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112014. (VII.4.) RK int6zked6se

a Sfrv6ri Rend6rkapit6nysig Ugyrendj6r6l

A Vas Megyei Rendrlr-f6kapit6nysfg Szerve2lti 6s Mtikod6 si Szabh\yzatir6l sz6l6 312014.
(II.24.) MRFK int6zked6s (a tov6bbiakban: SZMSZ) 49. pontja alapjiln kiadom az alfibbi

intdzkeddst:

I. FEJEZET
Ar,r,Ar-ANos RENDELKEZE sEK

Az int6zked6s hat|lya kiterjed a S6rv6ri Rendrirkapit6nys6g (a tov6bbiakban:
rendorkapit6nys5g) szewezeti elemeire, valamint teljes szemllyi 6llom6nyhra.

Arend6rkapit6nys6g szewezeti fel6pit6s6t ezenintlzked6s 1. sz. mell6kletetartalmazza.

A S6rv6ri Rendcirkapit6nys6g Ugyrendjenek (a tov6bbiakban: Ugyrend) alkalmazhsilban
rend<irkapit6nys6g szewezeti elemei a briniigyi- 6s a rend6szeti oszt|lyok.

II. FEJEZET
n sAnvARI RENDoRKAPITANYSAG

4. A S6rv6ri Rendcirkapitfinyshg a Vas Megyei Rend<ir-f6kapit6nys6g (a tov6bbiakban:
Fcikapit6nys6g) <in61l6 feladatkorrel felruh6zott 6s ir6nyitdsaalatt 6116 helyi szerve.
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A rend6rkapit6nys6g a rend6rs6g helyi hatSskoni brinmegel6z6si, briniild6z6si,
kozigazgat6si 6s rend6szeti feladatokat e116t6 6llami, fegyveres rendv6delmi szerve,

amely a Rend<irs6grril s2616 1994. 6vi XXXN. torv6nyben 6s a fegyveres szervek
hivat6sos 611om6nyf tagjainak szolgillati viszony6r6l s2616 1996. 6vi XLI[. torv6nyben
(a tov6bbiakban: Hszt.), a kdzalkalmazottak jog6l16s6r6l sz6l6 1992. 6vi XXXU.
trirv6nyben 6s a kozszolg6lati tisztvisel6kr6l sz6l6 20Il.6vi XCIX. torv6nyben, az e
torv6nyek v6grehajt6sSt szolg6l6 6s m6s jogszabillyokban, a kozjogi szervezetszabillyoz6
eszkdzokben meghat6rozottak szerint mtikodve, akozbiztons6g 6s a bels6 rend v6delme
6rdek6ben elliltja a hatSskdr6be utalt feladatokat.

A rend6rkapit6nysfg illet6kessdge a rend6rkapit6nys6gok illet6kess6gi teri.ilet6r6l sz6l6
6112007. (XII. 28.) IRM rendelet mell6klet6ben felsorolt telepiil6sek kdzigazgathsi
teriilet6re terjed ki. Nyomoz6, szab6lys6rt6si 6s kozigazgat6si hat6s5gk6nt, tov6bb6
rend6szeti jogkor6ben a rend6rs6g hat6skdr6be tartoz6 tigyekben a jogszabillyokban

meghathrozottak szerint j6r el.

A rend6rkapit6nys6g feladatainak e115t6sa sor6n egytittrniiktidik az 511ami 6s

onkorm6nyzati szewekkel, m6s rendv6delmi szervekkel, t6rsadalmi 6s a gazd6lkod6
szervezetekkel, az Sllampolg6rokkal, civil 6s kisebbs6gi szewezetekkel, valamint kiilftldi
6s nemzetkozi rendv6delmi szervekkel.

A rendcirkapit5nys6g teljesiti a hat6skor6be utalt feladatokat, valamint a jogszabfllyokban

el6irt adats zolgilltathsi 6s v6lem6nyad6si k<itelezetts6geket.

A rend6rkapitinys6g 6llom6nya a RendBrs6g Szolgillati Szabillyzathr6l sz6l6 3012011,.

(IX. 22.) BM rendeletben (a tov6bbiakban: Szolg6lati Szabillyzat) meghathrozott
szolgSlatitagoz6dils illetve szolg6lati form6k szerint szelezvel6tjael feladatait.

III. FEJEZET
A REND6RKAPITANYSAG VEZETESE, IRANYiTASA

A KAPITANYSAGVEZET6 NNT,NDATAI

S6rv6r Rendrirkapithnya (a tov6bbiakban: kapit6nyshgvezetf) a rend6rkapit6nys6g teljes
szem6lyi 6llom6ny6nak elolj 616 paranc snok a, szolgillati el6lj 6r6j a.

A rend6rkapitSnys6g szewezeti elemeinek irhnyitilsht kozvetleniil, vagy az

osztillyvezet6k ritj6n l6tja el.

Kozvetlentil fufunyitja 6s ellen6rzi az osztillyvezetlk, a kiemelt fiie16ad6 (hum5n), a
se g6dhivat al-v ezet6 6s az informatikai f6eltiad6 tev6kenys 6 g6t.

Yezetoi 6s ir6nyit6i jogk<ir6ben:

a) felel a rendcirkapithnyshg szervei torv6nyes, szakszeri 6s eredm6nyes mtikod6s66rt;
b) a szakmai feladatok ell6thshr6l az al6rendelt vezet6k (oszt5lyvezet6k) ldtjhn

gondoskodik;
c) felel a Robotzsaru-NEo integr6lt iigyviteli 6s iigyfeldolgoz6 rendszerre vonatkoz6

normik betartilsillrt 6s betartatilshert;
d) szewezi a F6kapit6nyshg 6ltal meghatfurozott feladatok v6grehajt6s6t, egyiittmtikddik

m6s rendv6delmi szervekkel 6s t6rsszervekkel:
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e) rlszt vesz, illetrileg k6pviselteti magit a helyi rend6ri szervek <inkorm6nyzati
beszSmoltat6s6n, valamint k6zrjs 6rtekezletein;

f) megkdti a rendcirkapitSnys6g 6s m6s szervek kozritti egyiittmrikod6si meg6llapod6st;
g) kezdemlnyezi a rend6rs6g mtikod6s6t, feladatkor6t 6rint6 jogszabSlyok 6s a kozjogi

szewezetszabillyoz6 eszkozdk megalkot6sSt, m6dosit6s6t vagy hat5lyon kiviil
helyezfslt, gondoskodik a hat6skdr6be tartoz6 bels6 norm6k megalkot6s6r6l,
risszhangj6r6l 6s 6rv6nyesit6s6r6l, javaslatot tesz a megyei rend6rf6kapit6nynak (a

to vSbb i akb an : rendcirft ikap it6ny) az IJ gy r end j 6v 6hagy 6sfu a;

h) ktildn rendelkez6s alapj6n besz6mol az erre il1et6kes testiiletek 6s szem6lyek el6tt a

krizbiztonshg helyzet&ol, a kozbiztonsLg javithsa 6rdek6ben tett int6zked6seir6l 6s a
rendrirkapi tfiny silg mrikod6s6rcil ;

i) gondoskodik a hat6lyos norm6k 6ltal meghathrozott jelent6si 6s t6jekoztathsi
kotelezetts6gek telj esit6s6r<il ;

j) el6terjeszt6st 6s javaslatot tesz a rendrirf6kapithny rlszlre a rendrirkapit6nys6g
szewezeti elemeinek lltrehozhsfira, m6dositilshra, megsziintet6s6re, egyes szewezeti
elemein6l - a szakmai feladatok ell6t6s6t figyelembe v6ve - a hivat6sos beoszt6sok
munkakori jegyz6k6nek megfelel6 meghatSrozhshra, m6dosit6s6ra, illetve
6tcsoportositilsilra;

k) gyakorolja a hat6sk<ir6be utalt munk6ltat6i jogokat a rend6rkapit6nys6g hivatfsos
6llom6nya felett;

l) elk6sziti az osztillyvezetlk 6s a kiemelt ftiel6ad6 egy6ni teljesitm6ny6rt6kel6s6t,
mincisit6s6t;

m) gondoskodik a jogszab6lyban el6irt vagyonnyilatkozat-teteli kotelezetts6gek
teljesit6s616l;

n) a hatSskor6be hrtoz6 panaszagyekben megteszi a sztiks6ges int6zked6seket;
o) a ktilon jogszab6lyban meghathrozott esetekben a rend6rkapit6nys6g illet6kess6gi

teriil e t6n e lrende theti c s ap ater6, valamint utzhr alkalmazhsfit;
p) indokolt esetben fokozott e1len6rz6st rendelhet el;
q) a rend6rkapit6nys6gi tigyekben a sajt6, a r6di6 6s televizi6 megkeres6s6re

nyilatkozatot ad, melyr61 jelent6st tesz a rend6rftikapit5nynak.
r) lefolytatja a rend6rkapit6nys6g szem6lyi 6llom6nya vonatkoz6sdban a fegyelmi 6s

k6rt6rit6si elj6r6sokat, panasz eset6n feltef eszti a rend6rftikapithnynak;
s) rendszeresen ellen6rizteti a rend6rkapit6nys6g 6piilet6nek fellobog6zhsht, valamint a

zhszl6, zilszl6rad,, illetve 6rboc tisztitilshra, cser6j6re, gondozhsSra vonatkoz6
j ogszab6lyi el6ir6sok betart6s6t.

1 4. Hat6s6 gv ezet6ij ogkor6ben:
a) a nyomoz6 hat6s6g vezetljek1nt gondoskodik a rend6rkapit6nys6g hatSskor6be

tartoz6 6s a hat6skdr6be utalt al6bbi iigyekben:
aa) a biintet<ielj6r6s lefolytathshr6l, a nyomoz6 szervek irilnyitilsilr6L;
ab) javaslatot tesz a biintet6elj6r6sban r6szt vev<ik, valamint az elj6r6st folytat6

hat6s6g tagjai szem6lyi v6delm6r6l;
b) a hat6konyabb btintildriz6s 6rdek6ben javasolhatja egyes brincselekm6nyek 6s

biincselekm6ny-csoportok nyomoz6s6nak fcikapit6nys6gi hat6sk<irbe von5s6t,
rend6rkapit6nys6gi szinten 6tcsoportosit6sokat eszkozOlhet;

c) gondoskodik a titkos e116tm6ny gazd6lkodSsi szabhlyzatilban foglaltak
rend6rkapitSnys6gi szinhi 6rv6nyesiil6s6r6l, a gazdillkodSs tekintet6ben utalvhnyoz6
6s ellen6rz6 jogkort gyakorol;

d) int6zkedik a szab6lys6rt6sekr6l sz6l6 t<irv6nyben meghathrozott 6s a

rend<irkapit6nys6g hat6skor6b e tartoz6 feladatok ell5tds5r6l;
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e) megteszi a sziiks6ges int6zked6seket a rendcirkapit6nys6g hat6sk<ir6be utalt
kd zigazgat6s i e lj 6r5s ok te lj e s it6 s e 6rdek6b en ;

f) dont az al6rendelt szervezeti elemek hat6skdri, illet6kess6gi vit6iban;
g) a vonatkoz6 elciir6sok szerint fegyverszoba ellen6rz6st tart.

I 5. Szerve zet- 6s tev6kenys6g-irSnyit6si jogk<ir6ben:

a) gyakorolja a hat6skdr6be utalt tigyekben a munk6ltat6i, szem6lyzeti, munkatigyi,
szervez6si, elismer6si 6s fegyelmi jogkor<iket, a ktilon jogszabilly szerint
meghatilrozott beoszt6sok betdlt6se eset6n kezdemlnyezi a nemzetbiztons6gi
ellen6rz6st, a Hszt.-ben meghatdrozott risszef6rhetetlens6gi okok felmeriil6se eset6n

megteszi a sztiks6ges int6zked6seket;
b) felelcis az illlomilny erkolcsi-fegyelmi helyzet66rt, cselekv6si egys6g66rt, szolgillati

fegyelm66rt;
c) biztositja a rend6rkapit6nys6g teljes szem6lyi 6llom6nya szilmfira a szolg6latell6t6s

6s a munkavegz6s sor6n az eg6szs6get nem vesz6lyeztetf 6s a biztons5gos
munkav6gz6s felt6teleit, a rend6rkapitinys6g munkav6delmi feladatainak
jogszab6lyok 6s a kdzjogi szewezetszabillyoz6 eszkdz<ik szerinti v6grehajt6s6t,

amely feladatokat a F6kapit6nys6g munkabiztonshgi e16ad6ja itjfinliltja el;
d) gondoskodik a k6perny6s munkahelyeken tcirt6nti munkav6gz6s eg6szs6gi 6s

biztons6gi felt6teleinek rendszeres e11en6rz6s6r6l, az alkalmazottak
eg6szs6gv6delm6r6l, annak javit6sa 6rdek6ben megk<iveteli a kotelezo jellegd
eg6szs6gi, pszichikai, frzlkai (er6nl6ti) vizsg6latokon, a ktitelez6 v6dcjoltSsokon

tort6n6 rflszv1telt;
e) int6zkedik a rend6rkapit6nys6g 611om6ny6nak ut6np6tl6shra, a szolgillati j6rad6kban

r6szesiil6 volt koll6g6kkal kapcsolatos, valamint a szoci6lis 6s a kegyeleti
gondo skod6s k<ir6be tartoz6 feladatok ell6t6s6r6l ;

f) elLhtja a nyug6llomhnyba helyez6ssel kapcsolatos feladatokat;
g) gondoskodik ahat6lyos norm6kban el6irtak alapjhn a szem6lyi 6llom6ny k6pz6s1r6l

6s tov6bbk1pz6ser6l, valamint az ekendelt oktat6si 6s vizsgat6teli kdtelezetts6gek
teljesit6s616l;

h) irfunyitja a rend6rkapit6nys6g gazdillkodilsilt. Int6zked6seket tesz, illetve
kezdem6nyez a miikod6si felt6telek biztositdsa 6s a rendelkezlsre 6llo eszkozok
6sszeni 6s takar6kos haszn6lata 6rdek6ben;

D k<izremrikridik - a rendelkezlslre 6116 kereteken beliil - az illlomSny szoci6lis
ell6t6sdban, a lak6s- 6s szoci6lis bizotts6g lltrehozilshban;

j) gondoskodik az 6llom6ny illetm6nyen feliili egy6b j6rand6s6gainak ell6t6s6r61;

k) egyiittmrikodik az 6rdekk6pviseleti szervekkel, biztositja a rend6rkapit6nys6gon azok
mrik6d6s 6nek felt6teleit, telj esiti ezzel kap csolatos kotelezetts6geit;

l) felel6s a rend6rkapit6nys6g sajt6- 6s t<imegkommunik6ci6s tev6kenys6g66rt, ennek

sor6n a kriz6rdelcti adatok nyilv6nosshgilnak 6s az adatv6delmi szabSlyok
megtartSs6nak bizto si ths66rt1'

m) gondoskodik a rend6rkapit6nys6gon foly6 adatkezel6s trirv6nyess6g6nek 6rv6nyre
juttat6s6r6l, az adatv6delmi szab6lyok megtartSs6r6l, biztositja a kozlrdelai 6s

szem6lyes adatokkal kapcsolatostSjlkoztat6si kotelezetts6g 6rv6nyesiil6s6t;
n) elk6szitteti a KEK Kdzponti Hivatala rlsz1re az 611om6ny 6ltal haszn5,lt

szhmit6glpes rendszerekbe val6 bel6p6shez sziiks6ges jogosultsSgitilbl|zatokat;
o) feliigyeli a rend6rkapit6nys5gon az igykezel6si feladatok v6grehajthsht, az 6ltal6nos

6s briniigyi iratok Robotzsaru-NEo integrdlt iigyviteli 6s iigyfeldolgoz6 rendszerben

trirt6n<i iktat6s6t, az iratthr mrikodtet6s6t, ellen6rzi a szervek iigykezel6si
tev6kenys6g6t;
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p) a min6sitett adatot kezelf szew vezetcijek6nt felelcis azij;gykezells szabillyainak 6s a
min6sitett adatv6delemre vonatkoz6 rendelkez6sek megtartilsilert;

q) gyakorolja a min<isitett adattal val6 rendelkez6sb6l ered6 jogosiw6nyokat, illetve
telj e siti az e vonatk ozhsi kotelezetts6 geket;

r) megteszi a szi.iks6ges int6zked6seket a rend6rkapit6nys6gon a balesetek
megel6z6s66rt, a munka-, ttiz- 6s krirnyezetv6delmi e16ir6sok betarths66rt;

s) felekis a kiildnleges jogrendi id6szaki feladatok szewez6s66rt 6s teljesit6s66rt, egyes

honv6delmi 6s orsz6g-mozg6sit6si, valamint katasztr6fav6delmi feladatok
ell6t6s6ban, rendkiviili int6zked6sek v6grehajt6s6ban t<irt6n6 kozremtikod6s6rt;

0 gondoskodik a kriz6rdekri bejelent6sek 6s panaszok kivizsg6l6sfir6l, az iigyek 6rdemi
elbir6l6s616l;

u) havonta fogad6napothrt a lakoss5g 6s az 6llomhny rdszlre;
v) k6rt6rit6si iigyekben - mint 6llom6nyillet6kes parancsnok - els6 fokon jhr el az

al6rendelts 6 g6b e tartoz6 6l1om6ny tekintet6ben;
w) feliigyeli a rend<irkapit6nys6g, valamint a R6pcelaki Rend6r6rs objektum6nak

takarit6si tev6kenys6g6t.

TV. FEJEZET
A HELYETTESiTfS RENDJE

16. A kapit6nysSgvezeto t6voll6te eset6n helyettesit6s6re a Rend6szeti OsztLly vezetfje
jogosult, aki egyben - oszt6lyvezetli feladatainak ellfithsa mellett - akapitSnysSgvezetl-
helyettes. A kapit6nysigvezetf jogkoreit - a szemllyzeti jogkdr<ik kiv6tel6vel - a

helyettes saj6t nev6ben gyakorolja.Evezetci akad6lyoztathsa eset6n a helyettesit6s egyedi
kije16l6s szerint t<irt6nik. {

17. A Brini.igyi Osztillyvezet6t t6voll6te eset6n a Biiniigyi Osztilly Oszthlyvezet6-helyettese;
a Rend6szeti OsztSlyvezetot a K<izrendv6delmi Aloszt6lyvezet6 helyettesiti.

18. A F6kapit6nys6g tev6kenys6g-ir6nyit6si k<izpontjhnak iigyeletese hivatali munkaid6n
kiva.il, kiil<in rendelkez6sben meghat6rozott k<irben a kapithnyshgvezeto jogk<ir6t
gyakorolja, ennek keretei koz<itt megteszi a kapithnysilgvezetf nev6ben az els6dleges
int6zked6seket.

19. Yezetli iigyeleti szolghLat eset6n - indokolt esetben - a szolgillatot ell5t6 parancsnok,
amennyiben drint6sre jogosult parancsnok nem 6rhet6 el, rigy a kapitilnysilgvezeto
korl6tozott jogkor6t gyakorolja. A vezet6 iigyeleti szolg6latot ell6t6 parancsnok jogkore
kiterjed:
a) szakmai int6zked6sekmeghozatalfira.
b) a munkaszervez6si int6zked6sekre (ercik, eszkOzok osszevon6sa, mobllizfll5sa, "K-

akci6" elrendel6se).

V. FEJEZET
A KAPITANYSAGVE ZI'T 6 RE SZERE EGYE S, JO GSZABAT,YNAN

MEGHATAnozoTT FELADATOK ELLATASAru KINEVEZETT, KIJELOLT
VF,ZI.T6K

20. A kapit6nys6gvezet6 kinevezi a rend6rkapit6nys6g
a) biztons6gi vezetljlnek a Rend6szeti Osztillyvezetot;
b) belsri adatv6delmi felelcis6nek a kiemelt f6ekiad6t;



VI. FEJEZET
A KrADMANyozAs

2I. A kapitfnys6gvezeto j6vhhagyja a kozvetlen al6rendelts6g6be tartoz6 szewezeti elemek
6s szem6lyek al6bbi munkaokmSnyait:
a) a munkatervben szereplci feladatok v6grehajt6shr6l sz6I6jelent6seket;
b) a rend6rf6kapithny, a vele azonos vagy magasabb beoszt6sri, illetve a rend6rs6gen

kivtili szervek vele azonos jog5ll6sri vezetli rlszlre keszitett felterjeszt6seket,
6tiratokat;

c) a hat6skor6betartoz6 tigyekre vonatkoz6 el6terjeszt6seket 6sjavaslatokat;
d) a ktilonleges jogrendi id<iszaki feladatokra val6 felk6sztil6s 6s azok vlgrehajt6si

okm5nyait;
e) az al6rendelts6g6be tartoz6 beosztottak - az oszt|lyvezet6k 6s a kiemelt f6el<iad6

kiv6tel6vel - munkakori leir6sait, teljesitm6ny6rt6kel6seit, min<lsit6seit;
f) az |ltalaelrendelt vezetoi lrtekezletek napirendj6t.

22. A kapit6nys6gvezeto kiildn int6zked6ssel - a jogszab6lyok 6s a kozjogi
szervezetszabillyoz6 eszkozdk keretei kdz6tt - megbizhat b6rmely vezetot azzal, hogy
egyedi i.igyben nev6ben 6s megbizhs6b6l j6rjon el.

23. A kapitdnys6gvezeto nev6ben 6s megbizhshb6l a Briniigyi Osztilly vezetoje
kiadm6nyozza a rendkiviili hal61, ongyilkoss6g, ongyilkoss6gi kis6rlet 6s egyes balesetek
thrgyhban folytatott kozigazgat6si eljSr6sot sor6n keletkezett hathrozatokat.

24. A kapit6nys6 gvezet| nev6ben 6s megbiz6s6b6l a Rend6szeti Osztitly vezet6je
kiadmhnyozza:
a) a kozleked6si szabhlyszeg6sekkel osszefiiggci kozigazgathsi hat6s6gi iigyekben

hozott dont6seket:
b) a rend6szeti igazgatisi 6s enged6lyez6si elj6risok sor6n hozott kdzigazgathsi

hatirozatokat.

25. A kapitSnys6gvezet6 nev6ben 6s megbizhsilbol azlgazgathsrend6szeti Aloszt6ly vezetoje
kiadm6nyozza az elcivezet6st elrendel<i hatfirozat kiv6tel6vel a szabillysert6si elj6r6s sor6n
hozott hatdrozatokat.

26. A kapit5nys6gvezeto nev6ben 6s megbizhshbol az osztllyvezet6k, a kozrendv6delmi- 6s a
kozleked6srend6szeti alosztSlyvezetok kiadm6nyozzLk a hozzhtartoz6k kdzdtti eroszak
mi att alkal mazhat6 i de i gl en e s me gelo z6 tSvo ltartSs ti gy6b en hozott hat6r ozatokat.

27. A kapit6nys6gvezeto nev6ben 6s megbizSs6b6l a Rend6szeti Oszt6ly felk6szitett 6s

vrzsgilztatott hivat6sos 511om6nya kiadmSnyozza ahasznSlattal arSnyos ritdij megfizetlse
kapc s6n inditott elj 6r6sb an hozott thj ekoztatot.

VII. FEJEZET
A REND6RKAPITANYSAG SZERVEZETI ELEMEINEK n6nn FELADATAI

nuNUcyI OSZTALYVEZET6

28. A Brintigyi Oszt|ly szem6lyi 6llom6ny6nakszolgLlati elolj6r6ja, aki



a)

b)
c)

d)
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vezeti 6s szakmailag irhnyitja a rend6rkapit6nys6g Briniigyi Osztllyht, feladatait a

F6kapit6nys6g Brintigyilgazgat6s6g illet6kes osztillyhnak szakir6nyit6s6val v6gzi;
v6gzi a Rend6szeti Osztilly nyomoz6si munk6j6nak szakirilnyitilsfit;
r6szt vesz a rend6rkapit6nys6g brintildoz6 tev6kenys6ge fri ir6nyainak, id6szeni 6s

srilyponti k6rd6seinek meghat6rozhshban, ennek megfelel6en int6zked6st tesz, illetve
kezdem6nyez a Brintigyi OszthLy hat6kony mrikod6s6nek biztosit6sa 6rdek6ben;

r6szt vesz a rendcirkapit6nys6g brintgyi strat6giai ir6nyainak, m6dszereinek 6s

eszkozrendszer6nek meghatfirozhsSban, azokat mindenkor az adott szolgillati 69

speci6lis feladatk<ir6hez igazitja;
e) irSnyitja, ellenbrzi a titkos inform6ci6gqjt6 tev6kenys6get;

D ftfunyitja a rend6rkapit6nysSg brinmegel<iz6si tev6kenys6g6t, valamint a szem6ly- 6s

thr gykor oz6si munk6j 6t;
g) egytittmiikridik az 6llampolg6rokkal, azok ontev6keny szewezeteivel, az Sllami

szervekkel 6s t6rsadalmi szew ezetekkel;
h) felelcis a biintetcielj6r6sok tdrv6nyes 6s szakszerii lefolytat6s66rt, a brincselekm6nyek

6s az elkrjvetcjk felderit6s66rt;
i) a krizvetlen al6rendelts6g6be tartoz6 osztSlyvezeto- helyettes titj5n, illetve

kozvetleni.il int6zked6seket tesz a brincselekm6nyek 6s az elk<ivet6k mind
hat6konyabb felderit6se 6rdek6ben;

j) a titkos inform6ci6gyrijt6s sor6n gondoskodik a rend6rkapit6nys5g hat6skor6be utalt
feladatok telj esit6s6r6l;

k) abir6i enged6lyhez kOtdtt titkos inform6ci6gyrijt6s eset6n gondoskodik a kiildnleges
eszk<izok 6s m6dszerek alkalmazdsa ir6nti kdrelem el6terjeszt6s6r6l, a ttirv6nyes

felt6telek eset6n a slirg6ss6gi elrendel6s el6k6szit6s6r6l, illetve a kiilonleges
eszk<izdk alkalmazhs6nak megsziintet-6s6re vonatkoz6 javaslat megt6tel6r6l;

l) folyamatosan ellen6rzi a titkos informSci6gyrijt6s szabillyainak 6rv6nyesii16s6t;

m) gondoskodik a brintigyi inform6ci6s rendszer folyamatos miiktidtet6s6hez sziiks6ges

adatok - vonatkoz6 normSk szerinti - megkiild6s6r6l;
n) irfunyitja a rendrirkapit6nys6g illet6kess6gi teriilet6n elk<ivetett 6s hat6sktir5be tartoz6

ismert szem6lyek ellen inditott, valamint a m6s szervek 6ltal felderitett
brincselekm6nyek eset6ben a biintet6eljrir6s lefolytathsht;

o) a krizvetlen alSrendelts6g6be tartozok eset6ben a ktilon jogszab6lyban

meghat6rozottak szerint - kdteles elj6rni, kivizsg6lni, illetve kivizsgdltatni a

rendkiviili esem6nyek, a fegyverhasznillat 6s a k6nyszerit6 eszktiztik alkalmazilshnak
kori.ilm6nyeit;

p) kozremrikodik a mag6nnyomoz6i tev6kenys6get folytat6 szemdlyek 6s v6llalkoz6sok
hat6s6gi ellen6rz6s6ben;

q) irfunyitja a hat6skorebe tartozo kozigazgatSsi elj6r6s al6 tartoz6 rendkiWli hal6l,
ongyilkoss6g, dngyilkoss6gi kis6rlet 6s egyes balesetek thrgyhban folyatott
elj6r6sokat;

r) irinyitja a rend6rkapit6nys6g brinmegel6z6si (DADA program) tev6kenys6g6t,

ir 6ny itj a az 6ldo zafr6 de lmi munk6t ;

s) rlszt vesz a bels<i normativ rendelkez6sek el6k6szit6s6ben 6s a jogszab6lyok 6s a
kdzjogi szewezetszabillyoz6 eszk<izei el6k6szit6se sor6n azok v6lem6nyez6s6ben;

0 gondoskodik a rend6rkapit6nys6g adat- 6s min6sitett adatv6delmi feladatainak
ell6t6s6r61, a min6sitett iratokkal kapcsolatos felhaszn6l6i enged6lyek kiad6s6r61,

ellen6rzi az ezzel kapc solatos ktivetelm6nyek betart6s6t ;



RENDf szETr o szr Anvvnznr o

29. A Rend6szeti Osztilly szem6lyi ilIlomilnyhnak szolg6lati elo1j6r6ja, aki:
a) felekis a Rend6szeti Osztilly szakmai tev6kenys6g66rt, a kozrendv6delmi-,

kdzleked6srendlszeti-, az igazgathsrend6szeti aloszt6lyok, illetve a R6pcelaki
Rend6r6rs mtikod6s66rt;

b) feladatait a F6kapitfinysilg Rend6szeti lgazgat6shg il1et6kes osztillyhnak
szakir 6ny it6sSval v 6 gzi;

c) a kdzvetlen al6rendelts6g6be tartoz6k eset6ben a kiil<in jogszab6lyban

meghat6rozottak szerint - kOteles elj6rni, kivizsg6lni, illetve kivizsg6ltatni a

rendkiviili esem6nyek, a fegyverhasznillat 6s a k6nyszerit6 eszk<izdk alkalmazilsilnak
koriilm6nyeit;

d) feladatainak ell6t6sa sor6n egyiittmtikodik a F6kapit6nys6g szakfuilnyit6 szerveivel, a

bir6s6gokkal, az onkorminyzati szervekkel, valamint m6s rend6szeti szervekkel;
d) folyamatosan figyelemmel kis6ri - ellen6rzi 6s ellen6rizteti - a szolgSlatok ellfitilsilt,

6rt6keli azok kozbiztonsilgra, a k<iztertiletek rendj6re gyakorolt hatilsht, a rend6ri
int6zked6sek v6grehajt6s6nakjogszeris6g6t, szakszeriis6g6t 6s kultur6lts6gSt;
jogosult a fegyverszob6k ellen6rzfsflre;
folyamatosan figyelemmel kis6ri a rend6rkapithnyshg, valamint a polghr6r
szewezetek egytittmtikod6s6b6l ad6d6 rend6ri feladatok v6grehajt6s6t;
felel6s a rend6rkapit6ny 6truh6zott jogkor6ben a hat6skor6be utalt tigykdrtikben a

hat6s6gi jogalkalmaz6 tev6keny s6g v 6gz1s66rt;
r6szt vesz a belsri normativ rendelkez6sek el<ik6szitlslben 6s a jogszab6lyok 6s a

kozjogi szewezetszabillyoz6 eszkozeiel<ik6szit6se sor6n azok v6lem1nyez1slben;
gondoskodik a rend6rkapit6nysSg kiil<inleges jogrendi id6szaki 6s a magasabb

k6szenl6ti fokozatok tewez1s6r6l, szewez1s6r6l, a v6grehajt6s koordin6l6s6r6l 6s a
felk6sziil6s ellen6rz6s6rcil;
gondoskodik a rend6rkapit6nys6g magasabb k6sziilts6 gbe hely ez6s6nek, mincisitett
idciszaki tovSbbmrikod6s6nek gyakorlati v6grehajt6s5r6l, indokolt esetben szewezi 6s

irhnyitja a rendkiviili esem6nyekkel, a polg6ri v6delemmel, valamint a term6szeti 6s

ipari katasztr6f6kkal kapcsolatos rend6rs6gi feladatokat;
felekis a Rend6szeti Oszt6ly hat6skor6be utalt biincselekm6nyek felderit6se sor6n

v 6 gzett nyomoz6si c selekm6nyek t<irv6nyess 6g66rt 6 s szakszerfis6 g66rt;

gondoskodik a brintigyi inform6ci6s rendszer folyamatos mtikodtet6s6hez sziiks6ges

adatok - vonatkoz6 normSk szerinti - megktild6s6rtil;
a kdzteriileti szolgillat tervez6s6n6l - tekintettel a rendelkez6sre 6116 l6tsz6mra 6s

technikai eszkdzrikre - figyelembe veszi a lakoss6g biztons5g6rzet6t befoly6sol6
tenyezlket az onkormhnyzatokkrizbiztonsLgihelyzefie vonatkoz6 elv5r6sait;
a szolgSlatot rigy szewezi, hogy az er6k 6s eszkoz<ik zdme a kozbiztons6gi 6s

briniigyi szempontb6l legielent6sebb korzetekben 6s id<iszakokban osszpontosuljon,
lehet6s6g legyen minden napszakban a v6ratlanul jelentkez6 esem6nyekre,

bej elent6sekre, seg6lyhiv6sokra val6 azowtali rend6ri reag6l6sra;
felelcis a hat6skor6be tartoz6 biztositSsi feladatok szewezlsl6rt 6s v6grehajt6s66rt;
felelcis a t6rsas v adhszatok ellencirz6s66rt;
felel6s az ismeretlen elkrivet6s tulajdon elleni szabillyslrt6si eltik6szit6 eljhrhs
szakszeri 6s torv6nyes lefolytat6s66rt;

e)

0

s)

h)

D

i)

k)

D

m)

n)

o)
p)
q)

r) tetten 6rt elkovetri eset6n jogosult az 6rizet elrendel6s6re;



v)

w)

s)

r)

u)

x)

v)

z)

aa)

bb)

cc)

f0

ss)

hh)
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tetten 6rt elkrivetci eset6n felel6s az el6k6szit6 elj6r6s lefolytat6s66rt, illetve a

gyorsitott bir6s6g el6 6llit6s v6grehajt6s66rt, valamint ell6tja a gyorsitott bir6s6gi
elj6r6sban a rend6rs6g k6pviselet6t;
az lrintett szolgillati ilgakkal egyiittmrikddve tervezi, szewezi, irhnyitja 6s ellen6rzi
az err6pai uni6s, valamint a schengeni tags6gb6l fakad6 szaktertileti feladatokat, a
kiil s ri-bel s6 hathr 6rizet6vel, ellen6rz6s6vel kapc solato s elvek alapjhn;
feli.igyeli az illegSlis migr6ci6 visszaszoritSs6t 6s a hozzt kapcsol6d6 jogellenes

cselekm6nyek megelciz6s6t, felderit6s6t, megszakit6s6t szolg6l6 feladatok
v6grehajt6sit, tovilbb| e feladatkOr6ben egyiittmiikcidik a nemzeti 6s nemzetkrizi
t6rsszervek osszehangolt tev6kenys6g6ben azun. m6lys6gi ellen6rz6sekben, valamint
a nemzetkrjzi akci6kban;
feladata a szakirfinyit6 6ltal meghathrozott m6lys6gi ellen6rz6sek v6grehajt6sa,
illetve a fokozott ellen6rz6sek v6 grehaj t6sa;

feladata a nemzetkozi egyiittmrikrid6sb6l ad6d6 osztr5k-magyar ktjztjs
jSrorszolgillatok v6grehajt6sa, illetve az ercdmlnyes feladat-v6grehajt6s 6rdek6ben

havonta munkamegbesz6l6s lebonyolit6sa;
szewezi 6s ir6nyitja a rend6rkapit6nys6g illet6kess6gi tertilet6heztarloz6hasznillattal
ar6nyos tttdij fizetlssel 6sszefiigg6 rend6ri, birs6gol6si 6s egy6b int6zked6ssekkel
kapcsolatos feladatok v6grehajt6s6t;
a szolgSlat szewezlsln6l figyelembe veszi a kozleked6si balesetek alakul6s6t, azok
hely6t, idej6t, a baleseti okokat 6s okoz6kat;
szervezi 6s ir6nyitja a rend6rkapit6nys6g baleset-megekiz6st cEIz6 kozleked6si
propaganda tev6kenys6g6t;
irhnyitja a rend6rs6g helyi szerv6nek hat6skdr6be tartoz6 idegenrendlszeti 6s

menektiltiigyi feladatokat; .''
A kapitSnyshgvezetl megbizhshb6l a Renddszeti Osztilly vezetfje ellen6rzi a

szabSlys6rt6si elj 6r6sok j ogszenis6g6t;
felel6s a l. 6s 2. pirotechnikai osztillyba tartoz6 term6kek forgalmazds6nak
ellen6rz6s66rt, illetve az l-3. pirotechnikai osztSlyba tartoz6 term6kek bejelent6s
alapjilntrirt6nrif elhasznSlilsSnakellenfirzes6ert;
felel6s a figyelmeztetl jeIzls felszerel6s6re 6s hasznillathra vonatkoz6 enged6lyek
kiad6s56rt, illetve azok meghosszabbitSsS6rt;
felel6s a polg6ri rendeltet6si k6zi l<ifegyverek, l6szerek, gaz- 6s riaszt6fegyverek,
l6gfegyverek 6s a l<iterek engedllyez6se sor6n a hat6skortikbe tartoz6 rend6szeti
feladatok ell6tils66rt, a fegyvertart6s felt6teleinek ellen6rz6s66rt;
felel<is a szem6ly- 6s vagyonv6delmi, valamint mag6nnyomoz6i tev6kenys6get
folytat6 v5llalkoz6sok hat6s6gi enged6lyeinek illetve hat6s6gi bizonyitvhnyainak
kiad6s66rt, a szem6ly- 6s vagyon6rdk, biztons6gtechnikai tervez6k 6s szerel6k
valamint mag6nnyomoz6k hat6s 6gi igazolv6nnyal t<irt6n6 ell6tils66rt;
felel6s a rend6rs6g helyi szerv6nek hat6skor6be tartoz6 idegenrend6szeti 6s

meneki.ilti.igyi feladat ok ell6ths66rt;
kdzremrik<idik a szem6ly- 6s vagyonv6delmi tev6kenys6get folytat6 szem6lyek 6s

villalkoz6sok ellen6rz6s6ben.

dd)

ee)
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29.

30.

31.

VIII. FEJEZET

A REND 6RKAprrANysAc vrux0un snxnr szanAr,v.q.r
szERVEZETT ELEMnT rdzorrr ncvUrruurdons

Az |llomhny tagjai a tev6kenys6gi koriikre vonatkoz6 jogszabitlyokban, az ezelcre 6piil6
Ugyrendben, a szem6lyre sz6l6 munkakori leir6sban, valamint a bels<i norm6k szerint,
tov6bb6 a vezetoi utasitdsnak megfelel6en, on6ll6an eljhwa hajtjrlk v6gre feladataikat.
Ennek sor6n k<itelesek a r6juk bizott eszkozrjket 6s anyagokat rendeltet6sszerlien
haszn6lni 6s meg6vni.

A rendcirkapit6nys6g szewezeti elemei 6s vezet6i tev6kenys6giik sor6n egyiittmrikddnek
a Fcikapit5nys6ggal, m6s rendciri szervekkel 6s t6rs rendv6delmi szervekkel, valamint az

egyiittmrikod6sre kotelezett 5llami szervekkel, onkorm6nyzatold<al.

A szewezeti elemek vezetli a ktikln jogszabillyokban, kdzjogi szewezetszabilIyoz6
eszkozdkben, valamint a bels6 rendelkez6sekben meghathrozottakon tul, minden egy6b

iigyben is kotelesek egyiittmtikddni, illetve egym6st sziiks6g szerint kolcsondsen
tiljekoztatni, 6s a m6sik szervt6l lrkezett megkeres6sekre azonos vezetoi szinten
v6laszolni.

Mtiktid6si okm6nyok

Az Ugyrend j6v6hagy6s6t ktivet6 h6nap 30. napj6ig a vezetlk k6szits6k el, illetve
szliks6g szerint m6dosits6k a munkak<iri leir6sokat.

A munkakdri leir6sban szem6lyre sz6l6an meg kell hathrozni a munkav611a16 feladatait -
amennyiben a feladat e1l6t6s6t jogszabilly vagy norma hathrozza meg, akkor a pontos
jogszab6lyhely megjelol6s6vel - a rlszlre meghat6rozott kotelezetts6gek teljes kcir6t,

valamint a jogosultshgait(pl. kiadm6nyozi-si jog, elj6r6si, dont6si jogosults6g).

A munkakori leirSsokat fgy kell elk6sziteni, hogy az alkalmas legyen a szem6lyes

felel<iss6g meg6llapitilshra, valamint a munk6ltat6 6s a munkav5llal6 kozotti vit6s
k6rd6sek eld<int6s6re.

Az 6rtekezletek rendje

A kapit6nys6gvezeto az alilbbi 6rtekezleteket tartja:

heti vezetcii 6rtekezlet:
6lland6 r6sztvev6i:
aa) osztillyvezetlk;
ab)
ac)
ad)
ae)

krizrendv6delmi aloszt 6|yv ezet6;
igaz gathsr end6 s z eti alo sztillyv ezet6 ;

kiemelt f6e16ad6 (hum6n);
eseti meghivottak, berendeltek.

32.

aa

34.

3s.

a)

napirend: a heti id<iszeni feladatok, eseti dont6s alapjSn egyes t6rgyktirok.
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b) kapit6nys6 gv ezet6i 6rtekezlet :

6lland6 r6sztvev<ii:
ba) a heti vezetli lrtekezlet r6sztvev6i;
bb) eseti meghivottak, berendeltek.
napirend: a rend6rkapit6nys6g munkaterv6ben megh athrozottak szerint.

6llom6nygyiil6s:
r6sztvev<ii : berendeltek.
napirend: ki.ilon rendelkez6s szerint.

egyedi tigyben osszehivott lrtekezlet:
r6sztvevcii: ktilon rendelkez6s szerint.
napirend: kiilon rendelkez6s szerint.

A napirendek el6terjeszt6s6t, dokument6ci6jit az 6rtekezletet megelozoen legalilbb tiz
nappal meg kell kiitdeni a r6sztvev6knek. Az lrtekezletekr6l - a napi tigyeleti szolgillat
atad s-efiltele kiv6tel6vel -, ha nem k6sztl jegyz6konyv, ir6sos eml6keztet6t kell
k6sziteni.

37 . A kapit6nys5gvezet6 kcjzvetlen al6rendelts1g1be tartoz6 vezetok 6rtekezletei:
a) napi, illetve heti koordin6ci6s 6rtekezlet;
b) szaktertileti vezet6k6rtekezlete;
c) egyedi iigyben tartott lrtekezlet.

A tervez6si rend

38. A rend6ri szervekn6l az alilbbi tervek k6szithetcik:

a) fejleszt6si program, strat6giai terv tartalmazza a rend6rkapit6nys6g 6s szervei tobb
6vre s2616 fej leszt6s6t, feladatait;

b) koncepci6 tartalmazza a rend6rkapit6nys6g eg6sz6re vagy r1sz1re vonatkoz6 hosszabb

t6vri elk6pzel6st;
c) 6ves munkaterv tartalmazza a strat6giai tervben, valamint a fejleszt6si programban

meghathrozott, tov6bb5 az elozo idciszak 6rt6ke16s6nek alapjhn a szewezet 6s

e gys 6 geinek legfonto sabb idciszeni feladatait, az lrtekezletek rendj 6t ;

d) ellen6rz6si terv, amely kiterjed mindazokra a szervekre 6s t6rgykdrokre, amelyeket
egyrlszt kdtelezcj id<jszakonk6nt ellen6rizni, mhsrlszt a rend6ri szery vezetoje
indokoltnak tart;

e) szakfeladati tervek az egyes tev6kenys6gek (pl.: objektumv6delem, katasztr6fa-
elh6rit6s, tuz eLIeni v6dekez6s, magasabb k6sztilts6gbe helyez6s 6s min6sitett id6szak
feladataira val6 felk6sziil6shez, v6grehajt6sShoz sztiks6ges tervek) teljesit6s6nek
szabillyait r<igzitik;

0 eseti tervek k6szithetclk egyes feladatok, bonyolultabb folyamatok teljesit6se 6rdek6ben;
g) hat6sigi 6s szakfeliigyeleti ellen6rz6sek tervei, a hat6sSgi-rend6szeti jogkdrokben

vlgzett ellen<irz6sekre (pl.: vSllalkoz6s keret6ben vlgzett szem6ly- 6s vagyonv6delmi
tev6kenys6g, fegyverek t6rol6sa).

c)

d)

36.
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TX. FEJEZET

A KULONLEGES JoGRENDI IDoSZAKRA voNATKOZO RENDELKEZNSNT

39. Az iigyrend rendelkez6seit ktikjnleges jogrendi id6szakban az e fejezetben foglalt
elt6r6sekkel kell alkalmazni

Alapvet6 rendelkez6sek

40. Ezen int6zked6s alkalmazhsiban kiildnleges jogrendi id<iszak Magyarorszhg
Alaptorv6ny6nek ki.ilonleges jogrend fejezet6ben meghatitozott min6sitett id<jszakok:

a) rendkiviili6llapot;
b) sztiks6g6llapot;
c) veszllyhelyzet;
d) megel6z6 v6delmi helyzet;
e) vhratlan t6mad6s.

4I. A Rend<irkapit6nysSg szewezeti elemei kiilonleges jogrendi idciszakban - a kialakult
helyzet fi.iggv6ny6ben - kitelepi.il6sre kertilhetnek. Ebben az esetben a folyamatos
vezet6st a tartal6kvezetlsi pontokon miikrjd6 ir6nyit6 szewezeti elemek val6sitj6k meg.

A rend6rkapit6nysSg v ezetfje

42. A kap it6nys 6 gv ezeto ki.ilonle ges j o grendi id6 szakban :

a) gondoskodik a v6delmi felk6sziil6ssel kapcsolatban sziiks6gesnek it6lt feladatok

e116t6s616l;

b) felel<is a ktildnleges jogrendi id6szaki feladatok szewez6s66rt 6s teljesit6s66rt;
c) irhnyitja, ellencirzi a bevezet6sre keriil6 rendkiviili int6zked6sek v6grehajt6s6t;
d) gondoskodik a ktilonleges jogrendi idciszak bevezet6se miatt indokolt belsci norm6k

kiad6s616l;
e) int6zkedik a hathrhtllp6si pontok forgalomkorlfitozhshb6l eredti kozleked6srend6szeti

fe ladatok v 6 gr ehajthshr a;

f) int6zkedik a konfliktushelyzet 6s a tomeges m6retri migrici6 kezel6s6vel kapcsolatos
rend<iri feladatok v6grehaj t6s5ra;

g) irfinyitja az |llampolg6rok 61et- 6s vagyonbiztons6g6nak meg6v6sa 6rdek6ben a lakoss6g

kitelepit6s6vel, kimenekit6s6vel kapcsolatos rend6ri feladatokat;
h) int6zkedik a szem6lyi 6llom6ny 6let1t, testi 6ps6g6t kozvetleniil fenyegetci vesz6ly eset6n

a v eszlly eztetett obj ektum 16 szle ge s vagy telj es kii.irit6 s 6re ;

D gondoskodik a szem6lyzeti 6s szoci6lis feladatok ell6tis6r6l;
j) int6zkedik a nemzetkozi seg6lyszilllitminyok rendeltet6si helyre ttirt6nti eljuttat6s6val

kap c s o I ato s rend6ri fe I adatok v 6 gr ehajtflsSr a;

k) meghatfirozza a hagyom6nyos 6s t6megpusztit6 fegyverek hat6sa elleni v6delem
szew ezlslvel, a v6grehaj t6s irf nyit6s6val kapc s olato s feladatokat;

D int6zkedik a korm6nyzati vldett vezet6si rendszerhez kapcsol6d6 6rtesit6si, sz6llitSsi,
szem6lybiztosit6si 6s 6rz6sv6delmi feladatok vlgrehajthsfua, a v6dett szem6lyek
v6delm6nek biztosit6s6ra;

m) int6zkedik a vddett kormfunyzati objektumok fokozott orz6s-v6delm6re;

n) int6zkedik az 6rtesit6si rendszer soron kiviili pontosit5sSra;
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o) kozremtik<idik egyes honv6delmi 6s orsz6g-mozg6sit6si, katasztr6fav6delmi feladatok
el16t5s6ban, rendkivtili int6zked6sek v6grehajt6sdban;

p) v6grehajtja a kozigazgatils iltszewezlslbol, a rendeleti riton tort6no igazgathsra val6
6tt6r6sb6l ad6d6 rend6ri feladatokat:

q) kitelepiil6s elrendel6se eset6n int6zkedik a rend6rkapitilnyshg iigykezel6si rdszlegei
rlszlre biztositott iratthrak iratanyaghnak kijelolt t6rol6helyre tdrt6nti elszilIlitilsfira, a

visszamaradt iratok i5rz1s6re:

r) int6zkedik a j elent6si kdtelezetts6gek folyamatos telj esit6s6r6l;
s) ellencirzi a vonatkoz6 int6zked6si tervekben meghat6rozott feladatok v6grehajthsht;

0 folyamatosan segiti a helyi v6delmi bizotts6g tev6kenys6g6t.

Altalinos v ezetfii feladatok

43. Ktildnleges jogrendi id6szakban a rend6rkapithnyshgvalamennyivezetfje:
a) kozremtikddik a bevezet6sre kertil6 rendkiviili int6zked6sek v6grehajt6s6nak

ir 6ny itilsflb an, ellenoru6 s 6b en ;

b) jogosult kezdemlnyezni szaktertilet6nek megfelel<ien - a bevezetett rendkivtili
int6zked6 s ek alapj 6n sztiks6ges normatervezetek kidol gozflsilt;

c) gondoskodik az irhnyitilsa aI6 tartoz6 szem6lyi 611om6ny 6let6t, testi 6ps6g6t kozvetleniil
fenyeget6 vesz6ly eset6n avesz6lyeztetett objektum r6szleges vagy teljes kitirit6s6r6l;

d) v6grehajtja a hagyominyos 6s tomegpusztit6 fegyverek hatAsa elleni v6delem
szewez6s6vel, a v6grehajt6s irilnyithshval tisszefiigg6 rend6rs6gi feladatokat;

e) kozremrikddik a kdzigazgatils 6tszewez6s6b6l 6s he1yre6llit6sfb6l, valamint a rendeleti
riton trirt6no igazgathsra tdrt6nci 5tt6r6sb61 ad6d6 feladatok megval6sithsSban;

f) kitelepi.il6s eset6n felel6s az irhnyitilsa alii1artoz6 szewezeti elemek iratthri iratanyaghnak
elszSllithsil6rt,avisszamandtiratok6rz6s66rt;

g) szakteriilet6t 6rint6en jogosult javaslatot tenni a rend<iri szervek k6szenl6t6nek
fokozhshr a, a rendkiviili int6zked6sek b evezet6s6re ;

h) irfunyitja 6s ellencirzi abevezetett rendkiviili int6zked6sek v6grehajthsht;
i) szakteriiletere vonatkoz6an belsci 6tcsoportosit5st kezdem6nyezhet, annak v6grehajt6s6t

ir 6ny itja 6 s ellen6rzi ;

j) fokozottan ellencirzi az irinyithsa al6 tartoz6 szewezeti elemek 6rtesit6si rendszer6nek

naprak6szs6g6t, valamint a Robotzsaru Neo harc6rt6k program pontos vezet6s6t;
k) gondoskodik a min<isitett iratok 6ltal6nost6l elt6rci kezel6s6re a Biztonsfgi Szabillyzatban

foslaltak szerint.

ZARO RENDELKEZESEK

44. Az iigyrend a rend6rf6kapitSny j6v6hagy6s5val v6lik 6rv6nyess6, 6s kiad6s6nak napj6t

kovet6 3. napon 16p hat6lyba.Hatillyht veszti a S5rv6ri Rend<irkapit6nys6g Ugyrendj6r<il
sz6l6 212008. szSmri 6s a 212009. (IX.30.) szhmrt Kapit6nysSgvezetli Int6zked6sekkel
m6 do sitott I I 200 5 . (IV. 8. ) szhmi Kapit6nysS gv ezetoi Int6zked6s.

Fekete G6zar. a
kapit6nys6gvezetl


