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A SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK 
 

2/2021. (XII. 11.) RK  
 

INTÉZKEDÉSE 
 

A Szentesi Rendőrkapitányság Ügyrendjéről1 
 

 
 
A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 13/2021. (IX. 13.) MRFK intézkedés 82. pontja alapján, valamint a Rendőrség 
Normaalkotási Szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 29.) ORFK Utasítás 11. pont c) 
alpontjában meghatározott jogkörben eljárva a Szentesi Rendőrkapitányság szervezetéről, 
irányítási rendjéről és működéséről kiadom az alábbi  
 

intézkedést: 
 
 

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

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

Rendőrkapitányságra (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) és alárendelt szervezeti 
elemeire, továbbá teljes személyi állományára. 

 

                                                           
1 Egységes szerkezetben a 2/2022. (IV. 14.) RK intézkedés által végrehajtott módosításokkal. 
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II. FEJEZET 
A RENDŐRKAPITÁNYSÁG  

 
2. A Rendőrkapitányság  

a) szervezeti ábráját az 1. melléklet; 
b) a részletes szervezeti struktúrát és a rendszeresített beosztásokat az 

állománytáblázat tartalmazza. 
 
3. A Rendőrkapitányság a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság (a 

továbbiakban: CSCSMRFK) közvetlen alárendeltségében működő, az általános 
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: Rendőrség) bűn- és 
balesetmegelőzési, bűnüldözési, közigazgatási és rendészeti feladatokat ellátó, helyi 
illetékességű, önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, önálló feladatkörrel 
felruházott szerve.  

 
4. A Rendőrkapitányság illetékessége Árpádhalom, Derekegyház, Eperjes, 

Fábiánsebestyén, Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár és Szentes települések közigazgatási 
területére terjed ki. 

 
5. A Rendőrkapitányság nyomozó, szabálysértési és közigazgatási hatóságként, továbbá 

rendészeti jogkörében, a hatáskörébe tartozó ügyekben első fokon jár el. 
 
6. A Rendőrkapitányság feladatának ellátása során együttműködik az állami és 

önkormányzati szervekkel, társadalmi és gazdálkodó szervezetekkel, az 
állampolgárokkal és azok közösségeivel, valamint külföldi és nemzetközi rendvédelmi 
szervekkel. 

 
 

III. FEJEZET 
A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ FELADATAI 

 
7. A kapitányságvezető a megyei rendőrfőkapitány közvetlen irányítása alá tartozó vezető. 

A jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök által meghatározott keretek 
között önálló felelősséggel vezeti a Rendőrkapitányságot. Elöljárója és 
állományilletékes parancsnoka a Rendőrkapitányság teljes személyi állományának. 

 
8. A kapitányságvezető:   

a) felel a Rendőrkapitányág törvényes, szakszerű és eredményes működéséért; 
b) szükség esetén intézkedik a Rendőrkapitányságra vonatkozó norma kiadására; 
c) a vezetése alá tartozó Rendőrkapitányság hivatásos, rendvédelmi igazgatási 

alkalmazotti és munkavállalói személyi állománya tekintetében gyakorolja a 
jogszabályban meghatározott hatáskörének megfelelően a munkáltatói jogköröket, 
a felettes szerv vezetőjének hatáskörébe tartozó ügyeket javaslatával döntésre 
felterjeszti a megyei rendőrfőkapitányhoz;  

d) képviseli a Rendőrkapitányságot valamennyi alárendelt szervezeti elemre 
vonatkozóan; 
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e) személyesen vagy képviselője útján évente beszámol a közbiztonság helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedéseiről és az azzal kapcsolatos feladatokról a 
Rendőrkapitányság illetékességi területén működő önkormányzatok előtt; 

f) gondoskodik a Rendőrkapitányságot érintő jogszabályokban és a közjogi 
szervezetszabályozó eszközökben előírt jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek 
teljesítéséről; 

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

h) bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságot hozhat létre a települési 
önkormányzatokkal a közbiztonság fenntartásában érintett állami és társadalmi 
szervezetek bevonásával, a bizottság munkáját a szükséges tájékoztatás 
megadásával köteles elősegíteni;  

i) jogszabály alapján, továbbá a megyei rendőrfőkapitány előzetes egyetértésével 
szerződést köthet az önkormányzatokkal a helyi közbiztonsági feladatok ellátása, 
a tevékenység összehangolása, valamint a rendőri szervek létrehozása, fejlesztése, 
bővítése tárgyában; 

j) a közvetlen irányítása alá tartozó vezetők közreműködésével végzi - 
jogszabályokban meghatározott mérlegelési jogkörben és eljárási rend szerint - a 
hivatásos és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány minősítésével, illetve  
teljesítményértékelésével összefüggő feladatokat; 

k) gondoskodik a közvetlen alárendeltségébe tartozó hivatásos, rendvédelmi 
igazgatási alkalmazotti és munkavállalói állomány munkaköri leírásainak 
elkészítéséről; 

l) a hatáskörébe tartozó panaszügyekben megteszi a szükséges intézkedéseket; 
m) elbírálja a rendőri intézkedés elleni panaszokat;  
n) a külön jogszabályban meghatározottak szerint köteles eljárni, kivizsgálni, illetve 

kivizsgáltatni a rendkívüli események, a fegyverhasználat és a kényszerítő 
eszközök alkalmazásának körülményeit; 

o) indokolt esetben fokozott ellenőrzést rendelhet el a Rendőrkapitányság 
illetékességi területén; 

p) a külön jogszabályban meghatározott esetekben elrendelheti csapaterő 
alkalmazását; 

q) a Rendőrkapitányság vonatkozásában irányítja és koordinálja a különleges 
jogrendi időszaki feladatok ellátását; 

r) külön jogszabályban meghatározott esetben elrendelheti útzár alkalmazását; 
s) jogosult a szabálysértési őrizet elrendelésére; 
t) gyakorolja – átruházott jogkörben – a minősítőt megillető jogosultságokat; 
u) a szerv vezetőjeként ellátja az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a minősített 
adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvényben meghatározott feladatokat; 

v) gondoskodik a biztonsági szabályzat, a másolatkészítési szabályzat, az 
elektronikus aláírási és elektronikus bélyegzési szabályzat kiadásáról, a 
Rendőrkapitányság személyes adatok kezelésével és a közérdekű adatok 
nyilvánosságával kapcsolatos tevékenységének törvényességéről, az adatvédelmi 
szabályok megtartásáról, a közérdekű adatok közzétételéről, módosításáról; 

w) ellátja a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 
szóló 1995. évi LXVI. törvényben foglalt feladatait; 

x) kijelöli a Rendőrkapitányság érkeztető pontjait; 
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y) irányítja a prevenciós tiszt tevékenységét;  
z) a nyomozó hatóság vezetőjeként gondoskodik a Rendőrkapitányság hatáskörébe 

tartozó és hatáskörébe utalt ügyekben a büntetőeljárás lefolytatásáról, a nyomozó 
szervek irányításáról;  

aa) engedélyezi a körözött vagy rendőrségi felhívásban érintett személy nevének, 
képmásának és adatainak nyilvánosságra hozatalát; 

bb) a titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök alkalmazásának során 
gondoskodik a Rendőrkapitányság hatáskörébe utalt feladatok teljesítéséről; 

cc) gyakorolja az első fokú szabálysértési hatóság vezetőjének hatáskörét;  
dd) ellátja az első fokú közigazgatási hatóság vezetőjének hatáskörét; 
ee) gondoskodik a közlekedés rendjével, a balesetmegelőzéssel kapcsolatos feladatok 

ellátásáról; 
ff) gyakorolja a hatáskörébe utalt ügyekben a munkáltatói, személyzeti, munkaügyi 

szervezési, elismerési és fegyelmi jogköröket;  
gg) felelős a vagyonnyilatkozat-tételére kötelezettek nyilatkozataival kapcsolatos, a 

munkáltatói jogkört gyakorló vezető hatáskörébe tartozó feladatok ellátásáért; 
hh) felelős az alárendelt állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetéért, cselekvési 

egységéért, szolgálati fegyelméért; 
ii) figyelemmel kíséri az állomány egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági 

helyzetét, együttműködik a személyügyi és egészségügyi szakszolgálattal; 
jj) gondoskodik a személyi állomány utánpótlásával kapcsolatos feladatok 

ellátásáról; 
kk) gondoskodik az állomány képzéséről és továbbképzéséről; 
ll) intézkedéseket tesz és kezdeményez a működési feltételek biztosítására, és a 

rendelkezésre álló eszközök ésszerű és takarékos használata érdekében 
utalványozási jogkört gyakorol;  

mm) biztosítja a Rendőrkapitányságon az érdekvédelmi szervek működésének 
feltételeit, teljesíti ezzel kapcsolatos kötelezettségeit;  

nn) megteszi a szükséges intézkedéseket a Rendőrkapitányságon a balesetek 
megelőzéséért, a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáért; 

oo) felelős a különleges jogrendi időszaki rendőrkapitánysági feladatok szervezéséért 
és teljesítéséért; 

pp) megteszi a szükséges intézkedéseket a hozzá érkezett, illetőleg  felterjesztett 
rendőri intézkedés elleni panaszok, továbbá a közérdekű bejelentések, javaslatok 
és panaszok ügyében; 

qq) előzetes egyeztetés alapján fogadónapot tart a lakosság és az állomány részére; 
rr) kártérítési ügyekben, mint állományilletékes parancsnok eljár első fokon; 
ss) gondoskodik arról, hogy a Rendőrkapitányság illetékességi területén történt 

valamennyi – a rendőri munkára jelentős kihatással bíró – eseményről a rendőr-
főkapitányság vezetői haladéktalanul tudomást szerezzenek;  

tt) jogosult a Rendőrkapitányság állománya részére túlszolgálatot, rendkívüli 
munkaidőt elrendelni, továbbá annak szabadidőben történő megváltását 
engedélyezni; 

uu) gondoskodik a CSCSMRFK Belső Kontroll Kézikönyvben foglalt kötelezettségek 
teljesítéséről; 

vv) eleget tesz az ellenőrzési kötelezettségének; 
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ww) felelős az útlevélkezelői létszámhiány ideiglenes mérséklésére létrehozott 
ideiglenes útlevélkezelői csoport tagjainak kijelöléséért, a felkészítésük 
kezdeményezéséért és az elrendelés időszakában átrendelésük végrehajtásáért; 

xx) felelős a hatályos zárási tervek alapján történő elrendelés esetén az előírt erő 
átrendeléséért; 

yy) irányítja és ellenőrzi a Rendőrkapitányság különböző anyagainak le- és felvételét, 
a használatból történő kivonás előkészítését és az anyagnyilvántartás naprakész 
vezetését; 

zz) gondoskodik az anyag- és készletgazdálkodásról szóló megyei rendőrfőkapitányi 
intézkedés előírásainak érvényesüléséről; 

aaa) felel a gazdálkodási feladatok viteléről, valamint a szolgálati gépjárművek 
használatáról és üzemeltetéséről szóló megyei rendőrfőkapitányi intézkedésekben 
foglaltak maradéktalan végrehajtásáért, az azokban foglalt kötelezettségek 
teljesítéséért; 

bbb) végzi a kötelezettségvállalási szabályzatban előírt feladatokat.    
 

9.  A kapitányságvezető 
a)  kijelöli a Rendőrkapitányság adatvédelmi megbízottját;  
b)  kijelöli – a Nemzeti Biztonsági Felügyelet egyetértésével – a Rendőrkapitányság 

biztonsági vezetőjét; 
c)  kijelöli a Rendőrkapitányság elektronikus ügyintézés és iratkezelés felügyeletét 

ellátó vezetőjét. 
 
 

IV. FEJEZET 
A HELYETTESÍTÉS RENDJE  

 
10.  Távolléte esetén a kapitányságvezető teljes jogkörében történő helyettesítésére a 

rendészeti osztályvezető jogosult.  
 
11. A rendészeti osztályvezető akadályoztatása esetén a kapitányságvezető helyettesítésére a 

bűnügyi osztályvezető jogosult, egyidejű akadályoztatásuk esetén a helyettesítés egyedi 
kijelölés szerint történik. A kapitányságvezető helyettesítését ellátó ezen vezetők 
azonban nem jogosultak – halaszthatatlan esetet kivéve – személyzeti, gazdasági döntést 
hozni.  
 

12. A Rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnoka hivatali munkaidőn kívül, a 
kapitányságvezető, a rendészeti osztályvezető és a bűnügyi osztályvezető egyidejű 
távolléte esetén – külön rendelkezésben meghatározott körben – a szerv vezetőjének 
korlátozott jogkörét gyakorolja, valamint megteszi az elsődleges intézkedéseket.  
 

13. A Rendőrkapitányságon vezető ügyeleti szolgálatot ellátó parancsnok indokolt esetben 
– amennyiben döntésre jogosult vezető nem érhető el – a kapitányságvezető korlátozott 
jogkörét gyakorolja a jogszabályok és az állami irányítás jogi eszközeinek keretein 
belül. 

 
14. A vezető ügyeleti szolgálatot ellátó parancsnok jogköre kiterjed: 

a) szakmai intézkedések meghozatalára, 
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b) munkaszervezési intézkedésekre (erők, eszközök összevonása, mobilizálása, „K-
akció” elrendelése). 

 
 

V. FEJEZET 
A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RÉSZÉRE MEGÁLLAPÍTOTT  
EGYES JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA  

 
15. A kapitányságvezető kijelöli:   

a)  a Rendőrkapitányság kiemelt főelőadóját (továbbiakban: kiemelt főelőadó) a 
Rendőrkapitányság biztonsági vezetőjévé; 

b)  a kiemelt főelőadót a Rendőrkapitányság elektronikus ügyintézés és iratkezelés 
felügyeletét ellátó vezetőjévé; 

c)  a kiemelt főelőadót a Rendőrkapitányság adatvédelmi megbízottjává.  
 

16. A biztonsági vezető a minősített adatot kezelő szerv vezetőjének átruházott 
hatáskörében eljárva utasítási joggal gyakorolja a minősített adatot kezelő szerv 
vezetőjének minősített adat védelmére vonatkozó jogosítványát.  
 

17. A kapitányságvezető a különleges jogrendi időszaki feladatokra való felkészülés 
szervezésével, ellenőrzésével a rendészeti osztályvezetőt teljesen vagy részlegesen 
megbízhatja. 

 
18. A kapitányságvezető által meghatározott keretek között az osztályvezetők jogosultak az 

irányításuk alá tartozó állomány szabadságát engedélyezni, a munkaköri leírásokat 
elkészíteni. A Rendőrkapitányság állománya részére túlszolgálat elrendelésére kizárólag 
a kapitányságvezető jogosult, távollétében azt a 10-11. pontban meghatározottak szerint 
helyettesítő vezető engedélyezheti. A helyettesítő vezető túlszolgálatának elrendelésére 
a kapitányságvezető túlszolgálatának elrendelésére vonatkozó szabályok az irányadóak.  

 
19. Hozzáférési jogosultság meghatározására az alárendelt állomány vonatkozásában az 

osztályvezetők és az igazgatásrendészeti alosztályvezető jogosultak, a szervezeti elemek 
vezetői tekintetében a kapitányságvezető jogosult.  

 
20. A kapitányságvezető külön intézkedéssel a jogszabályok és a közjogi 

szervezetszabályozó eszközök keretei között megbízhat az alárendeltségébe tartozó 
bármely vezetőt azzal, hogy egyedi ügyben nevében és megbízásából járjon el. 
 

21. A kapitányságvezető 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.  

 
VI. FEJEZET 

KIADMÁNYOZÁS  
  

22. A kapitányságvezető a Rendőrkapitányság nevében kiadmányozási jogkört gyakorol, e 
jogát a szervezeti elemek vezetőire és az érdemi határozatot hozó előadóra átruházhatja.  
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23. A kapitányságvezető kiadmányozza: 
a)  a megyei rendőrfőkapitány, a rendőrfőkapitány-helyettesek, a szolgálatvezetők, a 

hivatalvezető, valamint a fegyveres és rendvédelmi szervek, az ügyészségek, a 
bíróságok államigazgatási szervek vezetői felé irányuló ügyiratokat,  

b) azokat a normákat, amelyeket jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz 
vagy az Ügyrend kizárólagos hatáskörébe utal, 

c) az alárendeltségébe tartozó hivatásos és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti 
állomány tekintetében a munkáltatói döntéseket, 

d)  mindazon egyéb ügyiratokat, amelyeket hatáskörébe von.  
 

24. A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a kapitányságvezető 
kiadmányozza az alárendeltségébe tartozó munkavállalói állomány tekintetében a 
munkáltatói döntéseket.  
 

25. A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a kapitányságvezető 
kiadmányozza az alárendeltségébe tartozó állomány vonatkozásában a leltárfelelősségi 
nyilatkozatokat. 
 

26. A megyei rendőrfőkapitány nevében és megbízásából a kapitányságvezető 
kiadmányozza hivatali munkaidőben a fogdai befogadási rendelvényeket. 
 

27. Az osztályvezetők és az igazgatásrendészeti alosztályvezető szakterületük 
vonatkozásában kiadmányozzák:  
a) a kapitányságvezető kizárólagos kiadmányozási jogkörébe nem tartozó, 

jogszabály vagy a közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a CSCSMRFK 
Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve jelen Ügyrend által hatáskörébe utalt 
iratokat,  

b) a kapitányságvezető által külön utasításban vagy egyedi rendelkezés alapján 
hatáskörébe utalt ügyiratokat,  

c) a hatáskörébe vont ügyiratokat, 
d) jogosultak az irányításuk alá tartozó állomány szabadságát engedélyezni, a 

munkaköri leírásokat, a minősítéseket jóváhagyni.  
 
28. A rendészeti osztályvezető jogosult kiadmányozni: 

a) a szakhatósági állásfoglalást, 
b) a Rendészeti Osztály hatáskörébe utalt bűnügyi nyomozások során keletkező, 

valamint az ügyek lezárásaként keletkezett ügydöntő határozatokat, 
c) jogszabályban foglalt feltételek fennállása esetén a szabálysértési előkészítő 

eljárást lezáró határozatot, 
d) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló törvény alapján történő helyszíni bírság felülvizsgálata során 
hozott határozatot, illetve a tájékoztatást, amennyiben a helyszíni bírságot az 
alárendelt állomány szabta ki.  

   
29.   A kapitányságvezető nevében és megbízásából a rendészeti osztályvezető jogosult 

kiadmányozni:  
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a) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. §-
ában előírtak megsértése miatt folytatott közigazgatási hatósági eljárás során 
hozott döntést, valamint  

b) a közlekedési baleset során bekövetkezett rendkívüli halállal összefüggő hatósági 
ügyekben hozott döntéseket.  

 
30. A közterületi feladatot ellátó, közlekedésrendészeti ellenőrzést végrehajtó állomány 

jogosult a Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt szabályok megszegése esetén – 
amennyiben a szabályszegést elkövető személye a helyszínen megállapítást nyer – 
határozathozatal nélkül közigazgatási bírságot kiszabni, a bírság kiszabásáról készített 
tájékoztatókat kiadmányozni, valamint közigazgatási eljárást kezdeményezni.  
 

31. A közterületi feladatot ellátó, közlekedésrendészeti ellenőrzést végrehajtó állomány a 
kapitányságvezető nevében és megbízásából kiadmányozza a Kkt. 20. § (1) bekezdés 
a)-j) pontjai szerinti szabályok megsértése miatt a közúti ellenőrzés alá vont jármű 
visszatartásával, az ideiglenes biztosítási intézkedéssel kapcsolatos döntéseket.  
 

32. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartásról 
szóló határozat kiadmányozására jogosultak az alábbi beosztást betöltő személyek:  
a) a mindenkor szolgálatban, valamint készenlétben lévő rendészeti osztályvezető, 

aa) járőr- és őrszolgálati alosztályvezető, 
ab) körzeti megbízotti alosztályvezető, 
ac) közlekedésrendészeti alosztályvezető, 
ad) őrsparancsnok, 

b) szolgálati időn kívül: a közlekedési, valamint a bűnügyi készenléti ügyeleti 
szolgálatot ellátó: 
ba) rendészeti osztályvezető,  
bb) járőr- és őrszolgálati alosztályvezető, 
bc) körzeti megbízotti alosztályvezető, 
akadályoztatásuk esetén a bűnügyi készenléti szolgálatot ellátó: 
bd) bűnügyi osztályvezető, 
be) vizsgálati alosztályvezető, 
bf)   nyomozó alosztályvezető. 

 
33.  A kapitányságvezető nevében és megbízásából az igazgatásrendészeti alosztályvezető 

jogosult kiadmányozni: 
a) a figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használata során, 
b) a polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló kormányrendeletben 

meghatározott nyilvántartási feladatok során, 
c) a fegyver-engedélyügyi tevékenység ellátása során, 
d) a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység ellátása 

során,  
e) az igazgatásrendészeti szakterületet érintő közigazgatási hatósági eljárások során, 
f) a szabálysértési hatósági feladatok ellátása során, 
g) a helyszíni bírságok végrehajtása során  
hozott döntéseket.  
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34.  Az Igazgatásrendészeti Alosztály szabálysértési ügyintézője jogosult kiadmányozni a 
rendőrség hatáskörébe utalt általános szabálysértési eljárásban az alosztályvezető által 
meghatározott típusú ügyiratokat.  

 
35. 2Hivatali munkaidőben a bűnügyi osztályvezető, távollétében a nyomozó 

alosztályvezető és a vizsgálati alosztályvezető jogosult kiadmányozni a 
büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvényben (a továbbiakban: Be.) nevesített, a 
rendőrség hatáskörébe utalt kényszerintézkedésekről szóló határozatokat.  

 
35/A. 3A kapitányságvezető nevében és megbízásából a bűnügyi osztályvezető, valamint a 

rendészeti osztályvezető kiadmányozza:  
a) a Be. 362. § (1) és (2) bekezdése szerinti, nem kizárólagosan ügyészi hatáskörbe 

utalt határozatokat, 
b) a nyomozás megindításával kapcsolatos döntést, 
c) az adatszerző tevékenységgel kapcsolatos iratokat (Be. Hetedik Rész), 
d) a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és 

azonosításáról szóló 2013. évi LXXXVIII. törvény alapján elrendelt körözések 
vonatkozásában hozott döntést. 

 
36. Hivatali munkaidőn túl a szolgálatirányító parancsnok jogosult kiadmányozni a körözést 

elrendelő, a helyiségellenőrzést elrendelő határozatokat, valamint a bűnügyi készenlétet 
ellátó vezető előzetes jóváhagyásával a Be-ben nevesített, a rendőrség hatáskörébe utalt 
kényszerintézkedésekről szóló határozatokat.  

 
37.  A szolgálati viszony  

a) létesítésével kapcsolatos, a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan 
legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kiadmányozott 
jognyilatkozatról záradékolással hiteles papíralapú kiadmány elkészítésére a 
kiemelt főelőadó, a kapitányságvezető közvetlen alárendeltségében dolgozó több 
munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott, valamint az érkeztető pont vezetője 
jogosult; 

 
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 papíralapú kiadmány elkészítésére a 
kiemelt főelőadó, a kapitányságvezető közvetlen alárendeltségében dolgozó több 
munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott, valamint az érkeztető pont vezetője 
jogosult.  
 

38.  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 – 

                                                           
2 Módosította a 2/2022. (IV. 14.) RK intézkedés 2. pontja. Hatályos 2022. IV. 17-től. 
3 Beiktatta a 2/2022. (IV. 14.) RK intézkedés 1. pontja. Hatályos 2022. IV. 17-től. 
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záradékolással hiteles papíralapú kiadmány elkészítésére a kiemelt főelőadó, a 
kapitányságvezető közvetlen alárendeltségében dolgozó több munkafolyamatot ellátó 
ügyviteli alkalmazott, valamint az érkeztető pont vezetője jogosult. 

 
39.  A kártérítési ügyben és a sérelemdíj megfizetése ügyében a munkáltatói jogkör 

gyakorlója részéről elektronikusan legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással 
kiadmányozott határozatról – amennyiben az elektronikus dokumentum elektronikus 
kézbesítése, vagy a kézbesítési vélelem szabályainak alkalmazása bármely okból nem 
lehetséges – záradékolással hiteles papíralapú kiadmány elkészítésére a kiemelt 
főelőadó, a kapitányságvezető közvetlen alárendeltségében dolgozó több 
munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott, valamint az érkeztető pont vezetője 
jogosult. 

 
40.  A 37-39. pontban nem szabályozott esetekben – a kiállító nem természetes személy 

nevében – az elektronikus iratról záradékolással papír alapú kiadmány készítésére 
jogosult az erre munkaköri leírásában feljogosított személy.  

 
41. Papíralapú iratról elektronikusan hiteles irat készítésére jogosult a Rendőrkapitányság 

Másolatkészítési Szabályzatában és az erre munkaköri leírásában feljogosított személy.   
 
42.  A kapitányságvezető nevében és megbízásából az elektronikus ügyintézés és iratkezelés 

felügyeletét ellátó vezető jogosult a Rendőrkapitányság Másolatkészítési Szabályzatát, 
valamint az Elektronikus Aláírási és Elektronikus Bélyegzési Szabályzatot 
kiadmányozni.  

 
 

VII. FEJEZET 
A RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

SZERVEZETI ELEMEINEK FŐBB FELADATAI 
 

1. Bűnügyi Osztály 
 
43.  A bűnügyi osztályvezető:  

a) vezeti a Bűnügyi Osztályt és szakmailag irányítja a Rendőrkapitányság bűnügyi 
tevékenységét, felelős e tevékenység színvonaláért, valamint az osztály törvényes 
és szakszerű működéséért, a bűnüldözési tevékenység színvonaláért; 

b) a bűnügyi helyzet alapján meghatározza a Rendőrkapitányság bűnüldöző 
tevékenységének fő irányait, időszerű és súlyponti kérdéseit, ennek megfelelően 
intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez az egyes nyomozó szervek hatékony 
működésének biztosítása érdekében; 

c) ellátja a bűnügyi szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési 
feladatokat, gondoskodik a bűnügyi adatkezelési (információs, illetve 
nyilvántartási) rendszerek folyamatos működtetéséről, előírások szerinti 
használatáról, az adatvédelmi szabályok betartásáról, szervezi, irányítja, 
koordinálja az ezzel kapcsolatos feladatokat; 

d) gyakorolja – átruházott jogkörben – a minősítőt megillető jogosultságokat; 
e) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a bűnügyi szakterülethez 

kapcsolódó oktatási, képzési feladatokat; 
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f)  irányítja a Rendőrkapitányság illetékességi területén az áldozatvédelmi és 
bűnmegelőzési tevékenységet, szervezi az együttműködést az állampolgárokkal, 
azok öntevékeny szervezeteivel, az állami és társadalmi szervekkel; 

g) felelős a büntetőeljárások törvényes és szakszerű lefolytatásához, a 
bűncselekmények és azok elkövetőinek leghatékonyabb felderítéséhez szükséges 
feltételek megteremtéséért; 

h) biztosítja a bűnügyi jogsegély szabályai alapján a külföldi bűnügyi szervek 
büntetőügyekben történő megkereséseinek teljesítéséhez szükséges feladatok 
ellátását. Gondoskodik a bűnüldöző szervek nemzetközi együttműködését 
szabályozó jogszabályokban és normákban meghatározott szabályoknak az 
érvényesüléséről, eleget tesz az ebből adódó adatszolgáltatási kötelezettségnek, 
közreműködik a bűnüldöző szervek közötti információcserében, koordinációs 
feladatokat hajt végre;  

i)  előterjeszti – a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ, illetve az 
INTERPOL Magyar Nemzeti Iroda útján – a nemzetközi körözési, az ideiglenes 
kiadatási, letartóztatás iránti megkereséseket, intézkedik a kiadatás céljából történő 
őrizetbe vételre, illetve bíróság elé állításra; 

j)  felelős a titkos információgyűjtés és a leplezett eszközök alkalmazásának 
törvényességéért és szakszerűségéért; 

k) külön jogszabályban meghatározottak szerint köteles eljárni, kivizsgálni, illetve 
kivizsgáltatni a rendkívüli események és a kényszerítő eszközök alkalmazásának 
körülményeit a közvetlen alárendeltségébe tartozók esetében; 

l)  felügyeli a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi 
Programjáról szóló törvényben és a személyi védelemmel összefüggő 
jogszabályokban és belső normákban meghatározott feladatok ellátását; 

m) ellátja a magánnyomozók tevékenységével kapcsolatos felügyeleti és koordinációs 
feladatokat; 

n) felelős a Rendőrkapitányság bűnjelkezeléssel kapcsolatos feladatainak ellátásáért; 
o) jogosult „K-akció” elrendelésére, megszüntetésére a Rendőrkapitányság 

illetékességi területén; 
p) ellátja a nyomozati tevékenységével kapcsolatos ellenőrzési feladatokat, 

állományvédelmi ellenőrzésekben vesz részt; 
q) első fokon jár el az osztály hatáskörébe tartozó rendkívüli halálesetekben; 
r)  koordinálja a forrónyomos üldözésből adódó feladatokat; 
s) felelős a bűnügyi állomány által végrehajtott kísérési feladatok ellátásáért; 
t)  a szolgálati lőfegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és pirotechnikai eszközök 

tárolásának biztonságtechnikai követelményeiről, a fegyverek kezelésének, 
nyilvántartásának, őrzésének és ellenőrzésének szabályozásáról szóló ORFK 
utasításban foglaltak szerint jogosult a fegyverszobát ellenőrizni;   

u) felügyeli a Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán kialakított átmeneti és 
határidős irattár szabályszerű működését;  

v) ellenőrzi, felügyeli az iskolaőrség helyi koordinátora szakmai tevékenységét, a 
Rendőrkapitányság illetékességi területén végrehajtott iskolaőri tevékenység során 
történt rendkívüli eseményekkel kapcsolatban parancsnoki kivizsgálást végez; 

w) a rendészeti osztályvezető távolléte esetén kiadmányozza a veszélyhelyzet idején 
alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló Korm. rendeletben 
meghatározott jogkövetkezményekről szóló határozatokat. 
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44.  Az alosztályvezetők:  
a) távolléte esetén az alábbi sorrendiség szerint helyettesítik a bűnügyi 

osztályvezetőt: 
aa) nyomozó alosztályvezető, 
ab) vizsgálati alosztályvezető; 

b) feladatuk a bűncselekmények megelőzése, megszakítása, felderítése, az elkövetők 
kilétének megállapítása, elfogása, körözött személyek felkutatása és tartózkodási 
helyeik megállapítása, az ismert és ismeretlen tettes ellen indult büntetőeljárások, 
valamint a közigazgatási feladatok szakszerű lefolytatása, illetve szolgálati 
elöljárói pozíciójukból adódóan az alárendeltek ezen irányú tevékenységének 
tervezése, koordinálása, ellenőrzése; 

c) a nyomozó alosztályvezető végzi az iskolaőrséggel kapcsolatos helyi koordinátori 
feladatokat ellátó személy helyettesítését annak távolléte idején.  

 
2. Rendészeti Osztály 

 
45.  A rendészeti osztályvezető:  

a) a kapitányságvezető közvetlen alárendeltségében, irányítása alatt a 
jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően vezeti a Rendészeti 
Osztályt, felelős az osztály, a Rendőrkapitányság rendőri csapaterő szolgálatának 
törvényes és szakszerű működéséért, továbbá a Rendőrkapitányság 
objektumvédelméért;  

b) ellátja a rendészeti szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési 
feladatokat; 

c) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a rendészeti szakterülethez 
kapcsolódó oktatási, képzési feladatokat; 

d) a külön jogszabályban meghatározottak szerint köteles eljárni, kivizsgálni a 
rendkívüli események, a lőfegyverhasználat és a kényszerítő eszközök 
alkalmazásának körülményeit; 

e) szervezi és irányítja a rendőri igénybevételt, ellátja a rendkívüli eseményekkel, 
természeti és ipari katasztrófákkal kapcsolatos feladatokat;  

f)  koordinálja, illetve szervezi a 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; 

g) meghatározott keretek között együttműködik a különböző állami és társadalmi 
szervezetekkel, ennek során akciókat, ellenőrzéseket szervez;  

h) folyamatosan figyelemmel kíséri a Rendőrkapitányság illetékességi területén a 
Rendőrség és a Polgárőrség együttműködéséből adódó feladatokat, 
együttműködik a polgárőr szervezetekkel; 

i)  felelős a hatáskörébe tartozó titkos információgyűjtő munka törvényességéért és 
szakszerűségéért; 

j)  felelős a Rendészeti Osztály hatáskörébe utalt bűncselekmények felderítése során 
végzett nyomozási cselekmények törvényességéért és szakszerűségéért; 

k) gondoskodik a fegyveres biztonsági őrséggel, mezőőrséggel, vállalkozás keretében 
végzett személy- és vagyonvédelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról; 
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l)  felelős a fegyverszoba őrzésbiztonságáért és ellenőrzéséért; 
m) a tulajdon elleni szabálysértés tárgyában gyorsított bírósági eljárás esetén a 

Rendőrkapitányság képviseletét a bíróság előtt ellátja, gondoskodik a Rendészeti 
Osztály hivatásos beosztotti állománya útján a szükséges eljárási cselekmények 
végrehajtásáról, illetve a bizonyítékok bíróság rendelkezésére bocsátásáról, 
szükség esetén a szabálysértési őrizetben lévő személy bíróság elé állításáról; 

n) a tulajdon elleni szabálysértések vonatkozásában az előkészítő eljárást és az ahhoz 
szükséges feladatokat a Rendészeti Osztály alparancsnokai útján végrehajtja; 

o) az illegális migráció elleni tevékenység keretében hivatásos beosztotti állománya 
útján végrehajtja a mélységi ellenőrzésre vonatkozó feladatokat; 

p) a kapitányságvezető megbízása alapján a közúti közlekedésről szóló törvény 
szerinti szabályok megsértése kapcsán közigazgatási eljárást indíthat, a helyszínen 
a közúti közlekedési bírság kiszabása tárgyában kiadmányozási jogkört 
gyakorolhat, határozatot hozhat; 

q) irányítja és ellenőrzi a szolgálatirányító parancsnoki tevékenységet, felelős a 
szolgálatirányító parancsnoki állomány által kötelezően vezetendő nyilvántartások 
időszerűségéért, jogszerűségéért, felhasználhatóságáért, a kiértesítések 
végrehajtásáért; 

r) a Rendőrkapitányság épülete vonatkozásában ellátja az objektumparancsnoki 
feladatokat; 

s) felügyeli és irányítja a fegyveres biztonsági őr tevékenységét, megszervezi a 
szolgálattervezetét; 

t) felelős a kísérési feladatok ellátásáért; 
u) felügyeli a Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályán kialakított átmeneti és 

határidős irattár szabályszerű működését; 
v) távollétében – sorrendiség szerint – az alábbi alosztályvezetők jogosultak a 

helyettesítésére:  
va) közlekedésrendészeti alosztályvezető, 
vb) körzeti megbízotti alosztályvezető, 
vc) járőr- és őrszolgálati alosztályvezető, 
vd) őrsparancsnok; 

w) az iskolaőr tevékenységével kapcsolatos, az általános rendőrségi feladatok 
ellátására létrehozott szerv tevékenység-irányítási központjai, egyes rendőri 
szervek ügyeletei, valamint a segélyhívásokat fogadó szerv egységes működéséről 
szóló 57/2013. (XII. 21.) ORFK utasítás 1. melléklet 29., 29 „K”, 69. B., 69. B 
„K” pontjaiban meghatározott eseményekről 5 munkanapon belül – a helyi 
koordinátor bevonásával – köteles összefoglaló jelentést készíteni, melyet a 
szolgálati út betartásával állásfoglalás céljából a rendőr-főkapitányság rendészeti 
rendőrfőkapitány-helyettese részére kell megküldeni;  

x) kiadmányozza a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi 
intézkedésekről szóló Korm. rendeletben meghatározott jogkövetkezményekről 
szóló határozatokat. 

 
46.  A körzeti megbízotti alosztályvezető:  

a) feladata a Rendőrség és a lakosság állandó és közvetlen kapcsolatának kialakítása 
és fenntartása, a körzeti megbízotti szolgálat területén található településeken a 
rendszeres rendőri jelenlét biztosítása;  

b) lefolytatja meghatározott ügyekben a bűnügyi nyomozásokat; 
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c) rendszeres közterületi szolgálatot teljesít, meghatározott vasúti, légi és vízi 
rendészeti tevékenységet végez; 

d) tevékenysége során együttműködik a helyi önkormányzatokkal, a polgármesteri 
hivatallal, fegyveres erők és rendvédelmi szervek beosztottjaival, a társadalmi 
önvédelmi szervezetekkel, segíti tevékenységüket.  

 
47.  A járőr- és őrszolgálati alosztályvezető:  

a) biztosítja a hatékony közterületi szolgálat ellátását, gondoskodik a rendőri 
intézkedések végrehajtásáról a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése, 
felderítése és megszakítása céljából; 

b) biztosítja a közterületeken és nyilvános helyeken a közbiztonsági szempontból 
indokolt rendőri jelenlétet;  

c) meghatározott őrzési és biztosítási feladatokat lát el (objektumok, pénzszállítás, 
vonatkísérés, rendezvénybiztosítás, védett személyek biztosítása);  

d) katasztrófa, elemi csapás, rendkívüli események helyszínén biztosítja a közrend és 
közbiztonság fenntartását; tevékenysége kiterjed a természet és környezetvédelem 
követelményeire;  

e) rendszeres közterületi szolgálatot teljesít, meghatározott vasúti, légi és vízi 
rendészeti tevékenységet végez;  

f)   szabálysértési ügyekben előzetes intézkedéseket foganatosít;  
g) tevékenysége során együttműködik a helyi önkormányzatokkal, a polgármesteri 

hivatallal, a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek beosztottjaival, a társadalmi 
önvédelmi szervezetekkel, segíti tevékenységüket.   

 
48. A közlekedésrendészeti alosztályvezető:  

a) szakirányítást gyakorol a kapitányságvezető utasítása alapján a közlekedési 
tevékenység felett az osztályvezető egyetértésével; 

b) szervezi, irányítja a Rendőrkapitányság illetékességi területén a bekövetkezett 
kiemelkedő jelentőségű balesetek helyszíni biztosítását, illetve helyszínelését, az 
élet- és vagyonmentés célját szolgáló halaszthatatlan intézkedéseket; 

c) koordinálja a Rendőrkapitányság illetékességi területére tervezett közúti 
forgalombiztosítási akciók szervezését, végrehajtását; 

d) közreműködik a Rendőrkapitányság illetékességi területén a sebességellenőrző 
műszerek telepítésének kidolgozásában; 

e) figyelemmel kíséri a közúti közlekedésbiztonság helyzetének alakulását, 
rendszeres elemzést, értékelést végez, kidolgozza a megelőző tevékenység 
tartalmát, formáit és módszereit, ennek alapján szervezi, szervezteti a megelőző 
munkát; 

f)   közreműködik a baleset-megelőzési propagandamunkában; 
g) ellátja a Városi Baleset-megelőzési Bizottság működésével kapcsolatos 

feladatokat;  
h) kapcsolatot tart mindazon szervekkel, amelyek érdekeltek a közúti közlekedés 

biztonságának és rendjének védelmében; 
i) végrehajtja a rendőrség hatáskörébe tartozó ideiglenes forgalomkorlátozó 

tevékenységet a közúti versenyekkel és egyéb rendezvényekkel kapcsolatban; 
j) a közlekedés biztonságát közvetlenül veszélyeztető forgalomszervezési 

hiányosságok esetén azonnal intézkedik az illetékes hatóság felé. 
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49. A rendőrőrs vezetője: 
a) felelős a rendőrőrs vezetéséért, törvényes és szakszerű működéséért, vezeti a 

rendőrőrs munkáját, a legfontosabb feladatokat összehangolja a társalegységekkel; 
b) részt vesz a rendkívüli események kivizsgálásában; 
c) a kialakult közbiztonsági helyzet és a várható feladatok értékelése alapján 

meghatározza a közterületi szolgálat tervezésének szempontjait; 
d) folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a közterületi szolgálatot ellátó 

állomány által megelőzhető, megakadályozható és megszakítható jogsértéseket és 
ezek elkövetését elősegítő körülményeket, a rendőri intézkedések 
eredményességét, a foganatosított intézkedések szakszerűségét és jogszerűségét; 

e) szervezi, vezeti a biztosítási feladatok végrehajtását, közreműködik a 
közbiztonsági fokozott ellenőrző szolgálat tervezésében, szervezésében és 
irányításában; 

f)  segíti az önkormányzatok, önvédelmi társulások közbiztonság fenntartásával 
kapcsolatos tevékenységét; 

g) a Rendőrkapitányság képviseletében a rendőrőrs működési területén részt vesz 
önkormányzati, társadalmi szervezetek értekezletein, a kapitányságvezető külön 
felhatalmazása alapján állásfoglalásra jogosult; 

h) felügyeli a rendőrőrsön kialakított átmeneti és határidős irattár szabályszerű 
működését.  

 
3. Igazgatásrendészeti Alosztály  

 
50.  Az igazgatásrendészeti alosztályvezető:  

a) felelős a jogszabályokban előírt igazgatási, rendészeti, szolgáltató tevékenység 
megvalósításáért; 

b) gondoskodik a rendőrség hatáskörébe utalt szabálysértési eljárások lefolytatásáról, 
lefolytatja a végrehajtási eljárást a be nem fizetett helyszíni bírság ügyekben; 

c) szervezi és irányítja a fegyvertartási engedélyek kiadását;  
d) engedélyezi a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint 

magánnyomozói tevékenységet, gondoskodik e tevékenységet igazoló okmányok 
kiadásáról, intézkedik az engedély-nyilvántartások aktualizálására; 

e) pirotechnikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás 
lefolytatására jogosult;  

f) ellátja az igazgatásrendészeti tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat; 
g) felügyeli a szervezeti egységéhez közvetlenül érkező elektronikus iratok 

feldolgozását; 
h) gondoskodik az alegységre telepített POS terminál szabályszerű működtetéséről; 
i) felügyeli az Igazgatásrendészeti Alosztályon kialakított átmeneti és határidős 

irattár szabályszerű működését; 
j) távollétében – sorrendiség szerint – az alábbi személyek jogosultak a 

helyettesítésére:  
ja) szabálysértési főelőadó,  
jb) engedélyügyi főelőadó.  
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VIII. FEJEZET 
A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉGÉBE 

BEOSZTOTT SZERVEZETI ELEMEK, MUNKAKÖRÖK  
FŐBB FELADATAI 

 
51. Az érkeztető pont:   

a) szervezi és intézi a Rendőrkapitányságon a nyílt ügykezelést, valamint a 
küldemények továbbítását, elektronikus iratok érkeztetését; 

b) kezeli és nyilvántartja a bűnjeleket; 
c) továbbítja a szervezeti elemeknél készült, futárküldeményként kezelendő 

küldeményeket; 
d) végzi a szervezeti elemek átmeneti irattárából átvett iratok központi irattárban 

történő tárolását, a kölcsönzés végrehajtását, a selejtezést, a megsemmisítést, a 
maradandó értékű iratok közlevéltárba átadásának előkészítését; 

e) az érkeztető ponthoz érkezett és hiteles elektronikus irattá alakított papíralapú 
küldemények tárolását;  

f) a hiteles elektronikus irattá alakított papíralapú küldemények megsemmisítését. 
 
52. A kiemelt főelőadó: 

a)   ellátja a biztonsági vezetői feladatokat, melynek során a minősített adatot kezelő 
szerv vezetőjének átruházott hatáskörében eljárva utasítási joggal gyakorolja a 
minősített adat védelmére vonatkozó jogosítványait, ellátja a minősített adatot 
kezelő szerv Biztonsági Szabályzatában részére meghatározott feladatokat, a 
titkos ügykezelők útján gondoskodik a minősített adatvédelemmel összefüggő 
feladatainak ellátásáról, az alárendeltségébe tartozó felhasználóknál ellenőrzi a 
minősített adatvédelemmel kapcsolatos követelmények betartását; 

b) ellátja az elektronikus ügyintézés és az iratkezelés felügyeletét ellátó vezető 
feladatait, melynek során  
ba) eljár az iratkezeléssel összefüggő feladatkörökben és szakmai felügyeletet 

gyakorol az elektronikus ügyintézési és iratkezelési tevékenységet illetően, 
bb)  elkészíti és naprakészen tartja a Rendőrkapitányság Elektronikus Aláírási és 

Elektronikus Bélyegzési Szabályzatát, valamint a Rendőrkapitányság 
Másolatkészítési Szabályzatát, intézkedik az aktuális szabályzatok 
közzétételéről, 

bc) végzi a Rendőrkapitányság állományának az elektronikus ügyintézési és 
iratkezelési tevékenységgel összefüggő képzését és továbbképzését; 

c)  ellátja az adatvédelmi megbízotti feladatokat, melynek során  
ca) gondoskodik az adatvédelemmel, valamint az információs önrendelkezési 

joggal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról, továbbá a személyes adatokra, 
valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatokra vonatkozó 
jogszabályok és belső normák érvényesüléséről; 

cb) gondoskodik a Rendőrkapitányság közzétételi listájának naprakészen 
tartásáról; 

d)  felügyeli az érkeztető pont munkáját. 
 
53. Az ügyviteli segédelőadó (műszaki-gazdálkodási): 

a) működteti a Rendőrkapitányság állandó előlegkezelő helyét, felelős annak 
szabályszerű megőrzéséért, kezeléséért és elszámolásáért;  
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b) végrehajtja a Rendőrkapitányságon a leltározással kapcsolatos feladatokat; 
c) tervezi a rendőri munkához szükséges eszközök és anyagok szükségleteit, 

gondoskodik megrendelésükről, vezetői döntés alapján történő célszerű, 
gazdaságos szétosztásáról, megrendeli engedély alapján a szükséges javítási, 
karbantartási feladatok elvégzését;  

d) gondoskodik a selejtezés és a használatból kivonás előkészítéséről;  
e) gondoskodik a Rendőrkapitányság vonatkozásában a tárolási feladatok 

végrehajtásáról;  
f) felel a Rendőrkapitányságra érkező szigorú számadásos nyomtatványok 

nyilvántartásának és kiadásának szabályszerűségéért; 
g) intézkedik a Rendőrkapitányság épületén, valamint a berendezési tárgyakon 

keletkezett kisebb meghibásodások megjavítására, a garázsok, udvar, járda és 
egyéb helyiségek tisztántartása. 

 
54. A főügyintéző (IT), az ügyviteli alkalmazott (IT):   

a) részt vesz a Rendőrkapitányságon telepítésre kerülő számítógépes rendszerek 
kiépítési munkájában;  

b) elvégzi a számítógépek beüzemelését és a feldolgozások során hasznosítható 
programok kidolgozását, beüzemelését;  

c) nyilvántartja az állomány számítógépes jogosultságait, leszerelés, áthelyezés 
esetén gondoskodik azok visszavonásáról; 

d) végzi a személyi állomány elméleti és gyakorlati képzését a számítógépek 
használatára és működtetésére vonatkozóan; 

e) kijavítja, kijavíttatja a működtetés során előforduló kezelési hibákat, 
hiányosságokat. 
 

55. A fizikai alkalmazott (gondnok):  
a) végzi a Rendőrkapitányságon felmerülő kisebb karbantartási, javítási, szerelési, 

helyreállítási munkálatokat; 
b) gondoskodik az udvar és a Rendőrkapitányság előtti terület rendezettségéről; 
c) elvégzi a levélküldemények feladását és átvételét a postahivatalban. 
 

56. A prevenciós tiszt:  
a)  iskolai bűnmegelőzési tanácsadói feladatokat lát el a rendőr-főkapitánysággal 

együttműködési megállapodást kötő oktatási intézményekben; 
b)  az óvodákban, általános- és középiskolákban gyermek- és ifjúságvédelmi 

feladatokat lát el, továbbá feladata az állampolgári ismeretek körébe tartozó 
témafeldolgozás rendőrségi prevenciós eszközökkel történő támogatása; 

c)  mint az iskolaőrség helyi koordinátora szakmailag közvetlenül irányítja és 
ellenőrzi a Rendőrkapitányság illetékességi területén végrehajtott iskolaőri 
tevékenységet, az iskolaőrség tevékenységének szervezését, az intézményi 
kapcsolattartást és az intézményekkel kötött együttműködésből fakadó feladatok 
végrehajtását, végzi az iskolaőrök szolgálattervezésével és az iskolaőri feladatok 
koordinálásával kapcsolatos feladatokat; 

d)  ellátja a munkaköri leírásában meghatározott egyéb prevenciós feladatokat. 
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IX. FEJEZET 
A RENDŐRKAPITÁNYSÁG MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 
4. Általános rendelkezések 

 
57. A Rendőrkapitányság tevékenysége során együttműködik a CSCSMRFK-val, a megyei 

rendőr-főkapitányságokkal, országgyűlési képviselővel, települési önkormányzatokkal, 
valamennyi rendvédelmi társszervvel és civil szerveződésekkel.  

 
58. A szervezeti elemek vezetői kötelesek egymást szükség szerint kölcsönösen 

tájékoztatni, és az érkezett megkeresésekre azonos vezetői szinten válaszolni.  
 
59. A Rendőrkapitányság személyi állományának tagjai kötelesek:  

a) a tevékenységük során a rájuk bízott eszközöket és anyagokat rendeltetésszerűen 
használni és megóvni,  

b) a más szervezetek feladatkörét is érintő ügyekben az illetékes szerv dolgozóival 
együttműködve és egyeztetve eljárni, 

c) a kiadmányozásra előkészített ügyiratokat – ha a vezető másként nem rendelkezett 
– a szolgálati út betartásával felterjeszteni a kiadmányozásra jogosulthoz, 

d) a tudomásukra jutott hivatalos információt a feladat- és hatáskör szerint érintett 
szervezeti elemhez eljuttatni, illetve az információ alapján, szükség esetén 
hivatalból eljárást kezdeményezni.  
 

60. A CSCSMRFK belső kontrollrendszerének kialakítására és működtetésére vonatkozó 
szervezési intézkedés alapján meghatározott folyamatleírások és ellenőrzési 
nyomvonalak kialakításáért, dokumentálásáért, működtetéséért, kezeléséért, 
fejlesztéséért, valamint időszakos szakmai felülvizsgálatának végrehajtásáért az 
általános felelősséget a Rendőrkapitányság vonatkozásában a kapitányságvezető viseli. 
 

5. Működési okmányok 
 
61. A Rendőrkapitányság működését a CSCSMRFK Szervezeti és Működési Szabályzata, 

valamint az Ügyrend határozza meg. 
62. A munkaköri leírásban személyre szólóan meg kell határozni a munkavállaló feladatait 

– amennyiben a feladat ellátását jogszabály vagy norma határozza meg, akkor a pontos 
jogszabály- vagy normahely megjelölésével – a részére meghatározott kötelezettségek 
teljes körét, valamint a jogosultságait olyan módon, hogy annak alkalmasnak kell lennie 
a személyes felelősség megállapítására, valamint a munkáltató és a munkavállaló 
közötti vitás kérdések eldöntésére.  

6. Az értekezletek rendje 
 
63. A kapitányságvezető az alábbi értekezleteket tartja:  

a)  heti vezetői értekezlet a megyei rendőrfőkapitányi értekezletet követően, az ott 
elhangzottak megtárgyalása érdekében, melynek résztvevői:  
aa)  osztályvezetők, 
ab)  alosztályvezető, 
ac)  kiemelt főelőadó, 
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b)  napi koordinációs értekezlet a napi fő feladatok egyeztetése, meghatározása 
érdekében, melynek résztvevői:   
ba)  osztályvezetők,  
bb)  alosztályvezetők,  
bc)  szolgálatirányító parancsnokok,  
bd)  eseti berendeltek, 

c)  külön rendelkezés szerinti szakterületi vezetői értekezlet, melynek résztvevői: 
ca)  osztályvezetők, 
cb) alosztályvezetők, 
cc)  eseti berendeltek, 

d)  külön rendelkezés szerinti állománygyűlés az arra berendeltek részvételével.  
e)  külön rendelkezés szerint, egyedi ügyben összehívott értekezlet. 
 

64. Az értekezletekről – a napi koordinációs értekezlet kivételével – jegyzőkönyvet vagy 
írásos emlékeztetőt kell készíteni.  

7. A tervezési rend 

 
65.  A Rendőrkapitányságon az alábbi terveket kell készíteni: 

a) éves szakmai feladattervet, amely tartalmazza az előző időszak értékelésének 
alapján a szervezet és elemeinek legfontosabb időszerű feladatait, a végrehajtás 
határidőit és feleőseit, 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, melyek az egyes tevékenységek (pl.: objektumvédelem, 
katasztrófa-elhárítás, tűz elleni védekezés, magasabb készültségbe helyezés és 
különleges jogrendi időszak feladataira való felkészüléshez, végrehajtáshoz 
szükséges tervek) teljesítésének szabályait rögzítik; 

d) eseti terveket, amelyek készíthetők egyes feladatok, bonyolultabb folyamatok 
teljesítése érdekében. 

 
 

X. FEJEZET 
A KÜLÖNLEGES JOGRENDI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 
66.  Az Ügyrend hatálya alá tartozó szervezeti elemek különleges jogrendi időszaki feladatai 

a különleges jogrend időszakában kialakult helyzet függvényében csökkenhetnek a 
kiadásra kerülő korlátozó rendszabályok alapján, vagy növekedhetnek az adott 
különleges jogrendi időszaki speciális feladatokkal, védelmi felkészítési és ország-
mozgósítási feladatokkal. 

  
67.  Az Ügyrend hatálya alá tartozó szervezeti elemek különleges jogrendi időszaki 

feladataikat alapvetően a békeidőszaki működési helyeiken végzik, de a kialakult 
helyzet függvényében – külön intézkedésre – kitelepítésre kerülhetnek. Ebben az 
esetben a folyamatos vezetést a tartalék-vezetési ponton működő irányító 
szervek/szervezeti elemek hajtják végre. 
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8. A Rendőrkapitányság feladatai a különleges jogrend időszakában 
 

68. A Rendőrkapitányság információfeldolgozó tevékenységének szervezése, irányítása, 
ellenőrzése. 
 

69. A nemzetközi segélyszállítmányok rendeltetési helyre történő eljuttatásával kapcsolatos 
rendőri feladatok (útvonal-biztosítás, konvojkísérés, anyagok őrzése) végrehajtásának 
koordinálása, szervezése, irányítása a társ- és karitatív szervekkel együttműködve. 
 

70. A rendkívüli intézkedések figyelembevételével normatervezetek készítése. 
 

71. A személyi állomány életét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély esetén a 
veszélyeztetett objektum részleges, vagy teljes kiürítése végrehajtásának irányítása. 
 

72. A hagyományos és tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelem szervezése, a 
végrehajtás irányítása, ellenőrzése. 
 

73. A nemzetközi szerződés alapján hazánkban állomásozó, illetve átvonuló külföldi 
fegyveres csapatok mozgásának biztosítása. 
 

74. Részvétel a média részére kellő terjedelmű, tényszerű tájékoztatás, valamint az 
állampolgárok adott helyzetnek megfelelő magatartását és együttműködését kiváltó 
közérdekű információk biztosításában. A lakosság folyamatos és hiteles tájékoztatása. 
 

75. Az utasítás hatálya alá tartozó szervek személyi állománya kiképzésének, 
továbbképzésének tervezése, szervezése, irányítása, ellenőrzése. 
 

76. A kiemelt múzeumi tárgyak, nemzeti ereklyék őrzésével, védelmével kapcsolatos 
feladatok végrehajtásának koordinálása, szervezése, irányítása. A védett objektumok 
őrzés-védelmének megszervezése. A kormányzati védett vezetési rendszerhez 
kapcsolódó értesítési, szállítási, személybiztosítási és őrzésvédelmi feladatok 
koordinálása, szervezése, tervezése, végrehajtása. Az Alaptörvényben meghatározott 
védelemben részesítendő vezetői kör személyi védelmének biztosítása. 

 
77. A migráció következtében kialakult helyzet kezelése, koordinálása, a végrehajtás 

szervezése, irányítása és ellenőrzése. 
 

78. Az értesítési rendszer naprakészen tartása, a Megyei Csapatszolgálati Törzs folyamatos 
működtetése. A CSCSMRFK védelmi igazgatási rendszerének aktivizálása, a védelmi 
bizottságok tevékenységének folyamatos segítése. 
 

79. Közreműködés a közigazgatás átszervezésében és helyreállításában, a rendeleti úton 
történő igazgatásra történő áttérésben. 
 

80. A CSCSMRFK részére készülő jelentések, értékelések, adatok előkészítése, valamint 
felterjesztése. 
 



21 
 

81. Kitelepülés elrendelése esetén gondoskodni kell az ügykezelési részlegei részére 
biztosított irattárak iratanyagának esetleges elszállításáról, a visszamaradt iratok 
őrzéséről. 

  
 

XI. FEJEZET 
A RENDŐRKAPITÁNYSÁG KÜLÖNLEGES JOGREND IDŐSZAKI MŰKÖDÉSE 

 
9. Általános szabályok 

 
82. A kapitányságvezető a jogkörét – a kizárólagosan hatáskörébe tartozó ügyek kivételével 

– részben átruházhatja a helyettesére, illetve egyedi kijelölés alapján más beosztottjára. 
A jogkör átruházása nem érinti a vezetői felelősséget. 

  
83. Különleges jogrend időszakában, ha a vezető olyan helyzetbe kerül, hogy valamilyen 

oknál fogva képtelen a beosztásából eredő feladatok ellátására, vagy feladatainak 
ellátásában akadályoztatva van, a vezetést teljes jogkörrel a helyettese veszi át. A 
vezetés átvételét követően a helyettest azonos jogok és kötelezettségek illetik meg. A 
vezetés átvételét, illetve az átvétel okát azonnal jelenteni kell a közvetlen elöljárónak 
(felettesnek). A vezetők működési helyüket csak a felettes szerv vezetőjének utasítására, 
illetve engedélyével hagyhatják el. 
 

10. A jelentés és a tájékoztatás általános szabályai 
 

84. A napi jelentési kötelezettség a különleges jogrend időszakában bővül az adott helyzetre 
vonatkozó, valamint a MONITORING 1,2 rendszerben meghatározott jelentési 
kötelezettségekkel. 

  
85. Az államigazgatási és más szervekkel történő szóbeli és írásbeli kapcsolat során a 

titokvédelemre vonatkozó szigorított szabályok alapján kell eljárni. Nem titkosított 
híradóeszközön minősített információt, adatokat közölni, továbbítani tilos! 
 

86. A társszervek részére írásbeli tájékoztatás rendkívüli állapot időszakában az országos 
rendőrfőkapitány, vagy az Országos Törzs vezetője, veszélyhelyzetben, szükségállapot 
esetén pedig az országos rendőrfőkapitány engedélyével adható. 

  
87. A rendőri szervek különleges jogrendi időszakban külföldi szervekkel a Nemzetközi 

Bűnügyi Együttműködési Központ közreműködésével a Nemzetközi Főosztály 
koordinációjával, illetve útján levelezhetnek.  

  
88. A rendőri szervek a munkájukat kölcsönösen érintő ügyekben kötelesek egymást 

tájékoztatni, melyet a vezetési szintek figyelembevételével kell végrehajtani. 
  
89. A veszélyhelyzet és szükségállapot időszakában a hírközlő szervek részére a napi 

eseményekről a Rendőrség egészére vonatkozóan tájékoztatást csak a kijelölt szóvivő 
adhat. 
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90. A rendkívüli állapot időszakában az ország védelmi képességét érintő és a rendőri 
szervek működésére vonatkozó kérdésekben az országos rendőrfőkapitány, az Országos 
Törzs vezetője, valamint engedélyük birtokában a Rendőrség kijelölt szóvivője 
tájékoztatja a hírközlő szerveket. 

  
11. Működési okmányok 

 
91. A különleges jogrendi időszak személyi és szervezeti feltételeit veszélyhelyzetben, 

szükségállapotban, megelőző védelmi helyzetben, valamint az ellenség váratlan támadása 
esetén a békelétszám, illetve a békeidőszaki szervezési állománytáblázatok, rendkívüli 
állapotban pedig a különleges jogrendi időszaki állománytáblázatok tartalmazzák.  

 
12. A normaalkotás szabályai 

 
92.  A normatervezetek előkészítése a békeidőszaki rendnek megfelelően történik, de indokolt 

esetben az országos rendőrfőkapitány engedélyével az eljárási rend mellőzhető.  
 
 

XII. FEJEZET 
 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

  
93. Az Ügyrend a megyei rendőrfőkapitány jóváhagyásával válik érvényessé, és a 

közzétételét követő ötödik napon lép hatályba. 
 
94. Az Ügyrend tartalmát a Rendőrkapitányság teljes személyi állományával ismertetni kell.  
 
95. Hatályát veszti a Szentesi Rendőrkapitányság Ügyrendjéről szóló 1/2020. (II. 26.) RK 

intézkedés.  
 

 
 

 Balogh-Szabó Imre r. ezredes 
 rendőrségi főtanácsos 
 kapitányságvezető 
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1. melléklet a 2/2021. (XII. 11.) RK Intézkedéshez  
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