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A LENTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK 

 

2/2020. (XII.     .) számú 

 

I N T É Z K E D É S E 

 

a Lenti Rendőrkapitányság Ügyrendjéről 

 

 

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Szervezeti és Működési Szabályzatára figyelemmel a 

Lenti Rendőrkapitányság szervezetéről, irányítási rendjéről és működéséről kiadom az alábbi 

 

i n t é z k e d é s t : 

 

 

 

I. FEJEZET 

 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

 

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a Lenti Rendőrkapitányságra (a továbbiakban: 

rendőrkapitányság), mint helyi besorolású szervre, a szerv teljes személyi állományára. 

 

2. A rendőrkapitányság szervezeti felépítését ezen intézkedés 1. számú melléklete, a részletes 

szervezeti struktúrát és a rendszeresített beosztásokat az állománytáblázat tartalmazza. 

 

 

II. FEJEZET 
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A RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

 

3. A rendőrkapitányság a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: Zala MRFK) 

közvetlen alárendeltségében és irányítása alatt működő, bűnüldözési, bűnmegelőzési, 

rendészeti és közigazgatási feladatokat ellátó helyi illetékességű szerv. 

 

4. A kapitányságvezető a Zala MRFK vezetőjének közvetlen irányítása alá tartozó vezető.  

 

 

III. FEJEZET 

 

A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ FELADATAI 

 

5. A kapitányságvezető  

a) a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök keretei között önálló 

felelősséggel vezeti, irányítja, ellenőrzi a rendőrkapitányság, a szervezeti elemek 

működését, szakmai tevékenységét; 

b) irányítja és ellenőrzi a közvetlen alárendeltségébe tartozó munkatársak tevékenységét; 

c) beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő települési önkormányzat 

képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, illetve 

tájékoztatást ad a határrend és a határőrizet helyzetéről, valamint a határforgalom 

alakulásáról; 

d) évenként értékeli a rendőrkapitányság tevékenységét, stratégiai terveinek 

megvalósulását és annak megfelelően intézkedik az aktualizálásra; 

e) szervezi és irányítja a felettes szervek által meghatározott feladatok határidőre történő 

végrehajtását; 

f) jóváhagyja: 

fa) a rendőrkapitányság éves feladattervét, ellenőrzési és stratégiai jelentőségű terveit; 

fb) a szervezeti elemek terveit, ügyrendjét; 

fc) a különleges jogrendi időszakban végrehajtandó feladatok felkészülési és 

végrehajtási okmányait; 

fd) a közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetők és beosztottak munkaköri leírásait, 

szabadságolási tervét;  

fe) az eligazításokról, koordinációs értekezletekről készített emlékeztetőket. 

g) jóváhagyja és kiadmányozza az alárendelt vezetők, illetve közvetlen alárendeltjei  által 

a megyei rendőrfőkapitány, a főkapitány-helyettesek, a szolgálatvezetők részére 

készített felterjesztéseket, átiratokat, a hatáskörébe tartozó ügyekre vonatkozó 

előterjesztéseket és javaslatokat; 

h) jóváhagyást követően megköti a hatáskörébe tartozó, a rendőrkapitányság és más 

szervek közötti együttműködési megállapodásokat; 

i) kezdeményezi a rendőrkapitányság működését, feladatkörét érintő jogszabályok és 

közjogi szervezetszabályozó eszközök megalkotását, módosítását, hatályon kívül 

helyezését;  

j) javaslatot tesz a rendőrkapitányság ügyrendjének jóváhagyására és gondoskodik a 

belső normák megalkotásáról, összhangjáról, érvényesítéséről, indokolt módosításáról 

és a szükséges dereguláció elvégzéséről;  

k) első fokon elbírálja a rendőrkapitányság hivatásos állományú tagjai által foganatosított 

rendőri intézkedések elleni panaszokat; 
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l) első fokon elbírálja az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek és a fegyveres 

biztonsági őrök intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása, a kényszerítő eszköz e 

személyek általi alkalmazása miatt benyújtott panaszokat; 

m) gondoskodik a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti 

panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálásáról, valamint az egyéb bejelentésnek 

minősülő bejelentések kezelésével összefüggő - a panaszok és bejelentések kezeléséről 

szóló ORFK utasításban meghatározott - feladatok végrehajtásáról;  

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

o) díjkitűzési jogot gyakorol; 

p) gondoskodik az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 11-12. §- 

ában meghatározottak végrehajtásáról;  

q) megbízza a rendőrkapitányság belső adatvédelmi megbízottját, kinevezi a 

rendőrkapitányság biztonsági vezetőjét, gondoskodik a rendőrkapitányság Biztonsági 

Szabályzatának kiadásáról, az adatvédelemmel és a minősített adat védelmével 

kapcsolatos feladatok ellátásáról; 

r) figyelemmel kíséri a személyi állomány egészségügyi, fizikai és pszichikai 

alkalmassági helyzetét, valamint megteszi a szükséges intézkedéseket;  

s) intézkedik az utánpótlással és a nyugállományba helyezéssel kapcsolatos feladatok 

ellátására; 

t) felelős az állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetéért, fegyelmi és méltatlansági ügyekben 

megteszi a szükséges intézkedéseket;  

u) gondoskodik az állomány képzéséről, továbbképzéséről és a jogszabályokban, 

valamint közjogi szervezetszabályozó eszközökben elrendelt oktatási és 

vizsgakötelezettség teljesítéséről;  

v) folyamatosan felügyeli, elemzi és értékeli a rendkívüli eseményeket, különös 

tekintettel a lőfegyverhasználatra, a súlyos sérüléssel járó kényszerítő eszköz 

használatra, valamint a hivatalos személy elleni erőszakra; 

w) állandó tagja a helyi Védelmi Bizottságnak;   

x) ellátja az elektronikus ügyintézés és az iratkezelés felügyeletét, továbbá a 

közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 

évi LXVI. törvény 9. §-ában foglalt feladatait; 

y) a rendőrkapitányság illetékességi területén jogosult fokozott ellenőrzés, kiemelt 

biztonsági intézkedés, valamint útzár alkalmazásának elrendelésére;    

z) csapaterő alkalmazását rendelheti el a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 

58. § (1) bekezdés b)-j) pontjaiban meghatározott esetekben a rendőrkapitányság 

illetékességi területén; 

aa) jogosult készenlét és kiemelt készenlét elrendelésére; 

bb) felelős a baleset-megelőzési, közlekedésbiztonsági tevékenységért, ellátja a helyi 

baleset-megelőzési bizottság elnöki teendőit; 

cc) végrehajtja a turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló ORFK 

utasításban foglaltakat; 

dd) eleget tesz a büntetőeljárási törvényben meghatározott kép- és hangfelvételek 

rögzítésére szolgáló technikai eszközök alkalmazásának szabályairól szóló ORFK 

utasításban foglaltaknak; 

ee) gondoskodik a rendőrkapitányság személyes adatok kezelésével és a közérdekű 

adatok nyilvánosságával kapcsolatos tevékenységének törvényességéről, felelős az 

adatvédelmi szabályok megtartásáért; 

ff) kiadja a rendőrkapitányság adatvédelmi szabályzatát;  



 4 

gg) ellátja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvényben, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 

(EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott feladatokat;  

hh) gondoskodik a közérdekű adatok közzétételével, módosításával összefüggő feladatok 

ellátásáról; 

ii) elkészíti a szervezeti elemek vezetői, illetve a közvetlenül beosztott állomány 

minősítését, szolgálati jellemzését, valamint teljesítményértékelését; 

jj) gondoskodik: 

jja) a bűnügyi, a közigazgatási, illetve a szabálysértésekről szóló jogszabályokból a 

rendőrkapitányságra háruló feladatok ellátásáról; 

jjb) a mélységi ellenőrzés és idegenrendészeti szűrőtevékenység megszervezéséről és 

végrehajtásáról, illetékességi területén az államhatár őrzése, az államhatár 

rendjének fenntartása érdekében ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat; 

jjc) a személyzeti segédelőadó útján a rendőrkapitányság személyzeti munkájának 

ellátásáról; 

jjd) az anyagi- és pénzügyi előadó útján a rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó 

pénzügyi- gazdálkodási feladatok ellátásáról; 

jje) a rendőrkapitányságot érintő jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó 

eszközökben előírt jelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről; 

jjf) a hatáskörébe tartozó munkáltatói intézkedések elektronikus kiadmányozásáról és 

kézbesítéséről, valamint az e-HR rendszerrel összefüggő feladatok ellátásáról; 

jjg) a másolatkészítési szabályzat, valamint az elektronikus aláírási és elektronikus 

bélyegzési szabályzat folyamatos karbantartásáról;  

kk) minden hónap első keddjén 9.00 órától 12.00 óráig fogadónapot tart az állomány és a 

lakosság részére; 

ll) részt vesz a szervezet integritását biztosító irányítás (integritásmenedzsment) 

munkájában, a szervezeti integritás folyamatos fejlesztésében, a kompetenciák 

elemzésében. 

 

 

IV. FEJEZET 

 

A HELYETTESÍTÉS RENDJE 

 

6. A kapitányságvezetőt távolléte, vagy akadályoztatása esetén a rendészeti osztályvezető 

helyettesíti azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő ügyek aláírási jogát 

csak a kapitányságvezető tartós távolléte esetén gyakorolhatja. A rendészeti osztályvezető 

akadályoztatása esetén a kapitányságvezető helyettesítésére a bűnügyi osztályvezető 

jogosult. A rendészeti és a bűnügyi osztályvezető egyidejű akadályoztatása esetén a 

helyettesítés egyedi kijelölés szerint történik. A helyettesítést ellátó személy, a 

helyettesítési jogkörben tett intézkedéseiről köteles a kapitányságvezetőt a távolléte, illetve 

akadályoztatása megszűnését követően soron kívül tájékoztatni. 

 
7.  Az ügyrend kiadására kötelezett vezetők helyettesítésének rendjét az ügyrendek határozzák 

meg. 

 

V. FEJEZET 
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A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RÉSZÉRE JOGSZABÁLYBAN 

MEGÁLLAPÍTOTT JOGKÖRÖK GYAKORLÁSÁNAK ÁTRUHÁZÁSA 

 

8. Az egyéni teljesítményértékelés során a vezetése alatt álló szervezeti elem hivatásos és 

rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állományához tartozó személyek vonatkozásban a 

kapitányságvezető átruházott hatáskörében értékelő vezetőként a főtiszti, tiszti rendfokozat 

állománycsoportba tartozó értékelt személyt legalább osztályvezetői besorolású vezetője, 

míg a zászlósi, tiszthelyettesi rendfokozati, valamint a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti 

állománycsoportba tartozó értékelt személyt a hivatásos állománynak legalább D, E 

besorolásába tartozó, az értékelt személy munkáját közvetlenül irányító tagja jogosult 

eljárni. 

 

9.  A kapitányságvezető felhatalmazza: 

a) a rendészeti osztályvezetőt, 

b) a bűnügyi osztályvezetőt, 

c) akadályoztatásuk esetén helyetteseiket  

- hogy a vezetésük alatt álló személyi állomány tekintetében az alap- és pótszabadság 

engedélyezésének, valamint a szülési, tanulmányi szabadság kiadásának jogkörét 

gyakorolja,  

- hogy a kapitányságvezető által kiadmányozott (papír alapú/elektronikus) iratokról 

hiteles papír alapú és hiteles elektronikus másolatot készítsenek, és engedélyezzék azok 

készítését az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 102. és 103. §-ában 

meghatározott előírások figyelembevételével. 

 

 

VI. FEJEZET 

 

A KAPITÁNYSÁGVEZETŐ RÉSZÉRE EGYES, JOGSZABÁLYBAN 

MEGHATÁROZOTT FELADATOK ELLÁTÁSÁRA KIJELÖLT SZEMÉLYEK 

 

10. A kapitányságvezető megbízza a közvetlen irányítása alá tartozó kiemelt főelőadót az 

adatvédelmi megbízotti, valamint a rendőrkapitányság biztonsági vezetői feladatok 

ellátásával. 

 

 

VII. FEJEZET 

 

KIADMÁNYOZÁS RENDJE 

 

11. A kapitányságvezető nevében és megbízásából  

a) hivatásos személyi állományuk vonatkozásában a szolgálatteljesítési idő, az 

egészségügyi szabadság nyilvántartásával és engedélyezésével, a rendvédelmi 

igazgatási alkalmazotti állományuk vonatkozásában a munkaidő nyilvántartásával, a 

szabadság igénybevételének engedélyezésével, valamint a rendkívüli munkaidő 

elrendelésével kapcsolatos döntéseket az osztályvezetők kiadmányozzák; 

b) a munkaköri leírásokat a vezetésük alatt álló személyi állomány tekintetében az 

osztályvezetők kiadmányozzák; 
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c) a változó bér-, és távolléti díj kimutatásokat a vezetésük alatt álló személyi állomány 

tekintetében az osztályvezetők kiadmányozzák;  

d) az eltűnéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntéseket, valamint a 

rendkívüli halálok vizsgálata során keletkezett iratokat a bűnügyi osztályvezető 

kiadmányozza; 

e) a bírósági eljárást előkészítő eljárások vonatkozásában a szabálysértési hatóság 

vezetőjét megillető jogköröket, valamint az elzárással is sújtható szabálysértés esetén, 

az eljárás alá vont személy gyorsított bírósági eljárás lefolytatása céljából történő 

őrizetbe vétele során keletkezett iratokat a rendészeti osztályvezető kiadmányozza; 

f) a közlekedési szabályszegésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben hozott 

döntéseket, valamint a feladatkörébe tartozó szakhatósági ügyekben a közigazgatási 

hatósági eljárásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően hozott szakhatósági 

döntéseket és egyéb iratokat a közlekedésrendészeti alosztályvezető kiadmányozza;  

g) a közlekedési jogsértések miatt a helyszínen hozott döntések kiadmányozási jogát az 

állomány erre egyedileg felhatalmazott tagjai gyakorolják; 

h) a szabálysértési hatóság vezetőjét megillető jogköröket az igazgatásrendészeti 

csoportvezető gyakorolja, az engedélyezési eljárása során kiadmányozza:   

ha) a figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére és használatára vonatkozó 

határozatokat, végzéseket, 

hb) a lőfegyverekkel, a fegyverekkel, a lőszerekkel és a lőterekkel kapcsolatos 

döntéseket, 

hc) a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint 

magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos döntéseket, 

hd) a polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel 

kapcsolatos döntéseket, 

i) a szabálysértési eljárások során a szabálysértési hatóság vezetőjét megillető jogköröket 

az igazgatásrendészeti csoport szabálysértési főelőadója gyakorolja; 

j)  a bűnügyi és rendészeti osztályvezető nevében és megbízásából a büntetőeljárás során 

az eljáró rendőr, az ügyintéző kiadmányozza az idézéseket, értesítéseket, a bírósági 

előzmény iratkérőket, 

k) a személyi állomány által foganatosított rendőri intézkedés elleni panasz elbírálására 

vonatkozó I. fokú eljárás során – az ügydöntő határozat kivételével – hozott végzéseket 

(idézéseket, értesítéseket) a panasz kivizsgálója kiadmányozza; 

l) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdés a)-m) pontjában 

szereplő szabályszegések tekintetében a külön, egyedi megbízás vagy munkaköri 

leírásban kapott felhatalmazás alapján kijelölt állomány gyakorolja a kiadmányozási 

jogkört. 

 

12. Papíralapú iratról elektronikusan hiteles irat készítésére jogosult az erre munkaköri 

leírásában feljogosított, valamint a Másolatkészítési Szabályzatban feltüntetett személy. 

13. 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 az erre felhatalmazott személy jogosult. 
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VIII. FEJEZET 

 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZERVEZETI ELEMEINEK FŐBB FELADATAI 

 

1. Általános rendelkezések 

 

14. A rendőrkapitányság valamennyi vezetője: 

a) személyes felelősséggel tartozik az általa vezetett szervezeti elem tevékenységéért, 

annak törvényes és szakszerű működéséért; 

b) részt vesz a rendszeres vezetői értekezleteken; 

c) ellátja a Robotzsaru-Neo rendszerben részére meghatározott feladatokat, ellenőrzi és 

szakirányítja az általa vezetett szervezeti elem ezirányú tevékenységét; 

d) felelős az általa vezetett szervezeti elem különleges jogrendi időszak feladatainak 

megszervezéséért és végrehajtásáért; 

e) felelős az általa vezetett szervezeti elem személyi állománya szolgálati fegyvereinek és 

lőszereinek előírásszerű tárolásáért, jogosult és köteles annak ellenőrzésére; 

f) gondoskodik a szervezeti elemre vonatkozó vezetői rendelkezések maradéktalan 

érvényesüléséről, a szakmai feladatok végrehajtásáról és ellenőrzéséről; 

g) teljesíti a jogszabályokban, a közjogi szervezetszabályozó eszközökben előírt 

kötelezettségeit, ennek érdekében gyakorolja a hatáskörbe utalt ügyekben és 

feladatkörökben a vezetői és szakmai irányítói jogköröket. E feladatok ellátása során 

biztosítania kell, hogy a vezető által adott utasítások, továbbá azok címzettjei, a 

végrehajtás határidői és felelősei egyértelműen megállapíthatók legyenek; 

h) indokolt esetben kezdeményezi jogszabály és egyéb norma kiadását, módosítását vagy 

hatályon kívül helyezését; 

i) felkérésre részt vesz a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök 

kidolgozásában, véleményezésében, képviselve az általa vezetett szervezeti elem 

sajátosságait; 

j) képviseli a vezetése alatt álló szervezeti elemet a tevékenységi körébe tartozó 

kérdésekben; 

k) felelős az állomány erkölcsi-fegyelmi helyzetéért, cselekvési egységéért, a szolgálati 

fegyelméért; 

l) figyelemmel kíséri az állomány egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági helyzetét, 

megteszi a szükséges intézkedéseket; 

m) intézkedik a szakterület állományának utánpótlásával és a nyugállományba helyezésével 

kapcsolatos feladatok ellátására; 

n) részt vesz az állomány képzésének és továbbképzésének megszervezésében; 

o) megteszi a szükséges intézkedéseket - a rendelkezésre álló keretek között - a működési 

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

szociális ellátása érdekében; 

p) tevékenysége során biztosítja: 

pa) az adatkezelés törvényességét, 

pb) az ügykezelési és a minősített adatvédelmi szabályok megtartását, 

pc) a munkahelyi balesetek megelőzését, munka- és tűzvédelmi előírások 

érvényesülését, 

q) felelős a különleges jogrend bevezetése esetén a feladatok szervezéséért és teljesítéséért; 

r) a külön jogszabályban meghatározottak szerint köteles eljárni, kivizsgálni a rendkívüli 

események, a fegyverhasználat és a kényszerítő eszközök alkalmazásának 

körülményeit; 

s) végrehajtja az elöljáró külön utasításában meghatározott feladatokat; 
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t) jóváhagyja a közvetlen alárendeltségébe tartozó személyek alábbi munkaokmányait: 

ta) a szabadságolási tervet, 

tb) a hatáskörbe tartozó ügyekre vonatkozó előterjesztéseket és javaslatokat, 

u) gondoskodik a teljesítmény követelmények meghatározásáról, a teljesítményértékelések 

elkészítéséről; 

v) szakterületét illetően figyelemmel kíséri a tudományos eredményeket, gondoskodik 

azok hasznosításáról; 

w) jóváhagyja az általa vezetett szervezeti elem személyi állománya szabadság kérelmét; 

x) felelős az általa vezetett szervezeti elem személyi állománya tekintetében, a betegség és 

szabadság, valamint túlszolgálat és pótlék nyilvántartások hatályos rendelkezések 

szerinti vezetéséért, az azzal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek előírt 

határidőre történő teljesítéséért; 

y) felelős a Robotzsaru-Neo rendszer moduljainak használatáért, az elektronikus ügyirat 

kezelési feladatok végrehajtásáért, és végrehajtatásáért, a jogszabályban és a belső 

normák által előírt ellenőrzések elvégzéséért és a Robotzsaru-Neo rendszerben való 

dokumentálásáért; 

z) használja a NOVA Vezetői modult, a Robotzsaru-Neo ügyintézői, és ügyfeldolgozói 

rendszert, végzi az alárendelt állomány rendszerben történő munkavégzésének 

ellenőrzését, értékelését, számonkérését. 

 

 

2. RENDÉSZETI OSZTÁLY  

 

15. A rendészeti osztályvezető: 

a) a rendészeti osztályvezető a 6. pontban meghatározottak esetén, e minőségében a 

rendőrkapitányság teljes személyi állományának szolgálati elöljárója, rendészeti 

osztályvezetői minőségében pedig a rendészeti osztály személyi állományának 

szolgálati elöljárója. Az állományilletékes parancsnok szervezetszerű helyetteseként, 

anyagi fedezet megléte esetén engedélyezheti a teljesített túlszolgálat pénzbeli 

megváltását; 

b) a jogszabályok által meghatározott keretek között önállóan - a kapitányságvezető 

közvetlen alárendeltségében - vezeti a rendészeti osztályt. Jogosult saját állománya 

tekintetében túlszolgálat igazolására; 

c) felelős: 

ca)  az irányítása alá tartozó szervezeti egységek működéséért, szakmai 

tevékenységéért; 

cb) a rendőrkapitányság fegyverszobájában tárolt szolgálati fegyverek és lőszerek 

biztonságos őrzéséért, a vonatkozó rendelkezésekben foglaltak betartásáért; 

cc) a beosztott állománya szolgálati fegyvereinek és lőszereinek előírásszerű 

tárolásáért, jogosult és köteles annak ellenőrzésére; 

cd) a rendészeti szolgálati ág zavartalan működéséért; 

ce) a hatáskörébe tartozó rendészeti feladatok törvényes, hatékony és szakszerű 

lefolytatásáért; 

cf) a hatáskörébe tartozó titkos információgyűjtő munka törvényességéért és 

szakszerűségéért; 

cg) a hatáskörébe utalt bűncselekmények felderítése, vizsgálata során végzett 

nyomozási cselekmények törvényességéért és szakszerűségéért; 

ch) a hatáskörébe tartozó biztosítási feladatok szervezéséért és végrehajtásáért; 

ci) a kísérési feladatok végrehajtásáért; 
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cj) a rendőrkapitányság illetékességi területén a közterületek és a nyilvános helyek 

rendőri ellenőrzéséért, az államhatár rendjének védelméért, a határőrizet 

érdekében alkalmazott járőr- és őrszolgálatok irányításáért; 

ck) a baleset-megelőzési, közlekedésbiztonsági tevékenységért; 

cl) a szolgálatparancsnoki tevékenység szakmai irányításáért; 

d) ellátja:  

da) a szabálysértési, engedélyügyi feladatokkal kapcsolatos teendőket, 

csoportvezetője útján irányítja és ellenőrzi a csoport állományába tartozó 

ügyintézők tevékenységét; 

db) a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat; 

dc) a rendészeti szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési 

feladatokat; 

dd) a sportrendezvényekkel kapcsolatban hatáskörébe utalt feladatokat, javaslatot tesz 

a sportrendezvények minősítésére; 

de) a rendőrkapitányságon az előállító helyiség üzemeltetését, gondoskodik az azzal 

kapcsolatos feladatok maradéktalan végrehajtásáról; 
df) a rendőrkapitányság épületeibe történő be- és kiléptetéssel, valamint a belső 

renddel és biztonsággal kapcsolatos feladatokat; 
e) gondoskodik:  

ea) a vezetők és a Zala MRFK TIK hírigényének kielégítéséről és teljesíti jelentési 

kötelezettségeit; 

eb) az ügykezelési feladatok előírásszerű ellátásáról; 

ec) a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló jogszabályok által a rendőrkapitányság 

hatáskörébe utalt feladatok ellátásáról; 

ed) a polgári célú pirotechnikai tevékenység felügyeletéről szóló jogszabályban 

meghatározottak szerint a rendőrkapitányság hatáskörébe tartozó rendőrhatósági 

feladatok ellátásáról; 

ee) a figyelmeztető jelzést adó készülékek felszereléséhez és használatához szükséges 

hatósági engedély iránti kérelmek elbírálásáról; 

ef) a védelmi tiszt útján a különleges jogrend időszakában és/vagy magasabb 

készenlétbe helyezés során, valamint a különleges jogrend kihirdetését el nem érő 

katasztrófahelyzetek bekövetkezése esetén végrehajtandó feladatainak 

megszervezéséről, tervezéséről, a végrehajtás koordinálásáról, a felkészülés 

ellenőrzéséről; 

f) a rendészeti szakterületet érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat; 

g) szükség szerint szervezi, koordinálja, végrehajtja a rendészeti szakterülethez kapcsolódó 

oktatási, képzési feladatokat; 

h) szakmai felügyeletet és irányítást gyakorol a körzeti megbízotti, járőr- és őrszolgálati, 

határrendészeti, közlekedésrendészeti tevékenység felett; 

i) jogosult az előállító helyiség ellenőrzésére; 

j) közreműködik a mélységi ellenőrzésekben, valamint a nemzetközi akciókban; 

k) kivizsgálja, illetve kivizsgáltatja az állományába tartozó rendőrök intézkedései ellen 

benyújtott panaszokat, a rendkívüli események, fegyverhasználat és kényszerítő 

eszközök alkalmazásának körülményeit; 

l) szervezi, irányítja és ellenőrzi a rendezvények biztosítását; 

m) biztosítja a rendőrkapitányság működési területén, a közterületeken és nyilvános 

helyeken a folyamatos járőrszolgálatot, a szabálysértések és bűncselekmények 

megelőzése, megszakítása, valamint azok felderítése érdekében; 

n) a közrend- és közbiztonság fenntartása érdekében együttműködik a rendőrkapitányság 

illetékességi területén működő polgárőr szervezetekkel; 

o) saját vagy az általa kijelölt személy útján felelős a szolgálatparancsnoki szolgálat 
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tervezéséért, szervezéséért; 

p) meghatározza az illetékességi területén a szolgálatellátás helyi feladatait, előírja a 

járőrőkre vonatkozó magatartási, biztonsági rendszabályokat; 

q) végzi a Járőr-és Őrszolgálati Szabályzatban, valamint a Körzeti Megbízotti 

Szabályzatban lefektetett parancsnoki feladatokat, ellátja a frekventált helyeken és 

időszakokban teljesítendő preventív, illetve reagáló járőr-, és körzeti megbízotti 

szolgálat szervezésének koordinatív feladatait, intézkedéseket tesz a szolgálatok 

hatékonyság érdekében; 

r) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a rendőrkapitányság  

ra) körzeti megbízotti alosztályvezetőjének, 

rb) járőr- és őrszolgálati alosztályvezetőjének, 

rc) határrendészeti alosztályvezetőjének, 

rd) közlekedésrendészeti alosztályvezetőjének, 

re) igazgatásrendészeti csoportvezetőjének, 

rf) szolgálatparancsnokainak tevékenységét. 

s) közlekedésrendészeti alosztályvezető útján  

sa) irányítja és ellenőrzi a baleset-megelőzési főelőadó, vizsgáló, a közigazgatási 

iratok feldolgozását végző állomány valamint a közlekedési járőrállomány 

tevékenységét; 

sb)  irányítja a közúti közlekedés rendjével kapcsolatos feladatokat; 

sc) közvetlenül irányítja és ellenőrzi az alosztály hatáskörébe utalt közlekedési 

bűncselekmények nyomozását. Felelős a rendőrkapitányság hatáskörébe utalt 

közlekedési bűncselekmények nyomozati tevékenységének törvényességéért, 

szakszerűségéért; 

sd)  a közlekedésbiztonság erősítése érdekében együttműködik a rendőrkapitányság 

illetékességi területén működő polgárőr szervezetekkel; 

se)  ellátja az EU közlekedéspolitikájában meghatározott célkitűzések megvalósítását 

célzó helyi feladatokat. Szükség esetén javaslatot teszt a kapitányságvezető 

részére intézkedési terv kiadására, fokozott ellenőrzés, akció elrendelésére a 

közlekedési balesetek visszaszorítása és a közlekedési morál javítása érdekében; 

t) irányítja és felügyeli a határrendészeti feladatokat ellátását, felelős az illegális migráció 

visszaszorítását és a hozzá kapcsolódó jogellenes cselekmények megelőzését, 

felderítését, megszakítását szolgáló feladatok végrehajtásáért, valamint közreműködik a 

nemzetközi akciókban; 

u) feladata objektumparancsnokként, a ki- és beléptetés, valamint a dohányzásra 

vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése; 

v) a szabálysértési eljárások során gyakorolja a szabálysértési hatósági jogköröket,  

elzárással is sújtható szabálysértések esetén az általa kijelölt személy a bíróság előtti 

eljárásban jogosult a szabálysértési hatóság képviseletére; 

w) első fokú hatóságként jár el a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, 

valamint magánnyomozói tevékenységi engedélyek, illetve ezen tevékenységek 

személyes végzésére jogosító igazolványok kiadása tárgyában indított hatósági 

eljárásokban; 

x) a jogszabályban meghatározott közigazgatási eljárásokban elsőfokú jogkört gyakorol. 

 

 

16.A rendészeti osztályvezetőt távolléte, illetve tartós akadályoztatása esetén teljes 

jogkörben a körzeti megbízotti alosztály vezetője helyettesíti, akadályoztatása esetén a 

helyettesítés egyedi kijelölés alapján történik. A helyettesítést ellátó személy e 

minőségében a rendőrkapitányság rendészeti osztálya teljes személyi állományának 
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szolgálati elöljárója. A helyettesítési jogkörben tett intézkedéseiről köteles a rendészeti 

osztályvezetőt a távolléte, illetve akadályoztatása megszűnését követően soron kívül 

tájékoztatni. 

 

 

3. BŰNÜGYI OSZTÁLY 

 

16. A bűnügyi osztályvezető: 

a) a jogszabályok által meghatározott keretek között önállóan - a kapitányságvezető 

közvetlen alárendeltségében - vezeti a bűnügyi osztályt, szakmailag irányítja a 

rendőrkapitányságon folyó nyomozati, felderítő tevékenységet, felelős az irányítása alá 

tartozó osztály hatáskörébe tartozó büntetőeljárások törvényes, hatékony és szakszerű 

lefolytatásáért; 

b) ellátja a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. §-ba foglalt, 

feladatkörébe tartozó feladatokat; 

c) ellátja a bűnügyi szakterületet érintő nyilvántartási, adatszolgáltatási, jelentési 

feladatokat; 

d) a bűnügyi szakterületet érintően elemző-értékelő tevékenységet folytat, terveket, 

koncepciókat dolgoz ki; 

e) javaslatot tesz a bűnüldöző tevékenység fő irányára, időszerű kérdéseire, intézkedést 

kezdeményez a hatékony bűnüldözés biztosítása érdekében; 

f) együttműködik a megyei bűnügyi szervekkel, illetve más rendőrkapitányságok bűnügyi 

szerveivel bűnüldözési és bűnmegelőzési feladatainak ellátása érdekében; 

g) felelős a titkos információgyűjtéssel kapcsolatos tevékenység hatékony és szakszerű 

végrehajtásáért, gondoskodik a rendőrkapitányság hatáskörébe utalt feladatok 

teljesítéséről, annak végrehajtását meghatározott időszakonként ellenőrzi; 

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

oktatási, képzési feladatokat; 

i) jogosult saját állománya tekintetében a túlszolgálat igazolására; 

j) közvetlenül irányítja és ellenőrzi az alosztályvezetők és a Bűnügyi Technikai Csoport  

vezetőjének tevékenységét, szakmailag irányítja a bűnügyi és bűnügyi technikai 

tevékenységet, a rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárás gyakorlatát;  

k) gondoskodik: 

ka) a bűnügyi adatkezelési (információs, illetőleg nyilvántartási) rendszerek 

folyamatos működtetéséről és előírásszerű használatáról; 

kb) az adatvédelmi szabályok betartatásáról; 

kc) az ügykezelési feladatok előírásszerű ellátásáról; 

kd) az irányítása alá tartozó szervek magasabb készültségbe helyezésének, valamint 

különleges jogrend időszakában való továbbműködésének gyakorlati 

végrehajtásáról; 

ke)  a közigazgatási eljárás keretében hatáskörébe utalt feladatok végrehajtásáról; 

kf) a rendőrkapitányság vonatkozásában a személy- és tárgykörözésről szóló 

törvényben, valamint a kapcsolódó jogszabályokban és normákban meghatározott 

feladatok végrehajtásáról; 

kg) az iskolaőri hálózat működtetésével összefüggő rendőrségi feladatok 

végrehajtásáról; 

l) ellátja a körözési felülvizsgálati és adatszolgáltatási feladatokat; 
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m) irányítja a megelőzési főelőadó bűnmegelőzési tevékenységét, figyelemmel kíséri a 

Rendőrség bűnmegelőzési tevékenységét, szakmai együttműködést alakít ki és tart fenn 

az érintett állami, önkormányzati és civil szervezetekkel; 

n) közreműködik a bűnüldöző szervek közötti információcserében, koordinációs 

feladatokat hajt végre;  

o) irányítja, ellenőrzi a rendőrkapitányság bűnjelkezelésével kapcsolatos feladatait; 

p) felelős a bűnügyi készenlét és a forrónyomos tevékenység szakmai irányításáért, a 

szakterületén jelentkező feladatok összehangolásáért. 
 

17. A bűnügyi osztályvezetőt távolléte, illetve akadályoztatása esetén a nyomozó alosztály 

vezetője teljes jogkörben helyettesíti, az ő akadályoztatása esetén a vizsgálati 

alosztályvezető helyettesíti, az ö akadályoztatása esetén a helyettesítés egyedi kijelölés 

alapján történik. A helyettesítést ellátó személy e minőségében a rendőrkapitányság 

bűnügyi osztály teljes személyi állományának szolgálati elöljárója. A helyettesítési 

jogkörben tett intézkedéseiről köteles a bűnügyi osztályvezetőt a távolléte, illetve 

akadályozatása megszűnését követően soron kívül tájékoztatni. 

 

 

IX. FEJEZET 

 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI 

 

1. Általános rendelkezések 

 

18. A rendőrkapitányság szervezeti elemeinek vezetői tevékenységük során együttműködésre 

kötelezettek, kötelesek egymást szükség szerint kölcsönösen tájékoztatni, a 

megkeresésekre azonos vezetői szinten válaszolni. 

 

19. A rendőrkapitányság szervezeti elemei, valamint vezetői tevékenységük során 

együttműködnek a Zala MRFK-val, más rendőri szervekkel, valamint az 

együttműködésben érintett és arra kötelezett más állami szervekkel, önkormányzatokkal, 

civil szervezetekkel. 

 

20. 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 az ügyrendben, írásban vagy szóbeli megbízással jogosítja fel a beosztottat a jogkör 

gyakorlására. Az így feljogosított a jogosult vezető „nevében és megbízásából” jár el. 

 

 

2. Működési okmányok 

 

21. Az ügyrend készítésére kötelezett vezetők ezen intézkedés hatályba lépésének napjától 

számított 30 napon belül vizsgálják felül az irányításuk alá tartozó szervezet működési 

okmányát, s azt szükség szerint módosítsák, vagy az előírásoknak megfelelő új ügyrendet 

készítsék el. 

 

22. Ügyrend készítésére kötelezettek:  

 a) a bűnügyi osztályvezető, 

 b) a rendészeti osztályvezető. 
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23. Az Ügyrend jóváhagyásának napjától számított 30 napon belül a vezetőknek felül kell 

vizsgálni a munkaköri leírásokat és a szükséges módosításokat el kell végezni. 

 

24. A munkaköri leírásban személyre szólóan meg kell határozni a munkavállaló feladatait a 

kötelezettségek teljes körét, valamint a jogosultságait (pl. kiadmányozási jog, eljárási, 

döntési jogosultság). A munkaköri leírásnak alkalmasnak kell lennie a személyes 

felelősség megállapítására, valamint a munkáltató és a munkavállaló közötti vitás kérdések 

eldöntésére.  

 

 

3. Az értekezletek rendje 

 

25. A kapitányságvezető az alábbi értekezleteket tartja: 

 

a) napi reggeli eligazítás amelynek állandó résztvevői: 

aa) az osztályvezetők, 

ab) a közlekedésrendészeti alosztályvezető, 

ac) az igazgatásrendészeti csoportvezető, 

ad) meghívottak, berendeltek, 

napirend: a napi időszerű feladatok; 

 

b) heti koordinációs értekezlet, amelynek állandó résztvevői:   

ba) az osztályvezetők, 

bb) a közlekedésrendészeti alosztályvezető, 

bc) az igazgatásrendészeti csoportvezető, 

bd) a kiemelt főelőadó,  

be) meghívottak, berendeltek, ellenőrzők, 

napirend: elmúlt heti feladatok, feladat meghatározások áttekintése, heti rendészeti és  

bűnügyi helyzet áttekintése, közterületi szolgálat összehangoló értekezlet, Zala MRFK 

vezetői intézkedések, feladatszabások végrehajtásának helyzete, ellenőrzések tapasztalatai, 

a közterületi szolgálatot ellátó parancsnoki állomány ellenőrzési tervének áttekintése, 

aktuális szolgálati feladatok a következő hétre vonatkozóan, egyéb jelentenivalók, 

hírigények  kérdések; 

 

c) állománygyűlés résztvevői: meghívottak, berendeltek, 

napirend: külön rendelkezés szerint; 

 

d) egyedi ügyben összehívott értekezlet, 

résztvevői: külön rendelkezés szerint, 

napirend: külön rendelkezés szerint. 

 

26. A heti koordinációs értekezletekről – amennyiben nem készül jegyzőkönyv – írásos 

emlékeztetőt kell készíteni. 

 

27. Az ügyrend készítésére kötelezett vezetők az általuk tartandó értekezletek rendjét az 

ügyrendjükben határozzák meg. 
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4. A tervezési rend 

 

28. A rendőrkapitányságon az alábbi terveket kell készíteni:  

 

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

programban meghatározott, továbbá az előző időszak értékelésének alapján a szervezet 

és elemeinek legfontosabb időszerű feladatait, a végrehajtás határidőit és felelőseit, 

továbbá az értekezletek rendjét; 

b) ellenőrzési tervet, amely kiterjed mindazokra a szervezeti elemekre és tárgykörökre, 

amelyeket egyrészt kötelező időszakonként ellenőrizni, másrészt a rendőri szerv 

vezetője indokoltnak tart; 

c) szakfeladati terveket, amelyek az egyes feladatok (így különösen objektumvédelem, 

katasztrófa-elhárítás, tűz elleni védekezés, a személyi állomány értesítésére, magasabb 

készenlétbe helyezés és a különleges jogrendi időszak feladataira való felkészüléshez 

szükséges tervek) teljesítésének szabályait rögzítik; 

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

érdekében; 

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

végzett ellenőrzésekre (például vállalkozás keretében végzett személy- és 

vagyonvédelmi tevékenység, fegyverek tárolása). 

 

 

X. FEJEZET 

 

A KÜLÖNLEGES JOGRENDI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 
 

1. A kapitányságvezető általános, vezetéssel, irányítással, együttműködéssel 

összefüggő feladatai 

 

29. A kapitányságvezető különleges jogrendi időszakban: 

a) gondoskodik a védelmi felkészüléssel kapcsolatban szükségesnek ítélt feladatok 

ellátásáról; 

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

c) irányítja, ellenőrzi a bevezetésre kerülő rendkívüli intézkedések végrehajtását; 

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

kiadásáról; 

e) dönt ideiglenes szervezeti elemek létrehozásáról, illetve megszüntetéséről, tervezi, 

szervezi, irányítja és ellenőrzi a rendőri szervek közötti átcsoportosítással kapcsolatos 

feladatokat; 

f) intézkedik a határátlépési pontok forgalomkorlátozásából eredő közlekedésrendészeti 

feladatok végrehajtására; 

g) intézkedik a konfliktushelyzet és a tömeges méretű bevándorlás kezelésével kapcsolatos 

rendőri feladatok végrehajtására; 

h) irányítja az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának megóvása érdekében a 

lakosság kitelepítésével, kimenekítésével kapcsolatos rendőrségi feladatokat; 

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

esetén a veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes kiürítésére; 

j) gondoskodik a személyzeti és szociális feladatok ellátásáról; 
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k) intézkedik a nemzetközi segélyszállítmányok rendeltetési helyre történő eljuttatásával 

kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására; 

l) meghatározza a hagyományos és tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelem 

szervezésével, a végrehajtás irányításával kapcsolatos feladatokat; 

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

személybiztosítási és őrzésvédelmi feladatok végrehajtására, a védett személyek 

védelmének biztosítására; 

n) intézkedik a védett kormányzati objektumok fokozott őrzés-védelmére; 

o) intézkedik az értesítési rendszer soron kívüli pontosítására; 

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

ellátásában, rendkívüli intézkedések végrehajtásában; 

q) intézkedik a veszteségek pótlására; 

r) végrehajtja a közigazgatás átszervezéséből, a rendeleti úton történő igazgatásra való 

áttérésből adódó rendőri feladatokat; 

s) kitelepülés elrendelése esetén intézkedik a rendőrkapitányság ügykezelési részlegei 

részére biztosított irattárak iratanyagának kijelölt tároló helyre történő elszállítására, a 

visszamaradt iratok őrzésére; 

t) tájékoztatja a megyei rendőrfőkapitányt az aktuális eseményekről, a megtett 

intézkedésekről és javaslatairól; 

u) intézkedik a jelentési kötelezettségek folyamatos teljesítéséről;  

v) ellenőrzi a vonatkozó intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtását; 

w) intézkedik a rendőrkapitányság védelmi igazgatási rendszerének kialakítására, 

folyamatosan segíti a helyi védelmi bizottságok tevékenységét. 

 

 

2. Általános vezetői feladatok 

 

30. Különleges jogrendi időszakban a rendőrkapitányság valamennyi vezetője: 

a) közreműködik a bevezetésre kerülő rendkívüli intézkedések végrehajtásának 

irányításában, ellenőrzésében; 

b) jogosult kezdeményezni – szakterületének megfelelően – a bevezetett rendkívüli 

intézkedések alapján szükséges normatervezetek kidolgozását; 

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

fenyegető veszély esetén a veszélyeztetett objektum részleges vagy teljes kiürítéséről; 

d) végrehajtja a hagyományos és tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelem 

szervezésével, a végrehajtás irányításával összefüggő rendőrségi feladatokat; 

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

úton történő igazgatásra történő áttérésből adódó feladatok megvalósításában; 

f) kitelepülés esetén felelős az irányítása alá tartozó szervezeti elemek irattári 

iratanyagának elszállításáért, a visszamaradt iratok őrzéséért; 

g) szakterületét érintően jogosult javaslatot tenni a rendőri szerv készenlétének fokozására, 

a rendkívüli intézkedések bevezetésére; 

h) szakterületére vonatkozóan belső átcsoportosítást kezdeményezhet, annak végrehajtását 

irányítja és ellenőrzi, 

i) fokozottan ellenőrzi az irányítása alá tartozó szervezeti egységek értesítési rendszerének 

naprakészségét, valamint a Robotzsaru-Neo harcérték program pontos vezetését; 

j) gondoskodik a minősített iratok általánostól eltérő kezelésére a Biztonsági 

Szabályzatban foglaltak szerint. 
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XI. FEJEZET 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

31. Az intézkedés a Zala MRFK vezetőjének jóváhagyását követően válik érvényessé és a 

jóváhagyást követő 3. munkanapon lép hatályba.  

 

32. A hatályba lépés napjától számított 30 napon belül felül kell vizsgálni a munkaköri 

leírásokat és a szükséges módosításokat el kell végezni. 

 

33. Az intézkedés hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a rendőrkapitányság 

vezetőjének 1/2018. (I. 25.) számú intézkedésében kiadott Ügyrendje. 

 

34. Az ügyrendet az érintett személyi állománnyal ismertetni kell, valamint a Zala MRFK 

Intranet hálózatán közzé kell tenni.  

 

 

 

dr. Farkas Tibor r. alezredes 

kapitányságvezető 
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1. számú melléklet a 2/2020. (XII.     .) számú kapitányságvezetői intézkedéshez 

 

 

 

 

 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

 

 

 

Lenti Rendőrkapitányság 

 

Bűnügyi Osztály 

 Nyomozó Alosztály 

 Vizsgálati Alosztály  

Bűnügyi-Technikai Csoport  

 

Rendészeti Osztály 

 Járőr- és Őrszolgálati Alosztály  

Körzeti Megbízotti Alosztály 

Határrendészeti Alosztály  

Közlekedésrendészeti Alosztály  

Igazgatásrendészeti Csoport 
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2. számú melléklet a 2/2020. (XII.     .) számú kapitányságvezetői intézkedéshez 

 

 

 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZERVEZETI ADATAI ÉS LEGFONTOSABB 

FELADATAI  

 

 

 

1. Elnevezés: 

    A szerv neve: Lenti Rendőrkapitányság 

 A megnevezés alkalmazott rövidítése: Lenti Rk. 

 Az alapító okirat száma:  

 Az alapító okirat kelte:  

 Az alapítás időpontja:  

 

2. Székhelye:  

 A rendőrkapitányság székhelye: Lenti város 

 A rendőrkapitányság címe: 8960 Lenti, Petőfi út 16.   

 

3. Irányító szerv: 

 Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 

 Az irányító szerv székhelye, címe: 8901 Zalaegerszeg, Balatoni út 4.  

 

4. A rendőrkapitányság jogszabályban meghatározott közfeladatait: 

a) Magyarország Alaptörvénye 

b) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 

c) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 

d) A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet alapján, az 

abban foglaltak szerint végzi.  

 

5. A rendőrkapitányság illetékessége Lenti közigazgatási területére terjed ki.  

 

6. A rendőrkapitányság tevékenysége: 

 

6.1. Alaptevékenységként: 

a) általános bűnügyi nyomozó hatósági jogkört gyakorol, végzi a bűncselekmények 

megelőzését és felderítését, 

b) szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közreműködik a szabálysértések 

megelőzésében és felderítésében, 

c) közlekedési hatósági és rendészeti feladatokat lát el, 

d) ellátja a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatokat, 

e) gondoskodik a büntetőeljárásban részt vevők és az eljárást folytató hatóság tagjainak 

személyi védelméről, valamint a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást 

segítők Védelmi Programjának végrehajtásáról, továbbá védi a Magyarország érdekei 

szempontjából különösen fontos személyek életét, testi épségét, őrzi a kijelölt 

létesítményeket, 



 19 

 

 

f) engedélyezi és felügyeli a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenységet, 

g) ellátja a rendkívüli állapot, a szükségállapot, a megelőző védelmi helyzet, a 

veszélyhelyzet és a váratlan támadás esetén a hatáskörébe utalt rendvédelmi 

feladatokat, továbbá rendkívüli állapot idején és váratlan támadás esetén 

közreműködik az államhatárt fegyveresen vagy felfegyverkezve átlépő személyek 

kiszorításában, valamint elfogásában és lefegyverezésében, 

h) őrzi az államhatárt, megelőzi, felderíti, megszakítja az államhatár jogellenes átlépését, 

i)  ellenőrzi az államhatáron áthaladó személy- és járműforgalmat, végzi a 

határátléptetést, továbbá biztosítja a határátkelőhelyek rendjét, 

k) felügyeli az államhatár felmérésével, megjelölésével, a határjelek felújításával 

kapcsolatos munkák végzését, 

l) megteszi az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a 

tömeges méretű migráció kezeléséhez szükséges intézkedéséket, továbbá elhárítja az 

államhatár rendje ellen irányuló erőszakos cselekményeket, 

m) elvégzi a részére törvényben vagy kormányrendeletben megállapított, valamint az 

Európai Unió kötelező jogi aktusából vagy nemzetközi szerződésből eredő egyéb 

feladatokat.  

  

7. A rendőrkapitányság személyi állománya hivatásos állományú rendőrökből, rendvédelmi 

igazgatási alkalmazottakból és munkavállalókból áll.  

 

8. A rendőrkapitányság nem önállóan működő és gazdálkodó helyi szerv. 

 

9. A rendőrkapitányságot a Zala MRFK vezetője által kinevezett kapitányságvezető vezeti.  

A kapitányságvezető elöljárója a rendőrkapitányság teljes személyi állományának. 

 

10. A rendőrkapitányság működési rendjét, kapcsolatrendszerét a Zala MRFK Szervezeti és 

Működési Szabályzatával összhangban kiadott Ügyrend határozza meg. 

 

11. Kiadmányozás, képviselet: 

A kiadmányozás rendjét a rendőrkapitányság Ügyrendje határozza meg. 

 

12. A rendőrkapitányság képviseletét a kapitányságvezető látja el, aki az Ügyrendben 

meghatározottak szerint más személyt bízhat meg a képviselettel. 

A polgári és közigazgatási eljárásban a rendőrkapitányságot a Zala MRFK eljáró 

képviselője képviseli. 
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3. számú melléklet a 2/2020. (XII.     .) számú kapitányságvezetői intézkedéshez 

 

 

 

 

A RENDŐRKAPITÁNYSÁG VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI 

KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ HIVATÁSOS ÉS RENDVÉDELMI IGAZGATÁSI 

AKALMAZOTTI MUNKAKÖREI 

 

 

 

 

1. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján 

vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett: 

 

- a kapitányságvezető; 

- a rendőrkapitányság osztályvezetői. 

 

 

2. A rendőrkapitányságon mindazon hivatásos és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti 

állományú beosztások, amelyek betöltői: 

 

- közigazgatási hatósági ügyben vagy szabálysértési ügyben eljár, ilyen ügyben döntés 

meghozatalára javaslatot tesz, vagy a döntéshozatalban közreműködik; 

- költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra vagy 

teljesítésigazolásra jogosult személyként rendelkezik. 

 

 

 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 



 

Cím: 8960 Lenti Petőfi út 16.  
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A LENTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK 

 

1/2021. (I.     ) számú 

 

INTÉZKEDÉSE 

 

a Lenti Rendőrkapitányság Ügyrendjéről szóló 2/2020. (XII. 29.) számú kapitányságvezetői 

intézkedés módosításáról 

 

A Lenti Rendőrkapitányság (a továbbiakban: Rendőrkapitányság) szervezetéről, irányítási rendjéről 

és működéséről szóló 2/2020. (XII. 29.) kapitányságvezetői intézkedés (a továbbiakban: Ügyrend) 

módosítására kiadom az alábbi  

 

intézkedést:  
 

I.  

MÓDOSULÓ RENDELKEZÉSEK  
 

1. Az Ügyrend 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A kapitányságvezetőt távolléte, vagy akadályoztatása esetén a bűnügyi osztályvezető helyettesíti 

azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő ügyek aláírási jogát csak a 

kapitányságvezető tartós távolléte esetén gyakorolhatja. A bűnügyi osztályvezető akadályoztatása 

esetén a kapitányságvezető helyettesítésére a rendészeti osztályvezető jogosult. A bűnügyi és a 

rendészeti osztályvezető egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítés egyedi kijelölés szerint 

történik. A helyettesítést ellátó személy, a helyettesítési jogkörben tett intézkedéseiről köteles a 

kapitányságvezetőt a távolléte, illetve akadályoztatása megszűnését követően soron kívül 

tájékoztatni.” 

 

2. Az Ügyrend 15. pont a) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„a rendészeti osztály személyi állományának szolgálati elöljárója.”  
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3. Az Ügyrend 16. pontja az alábbi q) alponttal egészül ki:   

„a 6. pontban meghatározottak esetén, e minőségében a rendőrkapitányság teljes személyi 

állományának szolgálati elöljárója, bűnügyi osztályvezetői minőségében pedig a bűnügyi osztály 

személyi állományának szolgálati elöljárója. Az állományilletékes parancsnok szervezetszerű 

helyetteseként, anyagi fedezet megléte esetén engedélyezheti a teljesített túlszolgálat pénzbeli 

megváltását.” 

 

4. Jelen intézkedés főkapitányi jóváhagyást követően, 2021. február 1. napján lép hatályba.  

 

5. Az intézkedést a teljes személyi állománnyal ismertetni kell, valamint a Rendőrkapitányság 

Intranet hálózatán közzé kell tenni. 

 

 

Lenti, időbélyegző szerint 

 

dr. Farkas Tibor r. alezredes 

kapitányságvezető 
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