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A SZEKSZÁRDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK 

 

2/2020. (V. 22.) RK  

 

INTÉZKEDÉSE 

 

 

a Szekszárdi Rendőrkapitányság Ügyrendjéről  

 

 

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2020.(IV.2.) TMRFK intézkedésére (továbbiakban: SZMSZ) figyelemmel a Szekszárdi 

Rendőrkapitányság és szervezeti elemei szervezetéről, irányítási rendjéről és működéséről 

kiadom az alábbi 

 

i n t é z k e d é s t : 

 

 

I. FEJEZET 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

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

Rendőrkapitányság (továbbiakban: Rendőrkapitányság) szervezetére és teljes személyi 

állományára.  

 

2. A Rendőrkapitányság szervezeti ábráját az Ügyrend 1. sz. melléklete tartalmazza. 

 

 

II. FEJEZET 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG JOGÁLLÁSA, FELADATAI 

 

3. A Rendőrkapitányság az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a 

továbbiakban: Rendőrség) bűnmegelőzési, bűnüldözési, közigazgatási és rendészeti 

feladatokat ellátó önálló feladatkörrel felruházott, a Tolna Megyei Rendőr-
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főkapitányság (a továbbiakban: TMRFK) irányítása alatt álló önálló jogi 

személyiséggel nem rendelkező helyi szerve. 

 

4. A Rendőrkapitányság illetékessége –a jogszabályban meghatározott kivételekkel– 

Szekszárd és vonzáskörzetére terjed ki, a rendőrség szervei illetékességi területének 

megállapításáról szóló 67/2007.(XII.28.) IRM rendeletben megállapítottak szerint. 

Nyomozó, szabálysértési és közigazgatási hatóságként, továbbá rendészeti jogkörében, 

a Rendőrség hatáskörébe tartozó ügyekben, a jogszabályban meghatározottak szerint 

jár el.  

 

5. A Rendőrkapitányság feladatainak ellátása során együttműködik az állami és 

önkormányzati szervekkel, a társadalmi és a gazdálkodó szervezetekkel, az 

állampolgárokkal, civil és kisebbségi szervezetekkel, valamint külföldi és nemzetközi 

rendvédelmi szervekkel; biztosítja a feltételeket, ha jogszabály a Rendőrség 

közreműködésének igénybevételét más hatóság vagy hatósági személy számára 

lehetővé teszi. 

 

6. A Rendőrkapitányság teljesíti a közvetlen miniszteri, Országos Rendőr-főkapitányság 

(a továbbiakban: ORFK) és TMRFK irányítás útján kapott feladatokat, a 

jogszabályokban, utasításokban előírt adatszolgáltatási és véleményadási 

kötelezettségeket. 

 

7. A Rendőrkapitányság a nemzetközi kapcsolatait a hatályos jogszabályokra, 

nemzetközi egyezményekre és megállapodásokra, valamint belső normákra tekintettel 

alakítja, teljesíti a nemzetközi szerződésből eredő kötelezettségeit, illetve végzi a 

hatáskörébe utalt feladatokat. 

 

8. A Rendőrkapitányság állománya a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. 

(IX.22.) BM rendeletben (a továbbiakban: Szolgálati Szabályzat) meghatározott 

szolgálati tagozódás (szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok), illetve szolgálati 

formák szerint szervezve látja el feladatait.  

 

 

III. FEJEZET 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETÉSE, IRÁNYÍTÁSA 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 

 

9. A Rendőrkapitányság vezetője a Tolna megyei rendőrfőkapitány közvetlen irányítása 

alá tartozó, főosztályvezetői illetményre jogosult vezető.  

 

10. A Rendőrkapitányság vezetője jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó 

eszközök által meghatározott keretek között, önálló felelősséggel vezeti a 

Rendőrkapitányságot, irányítja, ellenőrzi a szervezeti elemei működését és szakmai 

tevékenységét. A Rendőrkapitányság szervezeti elemeit a Rendőrkapitányság vezetője 

közvetlenül, vagy – az ügyrendben meghatározott feladatkörökön belül – 

osztályvezetőkön és a hivatalvezető útján irányítja. 

 

11. A Rendőrkapitányság vezetője: 

a) közvetlenül irányítja és ellenőrzi az osztályvezetők, a hivatalvezető és a Tolnai 

Rendőrőrs parancsnokának tevékenységét; 

b) állandó résztvevője a főkapitányi értekezleteknek;  
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c) szervezi az ORFK, a TMRFK által meghatározott feladatok végrehajtását, 

együttműködik a társszervekkel; 

d) beszámol a jogszabályban meghatározott illetékes testületek és személyek előtt a 

közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseiről és 

a Rendőrkapitányság működéséről; 

e) képviseli a Rendőrkapitányságot; 

f) kezdeményezi a Rendőrkapitányság működését, feladatkörét érintő jogszabályok 

és a közjogi szervezetszabályozó eszközök megalkotását, módosítását, vagy 

hatályon kívül helyezését;  

g) javaslatot tesz a Tolna megyei rendőrfőkapitánynak a Rendőrkapitányság 

Ügyrendjének jóváhagyására; 

h) javaslatot tesz rendőrőrs létrehozására, megszüntetésére;  

i) a hivatásos szolgálati, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti, illetve munkavállalói 

jogviszonyra vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben kezdeményezi 

a Tolna megyei rendőrfőkapitánynál személyzeti, vagy szervezési intézkedések 

megtételét, javaslatot tesz a rendőrfőkapitánynak a munkáltatói jogkörébe tartozó 

döntések meghozatalára; 

j) gyakorolja a hatáskörébe utalt munkáltatói jogokat a Rendőrkapitányság hivatásos 

állománya felett;  

k) elkészíti az osztályvezetők, a hivatalvezető és a Tolnai Rendőrőrs parancsnokának 

minősítését, teljesítményértékelését;  

l) a hatáskörébe tartozó panaszügyekben megteszi a szükséges intézkedéseket;  

m) indokolt esetben fokozott ellenőrzést rendelhet el a Rendőrkapitányság 

illetékességi területén;  

n) engedélyezi a Rendőrkapitányság képviselőjeként a helyi nyomtatott sajtóban, 

rádióban, vagy televízióban adandó nyilatkozatok megtételét a Szolgálati 

Szabályzatban meghatározott esetekben;  

o) a hatékonyabb bűnüldözés érdekében elrendelheti egyes bűncselekmények és 

bűncselekmény-csoportok nyomozásának ideiglenesen vagy tartósan egy 

nyomozószerv hatáskörbe vonását; meghatározhatja a Rendőrkapitányság 

nyomozó szervei közötti ügyek megosztását;  

p) jogosult fegyverszoba és fogda ellenőrzésére;  

q) a törvényi feltételek fennállása esetén dönt a titkos információgyűjtő munka 

elrendeléséről, melynek keretében jogosult a hatályos normában foglalt, 

hatáskörébe tartózó erő, eszköz és módszer alkalmazására; 

r) gyakorolja a hatáskörébe utalt ügyekben a munkáltatói jogköröket, a külön 

jogszabály szerint meghatározott beosztások betöltése esetén a TMRFK 

Humánigazgatási Szolgálaton keresztül kezdeményezi a nemzetbiztonsági 

ellenőrzést;  

s) a Rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

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

meghatározott összeférhetetlenségi okok felmerülése esetén megteszi a szükséges 

intézkedéseket;  

t) állományilletékes parancsnokként az alárendeltségébe tartozók vonatkozásában - 

a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – ellátja személyügyi a 

feladatokat; 

u) jogosult – az alárendeltségébe tartozó hivatásos állományúak vonatkozásában – a 

kifogástalan életvitel ellenőrzésének kezdeményezésére a TMRFK 

Humánigazgatási Szolgálaton keresztül; 

v) figyelemmel kíséri a Rendőrkapitányság személyi állománya egészségi, mentális 

és fizikai állapotát, gondoskodik az egészség-megőrzési és egészségfejlesztési 
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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, emellett végrehajtatja a hivatásos állomány évenkénti fizikai 

állapotfelmérését;  

w) figyelemmel kíséri a Rendőrkapitányság személyi állománya munkavédelmi 

helyzetét; 

x) biztosítja a Rendőrkapitányság személyi állománya számára a szolgálatellátás és a 

munkavégzés során az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 

feltételeit, a munkavédelemnek a jogszabályok és egyéb közjogi 

szervezetszabályozó eszközök szerinti működését;  

y) megbízza a Rendőrkapitányság egészségvédelmi megbízottját;  

z) intézkedik a Rendőrkapitányság állományának utánpótlására és a nyugállományba 

helyezéssel kapcsolatos feladatok ellátására;  

aa) gondoskodik a szociális és a kegyeleti gondoskodás körébe tartozó feladatok 

ellátásáról; 

bb) biztosítja – a rendelkezésére álló kereteken belül – az állomány szociális ellátását, 

megteszi a szükséges intézkedéseket a Lakás- és Szociális bizottságba történő 

delegálásról; 

cc) jutalmazási jogkört gyakorol a külön meghatározott jutalomkeret terhére; 

dd) együttműködik az érdekképviseleti szervekkel, biztosítja az érdekvédelmi szervek 

működésének feltételeit, teljesíti ezzel kapcsolatos kötelezettségeit;  

ee) a minősített adat védelméről szóló törvényben, valamint a Nemzeti Biztonsági 

Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 

kormányrendeletben meghatározottak szerint gyakorolja a kiemelt 

rendőrkapitányság vezetőjét megillető – minősített adat védelmére vonatkozó – 

jogosítványokat; 

ff) a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 

törvény alapján felelős a Rendőrkapitányság – mint közfeladatot ellátó szerv – 

számára meghatározott követelmények teljesítéséért, az iratok szakszerű és 

biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, az 

iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek 

biztosításáért, felelős az Iratkezelési Szabályzatában foglaltak betartásáért; 

gg) megteszi a szükséges intézkedéseket a tűz- és környezetvédelmi előírások 

betartása érdekében; 

hh) kártérítési ügyekben első fokon jár el a kinevezési jogkörébe tartozók esetében; 

ii) a hatáskörébe tartozó ügyekben jogosult a kártérítési összeg mérséklését vagy 

részletekben történő megfizetését, továbbá a levonás vagy a végrehajtás 

elhalasztását engedélyezni; 

jj) jogosult a Rendőrkapitányság illetékességi területén egységes szolgálati öltözet 

elrendelésre; 

kk) képviseli a Rendőrkapitányságot a nemzetközi szerződések, viszonosság és 

együttműködési megállapodás alapján a külföldi és nemzetközi rendvédelmi 

szervekkel való kapcsolattartás során; ezzel kapcsolatban végrehajtja a belső 

normában meghatározott feladatokat; 

ll) jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök keretei között 

Rendőrkapitányság vezetői intézkedéssel megbízhat bármely szakmailag illetékes 

vezetőt azzal, hogy nevében és megbízásából egyedi ügyben járjon el;  

mm) munkáltatói jogkört gyakorló vezetőként jogosult belföldi kiküldetés és szolgálati 

jellegű utazás elrendelésére; 
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nn) gyakorolja a szolgálatteljesítési- és munkaidő rendhez kapcsolódó engedélyezési 

jogkört, teljesíti az erre vonatkozó ORFK utasításokban, valamint TMRFK és 

kapitányságvezetői intézkedésekben meghatározott nyilvántartási és ellenőrzési 

kötelezettséget; 

oo) irányítja és ellenőrzi az egészségvédelmi megbízott munkáját, gondoskodik a 

Rendőrkapitányság munkavédelmi és tűzvédelmi feladatainak ellátásáról; 

pp) szakmai irányítást gyakorol a TMRFK Bűnügyi Technikai Osztály azon 

krimináltechnikai és ügyfeldolgozó tevékenysége felett, amelyet a 

Rendőrkapitányság hatáskörébe utalt és az illetékességi területén elkövetett 

bűncselekmények, szabálysértések és közigazgatási hatósági eljárások 

vonatkozásában, első fokon eljárva végez; 

qq) havonta fogadónapot tart a lakosság és az állomány részére; 

rr) a szerv vezetőjeként ellátja az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló törvényben meghatározott közzétételi 

kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos és egyéb feladatokat; 

ss) ellátja az elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét.  

 

 

12. A Rendőrkapitányság vezetője gondoskodik: 

a. a hatáskörébe tartozó belső normák megalkotásáról, összhangjáról, 

érvényesítéséről, indokolt módosításáról és a szükséges dereguláció elvégzéséről;  

b. a Rendőrkapitányságot érintő, jogszabályokban, miniszteri utasításokban ORFK 

és TMRFK normákban előírt jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek 

teljesítéséről; 

c. a Hszt.-ben szabályozott vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos munkáltatói 

kötelezettségek teljesítéséről, a vagyonnyilatkozatok átadására, kezelésére, 

összevetésére, védelmére vonatkozó szabályok betartásáról; (A 

Rendőrkapitányság vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköreit az 

SZMSZ tartalmazza.) 

d. a Rendőrkapitányságon folyó adatkezelés törvényességének érvényre juttatásáról, 

az adatvédelmi szabályok megtartásáról; 

e. a közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálásáról és az ügyek érdemi 

elbírálásáról;  

f. a Rendőrkapitányság érintett állománya gépjárművezetés-technikai képzésén 

történő részvételéről; 

g. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló törvényben meghatározott, a Rendőrkapitányság hatáskörébe 

tartozó feladatok ellátásáról; 

h. a szakmai feladatok ellátásáról az irányítása alá tartozó vezetők útján, 

i. az iskolaőrség vonatkozásában a jogszabályokban, valamint az iskolaőrség 

tevékenységéről szóló ORFK utasításban meghatározott feladatok ellátásáról.1 

 

13. A Rendőrkapitányság vezetője felelős: 

a) a Rendőrkapitányság törvényes, szakszerű és eredményes működéséért; 

b) a Rendőrkapitányság tervszerűségen és gazdaságosságon alapuló 

energiagazdálkodásáért;   

c) a Rendőrkapitányság sajtó- és tömegkommunikációs tevékenységéért, ennek során 

a közérdekű adatok nyilvánosságának és az adatvédelmi szabályok megtartásának 

biztosításáért; 

                                                 
1 Módosította az 5/2020.(X.14.) Rk intézkedés, hatályos 2020.10.27-től 
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d) a különleges jogrendi időszaki feladatok szervezéséért és tejesítéséért, egyes 

honvédelmi és ország-mozgósítási, katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, 

rendkívüli intézkedések végrehajtásában való közreműködésért.  

 

14. A Rendőrkapitányság vezetője jóváhagyja a közvetlen alárendeltségébe tartozó 

szervezeti egységek és személyek alábbi munkaokmányait: 

a) éves munka- és ellenőrzési terveket és a végrehajtásukról szóló jelentéseket; 

b) a TMRFK vezetője, a vele azonos vagy magasabb beosztású, valamint a rendőrségen 

kívüli szervek vele azonos jogállású vezetői részére készített felterjesztéseket, 

illetve átiratokat; 

c) a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket és javaslatokat; 

d) a különleges jogrendi időszaki feladatokra való felkészülés és azok végrehajtási 

okmányait; 

e) a Rendőrkapitányság személyi állományának munkaköri leírásait; 

f) az általa elrendelt vezetői értekezletek napirendjét, illetve az ilyen értekezletekről 

készített emlékeztetőket, jegyzőkönyveket. 

 

 

 

IV. FEJEZET 

A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ HELYETTESÍTÉSE, A RÉSZÉRE 

MEGÁLLAPÍTOTT  

EGYES JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA ÉS A MEGBÍZÁS 

ALAPJÁN ELJÁRÓ SZEMÉLYEK 

 

15.  A kapitányságvezető távolléte esetén teljes jogkörben történő helyettesítésére - 

személyzeti, ide nem értve a fegyelmi jogkört, továbbá a szervezési, valamint az 

állománytáblázatot érintő jogkörök gyakorlása kivételével - a kapitányságvezető-

helyettes jogosult. A kapitányságvezető-helyettes akadályoztatása esetén a 

helyettesítés egyedi kijelölés szerint történik.  

 

16.  A hivatásos állomány teljesítményértékelését az alábbi vezetők végzik:  

a) a kapitányságvezető hatáskörébe tartoznak az osztályvezetők, a hivatalvezető és a 

Tolnai Rendőrőrs parancsnoka; 

b) a vizsgálati osztályvezető, az igazgatásrendészeti osztályvezető és a hivatalvezető 

hatáskörébe tartozik az érintett osztályok teljes hivatásos állománya  

c) a bűnügyi osztályvezető, a közrendvédelmi osztályvezető, a közlekedésrendészeti 

osztályvezető és a Tolnai Rendőrőrs parancsnoka hatáskörébe tartozik az érintett 

osztályok tiszti állománya 

d) a bűnügyi osztály alosztályvezetői, a közrendvédelmi osztály alosztályvezetői és a 

Tolnai Rendőrőrs alosztályvezetői hatáskörébe tartozik az érintett alosztályok 

tiszthelyettesi állománya 

e) a Közlekedésrendészeti Osztály osztályvezető-helyettese hatáskörébe tartozik az 

osztály tiszthelyettesi állománya.  

 

17. Az egyéni teljesítményértékelés során a vezetésük alatt álló szervezeti egység és 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 26/2013. 

(VI. 26.) BM rendelet 2. § 4. pontjára, továbbá a közszolgálati teljesítményértékelésről 

szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 4. § b) pontjára figyelemmel – a 
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kapitányságvezető átruházott hatáskörében értékelő vezetőként e személyek legalább 

osztályvezetői besorolású közvetlen vezetői jogosultak eljárni. 

 

18. Az igazgatásrendészeti osztályvezető gyakorolja a Rendőrkapitányság vezetője 

megbízásából a szabálysértési eljárásban első fokon való döntéshozatalt.  

 

18/A A Rendőrkapitányság vezetőjének nevében és megbízásából a Rendőrkapitányság 

járványügyi védelmi intézkedéseket helyszínen ellenőrző állománya dönt az üzlet, 

helyiség, terület, intézmény, illetve – a sportrendezvény helyszíne kivételével – a 

helyszín ideiglenes bezárásáról.2 

 

 

V. FEJEZET 

A KIADMÁNYOZÁS  

 

19. A kapitányságvezető kiadmányozza: 

a) a TMRFK vezetője, helyettesei, az országgyűlési biztosok, valamint a fegyveres 

és rendvédelmi szervek, a megyei, helyi hatáskörű közigazgatási szervek vezetői 

részére küldött ügyiratokat; 

b) azokat a normákat, amelyeket jogszabály, a közjogi szervezetszabályozó eszköz, 

az SZMSZ, illetve az Ügyrend kizárólagos hatáskörébe utal; 

c) azokat az egyéb ügyiratokat és normákat, amelyeket hatáskörébe von. 

 

20. A kapitányságvezető nevében és megbízásából kiadmányozza a hozzátartozók közötti 

erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartásról szóló határozatot 

a) a munkanap 07.30 és 16.00 óra közötti időben beérkezett bejelentés esetén a 

kapitányság azon osztályának vezetője, amelynek állománya az intézkedést a 

helyszínen megkezdte;  

b) hivatali munkaidőn kívül beérkezett bejelentés esetén a mindenkori vezető 

ügyeletes; 

c) a más hatóság hatáskörébe utalt szabálysértésekkel kapcsolatos eljárás során 

keletkezett iratokat, ha a feljelentést rendőrségnél tették, az eljárást lefolytató 

osztály jogállású szervezeti elem vezetője; 

d) a fegyverekkel, lőszerekkel, lőterekkel, robbanóanyagokkal, pirotechnikai 

eszközökkel, a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi 

tevékenységgel, valamint a figyelmeztető jelzést adó készülékek használatával 

kapcsolatos közigazgatási eljárás során hozott határozatot az Igazgatásrendészeti 

Osztály vezetője; 

e) az eltűnt személy felkutatásával, a rendkívüli haláleset kivizsgálásával 

kapcsolatos eljárás során hozott határozatot az eljárást lefolytató osztály jogállású 

szervezeti elem vezetője; 

f) a külön törvényben meghatározott szabályszegések tárgyában hozott határozatot a 

kapitányságvezető által megbízólevéllel ellátott személyek, valamint az ezen 

eljárásokat lefolytató szervezeti elem vezetője; 

g) a bírósági hatáskörbe tartozó szabálysértések előkészítő eljárása során keletkezett 

iratokat a szabálysértési előkészítő csoport vezetője; 

                                                 
2 Módosította a 7/2020.(XI.23.) Rk intézkedés, hatályos 2020.11.25-től 
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h) a szabálysértési eljárás határidejének meghosszabbításáról szóló döntést, valamint 

az elővezetésről szóló határozatot az ezen eljárásokat lefolytató szervezeti elem 

vezetője. 

 

21. Az osztályvezetők, és a hivatalvezető kiadmányozzák:  

a) a kapitányság vezetője kizárólagos kiadmányozási jogkörébe nem tartozó, 

jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz, valamint az ügyrend által 

hatáskörükbe utalt ügyiratokat; 

b) a kapitányság vezetője által külön utasításban vagy egyedi rendelkezés alapján 

hatáskörükbe utalt ügyiratokat; 

c) a hatáskörükbe vont iratokat.  

 

22. A TMRFK Bűnügyi Technikai Osztály által a Rendőrkapitányság hatáskörébe utalt és 

az illetékességi területén elkövetett bűncselekmények, szabálysértések és 

közigazgatási hatósági eljárások vonatkozásában első fokon eljárva végzett 

ügyfeldolgozó tevékenysége során keletkezett ügyekben – az ügydöntő határozat 

kivételével – a Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője helyett a TMRFK 

Bűnügyi Technikai Osztály vezetője – távolléte esetén helyettese – kiadmányozási 

jogkört gyakorol.  

 

23.  A Bűnügyi Osztály ügyfeldolgozó tevékenysége során keletkezett ügyekben – az 

ügydöntő határozat kivételével – a Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője helyett 

a Nyomozó Alosztály és a Felderítő Alosztály vezetői – távollétük esetén helyetteseik 

– kiadmányozási jogkört gyakorolnak.  

 

24. A Vizsgálati Osztály ügyfeldolgozó tevékenysége során keletkezett ügyekben – az 

ügydöntő határozat kivételével – a Rendőrkapitányság vizsgálati osztályvezetője 

helyett az Élet- és Vagyonvédelmi Alosztály és a Gazdaságvédelmi Alosztály vezetői 

kiadmányozási jogkört gyakorolnak.  

 

 

VI. FEJEZET 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZERVEZETI ELEMEINEK FŐBB FELADATAI 

 

1. Bűnügyi Osztály  

 

25. A Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője által közvetlenül irányított szervezeti 

elem, amely belső tagozódásának megfelelően (Nyomozó Alosztály, Felderítő 

Alosztály) végzi az ügykörébe tartozó főbb feladatokon túl mindazokat a feladatokat, 

amelyeket a kapitányságvezető és a bűnügyi osztályvezető külön meghatároz. 

Tevékenysége során az irányadó jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó 

eszközök és a belső normák előírásainak figyelembe vételével jár el. 

 

26. A Bűnügyi Osztály: 

a) a bűnelemzés korszerű tudományos eszközeit és módszereit is felhasználva elemzi 

és értékeli a bűnüldözési munka tapasztalatait; 

b) a bűnügyi helyzet folyamatos értékelésének és elemzésének adatait is felhasználva 

közreműködik a bűnügyi munkát folytató szerveket érintő jogszabályok és a 

közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében, valamint a belső normák 

elkészítésében; 
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c) a jogszabályi keretek között, a kriminálpolitika és a rendőrség stratégiai 

célkitűzései alapján, illetve ezek figyelembe vételével meghatározza a 

Rendőrkapitányság bűnüldözési munkájának fő irányait, súlypontjait (bűnüldözési 

stratégia) és alapvető módszereit (bűnüldözési taktika); 

d) a rendőrség nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013. 

(IV. 24.) BM rendeletben és a vonatkozó belső normában meghatározottak szerint 

a hatáskörbe utalt ügyekben felderítési (titkos információgyűjtés), bűnüldözési, 

nyomozóhatósági feladatokat lát el; 

e) hatáskörébe tartozik a magánnyomozói tevékenységgel összefüggő ellenőrző 

feladatok ellátása, a polgárőr-szervezetek működésének segítése; 

f) a hatáskörébe tartozó ügyekben felülvizsgálja és a TMRFK illetékes szerve 

részére felterjeszti a helyi nyomozóhatóságok külföldre kézbesítendő határozatait; 

g) eleget tesz a nemzetközi együttműködésből származó adatszolgáltatási 

kötelezettségnek, közreműködik a bűnüldöző szervek közötti információcserében, 

koordinációs feladatok végrehajtásában; 

h) előterjeszti a TMRFK felé – a NEBEK, illetve az INTERPOL Magyar Nemzeti 

Iroda útján – a nemzetközi körözési, az ideiglenes kiadatási, letartóztatás iránti 

megkereséseket, javaslatot tesz a kiadatás céljából történő őrizetbe vételre, illetve 

bíróság elé állításra; 

i) széles körű együttműködést valósít meg a közbiztonság javítása érdekében 

tevékenykedő állami szervekkel, társadalmi szervezetekkel, az állampolgárok 

öntevékeny közösségeivel; 

j) a tömegkommunikáció eszközeit széles körben kihasználva hatékony propagandát 

fejt ki, folyamatosan szervezi a megelőzést szolgáló rendezvényeket, 

programokat; 

k) kapcsolatot tart a TMRFK bűnügyi szerveivel és a rendvédelmi szervekkel, 

valamint a törvényesség és szakszerűség biztosítása érdekében az ügyészi 

szervezettel és a bíróságokkal; 

l) ellátja a Rendőrkapitányság bűnüldözési adatkezelésekkel kapcsolatos feladatait; 

m) stratégiai, valamint egyedi operatív bűnelemzést végez. Alkalmazza, fejleszti a 

bűnelemzéssel kapcsolatos metodikai és módszertani ismereteket, részt vesz azok 

oktatásában, technikai hátterének bevezetésében. Szakmailag irányítja a 

Rendőrkapitányság bűnügyi statisztikai tevékenységét; 

n) szolgáltatja az előírt adatokat, információkat a TMRFK meghatározott szervei 

részére; 

o) ellátja a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi 

Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény szerint a Rendőrkapitányság 

hatáskörbe utalt feladatokat, közreműködik a külön jogszabályban meghatározott 

rendőrségi személyi védelmi feladatok teljesítésében; 

p) a bűnmegelőzési feladatok körében koordinálja a helyi cigány önkormányzatokkal 

kötött együttműködési megállapodásból adódó rendőri feladatok végrehajtását; 

q) feladatkörébe tartozó ügyekben részt vesz a kisebbségi érdekképviseleti 

szervekkel való kapcsolattartásban; 

r) teljesíti a titkos információgyűjtés során hatáskörébe utalt feladatokat; 

s) gondoskodik az Rtv-ben, a titkos információgyűjtéssel kapcsolatos 

szabályzatokban, valamint a szervezett bűnözés elleni hatékonyabb fellépésről 

szóló jogszabályokban szereplő titkos információgyűjtő eszközök szabályos 

felhasználásáról, az azokban felsorolt módszerek szakszerű alkalmazásáról; 

t) biztosítja a titkos információgyűjtés működési kiadásait fedező ellátmány 

hatékony felhasználását, ellenőrzi a felhasználás jogszerűségét és a gazdálkodás 

törvényességét; 
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u) ellátja a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról 

és azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvényből, valamint a kapcsolódó 

jogszabályokból, normákból adódó körözési és adatszolgáltatási feladatokat; 

v) ellátja a hatáskörébe utalt áldozatvédelemmel kapcsolatos feladatokat;  

w) kábítószer lefoglalása, elkobzása esetén megteszik a szükséges intézkedéseket; 

x) hivatali munkaidőben panaszfelvételi tevékenységet végez heti váltásban a 

vizsgálati osztállyal  

y) végzik a magánnyomozók tevékenységével kapcsolatos koordinációs 

tevékenységet; 

z) megteszi a jogszabályokban és egyéb normákban meghatározott szükséges 

intézkedéseket a más hatóság hatáskörébe utalt szabálysértésekkel kapcsolatban, 

ha a feljelentést a rendőrségnél tették, 

aa) gondoskodik az iskolaőrség vonatkozásában a jogszabályokban, valamint az 

iskolaőrség tevékenységéről szóló ORFK utasításban meghatározott feladatok 

ellátásáról.3 

 

2. Vizsgálati Osztály 

 

27. A Rendőrkapitányság vizsgálati osztályvezetője által közvetlenül irányított szervezeti 

elem, amely belső tagozódásának megfelelően (Élet- és Vagyonvédelmi Alosztály, 

Gazdaságvédelmi Alosztály) lefolytatja a hatáskörébe utalt bűncselekmények 

nyomozásait, felderíti az elkövetőket, lefolytatja a bizonyításhoz szükséges 

eljárásokat, valamint végrehajtja azokat a feladatokat, amelyeket a kapitányságvezető 

és a vizsgálati osztályvezető külön meghatároz.  

 

28. A Vizsgálati Osztály:  

a) tevékenysége során az irányadó jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó 

eszközök és a belső normák előírásainak figyelembe vételével jár el; 

b) ellátja a nyomozóhatóság feladatait a hatáskörébe tartozó bűnügyekben; 

c) hivatali munkaidőben panaszfelvételi tevékenységet végez heti váltásban a 

bűnügyi osztállyal; 

d) elkészíti, összesíti és továbbítja a hatáskörébe utalt havi adatszolgáltatásokat a 

Rendőrkapitányság vonatkozásában; 

e) végrehajtja a „Takarnet” rendszerből a lekérdezéseket a Rendőrkapitányság 

vonatkozásában; 

f) szakmai segítséget nyújt a Közrendvédelmi Osztály állományába tartozó körzeti 

megbízottak, valamint a rendőrőrsök által végzett bűnügyi tevékenységhez; 

g) bűnmegelőzési intézkedéseket kezdeményez és tesz a bűnözés helyi okainak és 

körülményeinek feltárása és felszámolása céljából, ennek során széles körű 

együttműködést alakít ki a területén aktivizálható személyekkel és szervezetekkel; 

h) megteszi a jogszabályokban és egyéb normákban meghatározott szükséges 

intézkedéseket a más hatóság hatáskörébe utalt szabálysértésekkel kapcsolatban, 

ha a feljelentést a rendőrségnél tették. 

 

3. Közrendvédelmi Osztály 

 

29. A Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője által közvetlenül irányított 

szervezeti elem, amely belső tagozódásának megfelelően (Járőr- és Őrszolgálati 

                                                 
3 Módosította az 5/2020.(X.14.) Rk intézkedés, hatályos 2020.10.27-től 
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Alosztály, Körzeti Megbízotti Alosztály, Fogda- és Kísérőőri Alosztály, Rendőrőrs 

Bátaszék, Szabálysértési Előkészítő Csoport) végzi az ügykörébe tartozó főbb 

feladatokon túl mindazokat a feladatokat, amelyeket a kapitányságvezető és a 

közrendvédelmi osztályvezető külön meghatároz. Tevékenysége során az irányadó 

jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és a belső normák előírásainak 

figyelembe vételével jár el. 

 

30. A Közrendvédelmi Osztály feladatainak ellátása során együttműködik a TMRFK 

szakirányító szerveivel, az önkormányzati szervekkel, a bíróságokkal, az 

ügyészséggel, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal, a büntetés-végrehajtással és más 

rendőri szervekkel.  

 

31. A Közrendvédelmi Osztály alapfeladata:  

a) a közterületek és nyilvános helyek rendőri ellenőrzése, továbbá meghatározott 

személyek, területek, létesítmények vagy értékek védelme, őrzése, közbiztonsági 

szempontból történő ellenőrzése,   

b) a körzeti megbízotti szolgálaton keresztül: a rendőrség állandó, közvetlen 

kapcsolatának kialakítása és fenntartása az állampolgárokkal, a települési 

önkormányzatokkal, a helyi lakossági-, társadalmi- és gazdálkodó szervezetekkel; 

a körzeti megbízotti szolgálat területén található településeken a rendőri jelenlét 

biztosítása; valamint a településeken a rendőrség hatáskörébe tartozó - külön 

meghatározott - helyi bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazgatási és rendészeti 

feladatok folyamatos ellátása,  

c) a fogda működtetése. 

 

32.  A Közrendvédelmi Osztály: 

a) lefolytatja a nyomozást a hatáskörébe utalt vagy oda vont bűncselekmények 

esetén; 

b) közreműködik a rendőrkapitányságot érintő biztosítási feladatok végrehajtásában;  

c) a közigazgatási eljárásokban első fokon jár el a hatáskörébe utalt ügyekben; 

d) ellátja a csapatszolgálati feladatokat; 

e) koordinálja, illetve szervezi a Magyar Köztársaság érdekei szempontjából jelentős 

rendezvények rendőri biztosításának előkészítését és végrehajtását, továbbá 

figyelemmel kíséri, illetve végzi a sportról szóló törvényben és a 

sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott 

rendőrségi feladatok végrehajtását. Kezdeményezi a szükséges intézkedések 

megtételét; 

f) figyelemmel kíséri, illetve végzi a nemzetközi fuvarozást végző egyes járművek 

személyzete vezetési- és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben 

meghatározott, valamint a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló 

Európai Megállapodásban (ADR) meghatározott rendőrhatósági feladatok 

végrehajtását; 

g) a külön intézkedésben meghatározottak szerint teljesíti adatszolgáltatási 

kötelezettségét az AETR ellenőrzésekről; 

h) hatáskörébe tartozik a fegyveres biztonsági őrségek felügyeletével, a 

mezőőrökkel, hal- és vadőrökkel kapcsolatos, továbbá a vállalkozás keretében 

végzett személy- és vagyonvédelmi tevékenységgel összefüggő ellenőrző 

feladatok ellátása, a polgárőr-szervezetek működésének segítése; 

i) katasztrófa, elemi csapás, rendkívüli események helyszínén részt vesz a közrend 

és a közbiztonság fenntartásában, tevékenysége kiterjed a természet- és 

környezetvédelem követelményeinek betartására; 
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j) ellátja a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatos rendőri 

feladatokat; 

k) közreműködik a mozgósítás riasztási feladatainak végrehajtásában és az ezzel 

kapcsolatos információknak a közigazgatási szervek részére történő 

továbbításában; 

l) megteszi a jogszabályokban és egyéb normákban meghatározott szükséges 

intézkedéseket a más hatóság hatáskörébe utalt szabálysértésekkel kapcsolatban, 

ha a feljelentést a rendőrségnél tették; 

m) elkészíti, összesíti és továbbítja a hatáskörébe utalt havi adatszolgáltatásokat a 

Rendőrkapitányság vonatkozásában; 

n) lefolytatja a bírósági hatáskörbe tartozó szabálysértésekkel kapcsolatos előkészítő 

eljárást, 

o) gondoskodik az iskolaőrség vonatkozásában a jogszabályokban, valamint az 

iskolaőrség tevékenységéről szóló ORFK utasításban meghatározott feladatok 

ellátásáról.4 

 

4. Közlekedésrendészeti Osztály 
 

33. A Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője által közvetlenül irányított 

szervezeti elem, amely végzi az ügykörébe tartozó főbb feladatokon túl mindazokat a 

feladatokat, amelyeket a Kapitányságvezető külön meghatároz. Tevékenysége során 

az irányadó jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és a belső normák 

előírásainak figyelembe vételével jár el. 

 

34. A Közlekedésrendészeti Osztály: 

a) feladatainak ellátása során együttműködik a TMRFK szakirányító szerveivel, az 

önkormányzati szervekkel, a bíróságokkal, az ügyészséggel, a nemzetbiztonsági 

szolgálatokkal, a büntetés-végrehajtással és más rendőri szervekkel; 

b) lefolytatja a nyomozást a hatáskörébe utalt vagy oda vont bűncselekmények 

esetén; 

c) baleset-megelőzési tevékenységet és propagandamunkát végez; 

d) ellátja a városi baleset-megelőzési bizottság működéséből fakadó operatív 

tevékenységet; 

e) szakhatóságként közreműködik a közúti és vízi közlekedés, valamint a polgári 

repüléssel kapcsolatos engedélyezési eljárásokban; 

f) közreműködik a rendőrkapitányságot érintő biztosítási feladatok végrehajtásában; 

g) a közigazgatási eljárásokban első fokon jár el a hatáskörébe utalt vagy vont 

ügyekben; 

h) figyelemmel kíséri, illetve végzi a nemzetközi fuvarozást végző egyes járművek 

személyzete vezetési- és pihenőidejének ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben 

meghatározott, valamint a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló 

Európai Megállapodásban (ADR) meghatározott rendőrhatósági feladatok 

végrehajtását; 

i) a külön intézkedésben meghatározottak szerint teljesíti adatszolgáltatási 

kötelezettségét az AETR ellenőrzésekről; 

j) ellátja a hatáskörébe utalt áldozatvédelmi feladatokat; 

                                                 
4 Módosította az 5/2020.(X.14.) Rk intézkedés, hatályos 2020.10.27-től 
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k) katasztrófa, elemi csapás, rendkívüli események helyszínén részt vesz a közrend 

és a közbiztonság fenntartásában, tevékenysége kiterjed a természet- és 

környezetvédelem követelményeinek betartására. 

 

5. Igazgatásrendészeti Osztály 

 

35.  A Rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályvezetője által közvetlenül irányított 

szervezeti elem, amely belső tagozódásának megfelelően végzi az ügykörébe tartozó 

főbb feladatokon túl mindazokat a feladatokat, amelyeket a Kapitányságvezető és az 

igazgatásrendészeti osztályvezető külön meghatároz. Tevékenysége során az irányadó 

jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök és a belső normák előírásainak 

figyelembe vételével jár el. 

 

36.  Az Igazgatásrendészeti Osztály:  

a) első fokon jár el a hatáskörükbe utalt vagy vont ügyekben; 

b) a szabálysértési eljárások során általános szabálysértési hatóságként gyakorolja az 

első fokú szabálysértési hatósági jogköröket; 

c) hatáskörébe tartozik a mezőőrökkel, hal- és vadőrökkel kapcsolatos, továbbá a 

vállalkozás keretében végzett személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói 

tevékenységgel, valamint a figyelmeztető jelzéssel összefüggő hatósági feladatok 

ellátása; 

d) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásával, felügyeletével, a 

polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletével kapcsolatos 

jogszabályokban meghatározottak szerint gondoskodik a rendőrkapitányság 

hatáskörébe tartozó rendőrhatósági feladatok ellátásáról; 

e) hatáskörébe tartozik a jogszabályban meghatározott lőfegyverek, gáz és 

riasztófegyver, lőterek, valamint a fegyverjavító tevékenység engedélyezése, e 

tevékenységek ellenőrzése. 

 

6. Hivatal   

 

37. A Rendőrkapitányság hivatalvezetője által közvetlenül irányított szervezeti elem, 

amely belső tagozódásának megfelelően végzi az ügykörébe tartozó főbb feladatokon 

túl mindazokat a feladatokat, amelyeket a kapitányságvezető és a hivatalvezető külön 

meghatároz. Tevékenysége során az irányadó jogszabályok, a közjogi 

szervezetszabályozó eszközök és a belső normák előírásainak figyelembe vételével jár 

el. 

 

38. A Hivatal: 

a) a szakterületek igényei alapján felméri, megtervezi és biztosítja a szolgálati 

feladatok ellátásához szükséges elhelyezési, anyagi és technikai feltételeket; 

b) gondoskodik a Rendőrkapitányság informatikai rendszereinek üzemeltetéséről, az 

adatok és az adathordozók megfelelő védelméről; 

c) intézi a kapitányságvezetőhöz közvetlenül kapcsolódó és kiadmányozási 

jogkörébe tartozó ügyeket, figyelemmel kíséri a határidőket; 

d) gondoskodik a kapitányságvezető által tartott értekezletek, tanácskozások, egyéb 

rendezvények, programok személyi, tárgyi és technikai feltételeiről, a 

berendelésekről, illetve a meghívásokról, a fogadónapok előkészítéséről; 

e) elkészíti az értekezletek emlékeztetőjét; 
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f) végrehajtja és nyilvántartja a kapitányságvezető külön rendelkezéseiben 

meghatározott feladatokat, gondoskodik a határidők betartásáról, kezdeményezi 

az esetleges mulasztások okainak megállapítását; 

g) figyelemmel kíséri a kapitányságvezető programjait, ellátja az ezzel kapcsolatos 

szervezési feladatokat; 

h) az ORFK és a TMRFK megkeresése alapján részt vesz a jogszabályok és a 

közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítésében, koordinációjában, 

időszakonkénti felülvizsgálatában; 

i) gondoskodik a belső normák koordinációjáról és kiadásáról, a TMRFK hálózatán 

történő elhelyezéséről, időszakonkénti felülvizsgálatáról, továbbá részt vesz a 

deregulációra vonatkozó javaslatok kidolgozásában; 

j) megkeresés vagy vezetői utasítás alapján a felmerülő jogi kérdésekben véleményt 

alkot, és indokolt javaslatokat tesz; 

k) közreműködik a Rendőrkapitányság szervezeti elemei tevékenységének 

összehangolásában; 

l) előkészíti a Rendőrkapitányság munkatervét, és a végrehajtásáról szóló éves 

jelentést; 

m) ellátja a Rendőrkapitányság elektronikus ügyintézési és iratkezelési, adatvédelmi 

és a minősített adat védelmével kapcsolatos feladatait, elkészíti és naprakészen 

tartja az Elektronikus Aláírási és Elektronikus Bélyegzési szabályzatot, valamint a 

Másolatkészítési Szabályzatot; 

n) részt vesz az országgyűlési biztosok által történő megkeresésekkel összefüggő 

feladatok ellátásában; 

o) előkészíti a jogszabályokban előírt előzetes, időszakos és soron kívüli egészségi 

és pszichikai alkalmassági vizsgálatokat, ellátja a fizikai (erőnlét) felméréshez, 

valamint a szolgálati és kiképzési feladatokhoz kapcsolódó előkészítő feladatokat, 

ennek során együttműködik az egészségügyi tevékenység szakmai felügyeletét 

ellátó TMRFK szervekkel; 

p) végzi a kártérítési eljárások lefolytatását;  

q) biztosítja a kapitányságvezető hatáskörébe tartozó személyzeti, igazgatási, 

munkaügyi, szervezési, létszám-gazdálkodási, oktatási, szociális és kegyeleti 

feladatokat; segíti az állományilletékes parancsnokok személyügyi igazgatással 

kapcsolatos feladatai végrehajtását; 

r) előkészíti – a kapitányságvezető hatáskörébe tartozó – személyzeti, szervezési és 

munkáltatói döntéseket a hivatásos szolgálati, illetve a közalkalmazotti 

jogviszonnyal összefüggésben; 

s) a szakmai és a gazdasági szervekkel együttműködve kidolgozza a szervezet-

korszerűsítésre és létszámgazdálkodásra vonatkozó javaslatokat; 

t) tervezi és előkészíti a hivatásos állomány előmenetelét, utánpótlását; szervezi, 

irányítja, és szakmailag felügyeli az állomány képzését, kiképzését és 

továbbképzését; 

u) részt vesz a személyügyi nyilvántartás vezetésében, kezeli, és naprakész 

állapotban tartja az állományba tartozók személyi anyagait, a nyilvántartásokat; 

v) kezeli az egységes számítógépes személyzeti és szervezési nyilvántartó rendszert, 

statisztikai adatfeldolgozást, értékelést és adatszolgáltatást végez, 

w) végzi a Rendőrkapitányság személyi állományával kapcsolatos személyzeti, 

munkaügyi feladatokat; 

x) szervezi a Rendőrkapitányság szociális és kegyeleti tevékenységét, ellátja az 

Esélyegyenlőségi Tervvel kapcsolatos feladatokat; 

y) együttműködik az állomány érdekképviseleti szerveivel; 
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z) végzi a Rendőrkapitányság fegyelemkezelő munkájával összefüggő feladatokat és 

lefolytatja a hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyek, panaszok és bejelentések 

vizsgálatát, elemzi és értékeli az állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetét. 

 

7. Rendőrőrs Tolna 

 

39. A Tolnai Rendőrőrs működési területe Tolna, Fadd, Bogyiszló, Fácánkert 

települések közigazgatási területére terjed ki. Belső tagozódásának megfelelően 

(Bűnügyi Alosztály, Rendészeti Alosztály) meghatározott közrendvédelmi, bűnügyi 

feladatot végez. 

 

40. A Tolnai Rendőrőrs: 

a) feladata, hogy működési területén gondoskodjon a közbiztonság fenntartásáról;  

b) végzi a működési területén történt bűncselekmények felderítését, 

halaszthatatlan nyomozati cselekményeket hajt végre, közterületi rendőri 

szolgálatot szervez; 

c) vagyonvédelmi, ifjúságvédelmi, közlekedési baleset-megelőzési feladatokat 

hajt végre; 

d) felderítő munkát végez az ismeretlen elkövetőjű tulajdon elleni szabálysértési 

ügyekben; 

e) eljár a más szervek megkeresési ügyeiben; 

f) ellátja a területén szervezett rendezvények biztosítási feladatait; 

g) a feladatainak ellátásához, ügyeinek viteléhez szükséges ügykezelési 

tevékenységet az adatvédelmi előírások figyelembevételével szervezi; 

h) feladatainak ellátása során együttműködik a TMRFK szakirányító szerveivel, az 

önkormányzati szervekkel, a bíróságokkal, az ügyészséggel, a nemzetbiztonsági 

szolgálatokkal, a büntetés-végrehajtással és más rendőri szervekkel; 

i) megteszi a jogszabályokban és egyéb normákban meghatározott szükséges 

intézkedéseket a más hatóság hatáskörébe utalt szabálysértésekkel kapcsolatban, 

ha a feljelentést a rendőrségnél tették. 

 

 

VII. FEJEZET 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

8. Általános rendelkezések 

 

41. A Rendőrkapitányság szervezeti elemeinek vezetői tevékenységük során 

együttműködésre kötelezettek. A feladatkörükbe tartozó, de más szervezetek, 

szervezeti egységek vagy elemek feladatkörét is érintő ügyekben az érdekeltek 

egyeztetve kötelesek eljárni. Az egyeztetésért az a szerv, illetve szervezeti egység 

vagy elem felelős, amelynek a feladat elvégzése az ügyrend szerint a fő feladatkörébe 

tartozik. 

 

42. A Rendőrkapitányság szervezeti elemei, valamint vezetői tevékenységük során 

együttműködnek a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysággal, más rendőri szervekkel, a 

Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervekkel, a nemzetbiztonsági 

szolgálatokkal, a NAV szerveivel, a bíróságokkal, az ügyészségekkel, valamint az 

együttműködésre kötelezett más állami szervekkel és az önkormányzatokkal.  
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43. A szervezeti elemek vezetői a külön jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó 

eszközökben, valamint a belső rendelkezésekben meghatározottakon túl minden egyéb 

ügyben is kötelesek együttműködni, illetve egymást szükség szerint kölcsönösen 

tájékoztatni és a másik szervtől érkezett megkeresésekre azonos vezetői szinten 

válaszolni.  

 

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

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

vagy helyettese e minőségében – jár el az ügyben. Közvetett a jogkör gyakorlása, ha a 

jogosult vezető ügyrendben, írásban vagy szóbeli megbízással jogosítja fel a 

beosztottat a jogkör gyakorlására. Az így feljogosított a jogosult vezető – nevében és 

megbízásából – jár el. 

 

45. Jogkör gyakorlásának átruházása esetén a jogosított saját nevében – átruházott 

jogkörben – jár el. A jogkör gyakorlásának átruházásáról az ügyrendben vagy más 

módon – írásban vagy szóban – kifejezetten rendelkezni kell. 

 

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

ezekről rendelkező jogszabályok és belső normák kifejezetten meghatározott vezető 

hatáskörébe utalnak. Kivételt képez ez alól a vezető tartós távolléte vagy 

akadályoztatása. A tartós távollét vagy akadályoztatás tényét a vezető, a vezető 

elöljárója vagy a vezető helyettese állapítja meg.  

 

47. A helyettes az a vezető, akit ebbe a beosztásba kineveztek. Ha helyettest nem neveztek 

ki, a helyettesi feladatokat az a személy látja el, akit az illetékes vezető közvetlen 

alárendeltjei közül e feladatra kijelöl. A vezető és helyettese egyidejű távolléte vagy 

akadályoztatása esetén az ezzel a feladattal megbízott más vezető, ennek hiányában 

más beosztott látja el a vezető feladatkörét az ügyrendben meghatározott keretek 

között. 

 

9. Működési okmányok 

 

48. Az Ügyrend, valamint ennek módosításai egy jóváhagyott példányát irattározás 

céljából meg kell küldeni a TMRFK Hivatala vezetőjének.  

 

49. A munkaköri leírásban személyre szólóan meg kell határozni a munkavállaló 

feladatait, a részére meghatározott kötelezettségek teljes körét, valamint a 

jogosultságait (pl. kiadmányozási jog, eljárási, döntési jogosultság). 

 

50. A munkaköri leírásnak alkalmasnak kell lennie a személyes felelősség 

megállapítására, valamint a munkáltató és a munkavállaló közötti vitás kérdések 

eldöntésére.  

 

10. Az értekezletek rendje 

 

51. A Rendőrkapitányság vezetője az alábbi értekezleteket tartja:  

a) napi koordinációs értekezlet, ami a napi időszerű feladatokkal foglalkozik, és 

amelynek állandó résztvevői: 

 aa) az osztályvezetők; 

 ab) a hivatalvezető; 

 ac) a tolnai rendőrős parancsnoka; 



 

 

 

17 

 

 ad) továbbá az eseti meghívottak, berendeltek; 

b) Rendőrkapitányság vezetői értekezlet, melynek napirendje a Rendőrkapitányság 

munkatervében meghatározottak szerint alakul, és amely állandó résztvevői:  

 ba) a napi vezetői értekezlet résztvevői; 

 bb) eseti meghívottak, berendeltek; 

c) állománygyűlés, melynek napirendje külön rendelkezés szerint alakul, és amely 

résztvevői a berendeltek; 

d) egyedi ügyben összehívott értekezlet, melynek napirendje és résztvevői külön 

rendelkezés szerint alakul. 

 

52. A napirendekhez kapcsolódó írásos előterjesztéseket és egyéb dokumentációkat az 

értekezletet megelőzően legalább 3 nappal meg kell küldeni a kapitányságvezetőnek. 

Az értekezletekről - a napi koordinációs értekezlet kivételével - ha nem készül 

jegyzőkönyv, írásos emlékeztetőt kell készíteni. 

 

53. A kapitányságvezető közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők értekezletei:  

a) napi koordinációs értekezlet; 

b) szakterületi vezetők értekezlete; 

c) egyedi ügyben tartott értekezlet. 

 

11. A tervezési rend 

 

54. A Rendőrkapitányságon az alábbi terveket kell készíteni:  

a) éves munkatervet, amely tartalmazza a stratégiai tervben, illetve fejlesztési 

programban meghatározott, továbbá az előző időszak értékelésének alapján a 

szervezet és egységeinek legfontosabb időszerű feladatait, a végrehajtás határidőit 

és felelőseit, továbbá az értekezletek rendjét; 

b) ellenőrzési tervet, amely kiterjed mindazokra a szervekre és tárgykörökre, 

amelyeket egyrészt kötelező időszakonként ellenőrizni, másrészt a rendőri szerv 

vezetője indokoltnak tart; 

c) szakfeladati terveket, amelyek az egyes tevékenységek (pl.: objektumvédelem, 

katasztrófa-elhárítás, tűz elleni védekezés, magasabb készültségbe helyezés és 

minősített időszak feladataira való felkészüléshez, végrehajtásához szükséges 

tervek) teljesítésének szabályait rögzítik;  

d) eseti terveket, amelyek készíthetők egyes feladatok, bonyolultabb folyamatok 

teljesítése érdekében; 

e) hatósági és szakfelügyeleti ellenőrzések terveit, a hatósági-rendészeti jogkörökben 

végzett ellenőrzésekre (pl. fegyveres biztonsági őrség, vállalkozás keretében 

végzett személy- és vagyonvédelmi tevékenység, fegyverek tárolása, stb.). 

 

 

12. Készenléti szolgálatok 
 

55. A Rendőrkapitányságon az alábbi készenléti szolgálatok működnek:  

a) vezetői készenléti szolgálat; 

b) rablási vezetői készenléti szolgálat; 

c) forrónyomos készenléti szolgálat. 

 

56. A készenléti szolgálatok részletes szabályait kapitányságvezetői intézkedés határozza 

meg.  
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VIII. FEJEZET 

A KÜLÖNLEGES JOGRENDI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

13. A különleges jogrenddel kapcsolatos általános feladatok 

 

57. Az Ügyrend rendelkezéseit különleges jogrendi időszakban az általános rendőrségi 

feladatok ellátására létrehozott szerv készenlétbe helyezéséről, a különleges jogrend 

bevezetésére történő felkészülésének szabályairól, valamint személyi állományának 

értesítéséről szóló 17/2016.(VII.29.) ORFK utasításban és a TMRFK SZMSZ-ében 

foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 

IX. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

58. Az intézkedés a Tolna Megyei Rendőrfőkapitány jóváhagyásával válik érvényessé és a 

jóváhagyást követő ötödik napon lép hatályba. 

 

59. Az intézkedés hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Szekszárdi 

Rendőrkapitányság Ügyrendjéről szóló 1/2018. (III.23.) számú kapitányságvezetői 

intézkedés. Az intézkedést az érintett személyi állománnyal a szükséges mértékben 

ismertetni kell. 

 

60. Az intézkedés hatályba lépésének napjától számított 30 napon belül felül kell vizsgálni 

a munkaköri leírásokat és a szükséges módosításokat el kell végezni. 

 

61. Az intézkedés 59-61. pontjai a hatályba lépést követő 91. napon hatályát vesztik. 

 

 

 

Dr. Marcsek Sándor r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos  

kapitányságvezető 
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1 sz. melléklet a 2/2020. (V.xx.) RK intézkedéshez 

 

 
 



 

 

 


