vezetői utasítás hatáskörébe utal. 

 

82. A Közrendvédelmi Osztály vezetőjének feladatai:   

a) a Közrendvédelmi Osztály személyi állományának szolgálati elöljárója, a Kapitányság-

vezető közvetlen irányítása alatt a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek meg-

felelően, önálló felelősséggel vezeti osztályát, eljár a hatáskörébe utalt büntető, szabály-

sértési, közigazgatási ügyekben, rendészeti ellenőrzéseket, feladatokat, részfeladatokat 

hajt végre;  

b) felelős a közrendvédelmi, járőr- őrszolgálati, valamint a körzeti megbízotti szolgálat szak-

mai irányításáért, szakirányú felügyeletet gyakorol az őr- és járőrszolgálati szabályzat, 

fogdaszolgálati szabályzat, valamint a KMB szabályzat előírásainak megfelelő munka-

végzés érdekében; 

c) a Járőr- Őrszolgálati Alosztály vezetőjén, a Körzeti Megbízott Alosztály vezetőjén, a 

Gyöngyöspata Rendőrőrs parancsnokán és a Szabálysértési Előkészítő Csoport vezetőjén 

keresztül irányítja a Közrendvédelmi Osztály működését; 
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d) közvetlenül irányítja és ellenőrzi az alosztályvezetők, őrsparancsnok és a csoportvezető 

tevékenységét, részükre meghatározza a szolgálatszervezés és szolgálatellátás fő irányel-

veit, összehangolja, koordinálja a szervezeti elemek tevékenységét;  

e) ellátja a nyomozóhatósági feladatokat, közvetlenül felelős a hatáskörébe tartozó elsődle-

ges és halaszthatatlan nyomozási cselekmények, a büntetőeljárások, bűnügyi megkeresé-

sek és egyéb a hatáskörébe utalt eljárások időbeni, törvényes, szakszerű lefolytatásáért, a 

bűncselekmények és az elkövetők felderítéséért, a tárgyi bizonyítékok felkutatásáért, rög-

zítéséért, az általa vezetett osztály működéséért, a feladattervben foglalt bűnügyi felada-

tok teljesítéséért, az eredményességért;  

f) irányítja és felügyeli a körzeti megbízottak nyomozati tevékenységét, biztosítja a nyomo-

zások időszerűségét és szakmai színvonalát;  

g) felelős a hatáskörébe tartozó biztosítási feladatok szervezéséért és végrehajtásáért, a csa-

patszolgálati tevékenység irányításáért; 

h) biztosítja a fegyverszoba és a előállító helyiségek rendjét, előírásszerű működését, jogo-

sult azok ellenőrzésére; 

i) felelős a hatékony közterületi szolgálati formák tervezéséért és szervezéséért, azok törvé-

nyes és szakszerű ellátásáért;  

j) a megbízott védelmi tiszten keresztül részt vesz a Gyöngyösi Rk. különleges jogrend idő-

szakában történő tovább működésének biztosításában, az arra történő felkészülésben, a 

végrehajtandó feladatok tervezésében, szervezésében, irányításában, koordinálásában;  

k) irányítja a rendészeti szakközépiskolások gyakorló szolgálatellátását;  

l) gondoskodik a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, jogo-

sult általános előállító helyiségek ellenőrzésére, irányítja az ezzel kapcsolatban bekövet-

kezett rendkívüli események kivizsgálását, és elvégzi az ezzel kapcsolatos elemzéseket; 

m) külön jogszabályban előírtak szerint köteles kivizsgálni a kapitányságvezető által hatás-

körébe utalt, illetve alárendelt állományát érintő fegyverhasználatot, rendkívüli eseményt, 

kényszerítő eszközök alkalmazását;  

n) felelős a rendőri intézkedések ellen tett panasz kivizsgálásáért, felügyeli és biztosítja a 

kényszerítő eszközök jogszerű és szakszerű használatát;  

o) a közbiztonság javítása érdekében akciókat szervez és tart az illetékességi területén a 

Gyöngyösi Rk. más szervezeti elemeinek széleskörű bevonásával;  

p) felelős a hatáskörébe tartozó titkos információgyűjtő munka törvényességéért és szaksze-

rűségéért;  

q) felelős a szolgálatirányító parancsnoki szolgálat előírásszerű tevékenységéért, a TIK 

ügyeleteseivel történő együttműködésért, hatékony szolgálatellátásért;  

r) felelős a szolgálatirányító parancsnokok által vezetett nyilvántartások időszerűségéért, 

jogszerűségéért, felhasználhatóságáért, szolgálat ellátásuk szakszerűségéért; 

s) felügyeli az alárendeltségébe tartozó Gyöngyöspatai Rendőrőrs tevékenységét, azt a őrs-

parancsnok útján irányítja; 

t) a Szabálysértési Előkészítő Csoport útján lefolytatja a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény által 

meghatározott előkészítő eljárást; 

u) gondoskodik az előkészítő eljárás szakszerű végrehajtásáról;  

v) segíti a polgárőrség munkáját, együttműködik a közterület felügyelettel, végzi a mező-

őrök, természetvédelmi őrök kényszerintézkedéseinek kivizsgálását; 

w) gondoskodik a fegyveres biztonsági őrséggel, mezőőrséggel, hal-és vadőrökkel, a közte-

rület-felügyelettel, a természetvédelmi őrszolgálatokkal, továbbá a vállalkozás keretében 

végzett személy és vagyonvédelmi tevékenységekkel kapcsolatos, továbbá az egyes ren-

dészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az is-
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kolakerülés elleni fellépését biztosító rendőrségi feladatokat ellátó személyekkel kapcso-

latos, a rendőrségi feladatok végrehajtásáról, segítséget nyújtó működésükhöz, szükség 

szerint közös szolgálatot szervez;   

x) véleményezi a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó bejelentéseket, gondoskodik az ob-

jektumőrzési, vonatkísérési, útvonal biztosítási, valamint a gyülekezési jogról szóló tört-

vény alapján megtartott, valamint a sport-, kulturális és egyéb rendezvényekkel kapcsola-

tos biztosítási feladatok végrehajtásáért;  

y) katasztrófa, elemi csapás, rendkívüli esemény helyszínén biztosítja a közrend és közbiz-

tonság fenntartását, együttműködik a társszervekkel;  

z) szervezi a helyi csapaterős tevékenységet;  

aa) egyes szakhatósági ügyekben együttműködik a társszervekkel, önkormányzatokkal; 

bb) felelős a hatáskörébe tartozó, illetve az osztály állományát érintő fogvatartottak őrzési, 

átkísérési feladatainak végrehajtásáért, irányítja a Gyöngyösi Rk. házi őrizet, valamint a 

lakhelyelhagyási tilalom előírásainak megtartásának ellenőrzésére vonatkozó tevékeny-

ségét;  

cc) ellátja a hatáskörébe utalt áldozat- és tanúvédelemmel kapcsolatos feladatokat; 

dd) felelős a közrendvédelmi bírság alkalmazásával, valamint a mellékbüntetések adatkeze-

lésével kapcsolatos tevékenység szakmai irányításáért; 

ee) gondoskodik a bűnügyi adatkezelési (információs, nyilvántartási) rendszerek folyamatos 

működéséről és előírásszerű használatáról, az adatvédelmi szabályok betartásáról, vala-

mint szervezi, irányítja és koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat;  

ff) felelős az osztály adminisztrációs munkájáért, a statisztikai adatok pontosságáért és ha-

táridőre való felterjesztéséért a megyei szakirányítás felé; 

gg) részt vesz az idegenrendészeti és menekültügyi jogszabályokban meghatározott rendőr-

ségi közreműködői feladatok, valamint az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más 

jogellenes cselekmények komplex mélységi ellenőrzésének kialakítására és működte-

tésére kiadott jogi normában meghatározott együttműködési feladatok végrehajtásában; 

hh) végzi a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programban és az azzal 

összefüggő intézkedési tervben, illetve az egyes feladatok végrehajtására kiadott nor-

mákban meghatározott, hatáskörébe tartozó feladatok irányítását, felügyeli azok végre-

hajtását; 

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

számára meghatározott feladatokat; 

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

egyéb jogi szabályozó eszköz vagy egyedi vezetői utasítás hatáskörébe utal. 

 

83. A Közlekedésrendészeti Osztály vezetőjének feladatai:  

a) a Közlekedésrendészeti Osztály személyi állományának szolgálati elöljárója, a Kapitány-

ságvezető közvetlen irányítása alatt a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek 

megfelelően, önálló felelősséggel vezeti osztályát;  

b) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a Közlekedésrendészeti Osztály működését; 

c) közlekedési járőrszolgálatot szervez a közlekedésben részt vevő személyek és járművek 

ellenőrzése céljából;  

d) ellátja a közúti, légi és vízi közlekedés rendjével, valamint a közúti közlekedési előéleti 

pontrendszerrel kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat, ellenőrzi a nemzetközi fuva-

rozást végző egyes járművek személyzete vezetési- és pihenőidejének ellenőrzéséről 

szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok végrehajtását. E feladatok ellátása so-

rán együttműködik a Nemzeti Közlekedési Hatósággal;  

e) lefolytatja a hatáskörébe utalt közlekedési bűncselekmények nyomozását, ellátja a hely-

színi szemle és a vizsgálat feladatait; 
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f) felelős a hatáskörébe utalt bűncselekmények felderítése során végzett nyomozási cselek-

mények törvényességéért és szakszerűségéért;  

g) felelős a balesethelyszínelők, vizsgálók és forgalomellenőrző járőrök irányításáért; 

h) biztosítja a Gyöngyösi Rk. illetékességi területén a balesetek helyszíni biztosítását, a hely-

színelői tevékenység ellátást, az élet- és vagyonmentés célját szolgáló halaszthatatlan in-

tézkedéseket,  

i) folyamatosan figyelemmel kíséri a közúti közlekedésbiztonság helyzetének alakulását, 

azzal kapcsolatban rendszeres elemzést végez, amely kiterjed a balesetek alakulására és a 

közlekedésben részt vevők magatartására; 

j) koordinálja a Gyöngyösi Rk. illetékességi területére tervezett közúti forgalombiztosítási 

akciók szervezését, végrehajtását, kapcsolatot tart mindazon szervekkel, melyek érdekel-

tek a közúti közlekedés biztonságának és rendjének védelmében;  

k) vezeti a baleseti ponttérképet, az elemzések, értékelések alapján írásban kidolgozza a bal-

esetmegelőző tevékenység tartalmát, formáit és módszereit, azok alapján szervezi és végzi 

a megelőző munkát; 

l) közlekedési akciókat szervez és irányít; 

m) felelős a hatáskörébe tartozó rendezvénybiztosítási feladatok lebonyolításáért, a gyüleke-

zési jogról szóló törvény alapján megtartott, valamint a sport-, kulturális és egyéb rendez-

vények, útvonal és szállítmányozási feladatok végrehajtásáért;  

n) a szolgálat irányítása során együttműködik és kapcsolatot tart a Tevékenységirányítási 

Központ ügyeleteseivel; 

o) speciális értékelő, elemző és megelőző, propagandamunkát fejt ki a közlekedési balesetek 

visszaszorítása, a közlekedési morál javítása érdekében, részt vesz a bűnmegelőzési prog-

ramok megvalósításában; 

p) részt vesz a hatósági engedéllyel rendelkezők ellenőrzésében, intézi a hatáskörébe tartozó 

egyéb ügyeket; 

q) forgalom ellenőrző és sebességmérő tevékenységet végeztet a Gyöngyösi Rk. illetékes-

ségi területén; 

r) felügyeli a Közlekedésrendészeti Osztály által kiszabott közigazgatási bírságokkal kap-

csolatos tevékenységet; 

s) együttműködik a társszervekkel, teljesíti az AETR ellenőrzésekkel kapcsolatos kötelezett-

ségeket; 

t) gondoskodik a bűnügyi adatkezelési (információs, nyilvántartási) rendszerek folyamatos 

működéséről és előírásszerű használatáról, az adatvédelmi szabályok betartásáról, vala-

mint szervezi, irányítja és koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat;  

u) felelős az osztály adminisztrációs munkájáért, a statisztikai adatok pontosságáért és ha-

táridőre való felterjesztéséért a megyei szakirányítás felé; 

v) gondoskodik az osztály készenlétbe helyezés tervének naprakészségéről, mozgósítás ese-

tén az osztályra háruló a különleges jogrend időszakára vonatkozó tervben foglalt felada-

tok végrehajtásáról;  

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

egyéb jogi szabályozó eszköz vagy egyedi vezetői utasítás hatáskörébe utal. 

 

84. Az Igazgatásrendészeti Osztály vezetőjének feladatai:  

a) az Igazgatásrendészeti Osztály személyi állományának szolgálati elöljárója, a Kapitány-

ságvezető közvetlen irányítása alatt a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek 

megfelelően, önálló felelősséggel vezeti osztályát;  

b)  felelős a szolgálati ág jogszabályokban előírt törvényes, szakszerű és eredményes műkö-

déséért;   

c) gondoskodik a zökkenőmentes ügyfélfogadásról, a meghatározott ügyfélfogadási rend be-

tartásáról;  
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d) a szabálysértési előadón keresztül lefolytatja a rendőrség hatáskörébe utalt szabálysértési 

eljárásokat;  

e) engedélyügyi előadón keresztül végzi a fegyver, lőszer, légfegyver, gáz- és riasztópiszto-

lyok, flóbert fegyverek engedélyezési eljárását, nyilvántartását, ellenőrzését és a vállalko-

zás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység 

engedélyezését, személy és vagyonőri igazolványok kiadását;  

f) előadón keresztül intézi a kiszabott és be nem fizetett helyszíni bírság végrehajtásával 

kapcsolatos feladatokat;  

g) felelős a hatáskörébe utalt szabálysértési eljárások, a be nem fizetett helyszíni bírságok 

végrehajtási eljárásának törvényes, szakszerű és időbeni lefolytatásáért;  

h) felelős a rendőrség hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárások szabályszerű lefolytatásá-

ért, azok tekintetében átruházott jogkörben gyakorolja a kapitányságvezető kiadmányo-

zási jogait;  

i) végzi a hatáskörébe tartozó figyelmeztető jelzések engedélyezését, pirotechnikai hatósági 

eljárások, ellenőrzési feladatok lefolytatását és a mellékbüntetések nyilvántartásának ve-

zetését, kezelését; 

j) felelős a külföldi szabálysértési jogsegély eljárások törvényes, szakszerű és időbeni le-

folytatásáért; 

k) felelős a bírósági végrehajtás tevékenység törvényes, szakszerű és időbeni végrehajtásá-

ért; 

l) felelős az igazgatásrendészeti szolgálat szakmai irányításáért, ellenőrzéséért;  

m) gondoskodik a szabálysértési és egyéb adatkezelési (információs, nyilvántartási) rendsze-

rek folyamatos működéséről és előírásszerű használatáról, az adatvédelmi szabályok be-

tartásáról, valamint szervezi, irányítja és koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat;  

n) gondoskodik az osztály készenlétbe helyezés tervének naprakészségéről, mozgósítás ese-

tén az osztályra háruló a különleges jogrend időszakára vonatkozó tervben foglalt felada-

tok végrehajtásáról;  

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

egyéb jogi szabályozó eszköz vagy egyedi vezetői utasítás hatáskörébe utal. 

 

85. A Hivatal vezetőjének feladatai: 

a) a Hivatal személyi állományának szolgálati elöljárója, a Kapitányságvezető közvetlen irá-

nyítása alatt a jogszabályoknak és szakmai követelményeknek megfelelően, önálló fele-

lősséggel vezeti a hivatalt;  

b) felelős a hivatal törvényes és szakszerű működéséért, a Hivatal szervezetén keresztül ko-

ordinálja és szervezi a Gyöngyösi Rk. működésével, a Kapitányságvezető döntéseinek 

előkészítésével kapcsolatos feladatokat, ellátja mindazon teendőket, melyek nem tartoz-

nak egyik osztály tevékenységi körébe sem;  

c) gondoskodik az ügykezelési előírások, titok- és adatvédelmi szabályok betartásáról, szer-

vezi ennek belső ellenőrzését; 

d) feladata az elektronikus ügykezelés és iratkezelési tevékenység szakmai irányítása, fel-

ügyelete, ellenőrzése;  

e) felügyeli a munkavédelmi előírások érvényesülését; 

f) felelős az irányítása alá tartozó informatikus tevékenységéért, az informatikai rendszer 

zavartalan működtetéséért; 

g) megbízás alapján ellátja a biztonsági vezető és az adatvédelmi megbízott feladatait, az 

adat- és titokvédelemre valamint a minősített adat kezelésére vonatkozó szabályok betar-

tatása és ellenőrzése érdekében; 

h) adatvédelmi megbízottként gondoskodik Gyöngyösi Rk. adatvédelmi Szabályzatának el-

készítéséről és az ezzel kapcsolatos nyilvántartások vezetéséről, valamint a közérdekű 

adatok közzétételével, módosításával összefüggő feladatok végrehajtásáról, továbbá az 
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adatvédelemre vonatkozó jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben és 

belső normákban foglaltak szerint tájékoztatási, oktatási, ellenőrzési és adatszolgáltatási 

feladatokat hajt végre, közreműködik az adatvédelmi incidensek kivizsgálásában, össze-

állítja és a Kapitányságvezető részére felterjeszti a rendőrkapitányság éves adatvédelmi 

jelentését, továbbá közreműködik az adatvédelmi tisztviselő feladatainak ellátásában; 

i) a személyügyi előadó útján biztosítja a személyzeti intézkedések gyors és szakszerű vég-

rehajtását;  

j) az informatikus (egészség- és munkavédelmi feladatok ellátásával megbízott személy) út-

ján megteszi a szükséges intézkedéseket a balesetek megelőzéséért, kivizsgálásáért;  

k) részt vesz a Gyöngyösi Rk. állománya rendszeres éves egészségügyi, pszichológiai és fi-

zikai vizsgálatának végrehajtásában; 

l) gondoskodik a fegyelmi- és kártérítési eljárások jogszerű lefolytatásáról; 

m) előkészíti a kapitány által tartott vezetői értekezletek dokumentumait, a napirendek meg-

tárgyalásához szükséges előterjesztéseket; 

n) gondoskodik a fogalmazványok elkészítéséről, a Kapitányságvezető által intézett iratok 

ügykezeléséről, figyelemmel kíséri a határidők betartását; 

o) felügyeli a Gyöngyösi Rk. minőségfejlesztési és minőségirányítási tevékenységét, ellátja 

a minőségfejlesztéssel és minőségirányítással kapcsolatos feladatokat, 

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

bocsátásában, véleményezésében és a normák kiadásában; 

q) gondoskodik a Gyöngyösi Rk. vezetője által kiadott normák közzétételéről, elkészíti és 

frissíti a hatályos belső normáinak címjegyzékét;  

r) összeállítja a Gyöngyösi Rk.. munkatervét és figyelemmel kíséri annak határidőben tör-

ténő végrehajtását;  

s) felelős a Gyöngyös Rk munkájáról szóló éves értékelő jelentések összeállításáért; 

t) elkészíti és napra készen tartja a Gyöngyösi Rk. Másolatkészítési Szabályzatát, változás 

esetén gondoskodik módosításáról, annak a Rendőrség honlapján történő közzétételéről; 

u) elkészíti és napra készen tartja a Gyöngyösi Rk. Elektronikus Aláírási és Elektronikus 

Bélyegzési Szabályzatát, a jogszabályi vagy technológiai változások esetén a módosítá-

sokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül átvezeti és a Rendőrség honlapján köz-

zéteszi; 

v) irányítja és koordinálja a Gyöngyösi Rk. szervezeti teljesítményértékelésével kapcsolatos 

feladatokat;  

w) ellátja a HMRFK esélyegyenlőségi tervének végrehajtásából eredő feladatokat; 

x) a Gyöngyösi Rk. személyi állománya esetében előkészíti és a kapitányságvezetőnek dön-

tésre felterjeszti a szolgálati panaszok elsőfokú elbírálásáról szóló határozatok tervezetét; 

y) a személyügyi előadó szervezi, irányítja és felügyeli a Gyöngyösi Rk. személyi állomá-

nyának képzésével, kiképzésével, át-, és továbbképzésével kapcsolatos feladatokat; 

z) felügyeli az irányítása alá tartozó személyzeti, anyag- és pénzkezelő szakmai tevékenysé-

géért, a Gyöngyösi Rk. gazdálkodásának ésszerű és takarékos felhasználását;  

aa) felügyeli és irányítja a segédhivatalt, melynek feladatai: 

aaa) a Gyöngyösi Rk. érkeztető pontja, ahol az iratkezelési folyamatot a segédhivatal-

vezető irányítja;  

aab) feladata a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatáról szóló ORFK utasításban foglal-

tak szerint a Gyöngyösi Rk. ügykezelési feladatainak ellátása;  

aac) végzi az iratok központi irattározását, a megőrzési idő lejáratát követő selejtezést;  

aad) minősített adatok tekintetében titkos ügykezelői feladatot lát el;  

aae) feladata ellátása során együttműködik a Heves MRFK Hivatallal; 

bb) gondoskodik a hivatal készenlétbe helyezési tervének naprakészségéről, mozgósítás ese-

tén a hivatalra háruló különleges jogrendi időszakra vonatkozó feladatok végrehajtásáról;  
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cc) ellátja mindazon feladatokat, melyeket jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, 

egyéb jogi szabályozó eszköz vagy egyedi vezetői utasítás hatáskörébe utal. 

 

 

X. FEJEZET 

A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI 

 

86. Bűnügyi Osztály: 

a) a bűnügyi osztályvezető irányításával lefolytatja az osztály hatáskörébe utalt bűncselek-

mények nyomozásait, felderíti az elkövetőket;  

b) a bűnelemzés korszerű tudományos eszközeit és módszereit is felhasználva értékeli és 

elemzi a bűnügyi munka rendőrkapitánysági tapasztalatait, elkészíti e vonatkozásban az 

időszaki jelentéseket; 

c) szoros együttműködést folytat a nyomozást irányító ügyészségekkel, végrehajtja az 

ügyész által meghatározott nyomozási cselekményeket; 

d) a nyílt eljáráshoz kapcsolódóan teljesíti a titkos információ szerzés feladatait, betartva a 

törvényesség követelményeit;  

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

akciókat szervez és hajt végre; 

f) lefolytatja az eljárást a feladatkörébe utalt közigazgatási-hatósági eljárásokban, valamint 

a közérdekű bejelentések és panaszok ügyében; 

g) végrehajtja a feladatkörébe utalt személy-és tárgykörözési, valamint ellenőrzési és adat-

szolgáltatási feladatokat; 

h) ellátja a bűnüldözési adatkezelésekkel kapcsolatban a részére meghatározott feladatokat, 

ennek keretében végzi az országos bűnügyi információs rendszerekhez az adatszolgálta-

tást; 

i) a bűnügyi helyzet értékelése során szerzett tapasztalatok alapján részt vesz a bűnözés oka-

inak és körülményeinek lehetőség szerinti feltárásában és visszaszorításában, a bűnmeg-

előzés területi feladatainak szervezésében; 

j) a bűnügyi-technikai csoport által ellátja a kapitányság bűnügyi-technikai feladatait, végzi 

a helyszíni szemlékkel, nyomrögzítéssel és a gyanúsított személyek nyilvántartásba véte-

lével kapcsolatos szakfeladatokat; 

k) titkos információgyűjtést folytat a hatáskörébe tartozó és a hatáskörébe utalt ügyekben; 

l) ellátja a hatáskörébe utalt áldozat- és tanúvédelemmel kapcsolatos feladatokat; 

m) kábítószer lefoglalása, elkobzása esetén megteszi a szükséges intézkedéseket; 

n) eljár az eltűnt személyek felkutatásával kapcsolatos ügyekben; 

o) a tudomány és a technika rendelkezésre álló eszközeinek és módszereinek hatékony al-

kalmazásával gondoskodik a tárgyi bizonyítékok felkutatásáról és rögzítéséről; 

p) ellátja hatáskörébe utalt bűncselekmények esetén a bizonyításhoz szükséges  vizsgálati 

feladatokat; 

q) a bűnügyi helyzet folyamatos értékelésének és elemzésének adatait is felhasználva közre-

működik a bűnügyi munkát érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, 

valamint egyéb jogi szabályozó eszközök előkészítésében; 

r) kapcsolatot tart a rendvédelmi szervekkel, a törvényesség és szakszerűség biztosítása ér-

dekében az ügyészi szervezettel és a bíróságokkal; 

s) ellátja az iskolaőrséggel kapcsolatos feladatokat; 

t) ellátja az ISZ 90-93. pontjában írt feladatokat;  

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

egyéb jogi szabályozó eszköz vagy egyedi vezetői utasítás hatáskörébe utal. 

 

 



29 

87. Vizsgálati Osztály: 

a) A vizsgálati osztályvezető irányításával lefolytatja az osztály hatáskörébe utalt bűncse-

lekmények nyomozásait, 

b) a Gyöngyösi Rk. bűnügyi vádelőkészítő nyomozó szerve, az általa nyomozott ügyekben 

a nyomozó hatóság hatáskörében jár el; 

c) lefolytatja a nyomozó hatóság vezetője által meghatározott, a Gyöngyösi Rk. hatáskörébe 

tartozó ismert és ismertté vált elkövetők elleni ügyekben a nyomozást; 

d) felderíti az elkövetőket, lefolytatja a nyomozást a Gyöngyösi Rk. hatáskörébe tartozó 

ügyekben; 

e) az általa nyomozott ügyekben ellátja a bizonyításhoz szükséges feladatokat, vádelőkészí-

tési tevékenységet végez; 

f) a bűnelemzés korszerű tudományos eszközeit és módszereit is felhasználva értékeli és 

elemzi a bűnügyi munka rendőrkapitánysági tapasztalatait, elkészíti e vonatkozásban az 

időszaki jelentéseket; 

g) szoros együttműködést folytat a nyomozást irányító ügyészségekkel, végrehajtja az 

ügyész által meghatározott nyomozási cselekményeket; 

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

akciókat szervez és hajt végre; 

i) ellátja a bűnüldözési adatkezelésekkel kapcsolatban a részére meghatározott feladatokat, 

ennek keretében végzi az országos bűnügyi információs rendszerekhez az adatszolgálta-

tást; 

j) a bűnügyi helyzet értékelése során szerzett tapasztalatok alapján részt vesz a bűnözés oka-

inak és körülményeinek lehetőség szerinti feltárásában és visszaszorításában, a bűnmeg-

előzés területi feladatainak szervezésében; 

k) lefolytatja az eljárást a feladatkörébe utalt közigazgatási-hatósági eljárásokban, valamint 

a közérdekű bejelentések és panaszok ügyében; 

l) végzi a személy- és tárgykörözésről szóló törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban, 

normákban meghatározott körözési és ellenőrzési, adatszolgáltatási feladatokat; 

m) eljár az eltűnt személyek felkutatásával kapcsolatos ügyekben; 

n) közigazgatási eljárás keretében eljár a rendkívüli halálesetek bekövetkezésekor; 

o) ellátja a hatáskörébe utalt áldozat- és tanúvédelemmel kapcsolatos feladatokat; 

p) kábítószer lefoglalása, elkobzása esetén megteszi a szükséges intézkedéseket; 

q) a tudomány és a technika rendelkezésre álló eszközeinek és módszereinek hatékony al-

kalmazásával gondoskodik a tárgyi bizonyítékok felkutatásáról és rögzítéséről; 

r) ellátja hatáskörébe utalt bűncselekmények esetén a bizonyításhoz szükséges  vizsgálati, 

vádelőkészítési feladatokat; 

s) szükség esetén részt vesz az ORFK által indított „DADA” és az „iskola rendőre” és más 

bűnmegelőzési programokban, ezekhez előadót biztosít;   

t) a bűnügyi helyzet folyamatos értékelésének és elemzésének adatait is felhasználva közre-

működik a bűnügyi munkát érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, 

valamint egyéb jogi szabályozó eszközök előkészítésében; 

u) széleskörű együttműködést valósít meg a közbiztonság javítása érdekében tevékenykedő 

állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel, az állampolgárokkal és 

azok közösségeivel, széles körben hatékony megelőzési tevékenységet fejt ki, folyamato-

san szervezi a megelőzést szolgáló rendezvényeket, programokat; 

v) kapcsolatot tart a rendvédelmi szervekkel, a törvényesség és szakszerűség biztosítása ér-

dekében az ügyészi szervezettel és a bíróságokkal; 

w) ellátja az iskolaőrséggel kapcsolatos feladatokat; 

x) ellátja az ISZ 90-93. pontjában írt feladatokat;  

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

egyéb jogi szabályozó eszköz vagy egyedi vezetői utasítás hatáskörébe utal. 
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88. Közrendvédelmi Osztály:  

a) A Közrendvédelmi Osztály ellátja az alosztályok, az alosztály jogállású rendőrőrs és a 

szolgálatirányító parancsnok útján a hatályos normákban meghatározott feladatokat, és a 

Gyöngyösi Rk. nyomozó szervének feladatait, ennek során: 

b) a közrendvédelmi osztályvezető irányításával intézkedéseket kezdeményez és tesz a jog-

sértések helyi okainak és körülményeinek feltárása és felszámolása céljából, ennek során 

széleskörű együttműködést alakít ki a közbiztonság javítása érdekében tevékenykedő ál-

lami, önkormányzati és társadalmi szervekkel, az állampolgárokkal és közösségeikkel, 

így közös szolgálatot szervez a polgárőr egyesületekkel, a Nemzeti Adó és Vámhivatal 

vám- és pénzügyőr szervezeti elemeivel, fogyasztóvédelmi (fő)felügyelőséggel, a kataszt-

rófavédelemmel, és segítséget nyújt működésükhöz; 

c) végzi a közterületek, nyilvános helyek rendőri ellenőrzését, hatékony közterületi szolgá-

latot lát el, rendőri intézkedéseket hajt végre a bűncselekmények és szabálysértések meg-

előzése, felderítése és megszakítása céljából; 

d) ellátja meghatározott személyek, területek, objektumok vagy értékek védelmét, őrzését és 

a biztosítási feladatokat; 

e) a jogszabályban és normákban meghatározott módon teljesíti intézkedési kötelezettségét; 

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

szükség szerint rendbiztosi feladatokat teljesít; 

g) szakfeladatokat hajt végre a sportról szóló törvényben és a sportrendezvények biztonsá-

gáról szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében; 

h) ellátja a feladatkörébe utalt csapatszolgálati feladatokat; 

i) részt vesz az illetékességi területen működő fegyveres biztonsági őrségek, illetve a mező-

, hal- és vadőrökkel, a közterület-felügyelettel, a természetvédelmi őrszolgálattal, továbbá 

a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi tevékenységgel kapcsolatos 

hatósági feladatok ellátásában, a hatáskörébe utalt közigazgatási ügyekben részt vesz az 

ellenőrzések végrehajtásában, a polgárőr-szervezetek működésének segítésében; 

j) ellátja a közúti, légi és vízi közlekedés rendjével, valamint a közúti közlekedési előéleti 

pontrendszerrel kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat;  

k) speciális értékelő, elemző és megelőző, propaganda munkát fejt ki a közlekedési balesetek 

visszaszorítása, a közlekedési morál javítása érdekében, szükség esetén részt vesz az 

ORFK által indított „DADA” és az „iskola rendőre” programban, egyéb bűnmegelőzései 

programban, ezekhez előadót biztosít;   

l) részt vesz a hatósági engedéllyel rendelkezők ellenőrzésében, intézi a hatáskörébe tartozó 

egyéb ügyeket; 

m) ellátja a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal kapcsolatosan a rendészeti felügyelet 

körében hatáskörébe utalt feladatokat; 

n) végzi a külön jogszabályban meghatározott, hatósági- közigazgatási bejárásokkal kapcso-

latos tevékenységet; 

o) mint a Gyöngyösi Rk. közrendvédelmi nyomozó szerve a hatályos körzeti megbízotti sza-

bályzat, illetve a nyomozó szerv vezetője által feladatkörébe utalt ügyekben a közrendvé-

delmi osztályvezető irányításával, a bűnügyi és a vizsgálati osztályvezető szakmai irányí-

tása mellett végzi a hatáskörébe utalt bűnügyek nyomozását, felderíti az elkövetőket, el-

látja a bizonyításhoz szükséges feladatokat, valamint a bűnügyi információvásárlási tevé-

kenységet; 

p) végzi a személy-és tárgykörözésből, és a büntetőjogi intézkedésekből rá háruló feladato-

kat; 

q) a közbiztonság, a közterületek rendjének biztosítása végett hatékony, kellően koordinált 

közterületi körzeti megbízotti és járőrszolgálatot szervez és lát el, meghatározott őrzési- 

és biztosítási feladatokat hajt végre;  
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r) a közbiztonság időszerű állapota és a bűnügyi helyzet értékelése alapján szükség szerint 

akciókat szervez és hajt végre, továbbá részt vesz a központi és területi szervek által el-

rendelt akciókban; 

s) a Szabálysértési Előkészítő Csoport útján lefolytatja a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény által 

meghatározott eljárást; 

t) katasztrófa, elemi csapás, rendkívüli események helyszínén részt vesz a közrend és köz-

biztonság fenntartásában, tevékenysége kiterjed a természet- és környezetvédelem köve-

telményeinek betartására; 

u) a kijelölt védelmi tiszt útján koordinálja és felügyeli a Gyöngyös Rk vonatkozásában a 

különleges jogrendi időszakok feladatellátását; 

v) A szolgálatirányító parancsnokok útján a TIK-el együttműködve gondoskodik a Gyön-

gyös Rk folyamatos működéséről; 

w) közreműködik a közbiztonsági szervek munkáját érintő jogszabályok, közjogi szervezet-

szabályozó eszközök, valamint normák előkészítésében; 

x) ellátja az ISZ 90-93. pontjában írt feladatokat;  

y) ellátja a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, egyéb jogi szabályozó esz-

közök által hatáskörébe utalt feladatokat, biztosítja az illetékes vezetők hírigényét.  

 

89. Közlekedésrendészeti Osztály: 

a) A közlekedésrendészeti osztályvezető közvetlen irányításával intézkedéseket kezdemé-

nyez és tesz a jogsértések helyi okainak és körülményeinek feltárása és felszámolása cél-

jából, ennek során széleskörű együttműködést alakít ki a közbiztonság javítása érdekében 

tevékenykedő állami szervekkel, társadalmi szervezetekkel, az állampolgárok öntevékeny 

közösségeivel;  

b) hatékony közterületi szolgálatot lát el, rendőri intézkedéseket hajt végre a bűncselekmé-

nyek és szabálysértések megelőzése, felderítése és megszakítása céljából; 

c) ellátja a közúti, légi és vízi közlekedés rendjével, valamint a közúti közlekedési előéleti 

pontrendszerrel kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat, ellenőrzi a nemzetközi fuva-

rozást végző egyes járművek személyzete vezetési- és pihenőidejének ellenőrzéséről 

szóló kormányrendeletben meghatározott feladatok végrehajtását, e feladatok ellátása so-

rán együttműködik a Nemzeti Közlekedési Hatósággal.  

d) lefolytatja a hatáskörébe utalt közlekedési bűncselekmények nyomozását, felderíti az el-

követőket, ellátja a bizonyításhoz szükséges feladatokat, ellátja a helyszíni szemle és a 

vizsgálat feladatait; 

e) lefolytatja a hatáskörébe utalt közigazgatási eljárást;  

f) folyamatosan figyelemmel kíséri a közúti közlekedésbiztonság helyzetének alakulását, 

ezzel kapcsolatban rendszeres elemzést végez, amely kiterjed a balesetek alakulására és a 

közlekedésben részt vevők magatartására; 

g) vezeti a baleseti ponttérképet, az elemzések, értékelések alapján írásban az osztályvezető 

felé kidolgozza a balesetmegelőző tevékenység tartalmát, formáit és módszereit, azok 

alapján szervezi és végzi a megelőző munkát; 

h) részt vesz a feladatkörébe utalt biztosításokban; 

i) a közlekedési helyzet értékelése alapján szükség szerint akciókat szervez és hajt végre, 

részt vesz a központi és területi szervek által elrendelt akciókban; 

j) lefolytatja Gyöngyösi Rk. hatáskörébe utalt a Kkt-ben meghatározott szabályszegések el-

követése miatt indított közigazgatási eljárásokat és azok végrehajtási eljárásait; 

k) gondoskodik szakterületén az anyagi és technikai szakutasítások betartásáért, illetve a ki-

adott anyagi, technikai eszközök rendeltetésszerű felhasználásáért, karbantartásáért, 

l) a szolgálat irányítása során együttműködik és kapcsolatot tart a TIK ügyeleteseivel. 
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m) speciális értékelő, elemző és megelőző, propaganda munkát fejt ki a közlekedési balesetek 

visszaszorítása, a közlekedési morál javítása érdekében, részt vesz a bűnmegelőzési prog-

ramok megvalósításában; 

n) részt vesz a hatósági engedéllyel rendelkezők ellenőrzésében, intézi a hatáskörébe tartozó 

egyéb ügyeket; 

o) forgalom ellenőrző és sebességmérő tevékenységet végez a Gyöngyös Rk illetékességi 

területén; 

p) statisztikai adatszolgáltatást végez a megyei szakirányítás felé; 

q) közreműködik a Gyöngyös Rk tömegtájékoztatási tevékenységében; 

r) közreműködik a közlekedésrendészeti szervek munkáját érintő jogszabályok, közjogi 

szervezetszabályozó eszközök, valamint normák előkészítésében; 

s) ellátja az ISZ 90-93. pontjában írt feladatokat;  

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

egyéb jogi szabályozó eszköz vagy egyedi vezetői utasítás hatáskörébe utal. 

 

90. Igazgatásrendészeti Osztály:  

a) az igazgatásrendészeti osztályvezető irányításával lefolytatja az osztály hatáskörébe utalt 

eljárásokat;  

b) lefolytatja a Gyöngyösi Rk. hatáskörébe tartozó szabálysértési eljárásokat; 

c) lefolytatja az eljárást a be nem fizetett helyszíni bírság végrehajtása tekintetében; 

d) hatósági engedélyeket ad ki lőterekre; 

e) a hatáskörébe tartozó fegyverügyekben lefolytatja a szükséges eljárást, hatósági határoza-

tot hoz, lőfegyvertartási engedélyeket ad ki vadászfegyverekre, flóbert fegyverekre, en-

gedélyezi a gáz-riasztó fegyverek viselését; 

f) hatósági engedélyeket ad ki vállalkozás keretében személy- és vagyonőri, magánnyomo-

zói, biztonságtechnikai tervező-szerelői tevékenység végzésére, hatósági határozatot hoz;  

g) közreműködik az engedélyek és engedélyezések ellenőrzésében, koordinálja a többi szol-

gálati ág ilyen irányú ellenőrző munkáját; 

h) lefolytatja a figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének engedélyezési eljárását, 

vezeti nyilvántartását; 

i) a hatáskörébe tartozó ügyekben elvégzi a pirotechnikai termék felhasználásával, forgal-

mazásával kapcsolatos ügyintézést, ellenőrzi a jogszabályban és az engedélyben megha-

tározott kötelezettségek megtartását; 

j) végrehajtja a külföldi jogsegéllyel kapcsolatos feladatokat;  

k) végrehajtja a bírósági végrehajtással kapcsolatos feladatokat; 

l) elvégzi a szükséges statisztikai és egyéb adatszolgáltatásokat, vezeti az előírt nyilvántar-

tásokat; 

m) hatáskörében és feladatkörében szorosan együttműködik és kapcsolatot tart a kapitányság 

más szervezeti egységeivel, más rendvédelmi szervekkel, állami, társadalmi, gazdasági 

szervekkel, egyesületekkel, állampolgárokkal és azok közösségeivel; 

n) az osztály hivatásos állománya külön utasítás alapján részt vesz az akciókban;  

o) az osztály által kezelt iratok vonatkozásában érkeztető pontként működik, ellátja az ISZ 

89. pontjában írt feladatokat a h) alpont kivételével. 

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

egyéb jogi szabályozó eszköz vagy egyedi vezetői utasítás hatáskörébe utal. 

 

91. Hivatal: 

a) a Kapitányságvezető közvetlen irányításával vezeti a Gyöngyösi Rk. Hivatalát (a továb-

biakban: Hivatal);  
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b) közreműködik a Gyöngyösi Rk. szervezeti egységei tevékenységének összehangolásában, 

részt vesz a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök, egyéb jogi szabá-

lyozó eszközök előkészítésében, koordinációjában gondoskodik a belső normatív rendel-

kezések kiadásáról; 

c) koordinálja a Gyöngyösi Rk. működési rendjét, szervezi és segíti az adminisztrációs te-

vékenységet;  

d) biztosítja a szakmai munkához szükséges működési feltételeket, az ügykezelés, az infor-

matikai tevékenység, személyzeti feladatok, anyag- és pénzkezelő tevékenység, valamint 

a takarítási feladatok hatékony, szabályszerű végrehajtásán keresztül;   

e) részt vesz egyes igazgatási feladatok ellátásában, így különösen a szervezeti egységek 

tervezési koordinációjában, elkészíti a Gyöngyösi Rk. értékelő jelentéseit, munkatervét, 

éves beszámolóját; 

f) elkészíti és frissíti a hatályos kapitányságvezetői intézkedések címjegyzékét, ellátja a de-

regulációból adódó feladatokat; 

g) szervezi a Gyöngyösi Rk. sajtó-és tömegkommunikációs feladatait; 

h) ellátja az Állami Futárszolgálat kapitányságra háruló feladatait;  

i) végrehajtja az ügykezelési, adat- és titokvédelmi, valamint a minősített adat kezelésére 

vonatkozó feladatokat, biztosítja a követelmények betartását, felügyeli, ellenőrzi a köve-

telmények betartását; 

j) végzi a fegyelmi és kártérítési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat; 

k) A Hivatalon belül működő Segédhivatal a Gyöngyösi Rk. érkeztető pontja végrehajtja az 

ISZ 89. pontjában írt feladatokat; 

l) az informatikus útján e ellátja a Gyöngyösi Rk. munkavédelmi feladatait; 

m) a személyügyi előadó útján: 

ma) előkészíti a személyzeti és munkáltatói döntéseket, a hivatásos szolgálati, illetve a 

rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszony keletkezése, megszűnése és fenn-

állása alatt, előterjeszti a vezetői döntések fogalmazványait; 

mb) az illetékes szolgálati elöljárókkal együttműködve gondoskodik az állomány után-

pótlásáról, az elismerési javaslatok és a minősítések előkészítéséről; 

mc) végrehajtja a továbbképzésekkel kapcsolatos szervezési feladatokat; 

md) vezeti a személyzeti munkához szükséges nyilvántartásokat és a Gyöngyös Rk 

szervezeti állománytábláját; 

me) nyilvántartja az engedélyezett, más kereső foglalkozásokat, az engedélyezett társa-

dalmi (egyesületi) tagsági viszonyt; 

mf) ellátja a szociális és kegyeleti gondoskodást jelentő feladatokat, koordinálja e tevé-

kenység vonatkozásában a beadványokat, kéréseket, panaszokat, a lehetőségek és 

az igények függvényében intézkedéseket tesz a nyugállományban lévők érdekében, 

kapcsolatot tart a nyugállományba helyezett állomány szervezeteivel, szervezi a 

Gyöngyösi Rk. nyugdíjas találkozóját; 

mg) kapitánysági szinten összesíti és jelenti az állomány pótlékait, szabadságát, egész-

ségügyi szabadságát, elkészíti a szükséges igazolásokat és elszámolásokat; 

n) intézi a rendőrkapitányhoz közvetlenül kapcsolódó és kiadmányozási jogkörébe tartozó 

ügyeket, ezekben az ügykörökben önálló nyílt és titkos ügykezelést végez;  

o) kapcsolatot tart a helyi önkormányzattal, előkészíti a Kapitányságvezető beszámolóját és 

tájékoztatóit;  

p) feladata az együttműködési szerződések, megállapodások előkészítése, a határidők figye-

lemmel kísérése; 

q) gondoskodik a Kapitányságvezető által tartott értekezletek, tanácskozások technikai fel-

tételeiről és a fogadónapok előkészítéséről;  
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r) a Gyöngyös Rk-n betartja és betartatja a költségvetési előirányzatokat, pénzügyi és szám-

viteli fegyelmet, gondoskodik a könyvelési feladatok ellátásáról, az analitikus nyilvántar-

tások elkészítéséről, a számviteli feladatok teljesítéséről; 

s) kapitánysági szinten ellátja az adózással kapcsolatos feladatokat; 

t) tervezi a rendőri munkához szükséges eszközök és anyagok szükségleteit, gondoskodik 

azok beszerzéséről és célszerű, gazdaságos üzemeltetéséről, a hatáskörébe tartozó javítási, 

karbantartási, tárolási feladatok ellátásáról, továbbá a használatból kivonásukról; 

u) gondoskodik az ellátási körébe tartozó épületek, objektumok üzemeltetéséről, állagának 

megóvásáról; 

v) biztosítja a Gyöngyösi Rk. számítógépes rendszerének üzemeltetését, az adatok és az 

adathordozók megfelelő védelmét; 

w) a számítógépes titokvédelmi felelős útján gondoskodik az ügykezelési és számítástechni-

kai területre érvényes titokvédelmi előírások betartásáról, a számítógépes hozzáférési jo-

gosultságok elkészítéséről, nyilvántartásáról, aktualizálásáról, az előírt adatmentések vég-

rehajtásáról;  

x) együttműködik az állomány érdekképviseleti szerveivel és a rendvédelmi karral; 

y) a Kapitányságvezető megbízása és belső rendelkezések alapján ellenőrzi a Gyöngyösi Rk. 

szolgálati ágai működését, az ügyvitelt, a törvényesség megvalósulását; 

z) koordinálja, felügyeli a minőségügyi és innovációs feladatok kapitánysági megvalósítá-

sát; 

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

egyéb jogi szabályozó eszköz vagy egyedi vezetői utasítás hatáskörébe utal. 

 

 

XI. FEJEZET 

A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY FŐBB FELADATAI 

 

92.  A Gyöngyösi Rk. személyi állománya hivatásos állományú rendőrökből, rendvédelmi igazga-

tási alkalmazottakból és a munka törvénykönyvéről szóló törvény hatálya alá tartozó munka-

vállalókból áll. A szolgálatteljesítéssel, illetve a munkavégzéssel kapcsolatos jogaikat és köte-

lezettségeiket a jogállásukra vonatkozó törvények szerint gyakorolhatják, illetve kötelesek tel-

jesíteni. Az egyes beosztásokban dolgozók feladatait a részükre kiadott munkaköri leírások tar-

talmazzák részletesen. 

 

93.  Az állomány tagjai a tevékenységi körükre vonatkozó jogszabályokban, közjogi szervezetsza-

bályozó eszközökben, egyéb jogi szabályozó eszközökben, szakmai előírásokban és módszer-

tani útmutatókban, valamint a Heves MRFK SZMSZ-ben, az Ügyrendben és a személyre szóló 

munkaköri leírásban meghatározottak szerint, továbbá a vezetői utasításnak megfelelően önál-

lóan eljárva hajtják végre feladataikat.  
 

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

 

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

történő érdemi elintézéséért. 
 

96.  Az egyéni teljesítményértékelés alapját képező teljesítmény célkitűzések megvalósítása útján 

is segítik Gyöngyösi Rk. feladatai teljesülését. A hivatásos állomány tagja szolgálati jogvitát 

kezdeményezhet a teljesítményértékelés valótlan ténymegállapításai miatt. 

 

97.  Kötelesek a tudomásukra jutott minősített adatot megőrizni. 
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98.  Tevékenységük során be kell tartani a titok- és adatvédelemre, az ügykezelésre vonatkozó sza-

bályokat. 

 

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

út betartásával felterjesztik a kiadmányozásra jogosulthoz. 
 

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

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüket. 

 

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

tagja a magasabb beosztáshoz szükséges képzettség megszerzése érdekében pályázat alapján 

rendészeti vagy polgári oktatási intézményben - az állomány illetékes parancsnok felé tett elő-

zetes bejelentés alapján - tanulmányokat folytathat; jogosult doktori képzésben részt venni a 

vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek és szabályok szerint; továbbá 5 évenként 

legalább egyszer köteles szakmai továbbképzésen részt venni.  
 

102.  Gondoskodnak fizikai állóképességük fejlesztéséről, betartják az egészségük megóvása, ille-

tőleg gyógyulásuk érdekében előírt orvosi utasításokat és gyógymódokat. 

 

103.  Kötelesek megjelenni az időszakos, illetve soron kívüli egészségi, pszichikai és fizikai (erőn-

léti) alkalmassági vizsgálatokon, a kötelező védőoltásokon, valamint a tőlük elvárható módon 

közreműködni a saját és mások egészsége védelmében, ügyelni mások biztonságára és a kör-

nyezet védelmére.  

 

XII. FEJEZET 

A GYÖNGYÖSI RK. MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

8. Általános rendelkezések 

 

104. A Gyöngyösi Rk. szervezeti elemei és vezetőik tevékenysége során - a vezetői szinteknek 

megfelelően - együttműködnek a Heves MRFK igazgatóságaival, osztályaival, szolgálataival, 

hivatalával, rendőrkapitányságokkal, határrendészeti kirendeltségekkel és társszervekkel. 

 

105. A Gyöngyösi 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 szerve-

zeti elem felelős, amelynek a feladat elvégzése az intézkedés, illetve az Ügyrend szerint a fő 

feladatkörébe tartozik. 

 

106.  A Gyöngyösi Rk. feladatának ellátása során együttműködik az állami és önkormányzati szer-

vekkel, társadalmi és a gazdálkodó szervezetekkel, az állampolgárokkal, civil és kisebbségi 

szervezetekkel, valamint külföldi és nemzetközi rendvédelmi szervekkel, biztosítja a feltétele-

ket, ha jogszabály a rendőrség közreműködésének igénybevételét más hatóság, vagy jogi sze-

mély számára lehetővé teszi. A Gyöngyösi Rk. teljesíti a jogszabályokban, belső normákban 

előírt adatszolgáltatási és véleményadási kötelezettségeket. 
 

107. A szervezeti elemek vezetői a külön jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszkö-

zökben, valamint egyéb jogi szabályozó eszközökben meghatározottakon túl minden egyéb 

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

és a másik szervtől érkezett megkeresésekre azonos vezetői szinten válaszolni. 

 



36 

108. Kapcsolatok alakíthatók ki - a pártbefolyástól mentesség követelményének betartásával - ön-

kormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel, és állampolgárok azon közösségeivel, amelyek 

részt vesznek a közbiztonság fenntartásához kapcsolódó feladatok ellátásában. E szervezetek-

kel együttműködési megállapodások megkötése - amennyiben az együttműködési megállapo-

dás megkötését jogszabály a Heves MRFK hatáskörébe utalja - kezdeményezhető a megyei 

rendőrfőkapitánynál. 

 

109. Folyamatosan figyelemmel kísérik az együttműködési megállapodásokat, gondoskodnak idő-

szerűségükről, évenkénti felülvizsgálatukról. 

 

110. A Gyöngyösi Rk. együttműködik az állomány érdekképviseleti szerveivel és a Rendvédelmi 

Karral. 

 

111. A Heves MRFK belső kontrollrendszerének kialakítására és működtetésére vonatkozó norma, 

vagy szervezési intézkedés alapján meghatározott folyamatleírások és ellenőrzési nyomvonalak 

kialakításáért és működtetéséért, időszakos szakmai felülvizsgálatának végrehajtásáért az álta-

lános felelősséget a Kapitányságvezető (a továbbiakban: folyamatgazda) viseli. 
 

112. A folyamatgazda folyamatosan nyomon követi a hatáskörébe tartozó folyamatok kockázatának 

változásait, indokolt esetben javaslatot tesz a kockázat soron kívüli kezelésére.  

 

9. A működési okmányok 

 

113. Ügyrend készítésére a Gyöngyösi Rk. Kapitányságvezetője kötelezett.  

 

114. A Kapitányságvezető a működési okmányról szóló intézkedés egy példányát a Heves MRFK 

Hivatala útján jóváhagyásra felterjeszti a megyei rendőrfőkapitánynak, továbbá szükség esetén 

gondoskodik a szervezeti és egyéb normaváltozásoknak az ügyrenden történő átvezetéséről és 

a módosításoknak jóváhagyásra történő felterjesztéséről, valamint a megyei irattári példány ak-

tualizálásáról. 

 

115. A munkaköri leírásban személyre szólóan meg kell határozni a munkavállaló feladatait, – 

amennyiben a feladat ellátását jogszabály, közjogi szervezetszabályzó eszköz, vagy 

norma határozza meg, akkor a pontos jogszabályhely megjelölésével – a kötelezettségeinek 

teljes körét, valamint a jogosultságokat, így különösen a kiadmányozási jogot, valamint az 

eljárási, döntési jogosultságot. 

 

116. A munkaköri leírásnak alkalmasnak kell lennie a személyes felelősség megállapítására, va-

lamint a munkáltató és a munkavállaló közötti vitás kérdések eldöntésére. 

 

10. A Gyöngyösi Rk. jelentési, beszámoltatási rendje  

 

117.  A Kapitányságvezető a megyei rendőrfőkapitánynak jelenti, felterjeszti: 

a) a Gyöngyösi Rk. munka-és ellenőrzési terveit, végrehajtásukról szóló jelentést; 

b) a megyei rendőrfőkapitány által elrendelt jelentéseket, intézkedési terveket; 

c) a hatáskörét meghaladó szervezeti és személyi változásokhoz szükséges javaslatokat; 

d) az előírt jelentési kötelezettségeket tartalmazó dokumentumokat; 

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

 

118. Ha a Kapitányságvezető külön utasítás alapján nem a szolgálati út betartásával tett jelentést, 

erről haladéktalanul jelentést tesz a megyei rendőrfőkapitánynak. 
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119. A Gyöngyösi Rk. személyi állományának tagjai a szolgálati út betartásával, vagy külön normá-

ban meghatározott módon tesznek eleget jelentési kötelezettségeiknek. Amennyiben külön uta-

sítás alapján nem e szerint jártak el, erről haladéktalanul jelentést tesznek a szolgálati elöljáró-

juknak. 

 

120. A Kapitányságvezető a heti koordinációs és a napi értekezleten, szükség szerint egyedi kijelölés 

alapján számoltatja be a vezetőket. 
 

121. Az osztályvezetők, alosztályvezetők a beszámoltatást az általuk tartott értekezlet során, vagy 

egyedi esetben személyes referáltatás keretében hajtják végre. 
 

122. A jogosult vezető a vezetett, irányított, szakmailag irányított szerv, szervezet bármely beosz-

tottját szóban vagy írásban, jelentéstételre kötelezheti, beszámoltathatja. 
 

123. Amennyiben ez írásban történik, a szolgálati utat - a Szolgálati Szabályzatban írtaknak megfe-

lelően - be kell tartani. 

 

124. Ha a beszámoltatása, jelentéstételre kötelezés szóban történik, s azt nem a közvetlen elöljáró 

végzi, a közvetlen elöljárónak - különösen indokolt esetet kivéve - azon jelen kell lennie. 

 

125. A Gyöngyösi Rk. közterületen szolgálatot teljesítő, valamint a készenléti szolgálatot ellátó ál-

lománya köteles a Heves MRFK TIK utasításait végrehajtani. A TIK részére köteles jelenteni 

a kért adatokat és a kapott feladat végrehajtását. 

 

 

11. Az alárendelt döntéseinek megváltoztatása, hatályon kívül helyezése 

 

126. A vezető jogosult az általa vezetett, irányított, szakmailag irányított szervezet dolgozója által 

hozott döntést - a jogszabályokban, más normákban meghatározott keretek között - megváltoz-

tatni vagy hatályon kívül helyezni. 

 

12. Az eljárás lefolytatásának hatáskörbe vonása 

 

127. Az elöljáró - az alkalmazott jogág, illetve jogszabály keretei között - jogosult az általa vezetett, 

irányított, szakmailag irányított szervnél folyamatban lévő ügyet hatáskörébe vonni. Ha azon-

ban valamely eljárást hatáskörébe vont, azt be is kell fejeznie. 

 

13. Az értekezletek rendje 

 

128. A vezetői értekezletek az irányításnak és a szakmai irányításnak olyan fórumai, amelyeken az 

elöljáró az időszerű feladatokat meghatározza, koordinálja, és értékeli a   végrehajtás színvo-

nalát.  

 

129. A napirendek írásos előterjesztését valamint az azokról készült emlékeztetőket, feljegyzéseket 

a Gyöngyösi Rk. vezetője hagyja jóvá. 

 

130. A Gyöngyösi Rk. vezetője a következő értekezleteket tartja: 

a) Napi koordinációs értekezlet: minden munkanapon 

aa) Állandó résztvevői: szolgálatirányító parancsnok, bűnügyi osztályvezető, vizsgá-

lati osztályvezető, közrendvédelmi osztályvezető, közlekedésrendészeti osztályve-

zető, igazgatásrendészeti osztályvezető, hivatalvezető, eseti berendeltek. 
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ab) Napirend: szolgálatirányító parancsnok jelentése, beszámoltatása, a közrendvé-

delmi és a közlekedésrendészeti, a bűnügyi, vizsgálati, igazgatásrendészeti, hivatali 

helyzet eseményei, időszerű szervezet-irányítási és hatósági feladatok. 

b) Kiterjesztett napi koordinációs értekezlet: minden hétfőn és pénteken 

ba) Állandó résztvevői: szolgálatirányító parancsnok, bűnügyi osztályvezető, vizsgá-

lati osztályvezető, közrendvédelmi osztályvezető, közlekedésrendészeti osztályve-

zető, igazgatásrendészeti osztályvezető, hivatalvezető, őrsparancsnok, nyomozó al-

osztályvezető, gazdaságvédelmi alosztályvezető, felderítő alosztályvezető, járőr- 

őrszolgálati alosztályvezető, körzeti megbízott alosztályvezető, eseti berendeltek. 

bb) Napirend: szolgálatirányító parancsnok jelentése, beszámoltatása, a közrendvé-

delmi és a közlekedésrendészeti, a bűnügyi, vizsgálati, igazgatásrendészeti, hivatali 

helyzet eseményei, időszerű szervezet-irányítási és hatósági feladatok. 

c) Közrendvédelmi heti vezetői értekezlet 

ca) Állandó résztvevői: közrendvédelmi osztályvezető, közlekedésrendészeti osztály-

vezető, járőr- őrszolgálati alosztályvezető, körzeti megbízotti alosztályvezető, őrs-

parancsnok, eseti meghívottak, berendeltek. 

cb) Napirend: a heti időszerű feladatok, eseti döntés alapján egyes tárgykörök, aktuális 

események megtárgyalása. 

d) Bűnügyi heti vezetői értekezlet 

da) Állandó résztvevői: bűnügyi osztályvezető, vizsgálati osztályvezető, nyomozó al-

osztályvezető, gazdaságvédelmi alosztályvezető, felderítő alosztályvezető, eseti 

meghívottak, berendeltek. 

db) Napirend: a heti időszerű feladatok, eseti döntés alapján egyes tárgykörök, aktuális 

események megtárgyalása.  

e) Éves értékelő értekezlet, amelynek résztvevői: a Kapitányságvezető utasítása szerint a 

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

f) Állománygyűlés: Fontos szakmai, szervezeti és személyi kérdésekben, illetve tájékozta-

tás céljából állománygyűlést kell tartani a Kapitányságvezető vagy elöljárója utasítása 

alapján, a teljes állomány részére. 

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

gyalása érdekében, amelynek résztvevői a rendelkezésben meghatározott személyek. 

 

14. Tervezési rend 

 

131. A Gyöngyös Rk-n a következő terveket kell készíteni: 

a) éves feladattervet, amely tartalmazza a stratégiai tervben, valamint a fejlesztési prog-

ramban meghatározott, továbbá az előző időszak értékelésének alapján a szervezet és ele-

meinek legfontosabb időszerű feladatait, a végrehajtás határidőit és felelőseit, to-

vábbá az értekezletek rendjét; 

b) ellenőrzési tervet, mely kiterjed mindazokra a szervezeti elemekre és tárgykörökre, ame-

lyeket egyrészt kötelező időszakonként ellenőrizni, másrészt amit a Kapitányságvezető 

indokoltnak tart; 

c) szakfeladati terveket, amelyek az egyes tevékenységek teljesítésének 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 

ellenőrzésekre. 
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XIII. FEJEZET 

A KÜLÖNLEGES JOGRENDI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

 

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

kell alkalmazni. 

 

133. A Gyöngyösi Rk. különleges jogrendi időszakban a kialakult helyzet függvényében kitelepül-

het. Ebben az esetben a folyamatos vezetést a tartalék vezetési ponton kell biztosítani. 

 

134. Különleges jogrendi időszakban törzset kell működtetni, munkáját a Gyöngyösi Rk. épületé-

ben, kitelepülés esetén a Gyöngyösi Rk. tartalék vezetési pontján végzi. 

 

 

15. Kapitányságvezető 

 

135. A Kapitányságvezető különleges jogrendi időszakkal összefüggő általános feladatai:  

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

sáról; 

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 ki-

adásáról; 

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 migráció kezelésével kapcsolatos 

rendőri feladatok végrehajtására; 

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

kitelepítésével, kimenekítésével kapcsolatos rendőrségi feladatokat; 

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

a veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes kiürítésére; 

i) gondoskodik a személyzeti és szociális feladatok ellátásáról; 

j) intézkedik a nemzetközi segélyszállítmányok rendeltetési helyre történő eljuttatásával 

kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására; 

k) intézkedik az értesítési rendszer soron kívüli pontosítására; 

l) gondoskodik a helyi törzs folyamatos működtetéséről; 

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

látásában, rendkívüli intézkedések végrehajtásában; 

n) gondoskodik a közigazgatás átszervezéséből, a rendeleti úton történő igazgatásra való 

áttérésből adódó rendőri feladatok végrehajtására; 

o) kitelepülés elrendelése esetén intézkedik a Gyöngyös Rk iratanyagának kijelölt tároló 

helyre történő elszállítására, a visszamaradt iratok őrzésére; 

p) intézkedik a belső átcsoportosításra vonatkozó tervek soron kívüli pontosítására, a vég-

rehajtás koordinálására; 

q) intézkedik a jelentési kötelezettségek folyamatos tejesítéséről; 

r) ellenőrzi a vonatkozó intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtását; 

s) intézkedik a Gyöngyösi Rk védelmi igazgatási rendszerének aktivizálására, folyamatosan 

segíti a védelmi bizottság tevékenységét. 
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136. A Kapitányságvezető különleges jogrendi időszakkal összefüggő szakmai feladatai:  

a) a megyei rendőrfőkapitány döntését követően gondoskodik a Gyöngyösi Rk. szervezeti 

elemei magasabb készenlétbe helyezéséről; 

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

adatok végrehajtását. 

 

 

16. Általános vezetői feladatok 

 

137. Különleges jogrendi időszakban a Gyöngyösi Rk. valamennyi vezetője: 

a) közreműködik a bevezetésre kerülő rendkívüli intézkedések végrehajtásának szervezésé-

ben, ellenőrzésében; 

b) jogosult kezdeményezni - szakterületének megfelelően - a bevezetett rendkívüli intézke-

dések alapján szükséges normatervezetek kidolgozását; 

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

fenyegető veszély esetén a veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes kiürítéséről; 

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

sára, 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. 

 

17. A jelentés és a tájékoztatás általános szabályai 

 

138. A napi jelentési kötelezettség bővül az adott helyzetre vonatkozó, valamint a MONITORING 

1,2, rendszerben meghatározott jelentési kötelezettséggel. 

 

139. A jelentéseket a Megyei Törzsnek kell leadni, a soron kívüli jelentéseket pedig közvetlenül a 

megyei rendőrfőkapitány részére kell megtenni, melyet párhuzamosan a Megyei Törzs számára 

is meg kell küldeni.  
 

140. Az állami és más szervekkel történő szóbeli és írásbeli kapcsolat során a minősített adat védel-

mére vonatkozó szabályok alapján kell eljárni. Tilos nem titkosított híradóeszközön minősített 

információt, adatokat közölni, továbbítani. 
 

141. Társszervek részére írásbeli tájékoztatás rendkívüli állapot időszakában az országos rendőrfő-

kapitány vagy az Országos Törzs vezetője engedélyével adható.  

 

 

XV. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

142. Az intézkedés a Heves MRFK vezetőjének jóváhagyásával válik érvényessé és az azt követő 

3. munkanapon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Gyöngyösi Rendőrkapitányság 

ügyrendjéről szóló 1/2018. (III.22.) számú Gyöngyösi Rk. Vezetői Intézkedés. 
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143. Az Ügyrend hatályba lépésének napjától számított 30 napon belül felül kell vizsgálni a munka-

köri leírásokat és a szükséges módosításokat el kell végezni. 

 

144. Az Ügyrendet a Gyöngyösi Rendőrkapitányság teljes személyi állományával ismertetni kell. 

Jelen Intézkedés a hatályba lépését követően a Heves MRFK intranetes rendszerén belül a 

Gyöngyösi Rk. menüpont alatt is közzétételre kerül, így a teljes állomány számára is folyama-

tosan elérhető. 

 

Gyöngyös, „időbélyegző szerint” 

 

 Juhász János r. ezredes 

  kapitányságvezető 
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