Szám: 13000-115/ 13 /2020.

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjének
13/2020. (VIII.10.) Pest MRFK
intézkedése
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglaltak, valamint
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
13. § (1) bekezdése alapján, a Rendőrség Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006.
(XII. 29.) ORFK utasítás 11. pont b) alpontjában foglaltakra tekintettel a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság szervezetéről, irányítási rendjéről és működéséről kiadom az alábbi
intézkedést:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az intézkedés (a továbbiakban: SZMSZ) hatálya kiterjed a Pest Megyei Rendőrfőkapitányságra (a továbbiakban: Pest MRFK), annak helyi szerveiként működő
rendőrkapitányságokra (a továbbiakban: rendőrkapitányságok), továbbá azok személyi
állományára.
2. A Pest MRFK szervezeti felépítését az 1. melléklet, szervezeti ábráját a 2. melléklet
tartalmazza.
II. FEJEZET
A PEST MRFK
3. A Pest MRFK az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban:
Rendőrség) bűnmegelőzési, bűnüldözési, közigazgatási és rendészeti feladatokat ellátó, megyei
illetékességű, önálló jogi személyiséggel rendelkező, önálló költségvetési szerve. A Pest
MRFK alapító okiratának számát, keltét, az alapítás időpontját, az alapító okirat szerinti
kormányzati funkciók szerint besorolt alaptevékenységeit a 3. melléklet tartalmazza.
4. A Pest MRFK szervezeti elemei az SZMSZ-ben meghatározott feladatkörük szerint szakmai
irányítást gyakorolnak a rendőrkapitányságok tevékenysége felett, amelynek keretében
jogosultak ellenőrzés végzésére, valamint szakirányítói intézkedések megtételére.
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5. A Pest MRFK a saját gazdálkodására irányulóan – a megyei rendőrfőkapitány közvetlen
alárendeltségében működő belső ellenőrzési vezető útján – függetlenített belső ellenőrzést
működtet. A költségvetési belső ellenőrzési feladatok tekintetében a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: Bkr.) fogaltak az irányadók.
III. FEJEZET
A MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNY FELADATAI
6. A megyei rendőrfőkapitány:
a) a jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök keretei között önálló felelőséggel
vezeti, irányítja, ellenőrzi a Pest MRFK és a rendőrkapitányságok működését, szakmai
tevékenységét;
b) a jogszabályban meghatározott testületek, és személyek előtt beszámol a megye
közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról;
c) részt vesz, illetve képviselteti magát a rendőrkapitányságok önkormányzati
beszámoltatásán, valamint közös értekezletein, megteszi a szükséges intézkedéseket,
amennyiben az önkormányzat a kapitányságvezető beszámolóját ismételten nem fogadja el;
d) évenként értékeli a Pest MRFK szervezetének tevékenységét, teljesítményét, stratégiai
terveinek megvalósulását és annak megfelelően intézkedik az aktualizálásra;
e) gondoskodik a Pest MRFK-t érintő jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó
eszközökben és más belső normákban előírt jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítéséről;
f) felügyeli a közegészségügyi-járványügyi és munkabiztonsági felügyeleti rendszer
érvényesülését a Pest MRFK szerveinél, szervezeti elemeinél, és a rendőrkapitányságoknál;
g) gyakorolja az önálló költségvetési szerv vezetőjét kizárólagosan megillető jogokat,
gondoskodik a gazdálkodás részletes rendjét meghatározó belső szabályozók elkészítéséről és
kiadásáról;
h) meghatározza a belső ellenőrzési tevékenység irányait, a kockázatelemzésen alapuló
feladatait;
i) jóváhagyja
ia) az annak elkészítésére kötelezett vezetők által felterjesztett ügyrendeket,
ib) a Pest MRFK éves feladattervét és ellenőrzési terveit,
ic) a szolgálati ágak, a szolgálatok és a szakszolgálatok stratégiai jelentőségű terveit,
id) a belügyminiszter és az országos rendőrfőkapitány részére készített felterjesztéseket,
átiratokat,
ie) a közvetlen alárendeltségébe tartozó vezető által készített előterjesztéseket és
javaslatokat,
if) a különleges jogrendi időszak feladataira való felkészülés és azok végrehajtási
okmányait,
ig) a közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők és beosztottak munkaköri leírásait;
j) képviseli a Pest MRFK-t, megköti a Pest MRFK és más szervezetek közötti
együttműködési megállapodásokat;
k) a perképviselet ellátására megbízza a Pest MRFK kamarai jogtanácsosait;
l) kinevezi az objektumokparancsnokokat;
m) kezdeményezi a Pest MRFK működését, feladatkörét érintő jogszabályok és közjogi
szervezetszabályozó eszközök megalkotását, módosítását, hatályon kívül helyezését;
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n) javaslatot tesz a Pest MRFK szervezeti és működési okmányának jóváhagyására;
o) gondoskodik a hatáskörébe tartozó belső normák megalkotásáról, ezek összhangjáról,
érvényesítéséről, indokolt módosításáról és a szükséges dereguláció elvégzéséről
p) megteszi a szükséges intézkedéseket a korrupció elleni hatékony fellépés érdekében;
q) vezeti a Pest MRFK-t, mint területi nyomozó hatóságot, melynek szervezeti elemeit,
továbbá a helyi nyomozó hatóságok szerveinek felsorolását a. 4. melléklet tartalmazza;
r) díjkitűzési jogot gyakorol;
s) felelős a Pest MRFK sajtó - és tömegkommunikációs tevékenységéért;
t) állandó tagja a Pest Megyei Védelmi Bizottságnak;
u) kijelöli a Pest MRFK adatvédelmi tisztviselőjét, gondoskodik a Pest MRFK személyes
adatok kezelésével és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos tevékenységének
törvényességéről, felelős az adatvédelmi szabályok megtartásáért;
v) a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnökének egyetértésével kinevezi a Pest MRFK
biztonsági vezetőjét;
w) gondoskodik a Pest MRFK biztonsági szabályzatának kiadásáról, a szerv vezetőjeként
ellátja a minősített adat védelmére irányadó jogszabályokban meghatározott feladatokat,
gondoskodik a Pest MRFK minősített adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységének
törvényességéről, kinevezi vagy megbízza a titkos ügykezelőket;
x) kijelöli a Pest MRFK informatikai biztonsági felelősét és biztonságieseménykezelési
megbízottját, kiadja a Pest MRFK Informatikai Biztonsági Szabályzatát;
y) gondoskodik az elektronikus információs rendszerek védelméről, az állami és
önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben
meghatározottak szerint;
z) kijelöli az elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét ellátó vezetőt, ellátja a
köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény 9. §-ában
foglalt feladatait;
aa) jogosult kiemelt biztonsági intézkedés, valamint fokozott ellenőrzés elrendelésére a Pest
MRFK illetékességi területén;
bb) jogosult csapaterő alkalmazásának elrendelésére a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény (a továbbiakban: Rtv.) 58. § (1) bekezdés b)–j) pontjában meghatározott esetekben a
Pest MRFK illetékességi területén;
cc) jogosult csapatszolgálati törzs működtetésének elrendelésére;
dd) jogosult készenlét és kiemelt készenlét elrendelésére;
ee) ellátja a Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság elnöki teendőit;
ff) intézkedik a Nemzeti Intézkedések Gyűjteményében foglalt rendőrségi feladatok
alkalmazási feltételeinek megteremtésére és folyamatos biztosítására;
gg) a járőr- és őrszolgálattal érintett szervezeti elemek tekintetében felelős a járőr- és
őrszolgálatok tervezéséhez és szervezéséhez szükséges feltételek biztosításáért;
hh) gondoskodik a bűnügyi készenléti szolgálat keretein belül a forrónyomos csoportok
megszervezéséről;
ii) intézkedésben jelöli ki illetékességi területén a körzeti megbízotti működési körzeteket és
a körzeti megbízotti székhelyeket;
jj) kijelöli a Pest MRFK fő érkeztető pontját, amely felügyeletet gyakorol a többi érkeztető
pont tevékenysége felett;
kk) dönt
kka) a Pest MRFK személyi állománya által foganatosított rendőri intézkedés elleni – az
Rtv. 92. § (1) bekezdés a) pontja alapján benyújtott – panasz elbírálása tárgyában,
kkb) másodfokon a rendőrkapitányságok állománya által foganatosított rendőri intézkedés
elleni, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek, továbbá a fegyveres
biztonsági őrök tevékenységét érintő panaszok tárgyában,
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kkc) a Pest MRFK helyi nyomozó hatóságai közötti hatásköri, illetékességi vita esetén a
Rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013.
(VI.24.) BM rendelet 1–8. §-a alapján az eljáró szerv kijelöléséről,
kkd) a nyomozó hatóság vezetőjével szemben fennálló összeférhetetlenség esetén a
nyomozóhatóság nyomozásból való kizárásáról,
kke) rendkívüli halálesettel, valamint eltűnéssel összefüggő hatósági ügyekben a hatósági
eljárásból történő kizárásról, az eljáró hatóság kijelöléséről,
kkf) Pest MRFK helyi nyomozó hatóságától – a szakterület szerint érintett Pest MRFK
Bűnügyi Igazgatóság (a továbbiakban: Bűnügyi Igazgatóság) vagy Pest MRFK
Rendészeti Igazgatóság (a továbbiakban: Rendészeti Igazgatóság) javaslata alapján –
a bűncselekmények nyomozásának hatáskörébe vonása tárgyában,
kkg) Pest MRFK helyi nyomozóhatóság hatáskörébe utalása tárgyában a szakterület szerint
érintett Bűnügyi Igazgatóság, Rendészeti Igazgatóság javaslata alapján,
kkh) a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény alapján a légijárművek vagy
repülőeszközök vezetésére irányuló, továbbá az ejtőernyőképzés végzését tiltó
határozat meghozataláról,
kki) a Pest MRFK állománya tekintetében a fegyelmi, kárérítési, és méltatlansági,
ügyekben, valamint a rendőrkapitányok jogkörében meghozott fegyelmi, és kártérítési
döntések elleni panaszok tárgyában,
ll) gondoskodik a Pest MRFK másolatkészítési szabályzata, valamint az elektronikus aláírási
és elektronikus bélyegzési szabályzatának kiadásáról;
mm)
kijelöli a Pest MRFK biztonsági összekötőjét, gondoskodik a Pest MRFK
létfontosságú rendszerei és létesítményei azonosításáról, kijelöléséről és védelméről;
nn) az irányadó jogszabályok alapján közvetlenül, illetve az Ellenőrzési Szolgálat útján
ellenőrzési tevékenységet végez;
oo) kijelöli a Pest MRFK tűzvédelmi előadóját, gondoskodik az MRFK tűzvédelmi
feladatainak ellátásáról;
pp) eljár a szervezeti integritást sértő esemény bekövetkezésekor;
qq) elbírálja a Pest MRFK személyi állományával kapcsolatos szolgálati panaszokat, illetve
dönt a rendőrkapitányságok által felterjesztett szolgálati panaszok tárgyában;
rr) gondoskodik az állomány képzéséről, továbbképzéséről, és a jogszabályban elrendelt
oktatási és vizsgakötelezettségeinek teljesítéséről;
ss) 1gondoskodik az iskolaőrség vonatkozásában a jogszabályokban, valamin az iskolaőrség
tevékenységéről szóló ORFK utasításban meghatározott feladatok ellátásáról.
IV. FEJEZET
A HELYETTESÍTÉS RENDJE
7.2 A megyei rendőrfőkapitányt távolléte vagy akadályoztatása esetén a bűnügyi
rendőrfőkapitány-helyettes helyettesíti azzal, hogy a helyettesítés időszakában:
a) a díjkitűzési jogkört a gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes egyetértésével;
b) az elemi költségvetés, valamint a gazdálkodásról és az előirányzatok felhasználásáról szóló
beszámolók aláírási jogát csak a megyei rendőrfőkapitány tartós távolléte – így különösen
betegség, szabadság, külföldi kiutazás, illetve a szolgálati helyről legalább egy napot
meghaladó kiküldetés – esetén a gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes ellenjegyzésével
gyakorolhatja.
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8.3 A megyei rendőrfőkapitány helyetteseként:
a) a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes távolléte vagy akadályoztatása esetén a rendészeti
rendőrfőkapitány-helyettes;
b) az a) alpontban megjelölt vezetők egyidejű távolléte vagy akadályoztatása esetén a
gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes;
c) az a)–b) alpontokban megjelölt vezetők (a továbbiakban együtt: rendőrfőkapitányhelyettesek) egyidejű távolléte, akadályoztatása esetén az erre egyedileg kijelölt személy
jár el.
9. A Rendészeti Igazgatóság Tevékenység-irányítási Központ (a továbbiakban: TIK)
ügyeletvezetője hivatali időn kívül a megyei rendőrfőkapitány, valamint a rendőrfőkapitányhelyettesek egyidejű távolléte vagy akadályoztatása esetén gyakorolja az általános rendőrségi
feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri szervek
ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó központok egységes működéséről szóló 57/2013.
(XII.21.) ORFK utasításban meghatározott megyei rendőr-főkapitányi jogköröket, valamint
megteszi az abban meghatározott elsődleges intézkedéseket.
10. A Pest MRFK vezető ügyeleti szolgálatot ellátó parancsnoka a megyei rendőrfőkapitány
jogkörét a vezető ügyeleti, illetve a készenléti szolgálatok vezényléséről és feladatairól szóló
PMRFK intézkedésben foglaltak alapján gyakorolja.
V. FEJEZET
A MEGYEI RENDŐRFŐKAPITÁNY ÁLTAL JOGSZABÁLY ELŐÍRÁSA ALAPJÁN
EGYES, JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT FELADATOK ELLÁTÁSÁRA
KINEVEZETT KIJELÖLT VEZETŐK
11. A megyei rendőrfőkapitány:
a) a Pest MRFK Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) vezetőjét (a továbbiakban:
hivatalvezető) nevezi ki a Pest MRFK biztonsági vezetőjének,
b) a hivatalvezetőt jelöli ki az elektronikus ügyintézés és az iratkezelés felügyeletét ellátó
vezetőnek.
11. Az egyéni teljesítményértékelés során a vezetésük alatt álló szervezeti elem
állományához tartozó személyek vonatkozásában - a rendvédelmi igazgatási
alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes
szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 2. § c) pontjára, valamint a
belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai
teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához
kapcsolódó eljárási szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti
teljesítményértékelésről szóló 26/2013.(VI.26.) BM rendelet 2. § 4. pontjára, továbbá a
közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013.(I.21.) Korm. rendelet 4. §
b) pontjára figyelemmel – a megyei rendőrfőkapitány átruházott hatáskörében értékelő
vezetőként e személyek legalább osztályvezetői besorolású közvetlen vezetői
jogosultak eljárni.
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VI. FEJEZET
KIADMÁNYOZÁS
13. A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a rendőrkapitányságok
munkavállalói állományára vonatkozó munkáltatói jogkörrel kapcsolatos kiadmányozási jogot
az alárendeltségükbe tartozó munkavállalói állomány tekintetében a kapitányságvezetők
gyakorolják.
14. A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a munkaköri leírások, valamint a
teljesítményértékelés és a minősítés kiadmányozására a vezetése alatt álló személyi állomány
tekintetében:
a) a rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes;
b) a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes;
c) a gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes;
d) a Pest MRFK Humánigazgatási Szolgálat (a továbbiakban: Humánigazgatási Szolgálat)
vezetője (a továbbiakban: humánigazgatási szolgálatvezető);
e) a Pest MRFK Ellenőrzési Szolgálat (a továbbiakban: Ellenőrzési Szolgálat) vezetője (a
továbbiakban: ellenőrzési szolgálatvezető);
f) a hivatalvezető, valamint
g) a Pest MRFK Kommunikációs Osztály vezetője (a továbbiakban: kommunikációs
osztályvezető)
jogosult.
15. A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a túlszolgálat, illetve a rendkívüli
munkavégzés elrendelésének kiadmányozására, a vezetése alatt álló személyi állomány
tekintetében:
a) a rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes;
b) a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes;
c) a gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes;
d) a humánigazgatási szolgálatvezető;
e) az ellenőrzési szolgálatvezető;
f) a hivatalvezető;
g) a kommunikációs osztályvezető jogosult.
16. 4A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a 4. melléklet 1. pont a) alpontjában
meghatározott szervezeti elemek osztályvezetője, valamint a Közlekedésrendészeti Főoztály
vezetője kiadmányozza:
a) a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban Be.) 127. §-ában
meghatározott rendbírság kiszabásáról rendelkező határozatot;
b) a bűnügyek egyesítéséről, valamint elkülönítéséről szóló határozatot (Be. XXVI. fejezet)
c) a szakértő, a tolmács kirendeléséről, kirendelés alóli felmentéséről, valamint kizárásáról
szóló határozatot;
d) a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések (távoltartás, bűnügyi
felügyelet, letartóztatás, előzetes kényszergyógykezelés) elrendelésére, valamint az azok
megszüntetésére irányuló előterjesztéseket, határozatokat;
e) a nyomozás megindításával, az eljárás felfüggesztésével, megszüntetésével kapcsolatos
határozatokat;
f) a Be. 362. § (1) bekezdése szerinti, az a)–h) alpontban nem szereplő határozatokat;
4
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g) a leplezett eszköz alkalmazására vonatkozó indítványokat, előterjesztéseket (Be. Hatodik
rész).
17. A forrónyomos, legalább tiszti rendfokozattal rendelkező parancsnok, forrónyomos
szolgálata teljesítése során kiadmányozási jogkört gyakorol az alábbi ügykörökben keletkezett
iratok tekintetében:
a) nyomozás elrendelése;
b) körözés kibocsátása, visszavonása;
c) letartóztatás kezdeményezése;
d) kényszerintézkedések elrendelése, megszüntetése;
e) nyomozási cselekmények elvégzéséhez szükséges határozatok, megkeresések
kezdeményezése.
18. 5Őrizetbevétel elrendelése és megszüntetése tárgyában keletkezett iratokat a
Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője, iletve a 4. melléklet 1. pont a) alpontjában
meghatározott szervezeti elemek legalább osztályvezetői beosztással rendelkező forrónyomos
parancsnoka, ennek hiányában a TIK ügyeletvezetője kiadmányozza.
19. A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a rendészeti, illetve a bűnügyi
rendőrfőkapitány-helyettes kiadmányozza a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011.
(IX.22.) BM rendelet (a továbbiakban: Szolgálati Szabályzat) 44. § (5) bekezdés b) pontja
szerinti útzár alkalmazásának elrendeléséről szóló döntést.
20. 6A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a Rendészeti Igazgatóság
Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője kiadmányozza:
a) a közlekedési szabályszegésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben hozott
döntéseket;
b) a közlekedési baleset körében bekövetkezett rendkívüli haláleset kivizsgálásával
összefüggésben lefolytatott hatósági eljárásokban hozott döntéseket.
21. 7A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a Rendészeti Igazgatóság
Közlekedésrendészeti Főosztály és a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály
közterületi szolgálatot ellátó állománya kiadmányozza a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény 20. § (1) bekezdés h), és k) pontjába ütköző, közúti közlekedési ellenőrzés során
észlelt, közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértések miatt a közigazgatási bírság kiszabásáról
szóló, helyszínen hozott határozatokat.
22. A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a Rendészeti Igazgatóság
Igazgatásrendészeti Osztály vezetője kiadmányozza:
a) a gépjárművek megkülönböztető jelzést adó készülékeinek felszerelésére és használatára
vonatkozó elsőfokú határozatokat, végzéseket;
b) a gépjárművek figyelmeztető jelzést adó készülékeinek felszerelésére és használatára
vonatkozó másodfokú határozatokat, végzéseket;
c) a polgári felhasználású fegyverekkel, lőszerekkel és a polgári rendeltetésű lőterekkel
kapcsolatos jogszabályokban meghatározott első- és másodfokú döntéseket;
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d) az atomenergia alkalmazásával összefüggő közigazgatási hatósági, szakhatósági feladatok
során hozott döntéseket;
e) a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói
tevékenységgel kapcsolatos másodfokú döntéseket;
f) a polgári felhasználású robbanóanyagokkal kapcsolatos jogszabályokban meghatározott
elsőfokú szakhatósági döntéseket és a polgári felhasználású pirotechnikai termékek
gyártásának, tárolásának, forgalmazásának és felhasználásának engedélyezésével kapcsolatos
elsőfokú döntéseket;
g) az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek igazolvány és jelvény iránti kérelmeivel
összefüggésben hozott elsőfokú döntéseket;
h) a kábítószerekkel, a pszichotróp anyagokkal, az új pszichoaktív anyagokkal és a
kábítószer-prekurzorokkal végezhető tevékenységek hatósági ellenőrzésével kapcsolatos
hatósági döntéseket.
23. A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a humánigazgatási szolgálatvezető
kiadmányozza:
a) a munkáltatói, szolgálati idővel kapcsolatos, valamint a rendvédelmi igazgatási
alkalmazotti igazolásokat;
b) az MH Egészségügyi Központ szolgáltatásainak hozzátartozói jogon történő
igénybevételéről szóló igazolást;
c) a közfoglalkoztatottak tekintetében a munkaköri leírásokat, jogviszonnyal kapcsolatos
munkáltatói igazolásokat;
d) a rendőrfőkapitány-helyettesek, a humánigazgatási szolgálatvezető, az ellenőrzési
szolgálatvezető, a hivatalvezető, valamint a rendőrkapitányságok állománya kivételével a
szolgálati gépjárművek ügyintézői vezetéséhez kiállított igazolványt.
24. A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a rendészeti rendőrfőkapitányhelyettes kiadmányozza:
a) a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos feladatok végrehajtásával összefüggésben
hozott döntéseket;
b) a harmadik országbeli állampolgárok kiutasítást előkészítő őrizetével, kiutasításával,
kitoloncolásával, és a külföldieknek a megye illetékességi területén történő ellenőrzésével,
valamint a beutazási és tartózkodási tilalom elrendelésére vonatkozó javaslattétellel, vagy az
elrendeléssel kapcsolatos, továbbá a jogszabályban meghatározott menedékjogi feladatok
ellátásával összefüggésben hozott döntéseket;
c) a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 20–21. §-a szerint a megyei rendőrfőkapitány
hatáskörébe tartozó döntéseket
d) a rendőrkapitányságok mint szabálysértési hatóságok között felmerült hatásköri,
illetékességi összeütközések elbírálása, illetve a kizárások tárgyában hozott döntéseket.
25. A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a Humánigazgatási Szolgálat
Oktatási és Kiképzési Alosztály vezetője kiadmányozza:
a) a Pest MRFK személyi állománya pisztoly lőgyakorlataival, az összevontan szervezett
speciális fegyverkezelők képzésével és a területi, illetve országos lőbajnokságokkal,
versenyekkel kapcsolatos iratokat;
b) a központi képzésen felüli helyi képzési és sportcélú többletlőszer igénylés vonatkozásában
a gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes előzetes jóváhagyásával a képzési lőszerek
biztosítására irányuló szolgálati jegyekkel, valamint az elszámolás-záradékolásával, indokolt
esetben a szükséges vizsgálat elrendelésének kezdeményezésével összefüggő iratokat.
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26. A humánigazgatási szolgálatvezető, a Humánigazgatási Szolgálat Személyügyi Alosztály
vezetője és személyi állománya jogosult a szolgálati jogviszony:
a) létesítésével kapcsolatos, a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott jognyilatkozatról záradékolással
hiteles papír alapú kiadmány;
b) módosításával, és megszüntetésével kapcsolatos, valamint az összeférhetetlenség
megszüntetésére irányuló, a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott jognyilatkozatról – amennyiben az
elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése vagy a kézbesítési vélelem szabályainak
alkalmazása bármely okból nem lehetséges – záradékolással hiteles papír alapú kiadmány
elkészítésére.
27. A fegyelmi és méltatlansági ügyben a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről
elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott határozatról
– amennyiben az elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése vagy a kézbesítési
vélelem szabályainak alkalmazása bármely okból nem lehetséges – záradékolással hiteles papír
alapú kiadmány elkészítésére a Humánigazgatási Szolgálat Fegyelmi Alosztály vezetője és
személyi állománya jogosult.
28. A kártérítési ügyben, a sérelemdíjjal kapcsolatos ügyben a munkáltatói jogkör gyakorlója
részéről elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott
határozatról, a fizetési felszólításról – amennyiben az elektronikus dokumentum elektronikus
kézbesítése vagy a kézbesítési vélelem szabályainak alkalmazása bármely okból nem
lehetséges – záradékolással hiteles papír alapú kiadmány elkészítésére a hivatalvezető és
kijelölt munkatársai, a gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes, valamint a Pest MRFK Gazdasági
Igazgatóság (a továbbiakban: Gazdasági Igazgatóság) Igazgatási Osztály vezetője jogosult.
29. A szolgálati panaszok elbírálása vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről
elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott határozatról
– amennyiben az elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése vagy a kézbesítési
vélelem szabályainak alkalmazása bármely okból nem lehetséges – záradékolással hiteles papír
alapú kiadmány elkészítésére a humánigazgatási szolgálatvezető és a Humánigazgatási
Szolgálat személyi állománya jogosult.
30. Az elektronikus iratról záradékolással – a kiállító nem természetes személy nevében, a
26–29. pontban nem jelölt esetekben papír alapú kiadmány készítésére jogosult:
a) a kiadmányozásra jogosult személy;
b) az ügy intézésére kijelölt személy, az ügy előadója, aki az ügyet döntésre előkészíti;
c) az erre munkaköri leírásában feljogosított személy.
31. A papíralapú iratról elektronikusan hiteles irat készítésére a Pest MRFK Másolatkészítési
Szabályzatában és az erre munkaköri leírásában feljogosított személy jogosult.
32. 8A belső ellenőr kiadmányozza a Bkr. alapján keletkező, intézkedést igénylő- a megyei
rendőrfőkapitány kizárólagos kiadmányozási jogkörébe nem tartozó-ügyiratokat.
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33. A Bűnügyi Igazgatóság és a Rendészeti Igazgatóság erre írásban felhatalmazott személyi
állománya kiadmányozza a hatáskörébe tartozó ügyekben keletkezett idézéseket és
értesítéseket.
34. A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a fogdai befogadási rendelvényeket:
a) hivatali munkaidőben:
aa) a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője,
ab) a Ceglédi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője;
b) hivatali munkaidőn kívül:
ba) a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője,
bb) a Ceglédi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője,
bc) a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetői ügyeleti szolgálatot ellátó vezetője,
bd) a TIK ügyeletvezetője
kiadmányozza.
35. A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a fogdai elhelyezés ideiglenes
szüneteltetéséhez szükséges írásbeli engedélyt (átkísérési utasítás)
a) hivatali munkaidőben:
aa) a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője,
ab) a Ceglédi Rendőrkapitányság osztályvezetői,
ac) a Ceglédi Rendőrkapitányság osztály jogállású őrsparancsnokai;
b) hivatali munkaidőn kívül:
ba) a Ceglédi Rendőrkapitányság szolgálatparancsnokai,
bb) a Ceglédi Rendőrkapitányság vezetői ügyeleti szolgálatot ellátó vezetője,
bc) a TIK ügyeletvezetője
kiadmányozza.
VII. FEJEZET
FŐKAPITÁNYI KÖZVETLEN SZERVEK MUNKAKÖRÖK
1. Titkársági Alosztály
36. A Titkársági Alosztály a megyei rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozóan
koordinációs és titkársági feladatokat lát el, ennek keretében az alosztályvezető:
a) figyelemmel kíséri a megyei rendőrfőkapitány által adott feladatok határidőre történő
végrehajtását és felterjesztését;
b) nyilvántartja a megyei rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők
szabadságát és betegállományát;
c) a megyei rendőrfőkapitánynak referálja a szignálásra vagy aláírásra érkező iratokat,
továbbítja a vezetői döntéseket;
d) gondoskodik az évértékelő értekezlet, a vezetői értekezletek, állománygyűlések
előkészítéséről, a háttéranyagok összeállításáról, az értekezletek iratanyagainak a résztvevők
részére történő előzetes megküldéséről, az értekezlet moderálásáról, valamint az értekezlet
emlékeztetőjének, jegyzőkönyvének elkészítéséről;
e) gondoskodik a megyei rendőrfőkapitány által tartott fogadónapok megszervezéséről;
f) figyelemmel kíséri a megyei rendőrfőkapitány programjait, ellátja az ezzel kapcsolatos
ügyintézést;
g) a Pest MRFK nemzetközi kapcsolattartójaként intézi a Pest MRFK nemzetközi kiutazási
és vendégfogadási feladatait;
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h) éves nemzetközi tervet készít;
i) a rendőrkapitányságok járási egyeztető fórumainak időpontját megtervezi, koordinálja.
2. Belső ellenőr
37. A Pest MRFK belső ellenőrei: a belső ellenőrzési vezető, valamint a belső ellenőr, e
minőségben látják el a Bkr. 21–22. §-ában meghatározott feladatokat.
3. Kommunikációs Osztály
38. Az osztályvezető az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK)
Kommunikációs Szolgálatának szakirányítása mellett, valamint a médiatartalom-szolgáltatók
részére adható tájékoztatás rendjéről szóló ORFK utasítás alapján, a megyei rendőrfőkapitány
közvetlen alárendeltségében:
a) szervezi, és lebonyolítja a Pest MRFK sajtó- és tömegtájékoztatási, valamint PR
tevékenységét, a Pest MRFK vezetőinek sajtótájékoztatóit, médiaszerepléseit;
b) napi kapcsolatot tart az elektronikus és írott médiával;
c) sajtóközlemény formájában az elmúlt 24 óra közérdeklődésre számot tartó eseményeiről –
a személyiségi jogok és adatvédelmi előírások betartásával – információt továbbít az ORFK
felé, a szerkesztőségekhez, hírközlő szervezetekhez;
d) konkrét ügyekben a körözések, felhívások, díjkitűzések megjelentetése érdekében
megteszi szükséges intézkedéseket;
e) az engedélyezett helyi vagy megyei kezdeményezésű sajtótájékoztatókat megszervezi, a
sajtótájékoztatóval kapcsolatos tájékoztató anyagokat, fotókat, videó felvételeket előkészíti, a
sajtó tájékoztatására irányuló meghívásoknak eleget tesz;
f) folyamatosan figyelemmel kíséri, elemzi a médiában a rendőrséget, valamint a Pest
MRFK-t közvetlenül érintő híreket, az ezekből levont következtetéseket, javaslatokat a megyei
rendőrfőkapitány elé terjeszti;
g) kezeli a Pest MRFK intranet hálózatát;
h) részt vesz a Pest MRFK rendezvényeinek szervezésében, kommunikálásában;
i) koordinálja a rendőrkapitányságok sajtóval való kapcsolattartásra kijelölt munkatársainak
tevékenységét.
4. Adatvédelmi tisztviselő
39. A Pest MRFK adatvédelmi tisztviselője tevékenységét a megyei rendőrfőkapitány
közvetlen alárendeltségében végzi, ennek keretében:
a) elkészíti az adatvédelmi szabályzatról szóló Pest MRFK intézkedés tervezetét,
közreműködik az adatvédelmet érintő egyéb normák kidolgozásában és koordinációjában;
b) segíti az adatkezelő szerv vezetőjét az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, közjogi
szervezetszabályozó eszközök és belső normák érvényre juttatásában, figyelemmel kíséri a
jogszabály-változásokat, előkészíti az adatkezelő szerv vezetőjének adatvédelmi és
adatbiztonsági tárgyú döntéseit;
c) egyedi ügyekben kidolgozott állásfoglalásával segíti az adatkezelő szervek adatvédelmi
tevékenységét, az egységes gyakorlat kialakítását;
d) kapcsolatot tart az ORFK adatvédelmi tisztviselőjével, továbbá az ORFK Hivatal
Biztonság-felügyeleti és Ügykezelési Osztály (a továbbiakban ORFK BFÜO) munkatársaival,
valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal képviselőivel, közreműködik
a Pest MRFK-t érintő vizsgálatok lefolytatásában és az ezekkel összefüggő megkeresések
megválaszolásában;
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e) az adatkezelő szerv vezetőjének megbízásából ellenőrzi a Pest MRFK-n, valamint a
rendőrkapitányságokon az adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények megtartását, az
előírások megszegésének észlelése esetén felhív a jogszerű állapot haladéktalan
helyreállítására, és a hiányosságokat a szolgálati út betartásával – amennyiben emiatt a
szolgálati érdek sérelmet szenvedne, úgy közvetlenül – jelzi a szerv vezetőjének, indokolt
esetben a szerv vezetőjénél kezdeményezi a felelősség megállapításához szükséges eljárás
lefolytatását;
f) ellenőrzi a rendőrkapitányságokon az információs önrendelkezési joggal, az
információszabadsággal és az adatbiztonsággal kapcsolatos jogszabályok és belső normák
betartását, segíti és ellenőrzi a helyi szerv belső adatvédelmi megbízottainak adatvédelmi
tevékenységét;
g) gondoskodik – az ORFK adatvédelmi tisztviselője útján – az adatkezelő szerv új
adatkezeléseinek bejelentéséről;
h) ellenőrzi az egyes adatállományokhoz a hozzáférési jogosultságok nyilvántartását;
i) felügyeli az adatkezelő szerv adatszolgáltatási tevékenységét, különös tekintettel a
nemzetközi együttműködés keretében továbbítandó személyes adatokra, felkérésre adatvédelmi
szempontból állást foglal az adatok továbbításának jogszerűségével kapcsolatban;
j) évente március 31-éig jelentésben értékeli az adatkezelő szerv adatvédelmi és
adatbiztonsági helyzetét;
k) kimutatást vezet a közérdekű, közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti elutasított
kérelmekről, valamint az elutasítás indokairól, és azokról – a rendőrkapitányságokra is
kiterjedően – a tárgyévet követő év január 15-éig tájékoztatja az ORFK BFÜO-t;
l) kimutatást vezet az érintettnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatáskéréssel, helyesbítéssel, törléssel, tiltakozással kapcsolatos elutasított kérelméről és az
elutasítás indokairól, és azokról a rendőrkapitányságokra is kiterjedően – a tárgyévet követő év
január 15-éig tájékoztatja az ORFK BFÜO-t;
m) kivizsgálja a szerv adatkezelésével összefüggésben érkező panaszokat, kifogásokat,
közreműködik, valamint segítséget nyújt az érintettek jogainak gyakorlásában, eljár
adatvédelmi incidens esetén;
n) ellátja a jogszabályokban előírt oktatási tevékenységét;
o) ellátja a jogszabályban előírt adatvédelmi közzétételi kötelezettségét a rendőrség
honlapján.
5. Humánigazgatási Szolgálat
40. A humánigazgatási szolgálatvezető:
a) személyzeti, munkaügyi, szervezési, fegyelmi, kitüntetési és elismerési, valamint a
munkáltatói intézkedést vagy annak elmulasztását sérelmező kérelmekkel, szolgálati
panaszokkal kapcsolatos, továbbá az ezekhez kapcsolódó nyilvántartási, statisztikai,
adatfeldolgozási feladatokat lát el;
b) elkészíti a Pest MRFK állománytáblázatát, annak kivonatait, létszámkimutatását,
gondoskodik azok naprakészen tartásáról;
c) 9a megyei rendőrfőkapitány utasítására intézkedik a Pest MRFK hivatásos és rendvédelmi
igazgatási alkalmazotti állománya esetében a fegyelmi és méltatlansági eljárások
megindítására, valamint a fegyelmi és méltatlansági eljárások, továbbá parancsnoki
nyomozások lefolytatására;
9
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d) 10előkészíti a kapitányságvezetők által hozott fegyelmi döntések ellen benyújtott panaszok
felülvizsgálatával kapcsolatos döntéseket,
e) a kizárólagosan szakterületét érintő szolgálati panaszok elbírálásáról szóló határozat
tervezetét elkészíti;
f) ellátja a Becsületbíróság működésével kapcsolatos feladatokat;
g) ellátja a vagyonnyilatkozattételi kötelezettséggel, a személyi állomány nemzetbiztonsági
ellenőrzésével és a kifogástalan életvitel ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat (a Pest MRFK
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó hivatásos és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti
munkaköreit az 5. melléklet tartalmazza);
h) szervezi, koordinálja és ellátja a Pest MRFK személyi állományának képzését, kiképzését,
át- és továbbképzését, továbbá a nemzetközi oktatáshoz kapcsolódó feladatokat;
i) kezeli az integrált emberi erőforrás gazdálkodást támogató információs rendszer
személyzeti munkát segítő programját (SZENYOR for Windows);
j) 11ellátja és felügyeli a toborzási feladatokat, valamint lefolytatja a felvételi eljárást;
k) intézkedik a vezetői állományt érintő utánpótlással és a nyugállományba helyezéssel
kapcsolatos feladatok ellátására;
l) szociális és kegyeleti tevékenységet végez;
m) kapcsolatot tart a Belügyi Nyugdíjasok Pest Megyei Egyesületével;
n) szervezi a Pest MRFK Szociális és Lakásügyi Bizottsága tevékenységét;
o) figyelemmel kíséri az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség követelményeinek
gyakorlati érvényesülését, amely érdekében a személyi állományából esélyegyenlőségi
referenst jelöl ki;
p) ellátja a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációs szervére háruló,
ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos feladatokat;
q) ellátja, felügyeli és koordinálja a munkáltatói intézkedések elektronikus kiadmányozásával
és kézbesítésével (e-HR) kapcsolatos feladatokat;
r) figyelemmel kíséri az állomány egészségügyi, pszichikai és fizikai (erőnléti) alkalmassági
helyzetét, megteszi a szükséges intézkedéseket;
s) működteti a teljesítményértékelési koordinátori rendszert;
t) ellátja
ta) a Pest MRFK és a rendőrkapitányságok személyi állományába tartozó hivatásos,
rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személyeket szolgálati
és munkáltatói igazolvánnyal, továbbá az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalókat
igazolvánnyal;
tb) a nyugállományba vonult személyeket nyugdíjas igazolvánnyal, illetve az egyes
rendészeti feladatokat ellátó személyeket szolgálati igazolvánnyal;
u) végzi az t) alpont szerint részletezett igazolványok igénylését, nyilvántartását, bevonását
és selejtezését;
v) a szakterületét érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat.
6. Ellenőrzési Szolgálat
41. Az ellenőrzési szolgálatvezető:
a) függetlenített eljárás keretében ellátja a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szervezeti
elemeinél, – az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás (továbbiakban
Ellenőrzési Szabályzat) 1. pontjában meghatározott titkos információgyűjtéssel és leplezett
eszköz alkalmazással kapcsolatos sajátos gazdálkodási szabályok ellenőrzésére, valamint a
10
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költségvetési belső ellenőrzésre vonatkozó kivételekkel – a szolgálati ágak, szolgálatok és
szakszolgálatok feladatkörébe tartozó szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzését;
b) az a) alpontban meghatározott feladatokat az Ellenőrzési Szabályzatban meghatározott
ellenőrzési módszerekkel téma-, cél-, utó-, mobil ellenőrzés keretében hajtja végre;
c) koordinálja a rendőri korrupciós cselekmények megelőzésével, és visszaszorításával
kapcsolatos feladatok végrehajtását;
d) szakmai ellenőrzés keretében vizsgálja a vezetés, irányítás kialakult rendszerét, módszerét
és eszközeit, a hatáskörök gyakorlásának törvényességét, az egyszemélyi vezetői felelősség
érvényesülését, az ellenőrzési tevékenységek rendszerét, szervezettségét és hatékonyságát;
e) ellenőrzi a külön tervekbe foglalt, az Rtv.-ben meghatározott intézkedések, eljárások
végrehajtását, megvalósítását;
f) a szakterületét érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat;
g) koordinálja és kiadmányozásra előkészíti az Rtv. 92. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az
Országos Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálat útján – az alapvető jogok biztosa részére
benyújtott rendőrségi panaszokat, illetve koordinálja az alapvető jogok biztosa vizsgálati
jelentése alapján hozott közigazgatási döntések végrehajtását;
h) ellátja, koordinálja a közérdekű bejelentések és panaszok kezelésével összefüggő
feladatokat, kiadmányozásra előkészíti a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló
törvény hatálya alá tartozó eljárások lefolytatásával összefüggő iratokat;
i) a kizárólagosan szakterületét érintő szolgálati panaszok elbírálásához határozat tervezetet
készít;
j) ellátja a szakterületét érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási és jelentési feladatokat.
7 . Hivatal
42. A hivatalvezető:
a) a Pest MRFK biztonsági vezetőjeként ellátja a minősített adat védelmével, valamint ezek
ellenőrzésével, szakirányításával, koordinációjával, és oktatásával összefüggő feladatokat;
b) felügyeli a Pest MRFK-n az ügykezelési feladatok végrehajtását, működteti a központi
irattárat, ellátja az elektronikus ügykezeléssel kapcsolatosan hatáskörébe tartozó feladatokat;
c) irányítja a belső normaalkotási folyamatot, valamint a jogszabályok és a közjogi
szervezetszabályozó eszközök előkészítése során azok koordinációját;
d) ellátja a Pest MRFK jogi képviseletét, a Pest MRFK által kötött szerződések előzetes jogi
ellenőrzését, és jogi ellenjegyzését;
e) felelős a Pest MRFK és a rendőrkapitányságok munkájáról szóló éves értékelő jelentés
összeállításáért és határidőben történő felterjesztéséért;
f) összeállítja a Pest MRFK éves közgyűlési beszámolóját, amelyet az ORFK jóváhagyását
követően továbbít a megyei közgyűlés részére;
g) a személyi állomány, valamint a Pest MRFK részéről felmerülő kárigényeket megvizsgálja
és döntésre előkészíti;
h) lefolytatja a megyei rendőrfőkapitány hatáskörébe tartozó kártérítési eljárásokat;
i) a rendőrkapitányságok személyi állományába tartozók kártérítésre kötelezésről hozott
elsőfokú határozat ellen benyújtott panaszokat megvizsgálja és az ezzel kapcsolatos döntést
előkészíti;
j) elkészíti a kizárólagosan a szakterületét, illetve a több szakterületet érintő szolgálati panasz
elbírálásáról szóló határozat tervezetét;
k) irányítja a munkavédelemi felügyelők tevékenységét;
l) végrehajtja a Pest MRFK minőségfejlesztéssel és minőségbiztosítással kapcsolatos
feladatait;
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m) ellátja a szervezeti teljesítményértékeléssel kapcsolatos koordinációs feladatokat;
n) részt vesz az együttműködési megállapodások előkészítésében és koordinációjában,
nyilvántartja az együttműködési megállapodásokat;
o) felelős a szakszervezetekkel történő kapcsolattartásért;
p) a szakterületét érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat, jogi állásfoglalásokat
bocsát ki;
q) ellátja az ügykezelési és iratkezelési tevékenységgel és a kártérítési eljárásokkal
kapcsolatosan a rendőrkapitányságok ellenőrzését, szakirányítását,
r) összeállítja a Pest MRFK munkatervét, figyelemmel kíséri a munkatervi feladatok
megvalósulását;
s) szolgálati panaszok elbírálásával kapcsolatban jogi állásfoglalást nyújt;
t) kiadmányozásra előkészíti a Pest MRFK elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési
szabályzatát, másolatkészítési szabályzatát, gondoskodik a jogszabályi vagy technológiai
változások esetén azok aktualizálásáról és a közzétételi feladatok végrehajtásáról;
u) végzi az elektronikus ügyintézést és iratkezelést biztosító szerv állományának az
elektronikus ügyintézési és iratkezelési tevékenységgel összefüggő képzését és továbbképzését;
v) együttműködik az állami futárszolgálattal;
w) működteti a Hivatal érkeztető pontját, amely felügyeletet gyakorol a Humánigazgatási
Szolgálat érkeztető pontjának tevékenysége felett;
x) a Pest MRFK munkavédelmi főfelügyelőjén (főügyintéző) keresztül:
xa) szakmailag irányítja az egyészségvédelmi megbízottak munkavédelmi tevékenységét,
megszervezi oktatásukat, továbbképzésüket;
xb) képviseli a Pest MRFK-t munkavédelmi ügyekben;
xc) elemzi és értékeli a Pest MRFK munkavédelmi, munkabiztonsági helyzetét,
tevékenységét, balesetek alakulását, azok okait, javaslatot tesz a szükséges
intézkedésekre;
xd) rendszeresen vizsgálja a munkabalesetek bejelentésének, nyilvántartásának és
kivizsgálásának gyakorlatát;
xe) részt vesz műszaki átadásokon;
xf) elkészíti és aktualizálja a Pest MRFK munkavédelmi szabályzatát;
xg) együttműködik más rendőri szerv szervezeti egységeivel a szakterületét érintő
kérdésekben;
xh) ellátja a munkavédelmi oktatással kapcsolatos feladatait.
VIII. FEJEZET
A PEST MRFK SZERVEZETI ELEMEINEK FŐBB FELADATAI
8. Bűnügyi Igazgatóság
43. A bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes:
a) ellátja a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII.13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Stat. rendelet) 11. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatokat;
b) jogosult a Rendőrség adatkezelési rendszerében nyilvánossá tett – szakterületét érintő –
körözési adatállományát vagy annak egy részét a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül vagy
egyéb módon – költségtérítés nélkül is – nyilvánosságra hozni;
c) az általa vezetett szervezeti elemre kiterjedő hatállyal normatív intézkedést adhat ki;
d) a bűnügyi szakterületet érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat, stratégiai terveket,
koncepciókat dolgoz ki;
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e) ellátja a bűnügyi szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési feladatokat;
gondoskodik a bűnügyi adatkezelési – így különösen információs, illetve nyilvántartási –
rendszerek folyamatos működtetéséről, előírások szerinti használatáról, az adatvédelmi
szabályok betartatásáról, szervezi, irányítja, koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat;
f) figyelemmel kíséri az illetékességi területén elkövetett gyűlölet-bűncselekményeket, és az
eljárásokban megtett intézkedéseket, valamint évente gondoskodik e tárgyban képzések
szervezéséről;
g) felelős a forrónyomos tevékenység szakmai felügyeletéért, a területi szinten jelentkező
feladatok összehangolásáért, a bűnügyi szakmai irányító feladatokat ellátó szervezeti elemek
tevékenységének irányításáért;
h) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a bűnügyi szakterülethez kapcsolódó
oktatási, képzési, feladatokat;
i) ellátja a rendőrkapitányságok bűnügyi tevékenységének szakirányítói feladatait;
j) első fokon eljár a Pest MRFK hivatásos állományú tagjának eltűnése esetén, illetve ellátja
a Stat. rendelet 11. § (3) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatokat;
k) felelős a külföldi bűnüldözési és nemzetközi rendvédelmi szervek bűnügyi szerveivel való
hatékony és törvényes kapcsolattartásért;
l) jogosult a fogda, valamint fegyverszoba ellenőrzésére;
m) működteti a bűnjelkamrát, felügyeli a bűnjelkezelést valamint a bűnjelrakár működtetését,
továbbá végzi a bűnjelként kezelt gépjárművekkel kapcsolatos nyilvántartási tevékenységet;
n) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V.24.) Korm. rendelet 50. §-a alapján közbiztonsági
véleményt készít a tartózkodási engedély kiadásával összefüggésben, míg elsőfokú
szakhatósági eljárást folytat a 97/A.§ szerinti letelepedési engedélyek kiadása során;
o) kiadmányozásra előkészíti a vezetése alatt álló személyi állomány által foganatosított
rendőri intézkedés ellen – az Rtv. 92. § (1) bekezdés a) pontja alapján – benyújtott panasz
elbírálásáról szóló elsőfokú, valamint a rendőrkapitányságok bűnügyi állománya által
foganatosított rendőri intézkedés elleni panasz elbírálásáról szóló másodfokú döntést;
p) a kizárólagosan a szakterületét érintő szolgálati panaszok elbírásáról szóló határozat
tervezetét elkészíti;
q) ellátja a Pest MRFK bűnmegelőzési tevékenyégét, valamint az iskolai bűnmegelőzési
tanácsadói hálózat szakfelügyeletét;
r) 12gondoskodik az iskolaőrség tevékenységéről szóló ORFK utasításban a bűnügyi
szolgálati ág számára meghatározott feladatok végrehajtásáról.
9. Rendészeti Igazgatóság
44. A rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes:
a) ellátja a Stat. rendelet 11. § (2) bekezdés a)–e) pontjában, g) pont gb)–gc) alpontjában, i)–
k) és m) pontjában, valamint – a g) pont kivételével – a Stat. rendelet 11. § (3) bekezdésében
meghatározott feladatokat;
b) jogosult a Rendőrség adatkezelési rendszerében nyilvánossá tett – szakterületét érintő –
körözési adatállományát vagy annak egy részét a tömegtájékoztatási eszközökön keresztül vagy
egyéb módon – költségtérítés nélkül is – nyilvánosságra hozni;
c) az általa vezetett szervezeti elemre kiterjedő hatállyal normatív intézkedést adhat ki;
d) a rendészeti szakterületet érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat, és kijelöli a
rendészeti elemző személyt;
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e) ellátja a rendészeti szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési
feladatokat;
f) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a rendészeti szakterülethez kapcsolódó
oktatási, képzési, intézkedéstaktikai képzési feladatokat;
g) felelős a Pest MRFK illetékességi területén a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti,
igazgatásrendészeti és határrendészeti szolgálati ágak, továbbá a rendőri csapaterő, az ügyeleti
és védelmi igazgatási, valamint a rendészeti elemző-értékelő feladatok végrehajtásáért;
h) ellátja szakirányítói feladatait a rendőrkapitányságok vonatkozásában;
i) teljesíti a fegyveres biztonsági őrséggel összefüggő feladatokat;
j) felelős a szolgálati állatok tartásával, igénybe vételével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáért;
k) felelős a körzeti megbízotti szolgálattal összefüggő feladatokért;
l) jogosult a fegyverszoba ellenőrzésére;
m) felelős a jogellenes bevándorlás visszaszorításáért és a hozzá kapcsolódó jogellenes
cselekmények megelőzéséért, felderítéséért, a megszakításukat szolgáló feladatok
végrehajtásáért,a mélységi ellenőrzésekben, valamint a nemzetközi akciókban való
közreműködéséért;
n) felelős a kísérési feladatok ellátásáért;
o) elkészíti a kizárólagosan szakterületét érintő szolgálati panasz elbírálásáról szóló
határozat tervezetét,
p) felelős a baleset-megelőzési, közlekedésbiztonsági tevékenységért, ellátja a megyei
baleset-megelőzési bizottság alelnöki teendőit;
q) felügyeli a feldolgozott eredeti, hamis és hamisított úti-, személyazonosító- és egyéb
okmányok digitális adatainak, dokumentációinak és kiegészítő információinak az elektronikus
okmány-nyilvántartó rendszerbe történő továbbítását;
r) megszervezi és részt vesz a a Pest MRFK Törzs működésében;
s) kiadmányozásra előkészíti a Pest MRFK személyi állományának csapaterőben végrehajtott
bevetésével és tevékenységével kapcsolatos döntéseket;
t) felügyeli a schengeni belső határokon a határellenőrzés megszűnése miatt előálló
biztonsági deficit csökkentésére, illetve a határrendészethez kapcsolódó jogellenes
cselekmények kiszűrésére irányuló kompenzációs ellenőrzési rendszert;
u) a kiemelt főelőadó (védelmi) útján gondoskodik a Pest MRFK különleges jogrend
időszakában vagy magasabb készenlétbe helyezése alkalmával, valamint a különleges jogrend
kihirdetését el nem érő katasztrófahelyzetek bekövetkezése esetén végrehajtandó feladatainak
megszervezéséről, tervezéséről, a végrehajtás koordinálásáról, a felkészülés ellenőrzéséről;
v) gondoskodik a rendőrségi fogdaszolgálat megyei szintű felügyeletéről és szakmai
irányításáról, ennek keretében:
va) kivizsgáltatja a fogdában előforduló rendkívüli eseményeket, folyamatosan elvégezteti
az ezekkel kapcsolatos elemzéseket, értékeléseket és intézkedik a feltárt hiányosságok
megszüntetésére,
vb) ellátja a rendőrségi fogvatartás végrehajtásával és az objektumvédelemmel összefüggő
szakirányítást, felügyeletet, valamint ellenőrzési feladatokat;
w) kiadmányozásra előkészíti a vezetése alatt álló személyi állomány által foganatosított
rendőri intézkedés ellen – az Rtv. 92. § (1) bekezdés a) pontja alapján – benyújtott panasz
elbírálásáról szóló elsőfokú a rendőrkapitányságok közrendvédelmi, közlekedésrendészeti,
határrendészeti és igazgatásrendészeti állománya által foganatosított rendőri intézkedés elleni,
valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek, továbbá fegyveres biztonsági őrök
tevékenyégét érintő panasz elbírálásáról szóló másodfokú döntést;
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x) 13főosztályvezetője útján gondoskodik a területi közlekedésrendészeti nyomozó szerv
hatáskörébe tartozó közlekedési bűncselekmények helyszíni szemléjével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról, összehangolásáról, megszervezéséről, a területi szinten jelentkező
forrónyomos feladatok összehangolásáról;
y) 14főosztályvezetője útján gondoskodik a helyi közlekedésrendészeti nyomozó szervek által
folytatott nyomozásokban a szakirányítói feladatok ellátásáról;
z) 15főosztályvezetője útján gondoskodik a rendőrkapitányságok által a közlekedési
szabályszegésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben, valamint a közlekedés
körében bekövetkezett rendkívüli halálesetek kivizsgálásával összefüggésben lefolytatott
hatósági eljárásokban a szakirányítói feladatok ellátásáról;
aa) 16gondoskodik az iskolaőrség tevékenységéről szóló ORFK utasításban a rendészeti
szolgálati ág számára meghatározott feladatok végrehajtásáról.
10. Gazdasági Igazgatóság
45. A gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes:
a) biztosítja a Pest MRFK a jóváhagyott költségvetési előirányzatán belüli gazdálkodást,
ellátja az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm.rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat, valamint gondoskodik az
államháztartással összefüggő közérdekű adatok kérelemre történő szolgáltatásával és kötelező
közzétételével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
b) biztosítja a Pest MRFK személyi állományának illetménnyel és egyéb járandósággal való
rendszeres ellátását, a nyugellátással és egyéb társadalombiztosítással kapcsolatos ügyeit;
c) gondoskodik a Belügyminisztérium fejezethez tartozó költségvetési szervek elhelyezési
szabályzatának kiadásáról szóló BM utasításban foglalt feladatok végrehajtásáról, az előírások
betartatásáról és ellenőrzéséről, valamint a nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek
teljesítéséről;
d) gyakorolja a Pest MRFK által használt ingatlanok felett a vagyonkezelői jogokat és teljesíti
az ezzel kapcsolatos kötelezettségeit;
e) rendszeresen ellenőrzi a rendőrségi épületek fellobogózásának végrehajtását, valamint a
zászló, illetve a zászlórúd tisztítására, cseréjére, gondozására vonatkozó jogszabályi előírások
betartását;
f) kidolgozza a műszaki, informatikai és kommunikációs fejlesztés éves és középtávú terveit;
g) létrehozza és működteti a Pest MRFK ügykezelési és ügyfeldolgozó rendszereit, a megyei
nyilvántartási rendszereket és a belső adatbázisokat, valamint gondoskodik a fejlesztésükről;
h) az általa vezetett szervezeti elemre kiterjedő hatállyal normatív intézkedést adhat ki;
i) elkészíti a kizárólagosan szakterületét érintő szolgálati panasz elbírálásáról szóló határozat
tervezetét;
j) a gazdasági szakterületet érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat;
k) ellátja a gazdasági szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési
feladatokat;
l) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a gazdasági szakterülethez kapcsolódó
oktatási, képzési feladatokat;
13
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m) gondoskodik a Pest MRFK európai uniós, nemzetközi és hazai pályázatkezelő
tevékenységével kapcsolatos feladatainak ellátásáról;
n) gondoskodik a Pest MRFK tűz- és környezetvédelmi feladatainak ellátásáról, ellenőrzi a
követelmények betartását;
o) a Pest MRFK anyagi vonzattal járó jogi aktusai során pénzügyi ellenjegyzést végez, részt
vesz a kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, aláírási jog gyakorlásának
ellenőrzésében, a Hivatal kamarai jogtanácsosai útján gondoskodik az előzetes jogi
ellenőrzésről;
p) szakmai irányítást gyakorol a rendőrkapitányságok gazdasági és informatikai tevékenysége
felett;
q) működteti a fegyverzeti és műszaki szakterületet, ellátja az állomány fegyverzet-műszaki
igényeit, illetve a fegyvermesteri feladatokat, jogosult a fegyverszoba ellenőrzésére;
r) működteti a gépjármű szakterületet, ellátja a szolgálati gépjárművek üzemeltetési
feladatait, döntésre előkészíti, és javaslatot tesz a megyei rendőrfőkapitánynak a szolgálati
járművek eseti magáncélú igénybevételéről;
s) a rendőrségi fogdák rendjéről szóló BM rendelet 7. § (1) bekezdés f) pontja alapján
általános fogdaellenőrzésre jogosult;
t) felelős az elektronikus ügyintézés informatikai szakmai feltételeinek végrehajtásáért;
u) ellátja a megyei központi fegyver bűnjelkezelési és tárolási feladatokat, valamint a letéti,
elkobzott, illetve a beszolgáltatott fegyverek tárolását, kezelését, nyilvántartását;
v) gondoskodik a területi szervek által használt gépjármű-telephelyen elhelyezett
gépjárművek átvételével, állagmegóvásával, átadásával, kiadásával, és a telephely rendjének
fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról;
w) ellátja a szervezeti integritás bejelentésének kezelésével kapcsolatos feladatokat;
x) ellátja a beszerzési és közbeszerzési feladatokat, gondoskodik a ruházati, élelmezési,
eszköz-anyag beszerzési, javítási-karbantartási feladatok végrehajtásáról;
y) ellátja a Pest MRFK lakásgazdálkodási, építési-beruházási, ingatlan-felújítási és
energiaracionalizálási projektekhez kapcsolódó feladtait, valamint a lakásgazdálkodással és a
lakáscélú munkáltató támogatásokkal kapcsolatos feladatokat;
z) végzi az EDR rádiók javíttatását, karbantartását, róluk nyilvántartást vezet;
aa) részt vesz a Pest MRFK ellenérték fejében végzendő szolgáltató tevékenységével
kapcsolatban megkötendő szerződések előkészítésében és koordinációjában;
bb) lefolytatja a Rendőrség javára felajánlott adományok elfogadásával kapcsolatos eljárást és
nyilvántartja a Pest MRFK javára felajánlott adományokat.
IX. FEJEZET
A PEST MRFK MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI
11. Általános rendelkezések
46. A szervezeti elemek és a rendőrkapitányságok vezetői kötelesek egymást szükség szerint
kölcsönösen tájékoztatni, és a másik szervtől érkezett megkeresésekre azonos vezetői szinten
válaszolni.
47. A Pest MRFK szervezeti elemei szakterületük vonatkozásában szakirányítás keretében
jogosultak:
a) a rendőrkapitányságoknál a munka színvonalát továbbfejleszteni, az egységes gyakorlat és
módszerek kialakítását célzó ellenőrzéseket lefolytatni;
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b) a törvényesség és a szakmai szabályok betartásáról meggyőződni, a hibák és hiányosságok,
illetve jogszabálysértő gyakorlat okait, körülményeit feltárni, elemezni, értékelni, ezek
megszüntetésére javaslatot tenni, jogszabály-, illetve egyéb normasértés észlelése esetén erre a
kapitányság vezetőjének a figyelmét felhívni, az ezzel kapcsolatos eltérő álláspontok esetén a
felettes szerv intézkedését kezdeményezni;
c) a rendőrkapitányságoktól – az adat-, és minősített adat védelmére vonatkozó szabályok
betartása mellett, a célhoz kötöttség elveinek figyelembe vételével – iratokat, adatokat kérni;
d) a kapitányságvezetőket szakmai tevékenységük körében beszámoltatni, jelentéstételre
kötelezni;
e) szakmai kérdésekben egyedi utasítást adni;
f) kockázatkezelési feladatok ellátása.
12. Működési okmányok
48.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Ügyrend készítésére kötelezettek:
a rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes;
a bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes;
a gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes;
a humánigazgatási szolgálatvezető;
az ellenőrzési szolgálatvezető;
a Titkársági Alosztály vezetője;
a hivatalvezető;
a kommunikációs osztályvezető;
a kapitányságvezetők.

49. Az ügyrend készítésére kötelezettek a működési okmányról szóló intézkedés egy példányát
jóváhagyásra a Hivatalon keresztül felterjesztik a megyei rendőrfőkapitánynak. A vezetők
folyamatosan gondoskodnak a szervezeti módosításoknak az ügyrendekben történő
átvezetéséről, és a módosítások jóváhagyásra történő felterjesztéséről, valamint a megyei
irattári példány aktualizálásáról.
50. A munkaköri leírás tartalmazza személyre szólóan a munkavállaló feladatait – amennyiben
a feladat ellátását jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy belső norma határozza
meg, akkor annak pontos hivatkozásával – a részére meghatározott kötelezettségek teljes körét,
valamint a jogosultságokat olyan módon, hogy alkalmas legyen a személyes felelősség
megállapítására, valamint a munkáltató és a munkavállaló közötti vitás kérdések eldöntésére.
13. Az értekezletek rendje
51. A megyei rendőrfőkapitány az alábbi értekezleteket tartja:
a) napi koordinációs értekezlet, amelynek célja a napi időszerű feladatok megtárgyalása, és
amelynek állandó résztvevői:
aa) a főkapitány-helyettesek,
ab) a hivatalvezető,
ac) a humánigazgatási szolgálatvezető,
ad) az ellenőrzési szolgálatvezető,
ae) a TIK vezetője,
af) a Titkársági Alosztály vezetője,
ag) kommunikációs osztályvezető és a sajtószóvivő,
ah) az Nemzeti Védelmi Szolgálat képviselője,
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ai) a belső ellenőrzési vezető a hét első munkanapján;
aj) 17a közlekedésrendészeti főosztályvezető a hét első munkanapján;
b) a megyei rendőrfőkapitány által meghatározott időpontban, a Pest MRFK éves
munkatervében meghatározottak szerint, valamint az időszerű feladatok meghatározása és a
vezetők saját szakterületüket érintő fontosabb kérdésekben történő jelentéstétele érdekében
tartott főkapitányi értekezlet, amelynek résztvevői:
ba) a főkapitány-helyettesek,
bb) a hivatalvezető,
bc) a humánigazgatási szolgálatvezető,
bd) az ellenőrzési szolgálatvezető,
be) a kommunikációs osztályvezető,
bf) a kapitányságvezetők, technikai összeköttetés útján,
bg) a Titkársági Alosztály vezetője,
bh) egyéb berendeltek, meghívottak;
c) a külön rendelkezés szerinti napirend alapján, a berendeltek részvételével megtartott
állománygyűlés;
d) a külön rendelkezés szerinti napirend alapján, külön rendelkezésben meghatározott
résztvevőkkel, egyedi ügyben összehívott értekezlet;
e) a külön rendelkezés szerinti napirend alapján, külön rendelkezésben meghatározott
résztvevőkkel megtartott főkapitányi beszámoltatás.
52. Főkapitányi értekezlet esetén a Titkársági Alosztály vezetője a napirendek előterjesztését,
dokumentációját – lehetőség szerint – legalább 3 nappal az értekezlet előtt megküldi a
résztvevőknek.
53. Az értekezletekről a Titkársági Alosztály vezetője jegyzőkönyvet, vagy
emlékeztetőt készít, mely a Titkársági Alosztály vezetőjénél megtekinthető.

írásos

54. Az ügyrend készítésére kötelezett vezetők az általuk tartandó értekezletek rendjét az
ügyrendben határozzák meg.
14. A tervezési rend
55. A Pest MRFK szervezeti elemeinél az alábbi terveket kell készíteni:
a) éves feladattervet, amely tartalmazza a stratégiai tervben, illetve a fejlesztési programban
meghatározott, továbbá az előző időszak értékelésének alapján a Pest MRFK és szervezeti
elemeinek legfontosabb időszerű feladatait, a végrehajtás határidőit és felelőseit, továbbá az
értekezletek rendjét;
b) ellenőrzési tervet, amely kiterjed mindazokra a szervezeti egységekre, szervezeti elemekre
és tárgykörökre amelyeket egyrészt kötelező időszakonként ellenőrizni, másrészt amelyek
esetében a rendőri szerv vezetője indokoltnak tartja;
c) szakfeladati terveket, amelyek az egyes feladatok, így például az objektumvédelem, a
katasztrófa-elhárítás, a tűz elleni védekezés kötelezettségeire, a személyi állomány értesítésére,
magasabb készenlétbe helyezés és a különleges jogrendi időszak feladataira való felkészülés
szabályait rögzítik;
d) egyéb eseti terveket, amelyek egyes feladatok, bonyolultabb folyamatok teljesítése
érdekében készülnek;
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e) a hatósági és szakfelügyeleti ellenőrzések terveit, a hatósági-rendészeti jogkörökben
végzett ellenőrzésekre.
X. FEJEZET
A KÜLÖNLEGES JOGRENDRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
15. A különleges jogrenddel kapcsolatos vezetői feladatok
56. Az SZMSZ rendelkezéseit Magyarország Alaptörvényének különleges jogrendre vonatkozó
rendelkezéseire, a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek készenlétbe
helyezéséről, a különleges jogrend bevezetésére történő felkészülés szabályairól, valamint
személyi állományának értesítéséről szóló BM utasításra, valamint az általános rendőrségi
feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend
bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának
értesítéséről szóló ORFK utasításra figyelemmel különleges jogrendi időszakban az e
fejezetben foglalt alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.
57. A Pest MRFK szervezeti elemei különleges jogrend időszakában – a kialakult helyzet
függvényében – kitelepülésre kerülhetnek. Ebben az esetben a folyamatos vezetést a
tartalékvezetési pontokon működő irányító szervezeti elemek valósítják meg.
58. A különleges jogrend időszakában a Pest MRFK Törzset működtetni kell, amelynek a
munkáját a Rendészeti Igazgatóság a Rendőrség Igazgatási Központ, Budapest XIII., Teve utca
4-6. szám (B. épület VIII. emelet 846. iroda) alatti objektumában, kitelepülés esetén a Pest
MRFK tartalék vezetési pontján végzi.
59. A megyei rendőrfőkapitány különleges jogrendi időszakban:
a) gondoskodik a védelmi felkészüléssel kapcsolatban szükségesnek ítélt feladatok
ellátásáról;
b) felelős a különleges jogrendi időszaki feladatok szervezéséért és teljesítéséért;
c) irányítja, ellenőrzi a bevezetésre kerülő rendkívüli intézkedések végrehajtását;
d) gondoskodik a különleges jogrendi időszak bevezetése miatt indokolt belső normák
kiadásáról;
e) dönt ideiglenes szervezeti elem létrehozásáról, illetve megszüntetéséről, tervezi, szervezi,
irányítja és ellenőrzi a rendőri szervek közötti átcsoportosítással kapcsolatos feladatokat;
f) végrehajtja a Pest MRFK illetékességi területéhez tartozó államhatárszakasz őrizetével, és
a határrend fenntartásával kapcsolatosan bevezetett rendkívüli intézkedéseket;
g) intézkedik az államhatár és az idegenforgalom korlátozásából eredő rendészeti feladatok
végrehajtására;
h) intézkedik a konfliktushelyzet és a jogellenes bevándorlás kezelésével kapcsolatos rendőri
feladatok végrehajtására;
i) irányítja az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának megóvása érdekében a lakosság
kitelepítésével, kimenekítésével kapcsolatos rendőrségi feladatokat;
j) intézkedik a személyi állomány életét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély esetén a
veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes kiürítésére;
k) gondoskodik a személyzeti és szociális feladatok ellátásáról;
l) intézkedik a nemzetközi segélyszállítmányok rendeltetési helyre történő eljuttatásával
kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására;
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m) meghatározza a hagyományos és tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelem
szervezésével, a végrehajtás irányításával kapcsolatos feladatokat;
n) intézkedik a kormányzati védett vezetési rendszerhez kapcsolódó értesítési, szállítási,
személybiztosítási és őrzésvédelmi feladatok végrehajtására, a védett személyek védelmének
biztosítására;
o) intézkedik a védett kormányzati objektumok fokozott őrzés-védelmére;
p) intézkedik az értesítési rendszer soron kívüli pontosítására;
q) elrendeli a Pest MRFK Törzs felállítását, szükség esetén gondoskodik folyamatos, fokozott
működtetéséről;
r) közreműködik egyes honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatok
ellátásában, rendkívüli intézkedések végrehajtásában;
s) intézkedik a veszélyeztetett határszakaszokon szükséges átcsoportosítást követően a
határrendészeti erők és eszközök, ideiglenes irányító szervezetek alkalmazására;
t) intézkedik a veszteségek pótlására;
u) meghatározza a közigazgatás átszervezéséből, a rendeleti úton történő igazgatásra való
áttérésből adódó rendőri feladatokat;
v) kitelepülés elrendelése esetén intézkedik a Pest MRFK ügykezelési részlegei részére
biztosított irattárak papíralapú iratanyagának kijelölt tárolóhelyre történő elszállítására, a
visszamaradt papíralapú iratok őrzésére;
w) tájékoztatja a rendészetért felelős minisztert az aktuális eseményekről, a megtett
intézkedésekről és javaslatairól;
x) intézkedik az MRFK szervezeti elemeinek alkalmazására, készenlétének fokozására;
y) intézkedik a belső átcsoportosításra vonatkozó tervek soron kívüli pontosítására, a
végrehajtás koordinálására;
z) ellenőrzi a vonatkozó intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtását;
aa) intézkedik a Pest MRFK védelmi igazgatási rendszerének aktivizálására, folyamatosan
segíti a megyei védelmi bizottság tevékenységét.
60. A megyei rendőrfőkapitány különleges jogrendi időszakban a szakmai feladatok keretében:
a) intézkedik a Pest MRFK szerveinek, szervezeti egységeinek magasabb készenlétbe
helyezésére;
b) irányítja, ellenőrzi a Pest MRFK Összesített Készenlétbe Helyezési Tervében
meghatározott feladatok végrehajtását;
c) intézkedik az államhatár megerősítésére;
d) a Magyar Honvédség adott szervezeti egységével együttműködve a határterületen szervezi
a közrenddel, a közbiztonsággal, valamint az ellenséges fegyveres csoportok felszámolásával
összefüggő határrendészeti feladatokat.
61. Különleges jogrendi időszakban a Pest MRFK valamennyi vezetője:
a) közreműködik a bevezetésre kerülő rendkívüli intézkedések végrehajtásának
irányításában, ellenőrzésében;
b) jogosult kezdeményezni – szakterületének megfelelően – a bevezetett rendkívüli
intézkedések alapján szükséges normatervezetek kidolgozását;
c) gondoskodik az irányítása alá tartozó személyi állomány életét, testi épségét közvetlenül
fenyegető veszély esetén a veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes kiürítéséről;
d) végrehajtja a hagyományos és tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelem
szervezésével, a végrehajtás irányításával összefüggő rendőrségi feladatokat;
e) közreműködik a közigazgatás átszervezéséből és helyreállításából, valamint a rendeleti
úton történő igazgatásra történő áttérésből adódó feladatok megvalósításában;
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f) kitelepülés elrendelése esetén felelős az irányítása alá tartozó szervezeti egységek irattári
iratanyagának elszállításáért, a visszamaradt iratok őrzéséért;
g) szakterületét érintően jogosult javaslatot tenni a rendőri szervek készenlétének fokozására,
a rendkívüli intézkedések bevezetésére;
h) irányítja és ellenőrzi a bevezetett rendkívüli intézkedések végrehajtását;
i) szakterületére vonatkozóan belső átcsoportosítást kezdeményezhet, annak végrehajtását
irányítja és ellenőrzi;
j) fokozottan ellenőrzi az irányítása alá tartozó szervezeti egységek értesítési rendszerének
naprakészségét, valamint a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus
iratkezelő rendszer harcérték jelentésének pontos vezetését.
62. A bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes különleges jogrend fennállása esetén a bűnügyi
tevékenység ellátása során kiemelt figyelmet fordít az információk gyűjtésére, elemzésére és
az adatok értékelésére, különös tekintettel a felderítő tevékenységre.
63. A rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes különleges jogrend fennállása esetén:
a) vezetői intézkedéseket dolgoz ki az államhatár fokozott őrizete, valamint a határrend
fenntartása érdekében, gondoskodik a szükséges információk rendelkezésre állásáról,
kiemelten a szomszédos ország határközeli területein történő csapatmozgásokra, gyakorlatokra
és idegen személyek határközeli megjelenésére;
b) koordinálja, szervezi, irányítja az államhatáron át zajló, idegenforgalom korlátozásából
eredő rendészeti feladatokat, ellenőrzi azok végrehajtását;
c) szervezi és irányítja a rendészeti tevékenységét az állampolgárok élet- és
vagyonbiztonságának megóvása, a lakosság kitelepítése, kimenekítése érdekében;
d) a társ- és karitatív szervekkel együttműködve koordinálja, szervezi, irányítja a nemzetközi
segélyszállítmányok rendeltetési helyre történő eljuttatásával kapcsolatos rendőri feladatok
végrehajtását;
e) szervezi a szövetségi kötelezettségből eredő Befogadó Nemzeti Támogatás rendőri
biztosítását, koordinációs feladatokat lát el;
f) részt vesz a jogellenes bevándorlás következtében kialakult helyzet kezelésének
koordinálásában, a végrehajtás szervezésében, irányításában és ellenőrzésében;
g) szervezi és irányítja a Pest MRFK tartalék vezetési ponton a működési készenlét elérése
érdekében szükséges feladatokat;
h) működteti – a kialakult helyzetre való tekintettel – a Pest MRFK Törzset, koordinálja a
megyei csapatszolgálati század tevékenységét.
64. A gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes feladatai a különleges jogrend időszakában:
a) intézkedik a számítástechnikai eszközökön tárolt adatok soron kívüli mentésének
végrehajtására, továbbá a számítógépes adatvédelemmel összefüggő ellenőrzési feladatok
szükség szerinti szigorítására;
b) módosítja a Pest MRFK irányítása alá tartozó szervek tárgy évi gazdálkodási tervét,
kidolgozza a Pest MRFK éves költségvetésére vonatkozó módosító javaslatait;
c) kezdeményezi a Pest MRFK energiaellátására vonatkozó külön megállapodások
szolgáltatókkal történő soron kívüli felülvizsgálatát;
d) intézkedik a Pest MRFK állománya részére a központi raktárakban készletezett anyagok,
felszerelések, eszközök kiadására;
e) elrendeli a Pest MRFK vezetékes és rádiófrekvenciás hírközlési, kapcsolástechnikai,
távközlési és távadat-, informatika-feldolgozási, frekvencia-használati, rejtjel-felügyeleti,
számítástechnikai és ehhez kapcsolódó biztonságtechnikai feladatainak szigorítását;
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f) intézkedik a Pest MRFK gépjármű beszerzésének, eladásának felfüggesztésére, a
folyamatban lévő beszerzések meggyorsítására, a rendőri szervek részére történő átadására;
g) soron kívül lefolytatja a folyamatban lévő rendszeresítési eljárásokat és a központi
termékbeszerzéseket;
h) biztosítja a Pest MRFK tartalék vezetési pontján a működési készenlét elérése érdekében
szükséges anyagi, technikai feltételeket.
65. A hivatalvezető a különleges jogrend időszakában:
a) közreműködik a különleges jogrend kihirdetéséből adódó, az állampolgárok adott
helyzetnek megfelelő magatartását és együttműködését elősegítő közérdekű információk
biztosításában;
b) közreműködik a társszervek és más együttműködésre kötelezett szervek kommunikációs
feladatokat ellátó szerveivel való folyamatos egyeztetésben és az összehangolt tájékoztatás
végrehajtásában;
c) koordinálja – a rendőri szervek egészségügyi és pszichológiai szervezeti egységeivel,
valamint a Humánigazgatási Szolgálattal együttműködve – az egészségügyi és pszichológiai,
valamint a közegészségügy-járványügyi és munkavédelmi feladatok tervezésével,
szervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat;
d) közreműködik a rendkívüli intézkedések bevezetéséből adódó rendőri feladatok
végrehajtása érdekében szükséges normák elkészítésében.
66. A humánigazgatási szolgálatvezető különleges jogrend fennállása esetén:
a) a feladatok ellátása érdekében végzi a Pest MRFK személyi állományának meghagyásba
helyezését;
b) intézkedik a rendkívüli intézkedések bevezetéséből adódó rendőri feladatok végrehajtása
érdekében szükséges soron kívüli kiképzések végrehajtására;
c) irányítja a Pest MRFK szervezeti elemei és a rendőrkapitányságok közötti
átcsoportosítások végrehajtását – a rendkívüli intézkedések figyelembevételével – a
veszteségek pótlása érdekében;
d) gondoskodik a különleges jogrendi időszakban más beosztásba kerülő személyi állomány
áthelyezéséről, kinevezéséről, személyi okmányokkal való ellátásáról.
16. A jelentési és a tájékoztatási kötelezettség általános szabályai különleges jogrend
esetén
67. A különleges jogrend időszakában a napi jelentési kötelezettség kiegészül az adott
helyzetre, valamint a MONITORING rendszerben meghatározott jelentési kötelezettséggel.
68. A különleges jogrend időszakában a rendőri szervek jelentéseiket a Pest MRFK Törzsnek
adják le, amelynek vezetője jelent a megyei rendőrfőkapitánynak, valamint a TIK útján a
megyei és helyi védelmi bizottságok részére jelent a jelentési és felterjesztési rendről szóló
ORFK utasításban meghatározott adatokat.
69. Ha a jelentést – a kialakult helyzet miatt – soron kívül kell teljesíteni, azt közvetlenül a
megyei rendőrfőkapitány részére kell megtenni, de ezzel párhuzamosan a jelentést a Pest
MRFK Törzs részére is meg kell ismételni.
70. Közigazgatási és más szervekkel történő szóbeli és írásbeli kapcsolattartás során a
minősített adatok védelmére vonatkozó szabályok alapján kell eljárni. Minősített adatok
továbbítása kizárólag titkosított híradóeszközön keresztül hajtható végre.
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71. A társszervek részére írásbeli tájékoztatás rendkívüli állapot időszakában a megyei
rendőrfőkapitány vagy a Pest MRFK Törzs vezetője, veszélyhelyzetben, megelőző védelmi
helyzetben, szükségállapotban, terrorveszély helyzetben és váratlan támadás esetén pedig
kizárólag a megyei rendőrfőkapitány engedélyével adható.
72. A rendkívüli állapot időszakában – a Szolgálati Szabályzat 99. § (3) bekezdésében
meghatározott keretek között – a megye védelmi képességét érintő, és a rendőri szervek
működésére vonatkozó kérdésekben a megyei rendőrfőkapitány, illetve a Pest MRFK Törzs
vezetője, valamint engedélyükkel a Pest MRFK sajtószóvivője tájékoztathatja a hírközlő
szerveket.
73. A Pest MRFK szervezeti elemei a készenlét fokozására kidolgozott terveikben felsorolt
feladatainak személyi feltételei biztosítása érdekében, részletes belső átcsoportosítási tervet
készítenek, melyet a szervezeti elemek vezetői hagynak jóvá.
XI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
74. Ez az SZMSZ az országos rendőrfőkapitány jóváhagyásával válik érvényessé és a
jóváhagyást követő 10. napon lép hatályba.
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75.

-78.
Dr. Nagy László r. dandártábornok
megyei rendőrfőkapitány
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Hatályon kívül helyezve ugyanezen utasítás 78. pont. Hatálytalan: 2020.XI.05.-től
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1. melléklet a 13 /2020. (VIII.10.) Pest MRFK intézkedéshez

A PEST MRFK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Szervezeti egység neve
PEST MRFK TERÜLETI BESOROLÁSÚ SZERVEI
FŐKAPITÁNYI KÖZVETLEN SZERVEK
Kommunikációs Osztály
Titkársági Alosztály
Humánigazgatási Szolgálat
Személyügyi Alosztály
Oktatási és Kiképzési Alosztály
Fegyelmi Alosztály
Személyzeti Igazgatási Csoport
Ellenőrzési Szolgálat
Szakmai Ellenőrzési Alosztály
Mobil Ellenőrzési Alosztály
MRFK Hivatala
Jogi Csoport
Biztonságfelügyeleti és Ügykezelési Csoport
BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG
Bűnügyi Osztály
Életvédelmi Alosztály
Életvédelmi Csoport I.
Életvédelmi Csoport II.
Rablási Alosztály
Vagyonvédelmi Alosztály
Célkörözési Csoport (önálló)
Felderítő Osztály
Bűnügyi Hírszerző Alosztály
Vegyes Ügyek Alosztály
Gazdaságvédelmi Osztály
Revizori Csoport (önálló)
Gazdaságvédelmi Alosztály I.
Gazdaságvédelmi Alosztály II.
Bűnügyi-Technikai Osztály
Bűnügyi Kutyavezető Csoport
Bűnmegelőzési Osztály
Elemző-Értékelő Osztály
Bűnügyi Informatikai Csoport
Bűnügyi Statisztikai Csoport
Fogdafelderítési és Börtönelhárítási Osztály
Vizsgálati Osztály
Életvédelmi Alosztály
Vagyonvédelmi, Igazságszolgáltatási és Nemi Erkölcs Elleni
Bűncselekmények Alosztálya
Különleges Ügyek Alosztály
Szakfelügyeleti és Koordinációs Csoport
19

Módosította az 1/2021.(II.15.) Pest MRFK intézkedés
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RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG
Közlekedésrendészeti Főosztály
Közlekedésrendészeti és Szakirányító Osztály
Balesetmegelőzési és Szakhatósági Csoport
Gyorshajtás és Helyszínbírság Feldolgozó Alosztály
Balesetvizsgálati és Hatósági Alosztály
Forgalomfelügyeleti Osztály
Autópálya Alosztály (Szigetszentmiklós)
Autópálya Alosztály Újhartyán))
Autópálya Alosztály (Gödöllő)
Autópálya Alosztály (Dunakeszi)
Autópálya Alosztály (Péteri)
Támogató Alosztály
Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály
Közrendvédelmi Alosztály
Határrendészeti Alosztály
Igazgatásrendészeti Osztály
Szabálysértési Csoport
Engedélyügyi Alosztály
Tevékenység-irányítási Központ
Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
Műszaki Osztály
Műszaki Üzemeltetési Csoport
Raktárbázis
Informatikai Osztály
Informatikai Üzemeltetési Csoport
Közgazdasági Osztály
Pénzügyi Csoport
Számviteli Csoport
Igazgatási Osztály
PEST MRFK HELYI BESOROLÁSÚ SZERVEI
Budaörsi Rendőrkapitányság
Ceglédi Rendőrkapitányság
Dabasi Rendőrkapitányság
Dunakeszi Rendőrkapitányság
Érdi Rendőrkapitányság
Gödöllői Rendőrkapitányság
Monori Rendőrkapitányság
Nagykátai Rendőrkapitányság
Nagykőrösi Rendőrkapitányság
Ráckevei Rendőrkapitányság
Szentendrei Rendőrkapitányság
Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
Váci Rendőrkapitányság

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Kommunikációs
Osztály

Bűnügyi Igazgatóság

Rendészeti Igazgatóság

Bűnügyi Osztály
Életvédelmi Alosztály

Titkársági
Alosztály

Életvédelmi Csoport I.

Humánigazgatási Szolgálat
Személyzeti Igazgatási Csoport
Személyügyi Alosztály

Életvédelmi Csoport II.

Fegyelmi Alosztály

Ellenőrzési Szolgálat
Mobil Ellenőrzési Alosztály

Szakmai Ellenőrzési Alosztály

Rablási Alosztály

Igazgatási Osztály

Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály

Közgazdasági Osztály

Közrendvédelmi Alosztály

Vagyonvédelmi Alosztály

Pénzügyi Csoport
Informatikai Osztály

Közlekedésrendészeti és Szakirányító Osztály

Célkörözési Csoport

Balesetmegelőzési és Szakhatósági
Csoport

Gazdaságvédelmi Alosztály I.

Gazdaságvédelmi Alosztály II.

Gyorshajtás- és Helyszínbírság
Feldolgozó Alosztály
Balesetvizsgálati és Hatósági Alosztály

Revizori Csoport

Forgalomfelügyeleti Osztály

Vizsgálati Osztály

Vagyonvédelmi, Igazságszolgáltatási és Nemi Erkölcs Elleni
Bűncselekmények Alosztálya

Szakfelügyeleti és Koordinációs Csoport
Felderítő Osztály

Alutópálya Alosztály (Újhartyán)

Műszaki Osztály
Műszaki Üzemeltetési Csoport
Raktárbázis

Budaörsi Rendőrkapitányság

Alutópálya Alosztály (Gödöllő)

Ceglédi Rendőrkapitányság

Alutópálya Alosztály (Dunakeszi)

Dabasi Rendőrkapitányság

Alutópálya Alosztály (Péteri)
Támogató Alosztály

Bűnügyi Hírszerző Alosztály
Igazgatásrendészeti Osztály
Vegyes Ügyek Alosztály
Szabálysértési Csoport
Fogdafelderítési és Börtönelhárítási Osztály
Engedélyügyi Alosztály
Bűnügyi-Technikai Osztály

Gödöllői Rendőrkapitányság (kiemelt)
Monori Rendőrkapitányság
Nagykátai Rendőrkapitányság
Nagykőrösi Rendőrkapitányság
Ráckevei Rendőrkapitányság
Szentendrei Rendőrkapitányság

Tevékenység-irányítási Központ (osztály jogállású)

Bűnügyi Kutyavezető Csoport
Bűnmegelőzési Osztály

Váci Rendőrkapitányság
Dunakeszi Rendőrkapitányság

Elemző-Értékelő Osztály
Bűnügyi Informatikai Csoport

Informatikai Üzemeltetési
Csoport

Alutópálya Alosztály (Szigetszentmiklós)

Életvédelmi Alosztály

Jogi Csoport
Biztonságfelügyeleti és
Ügykezelési Csoport

Számviteli csoport

Közlekedésrendészeti Főosztály

Különleges Ügyek Alosztály

MRFK Hivatala

Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály

Határrendészeti Alosztály

Gazdaságvédelmi Osztály
Oktatási és
Kiképzési Alosztály

Gazdasági Igazgatóság

Érdi Rendőrkapitányság (kiemelt)
Bűnügyi Statisztikai Csoport

Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság

3. melléklet az 13/2020. (VIII.10.) Pest MRFK intézkedéshez
A Pest MRFK Alapító Okiratának főbb adatai, az alaptevékenységet szabályozó
jogszabályok és a szakfeladatok
1. A Pest MRFK Alapító Okiratának kelte: Budapest, 2020. május 20., száma: A-150/3/2019.,
az alapítás időpontja: 1991. január 1.
2. Az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok:
a) Magyarország Alaptörvénye;
b) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény;
c) a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007.
(XII. 13.) Korm. rendelet;
d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény;
e) a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet.
3. A Pest MRFK Alapító Okirata szerinti alaptevékenységek a kormányzati funkciók szerinti
besorolás alapján:
a) 031030
Közterület rendjének fenntartása;
b) 031042
Határrendészet, határvédelem;
c) 031050
Egyéb rendészeti, bűnüldözési tevékenységek ;
d) 031060
Bűnmegelőzés;
e) 031070
Baleset-megelőzés.
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4. melléklet az 13/2020. (VIII.10.) Pest MRFK intézkedéshez

A PEST MRFK, MINT TERÜLETI NYOMOZÓ HATÓSÁG, VALAMINT AZ
ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN MŰKÖDŐ HELYI NYOMOZÓ HATÓSÁGOK
NYOMOZÓ SZERVEI
1. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
a) Bűnügyi Igazgatóság
aa) Bűnügyi Osztály,
ab) Felderítő Osztály,
ac) Gazdaságvédelmi Osztály,
ad) Vizsgálati Osztály;
b) Rendészeti Igazgatóság
ba) 21Közlekedésrendészeti Főosztály.
2. Budaörsi Rendőrkapitányság
a) Bűnügyi Osztály
aa) Nyomozó Alosztály,
ab) Készenléti Alosztály,
b) Vizsgálati Osztály;
c) Közlekedésrendészeti Osztály;
ca) Helyszínelő- és Balesetvizsgáló Alosztály;
d) Közrendvédelmi Osztály
da) Körzeti Megbízotti Alosztály,
db) Zsámbéki Rendőrőrs;
e) Budakeszi Rendőrőrs
ea) Bűnügyi Alosztály,
f) Pilisvörösvári Rendőrőrs
fa) Bűnügyi Alosztály.
3. Ceglédi Rendőrkapitányság
a) Bűnügyi Osztály
aa) Bűnüldözési Alosztály,
ab) Nyomozó és Készenléti Alosztály;
b) Vizsgálati Osztály;
c) Közlekedésrendészeti Osztály;
d) Közrendvédelmi Osztály
da) Körzeti Megbízotti Alosztály,
db) Jászkarajenői Rendőrőrs,
e) Abonyi Rendőrőrs,
f) Albertirsai Rendőrőrs.
4. Dabasi Rendőrkapitányság
a) Bűnügyi Osztály
aa) Nyomozó Alosztály,
20
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b) Vizsgálati Osztály;
c) Közlekedésrendészeti Osztály
ca) Helyszínelő- és Balesetvizsgáló Csoport;
d) Közrendvédelmi Osztály
da) Körzeti Megbízotti Alosztály,
db) Ócsai Rendőrőrs;
e) Gyáli Rendőrőrs
ea) Bűnügyi Alosztály,
f) Örkényi Rendőrőrs.
5. Dunakeszi Rendőrkapitányság
a) Bűnügyi Osztály
aa) Nyomozó Alosztály,
ab) Megelőzési Csoport;
b) Vizsgálati Osztály;
c) Közlekedésrendészeti Osztály
ca) Forgalomellenőrző és Vizsgálati Alosztály;
d) Közrendvédelmi Osztály
da) Járőr- és Őrszolgálati Alosztály;
e) Fóti Rendőrőrs;
f) Gödi Rendőrőrs.
6. Érdi Rendőrkapitányság
a)
Bűnügyi Osztály
aa) Nyomozó Alosztály,
ab) Bűnügyi-technikai és Helyszínelő Alosztály,
b)
Vizsgálati Osztály;
c)
Közlekedésrendészeti Osztály
ca) Helyszínelő és Balesetvizsgálati Alosztály;
d)
Közrendvédelmi Osztály
da) Körzeti Megbízotti Alosztály,
e)
Diósdi Rendőrőrs;
f)
Százhalombattai Rendőrőrs;
g)
Tárnoki Rendőrőrs;
h)
Törökbálinti Rendőrőrs.
7. Gödöllői Rendőrkapitányság
a) Bűnügyi Osztály
aa) Felderítő Alosztály,
ab) Bűnügyi-Technikai és Készenléti Alosztály;
b) Vizsgálati Osztály
ba) Vizsgálati Alosztály I.;
bb) Vizsgálati Alosztály II.;
c) Közlekedésrendészeti Osztály
d) Közrendvédelmi Osztály
da) Járőr és Őrszolgálati Alosztály,
db) Körzeti Megbízotti Alosztály,
dc) Isaszegi Rendőrőrs;
e) Aszódi Rendőrőrs
ea) Bűnügyi Alosztály;
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f) Kistarcsai Rendőrőrs;
g) Péceli Rendőrőrs;
h) Veresegyházi Rendőrőrs.
8. Monori Rendőrkapitányság
a) Bűnügyi Osztály
aa) Nyomozó Alosztály,
ab) Bűnügyi-Technikai és Nyomozó Csoport;
b) Vizsgálati Osztály;
c) Közlekedésrendészeti Osztály
ca) Helyszínelő és Balesetvizsgálati Alosztály;
d) Közrendvédelmi Osztály
da) Járőr- és Őrszolgálati Alosztály;
e) Gyömrői Rendőrőrs;
f) Maglódi Rendőrőrs;
g) Pilisi Rendőrőrs;
h) Üllői Rendőrőrs;
i) Vecsési Rendőrőrs;
ia) Bűnügyi Alosztály.
9. Nagykátai Rendőrkapitányság
a) Bűnügyi Osztály
aa) Nyomozó Alosztály;
b) Vizsgálati Osztály
c) Közlekedésrendészeti Osztály;
d) Közrendvédelmi Osztály körzeti megbízotti állománya;
e) Tápiószecsői Rendőrőrs;
f) Tápiószelei Rendőrőrs;
g) Sülysápi Rendőrőrs.
10. Nagykőrösi Rendőrkapitányság
a) Bűnügyi Osztály
aa) Nyomozó Alosztály,
ab) Vizsgálati Alosztály;
b) Rendészeti Osztály
ba) Közlekedésrendészeti Alosztály,
bb) Járőr- és Őrszolgálati Alosztály.
11. Ráckevei Rendőrkapitányság
a) Bűnügyi Osztály
aa) Nyomozó Alosztály;
b) Vizsgálati Osztály;
c) Közlekedésrendészeti Osztály;
d) Közrendvédelmi Osztály
da) Járőr- és Őrszolgálati Alosztály,
db) Kiskunlacházi Rendőrőrs.
12. Szentendrei Rendőrkapitányság
a) Bűnügyi Osztály
aa) Nyomozó Alosztály,
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ab) Bűnügyi Technikai és Helyszínelő Alosztály;
b) Vizsgálati Osztály;
c) Közlekedésrendészeti Osztály
ca) Helyszínelő és Balesetvizsgáló Alosztály;
d) Közrendvédelmi Osztály
da) Járőr- és Őrszolgálati Alosztály,
db) Budakalászi Rendőrőrs;
e) Pomázi Rendőrőrs;
f) Tahitótfalui Rendőrőrs;
g) Visegrádi Rendőrőrs.
13. Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság
a) Bűnügyi Osztály
aa) Nyomozó Alosztály,
ab) Bűnügyi Technikai Helyszínelő és Készenléti Alosztály;
b) Vizsgálati Osztály;
c) Közlekedésrendészeti Osztály
ca) Helyszínelő és Balesetvizsgáló Alosztály;
d) Közrendvédelmi Osztály
da) Járőr- és Őrszolgálati Alosztály,
db) Körzeti Megbízotti Alosztály,
db) Dunavarsányi Rendőrőrs;
e) Dunaharaszti Rendőrőrs
ea) Közbiztonsági és Közlekedési Alosztály;
f) Tököli Rendőrőrs.
14. Váci Rendőrkapitányság
a) Bűnügyi Osztály
aa) Nyomozó Alosztály;
b) Vizsgálati Osztály;
c) Közlekedésrendészeti Osztály
ca) Helyszínelő és Balesetvizsgáló Alosztály;
d) Közrendvédelmi Osztály
da) Körzeti Megbízotti Alosztály,
db) Acsai Rendőrőrs;
e) Őrbottyáni Rendőrőrs;
f) Szobi Rendőrőrs
fa) Bűnügyi Alosztály;
g) Verőcei Rendőrőrs.
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5. melléklet a 13/ 2020. (VIII.10.) Pest MRFK intézkedéshez

A Pest MRFK vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó beosztásai és munkakörei
1.Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
rendelkezése alapján a vagyonnyilatkozat - tételére kötelezett aki
a) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény hatálya alá tartozó osztályvezetői, illetve magasabb vezető
beosztást tölt be vagy
2. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki-önállóan vagy
testület tagjaként javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult
a) közigazgatási hatósági vagy szabálysértési ügyben,
b) közbeszerzési eljárás során vagy
c) feladatai során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, gazdálkodás tekintetében
vizsgálatra vagy felhasználással való elszámoltatás során.
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