
 

11/2009. (OT 7.) ORFK utasítás 

az „Év Körzeti Megbízottja” elismerés adományozásáról 

Szám: 11/2009. TÜK 

A kimagasló közösségi és rendőri munkát végző körzeti megbízottak, mint a lakossághoz legközelebb álló, 

személyes kapcsolaton alapuló, az átlagosnál magasabb szakmai felkészültséget igénylő tevékenységet végző 

rendőrök megfelelő módon, minden évben történő elismerése érdekében adományozható „Év Körzeti Megbízottja” 

elismeréssel járó tárgyjutalom alapítása, és az adományozás szabályainak megállapítása céljából kiadom az alábbi 

utasítást: 

Általános rendelkezések 

1. Az utasítás hatálya a megyei rendőr-főkapitányságokra és a Budapesti Rendőr-főkapitányságra terjed ki. 

Az „Év Körzeti Megbízottja” elismeréssel járó jutalom 

2. A körzeti megbízotti tevékenységben kiemelkedő, és huzamosabb időn át magas színvonalon nyújtott 

teljesítmény elismerésére az „Év Körzeti Megbízottja” elismerés, és az ahhoz tartozó tárgyjutalom adományozható a 

Rendőrség körzeti megbízotti beosztást betöltő, tiszthelyettesi vagy zászlósi állománykategóriába tartozó hivatásos 

állományú tagjának. 

3. Évente egy elismerés adományozható, melynek átadására minden évben az „Év Rendőre” cím átadásának 

időpontjában kerül sor. A tárgyjutalmat az országos rendőrfőkapitány adja át ünnepélyes keretek között 

4. A tárgyjutalom leírását az utasítás melléklete tartalmazza. 

5. Az „Év Körzeti Megbízottja” elismerés odaítélésének kritériumai: 

a) a Rendőrség hivatásos állományában eltöltött, legalább 10 év tényleges szolgálati idő; 

b) a közrendvédelmi szolgálati ágnál, azon belül is körzeti megbízotti beosztásban - kinevezéssel - eltöltött 

legkevesebb 5 év szolgálati idő; 

c) kiemelkedő szakmai munka; 

d) magas szintű területi és személyi ismeret; 

e) példamutató magatartás a munkában és a magánéletben; 

f) átlagosnál magasabb szintű bűnmegelőző, család- és ifjúságvédelmi, illetve baleset megelőzési tevékenység; 

g) a helyi lakosság véleményét tükröző, az önkormányzat által megfogalmazott támogató vélemény. 

6. Az elismerésre a rendőr-főkapitányságok vezetői megyénként 1-1 fő, Budapest vonatkozásában 2 fő körzeti 

megbízottat terjeszthetnek fel az ORFK Rendészeti Főigazgatóságára, minden év február 15-ig. 

7. Az elismerés odaítéléséről a Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján az országos 

rendőrfőkapitány dönt. 

8. A Bizottság elnöke az ORFK rendészeti főigazgatója; tagjai az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának vezetője, 

az ORFK Közrendvédelmi Főosztályának vezetője, valamint az ORFK Közrendvédelmi Főosztály Közterületi és 

Őrszolgálati Osztályának vezetője. 

9. A Bizottság köteles a jelöltek személyére vonatkozó indokolt javaslatát minden év március 14-ig az országos 

rendőrfőkapitánynak felterjeszteni. 

10. A javaslattétel részletszabályait és elveit a Bizottság maga állapítja meg. 

Záró rendelkezések 

11. Az elismerésben részesült nevét a Rendőrség hivatalos honlapján közzé kell tenni. 

12. Jelen utasítás a közzététele napján lép hatályba. 



Melléklet a 11/2009. (OT 7.) ORFK utasításhoz 

Tárgyjutalom leírása: 
1 darab 14 karátos pecsétgyűrű, amelynek pajzs részén a Rendőrség címere helyezkedik el, a gyűrű peremének 

belső oldalán gravírozott felírat „Év Körzeti Megbízottja 200.”. 

Az emléktárgy díszdobozának külső felén az adományozó országos rendőrfőkapitány, míg belső oldalán a 

kitüntetett neve kerülne elhelyezésre. 

 

 


