
 

18/2009. (OT. 11.) ORFK utasítás 

a „Tiszteletbeli rendőr” cím alapításáról 

Szám: 18/2009. 

A Rendőrség társadalmi kapcsolatainak építésében, illetve a Rendőrség népszerűsítésében tevékenyen 

közreműködők elismerésére, a „Tiszteletbeli rendőr” cím alapítása és adományozása szabályainak megállapítása 

céljából kiadom az alábbi 

utasítást: 

Általános rendelkezések 

1. Az utasítás hatálya az általános rendőrségi feladatok végrehajtására létrehozott rendőri szervekre terjed ki. 

A „Tiszteletbeli rendőr” cím 

2. A Rendőrség társadalmi kapcsolatainak építésében, a korszerű Rendőrség-kép terjesztésében és a Rendőrség 

népszerűsítése érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenység, illetve teljesítmény elismerésére - tárgyjutalommal 

együtt járó - „Tiszteletbeli rendőr” cím (a továbbiakban: Cím) adományozható a Rendőrség állományához nem 

tartozó személynek. 

3. Az elismerésben részesülő személy kiválasztásának szempontjai: 

a) magyar állampolgárság, 

b) az érintett személy előzetes nyilatkozata arról, hogy nem szerepel a bűntettesek nyilvántartásában és nem áll 

büntetőeljárás hatálya alatt. 

4. Ha az elismerésben részesített személy utóbb - különösen bűncselekmény elkövetése vagy életvitele miatt, 

illetve személyéből fakadó egyéb ok folytán - a cím viselésére méltatlanná válik, a cím visszavonható. 

5. Évente három Cím adományozható, amelyek adományozására minden évben április 24-én, a Rendőrség Napja 

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

tárgyjutalom megegyezik az országos rendőrfőkapitány által az „Év Rendőre” miniszteri díjban részesülők számára 

adományozott emlékplakettel és kitűzővel, azzal a különbséggel, hogy a plakett és a kitűző felirata „Tiszteletbeli 

rendőr” 

6. A Cím viselői minden évben meghívást kapnak a Rendőrség Napja alkalmából rendezett központi ünnepségre. 

7. Az elismeréssel járó kitűző a civil ruhán viselhető. 

8. A Cím odaítéléséről a Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján az országos 

rendőrfőkapitány dönt. 

9. A Bizottság tagjai: 

a) az ORFK főigazgatói; 

b) az ORFK Hivatal Szóvivői Iroda vezetője; 

c) az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetője; 

10. A Bizottság köteles a jelöltek személyére vonatkozó indokolt javaslatát az átadás időpontja előtt egy hónappal 

az országos rendőrfőkapitánynak felterjeszteni. 

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

12. A Címben részesültek nevét a Rendőrség hivatalos honlapján közzé kell tenni. 

13. Jelen utasítás a közzététele napján lép hatályba. 

 

 


