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32. számú HATÁROZAT 

Bács Községi Helyi Rendőrség Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról 

 

Kolozs megye, Bács Község Helyi Tanácsa rendes ülésén; 

Figyelembe véve, Bács község polgármestere, Balázs János úr által előterjesztett 

4582/18.05.2021. számú határozattervezetet és 4563/18.05.2021 számú indoklását;  

Utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a 2010. évi 155. számú Helyi Rendőrségi 

Törvény; a helyi rendőrség szervezeti és működési Keret-szabályzatának jóváhagyásáról 

szóló 2010. évi 1332. számú Határozat; utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, a 

Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendeletet; 

a polgármester szakapparátusában Helyi rendőrségi osztály létrehozásának jóváhagyásáról 

szóló Bács helyi Tanácsának 2019.évi 100. számú Határozata;  

A Közigazgatási Törvényekről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány Rendelet - 

OUG 196. cikkelyének 1. bekezdésének a) része alapján: 

 

HATÁROZATOT HOZ 

 

1. Cikkely Jóváhagyja, Bács Község Helyi Rendőrsége Szervezeti és Működési Szabályzatát, 

a jelen határozathoz tartozó 1. számú melléklet szerint. 

 2. Cikkely A jelen határozat előírásainak véghezvitelével, a polgármesteri hivatal 

könyvelőjét és Bács község polgármesterét bízza meg. 

 



A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 17 

Leadott szavazatok 17 

Igen szavazat 17 

Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs 
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2021.05.27-i 32. számú Határozat 1. számú Melléklete 

 

BÁCS KÖZSÉG  

HELYI RENDŐRSÉGÉNEK  

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 

I. FEJEZET 

Általános rendelkezések 

1. Cikkely – 

A jelen keret-szabályzat előírásai a helyi rendőrség szervezeti és működési módját 

szabályozza és a 2010. évi 155. számú rendőrségi törvény rendelkezéseinek megfelelően  

szervezett helyi rendőrségi állományra vonatkozik. 

2. Cikkely – 

A jelen keret-szabályzat alapján, a helyi tanácsok/Bukarest Főváros Önkormányzata 2010. évi 

155. számú törvény rendelkezéseinek megfelelően elfogadja, a területi közigazgatási 

egység/alegység szintjén létrehozott helyi rendőrség szervezeti és működési szabályzatának 

jóváhagyásáról szóló határozatokat. 

II. FEJEZET 

A helyi rendőrség szervezete és köztisztviselői kategóriák 

3. Cikkely – 

 (1) Bács község szintjén, a helyi rendőrség a törvény előírásai szerint, esettől függően, 

a polgármester szakapparátusa keretén belül, annak funkcionális részeként, jogi személyiség 

nélküli szervezetként működik. Bács helyi rendőrségének illetékességi területei: 

a) Közrendvédelem; 

b) Közúti forgalom, közlekedés; 

  



c) Építkezési rend és közúti jelzések; 

d) Környezetvédelem; 

e) Kereskedelmi tevékenység; 

f) A személynyilvántartáshoz kapcsolódó feladatok. 

4. Cikkely – 

(1) Közközalkalmazotti funkciók a helyi rendőrségen, beleértve a helyi rendőr tisztviselői 

funkciót, a foglalkoztatáshoz szükséges tanulmányi végzettség szerint, az alábbiak szerint 

osztályozva: 

a) I. osztályba tartoznak azon köztisztviselői funkciók, amelyek betöltéséhez egyetemi 

(hosszútávú felsőfokú) végzettség szükséges, alapképzéssel szerzett vagy azzal egyenértékű 

diplomával; 

b) II. osztályba tartoznak azon tisztviselői funkciók, amelyek betöltéséhez főiskolai 

(rövidtávú felsőfokú) végzettség szükséges, diplomával; 

c) III. osztályba tartoznak azon tisztviselői funkciók, amelyek betöltéséhez középfokú 

végzettség (középiskolai tanulmányok, líceum) szükséges, érettségivel.  

(2) A helyi rendőrség II. és III.osztályba tartozó köztisztviselői, csak végrehajtói 

köztisztviselői funkciót tölthetnek be.  

5. Cikkely – 

 (1) Feladataik szerint a helyi rendőrség köztisztviselői lehetnek: 

a) vezető köztisztviselők; 

b) végrehajtó köztisztviselők; 

(2) A helyi rendőrség vezető köztisztviselői, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt Köztisztviselői Alapszabályról szóló 1999. évi 188. számú Törvény szerint 

kinevezhetők mint: 

  



a) vezérigazgató; 

b) vezérgazgató helyettes; 

c) ügyvezető igazgató; 

d) ügyvezető igazgató helyettes; 

e) szolgálat vezető 

f) hivatal vezető (iroda vezető) 

6. Cikkely – 

A végrehajtó funkció szakmai szintekre (fokozatokra) bontva: 

a) legfelső, mint legmagasabb fokozat; 

b) fő; 

c) asszissztensi; 

d) kezdő  

 

III. FEJEZET 

A helyi rendőrség közalkalmazottainak kiválasztása, képzése és kinevezése 

7. Cikkely – 

(1) A helyi rendőrség köztisztviselői, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt 1999. évi 188. számú Törvény szerint lehetnek kezdő vagy véglegesített 

közalkalmazottak 

(2) A gyakornoki időszak befejeztével, a helyi rendőrség kezdő tisztviselői tevékenységét, a 

kezdő köztisztviselők tevékenységének értékelési eljárása szerint értékelik. 

  



8. Cikkely –  

(1) A helyi rendőrség létrehozásásakor, annak közalkalmazottait, a 2010. évi 155. számú 

Törvény szerint, esettől függően, a közrendőröktől, illetve a polgármesterhez tartozó 

állományoktól és szakapparátustól veszik át, a helyi tanács által jóváhagyott álláshelyek 

száma szerint. 

(2) A közalkalmazottak  (1) bekezdés szerinti átvétele, az azonos kategóriába tartozó 

közközalkalmazotti poziciók, osztályok vagy szakmai végzettség szerint történik, a helyi 

közigazgatási hatóság határozata alapján. 

9. Cikkely – 

(1) A helyi rendőrség betöltetlen (szabad) állásait, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt 1999. évi 188. számú Törvény szerint lehet betölteni. 

(2) A verseny vagy a vizsga feltételeit, a hatályos jogszabályok betartásával, a polgármester 

javaslatára, Bács község helyi tanácsi határozata alapján állapítják meg. 

10. Cikkely – 

A helyi rendőrség, 2010. évi 155. számú Törvény 6. cikkelyének h) részében előírt 

hatásköröket gyakoroló, szerződéses közalkalmazottainak, a vagyon védelemről és személyek 

védelméről szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2003. évi 333. számú Törvény 39. 

cikkelyében előírt feltételeknek kell megfelelniük. Foglalkoztatása az utólagosan módosított 

és kiegészített 2003. évi 333. számú Törvény 40. cikkelye szerint történik. 

11. Cikkely Alkalmazások (1) 

(1) A Közigazgatási és Belügyminisztérium szakintézményeiben, a 2010. évi 155. számú 

Törvény 18. cikkelyének (1) és (2) bekezdésében előírt alapképzési tanfolyamokat hajtanak 

végre, a résztvevők számát és az alapképzés időpontját, illetve a iskolai/szakképzés költségeit  

közigazgatási és belügyminisztériumi rendelet alapján, évente határozzák meg. 

Hivatkozások(1) 

  



(2) Az (1) bekezdésben említett szervezeti keret kialakításához, a Közigazgatási és 

Belügyminisztérium felépítése, a helyi közösségi kapcsolati feladataival központosítja a 

kedvezményezett intézmények javaslatait és bemutatja a központi képzési struktúrának a 

Közigazgatási és Belügyminisztérium szintjén e kérések számszerű és megyei megoszlását. 

(3) Az alapképzési tanfolyamok, modulokra épülnek, 3 hónapos nappali képzésből állnak. 

(4) A vezető tisztviselői funkciókhoz kötelező, egy, legalább 30 órából tartó, management 

modult is elvégezni. 

(5) A Közigazgatási és Belügyminisztérium, (1) bekezdése szerint alapított szakintézményei, 

a képzéseket, a kedvezményezett intézmények által a központi képzési struktúra által 

hozzájuk küldött kérések alapján, a helyek száma szerint, a kérelmek elküldésének 

sorrendjében indítja. 

(6) Az alapképzés elindításához, egy tanulmányi csoporthoz, minimum 15 tanuló szükséges. 

Amennyiben az alapkézésben nem sikerül csoportot indítani, illetve amennyiben a 

jelentkezők száma meghaladja a helyek számát , a kedvezményezett intézmények 

beleegyezésével, azok által biztosított férőhelyek arányában, a beiratkozottakat átírányítják 

más szervező intézményekhez.  

(7) A képzések elvégzése vizsgával fejeződik be, az oktatási terv szerint.  

(8) Az alapképző vizsga, a szervező intézményvezető rendelkezése vagy parancsnok 

rendelete által megjelölt bizottság előtt zajlik. A bizottság 2 vagy 3, a szakképzést szervező 

intézményen kívüli szakemberből és annak 1-3 képviselőjéből áll. A vizsgán, a szakmai 

képzések kedvezményezettjeinek képviselői is részt vehetnek, akik e tekintetben, a 

Közigazgatási és Belügyminisztériumban működő szakszervezet által engdélyezett, 

delegációt kértek. 

(9) A vizsgát követően, a helyi rendőrök, a törvény szerint, a szervező szakintézmény által 

kiállított bizonyítványt kapnak, a megszerzett szakmai kompetenciákról, továbbvihető 

kreditekbe számszerűsítve. A bizonyítványokat a Közigazgatási és Belügyminisztérium 

fejlécével és a tanulmányi dokumentumokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 

nyomtatják. 

  



12. Cikkely –  

A 11. cikkely (1) bekezdésében említett alapképzéseket elvégző helyi rendőrök szolgálati 

szerződést kötnek, amellyel vállalják, hogy a vizsgát követően (a vizsga letételétől számított) 

legalább 5 évig a helyi rendőrségen dolgoznak. 

13. Cikkely – 

(1) A helyi rendőrség köztisztviselői, a köztisztviselői kinevezés alkalmából, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 1999. évi 188. számú Törvényben előírt 

hűségesküt tesznek.  

(2) Az (1) bekezdésben említett hűségeskü megtagadását a törvény szerint, írásban rögzítik és 

a köztisztviselői kinevezés visszavonását vonja maga után.  

(3) A hűségesküt a helyi rendőrség köztisztviselője két példányban írja alá, egy példány a 

személyes ügyiratba kerül, a másik példány az aláírónál marad. 

(4) Az (1) – (3) bekezdések előírásai, a helyi rendőrség közrendőrségtől érkező 

köztisztviselőire is vonatkoznak, amennyiben, nem tették le a 2.295/2004. számú Kormány 

Határozat által jóváhagyott Közrendőrség Szervezeti és Működési Szabályzatának 23. 

cikkelyében előírt esküt. 

14. Cikkely –  

Amennyiben a helyi rendőrségi köztisztviselőnek, a munkaviszonya, a neki felróható okok 

miatt, a szerződésben meghatározott idő előtt megszűnik, a 2010. évi 155. számú Törvény 38. 

cikkelyének (4) bekezdései érvényesek. 

  



IV. FEJEZET 

A helyi rendőrségi állomány feladatai 

15. Cikkely – 

(1) A helyi rendőr parancsnok, a megbízásokat közvetlenül a polgármester felügyelete és 

ellenőrzése alatt teljesíti, ellátja az alábbi feladatokat: 

a) szervezi, tervezi és irányítja a helyi rendőrség tevékenységeit; 

b) megteszi a megfelelő személyi állomány elhelyezéséhez szükséges intézkedéseket  

c) biztosítja a jogszabályi rendelkezések teljes ismeretét és alkalmazását; 

d) a beosztottak folyamatos szakmai képzéséért felel;  

e) jóváhagyja a hatáskörébe tartozó célokra készített biztonsági terveket; 

f) a műszaki intézkedések és a betörésjelző rendszerek bevezetését tanulmányozza és 

javasolja a kedvezményezett biztonsági egységeknek; 

g) negyedévente megvizsgálja a helyi rendőrség tevékenységét és a helyi közrendvédelmi 

bizottság által meghatározott teljesítménymutatókat; 

h) gondoskodik Bács helyi tanácsa, a Román Rendőrség megfelelő területi egysége, illetve a 

Román Csendőrség tájékoztatásáról, a rendőrségi tevékenység keretében lezajlott különleges 

eseményekkel kapcsolatban; 

i) képviseli a helyi rendőrséget, az állam egyéb intézményeivel, egyéb közigazgatási és helyi 

hatóságokkal tartott kapcsolatokban és a törvényben előírt feladatok teljesítése érdekében 

együttműködik a civil szervezetekkel, illetve természetes és jogi személyekkel;  

j) gondoskodik a belső rend és biztonság fenntartásáról, jogában áll javaslatot tenni a 

jutalmak odaítélésére és szankciók alkalmazására   

k) javaslatot tesz a polgármesternek/főpolgármesternek, a tevékenység hatékonyságát 

szolgáló intézkedések elfogadására; 

l) biztosítja a polgárok kéréseinek, értesítéseinek és panaszainak operatív megoldására 

irányuló intézkedéseket a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően; 

m) szervezi és részt vesz a közmeghallgatásokon;  

n) elkészíti és jóváhagyja a személyzet szolgálati értékelését, szakterületének megfelelően; 



o) biztonságos körülmények között, irányítja a fegyverek, lőszerek nyílvántartásával, 

ellátásával, kiosztásával, fenntartásával és megőrzésével kapcsolatos tevékenységeket;   

p) nyilvántartja az állomány egyenruhával és rangjelzésekkel való ellátásának módját, azok 

megfelelő elosztását és használatát; 

q) intézkedéseket tesz a biztonsági és riasztóberendezések, rádiókommunikáció és a 

rendvédelmi szolgálat egyéb felszereléseinek ellátása és karbantartása érdekében;  

r) a kedvezményezettekkel folyamatos kapcsolatot tart fenn a biztonsági tevékenység 

végrehajtásának módjáról, jelentést tesz a szerződéses kötelezettségek teljesítésével 

kapcsolatos szabálytalanságokról, és javaslatot tesz a biztonság hatékonyságának növeléséhez 

szükséges intézkedésekre; 

s) megvizsgálja a rendőrség köztisztviselőinek a közrend és béke fenntartásához, a törvény 

által előírt területeken a jogszabálysértések megállapításához való hozzájárulását és annak 

meszervezésére és javítására intézkedéseket tesz;  

ș) szervezi és végrehajtja a helyi rendőrség köztisztviselői által  szolgálati feladatok 

teljesítésének módjára vonatkozó tematikus és előre be nem jelentett ellenőrzéseket; 

t) szervezi az állomány rendkívüli helyzetekben történő riasztását; 

ț) szervezi a munkavédelmi, tűzmegelőzési és tűzvédelmi tevékenységeket; 

u) teljesíti,  a törvény által előírt egyéb feladatokat.  

(2) a hatáskörébe tartozó feladatok teljesítésében, a helyi rendőr parancsnok, az alegység 

valamennyi személyzetére kötelező érvényű határozatokat ad ki 

16. Cikkely –  

A közrendvédelmi és vagyonbiztonsági egység vezetője a helyi rendőr parancsnok alá 

tartozik és ellátja az alábbi rábízott feladatokat:    

a) a helyi rendőrségi állomány tevékenységét szervezi, tervezi, irányítja és ellenőrzi, 

közrendvédelmi és vagyonbiztonsági feladatokat lát el;  

b) elkészíti a hatáskörébe tartozó célok biztonsági terveit;  

c) gondoskodik arról, hogy a beosztottak pontosan megismerjék és alkalmazzák a védelmi, 

közrendvédelmi és csendőri, társadalmi együttélés és a személyek testi épségét megóvó 

szabályokat, azokhoz kapcsolódó tevékenységeket szabályozó törvény előírásokat; 



d) nyilvántartja a beosztottak által alkalmazott szabálysértési szankciókat; 

e) gondoskodik a beosztottak szakképzéséről, továbbképzéséről, meghatározott téma szerint; 

f) értesíti a helyi rendőrparancsnokságot, minden, a közrendvédelmi tevékenység során 

rögzített különleges eseményről és nyilvántartást vezet azokról; 

g) havonta elemzi a beosztottak tevékenységét;  

h) hatékony intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy minden személyzet megfelelően 

elvégezze feladatait, civilizált magatartást tanúsítson, betartsa a fegyelmi szabályokat, 

javaslatot tesz megfelelő jutalmak és szankciók alkalmazására; 

i) a helyi rendőrség vezetőségével részt vesz a területi közigazgatási egység/alegység 

közrendvédelmi tervének kidolgozásában vagy újraaktualizálásában; 

j) napi jegyzéket vezet a főbb eseményekről és azt bemutatja a helyi rendőr parancsnoknek; 

k) gondoskodik a helyi rendőrök eligazításáról, az illetékes terület operatív helyzetének 

ismerete tekintetében 

17. Cikkely – 

(1) A közlekedés irányítás vezető a helyi rendőr parancsnok alá tartozik és ellátja a következő 

rábízott feladatokat; 

a) a közúti szolgálati vezetővel  együttműködve, illetve a Román Rendőrség Közúti Brigád 

vezetőjével együttműködve megállapítja a hatáskörébe tartozó járőrutakat és a járőrözési 

időintervallumokat; 

b) szervezi, tervezi, irányítja és ellenőrzi a közlekedési feladatokat ellátó beosztottak 

tevékenységét; 

c) biztosítja az útfelszerelések folytonosságát az illetékességi területén, a közúti szolgálat 

vezetőjével, illetve a Román Rendőrség Közúti Brigád vezetőjével együttműködve készített 

ellenőrző táblázatok alapján; 

  



d) koordinálja a beosztottak tevékenységét saját akcióiban és a Román Rendőrség vagy a 

közútkezelő helyi egységei/állományai kérése szerint szervezett akciókban; 

e) a közúti szolgálat vezetőjének, illetve a Román Rendőrséghez tartozó Közúti Brigád 

vezetőjének, különös helyzetekben bizonyos szabályozási intézkedések megtételét javasolja, 

mint az útlezárás, bizonyos forgalmi résztvevő kategóriákra vonatkozó közlekedési 

korlátozások, bizonyos közúti területeken vagy szakaszokon; 

f) gondoskodik arról, hogy a beosztottak pontosan megismerjék és alkalmazzák a közlekedési 

jogszabályokat;  

g) napi szinten gondoskodik a helyi rendőrök eligazításáról az illetékességi területéhez 

kapcsolódó operatív helyzet megismertetésével kapcsolatban és időszakos eligazítást tart a 

közlekedési szabályok (KRESZ) ismeretével és betartásával kapcsolatban, különösen a 

forgalomban résztvevőknek címzett jelzésekről és azoknak az úton történő elhelyezéséről;  

h) intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy feladataik gyakorlása során a közúti feladatokat 

ellátó rendőrök a törvényi előírásoknak megfelelően viseljék a megkülönböztető jelzésekkel 

és feliratokkal ellátott egyenruhát. 

i) nyilvántartást vezet a beosztottak által készített szabálysértések megállapításáról írt 

jegyzőkönyvekről és figyelemmel kíséri a szabálysértési bírságok kiszabását és behajtását, a 

törvényi előírások szerint; 

j) szervezi és végrehajtja az alárendelt beosztottak által végzett tevékenység ellenőrzését;  

k) havonta elemzi az alárendelt közúti közlekedési állomány tevékenségét;  

l) intézkedéseket tesz, annak érdekében, hogy az alárendelt beosztottak, a törvényi 

előírásoknak megfelelően végezzék a kötelezettségeiket, civilizált magatartást tanúsítsanak, a 

meghatározott fegyelmi szabályokat betartsák és ezeknek megfelelő jutalmazást vagy 

szankciókat javasol;      

m) napi jegyzéket vezet a főbb eseményekről és azt bemutatja a helyi rendőr parancsnoknek 

  



(2) a közúti közlekedést irányító rendőrök feladataik gyakorlása során kötelesek: 

a) a szolgálati egyenruhán felül, évszaktól függően, láthatósági jelekkel és „HELYI 

RENDŐRSÉG” felirattal ellátott mellényt vagy zubbonyt viselni;   

b) fehér felső résszel rendelkező tányérsapkát viselni; 

c) a közlekedésben résztvevők felé tett jelzések végrehajtása, a közúti forgalmi 

jogszabályoknak megfelelően 

18. Cikkely –  

Építkezési renddel és közúti jelzések ellátásával foglalkozó állomány vezető a helyi rendőr 

parancsnok alá tartozik és ellátja a következő rábízott feladatokat; 

a) szervezi, tervezi, irányítja és ellenőrzi az építkezési rendnek ellenőrzésével és 

betartatásával foglalkozó, valamint a közúti jelzések ellátásáról szóló jogszabályok 

betartásának ellenőrzésével foglalkozó személyi állomány tevékenységét; 

b) gondoskodik arról, hogy a beosztottak pontosan ismerjék az állomány tevékenységének 

jogszabályait; 

c) gondoskodik a beosztottak szakképzéséről, továbbképzéséről, meghatározott téma szerint; 

d) gondoskodik és felel az egység műszaki felszereléseinek használatáról/-ért;   

e) irányítja és gondoskodik a dokumentumok áramlásáról és használatáról, illetve azok 

archíválásáról;  

f) értesíti a helyi rendőrparancsnokságot, minden, a közrendvédelmi tevékenység során 

rögzített különleges eseményről és nyilvántartást vezet azokról; 

g) havonta elemzi a beosztottak tevékenységét;  

h) hatékony intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy minden személyzet megfelelően 

elvégezze feladatait, civilizált magatartást tanúsítson, betartsa a fegyelmi szabályokat, 

javaslatot tesz megfelelő jutalmak és szankciók alkalmazására; 

i) napi jegyzéket vezet a főbb eseményekről és azt bemutatja a helyi rendőr parancsnoknek 

  



19. Cikkely – 

A környezetvédelmi állomány vezető, a helyi rendőr parancsnok alá tartozik és ellátja a 

következő rábízott feladatokat; 

a) szervezi, tervezi, irányítja és ellenőrzi a környezetvédelemről szóló jogszabályok 

betartásának ellenőrzésével és betartásával foglalkozó személyi állomány tevékenységét; 

b) gondoskodik arról, hogy a beosztottak pontosan ismerjék az állomány tevékenységének 

jogszabályait; 

c) gondoskodik a beosztottak szakképzéséről, továbbképzéséről, meghatározott téma szerint; 

d) nyilvántartja az alárendelt beosztottak által közalkalmazott szabálysértési szankciókat; 

e) megállapítja az állomány műszaki felszereléseinek használatára vonatkozó intézkedéseket 

és azok teljesítéséért felel; 

f) irányítja és gondoskodik a dokumentumok áramlásáról és használatáról, illetve azok 

archíválásáról; 

g) értesíti a helyi rendőrparancsnokságot, minden, a közrendvédelmi tevékenység során 

rögzített különleges eseményről és nyilvántartást vezet azokról; 

h) havonta elemzi a beosztottak tevékenységét; 

i) hatékony intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy minden személyzet megfelelően 

elvégezze feladatait, civilizált magatartást tanúsítson, betartsa a fegyelmi szabályokat, 

javaslatot tesz megfelelő jutalmak és szankciók alkalmazására; 

j) napi jegyzéket vezet a főbb eseményekről és azt bemutatja a helyi rendőr parancsnoknek. 

 

20. Cikkely –  

A kereskedelmi tevékenységekért felelős állomány vezető a helyi rendőr parancsnok alá 

tartozik és ellátja a következő rábízott feladatokat; 

a) szervezi, tervezi, irányítja és ellenőrzi a kereskedelmi tevékenységekhez kapcsolódó 

feladatokkal foglalkozó személyi állomány tevékenységét; 

b) gondoskodik arról, hogy a beosztottak pontosan ismerjék az állomány tevékenységének 

jogszabályait; 

c) gondoskodik a beosztottak szakképzéséről, továbbképzéséről, meghatározott téma szerint; 



d) nyilvántartja az alárendelt beosztottak által közalkalmazott szabálysértési szankciókat; 

e) megállapítja az állomány műszaki felszereléseinek használatára vonatkozó intézkedéseket 

és azok teljesítéséért felel; 

f) irányítja és gondoskodik a dokumentumok áramlásáról és használatáról, illetve azok 

archíválásáról; 

g) értesíti a helyi rendőrparancsnokságot, minden, a közrendvédelmi tevékenység során 

rögzített különleges eseményről és nyilvántartást vezet azokról; 

h) havonta elemzi a beosztottak tevékenységét; 

i) hatékony intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy minden személyzet megfelelően 

elvégezze feladatait, civilizált magatartást tanúsítson, betartsa a fegyelmi szabályokat, 

javaslatot tesz megfelelő jutalmak és szankciók alkalmazására; 

j) napi jegyzéket vezet a főbb eseményekről és azt bemutatja a helyi rendőr parancsnoknek. 

 

21. Cikkely – 

A személy nyilvántartás vonalon tevékenykedő állomány vezető a helyi rendőr parancsnok 

alá tartozik és ellátja a következő rábízott feladatokat; 

a) szervezi, tervezi, irányítja és ellenőrzi, a személyek nyilvántartásához kapcsolódó 

feladatokkal foglalkozó személyi állomány tevékenységét; 

b) gondoskodik arról, hogy az alá tartozó  helyi rendőrségi tisztviselői állomány pontosan 

megismerje és alkalmazza, a személyek nyilvántartására vonatkozó jogszabályokat; 

c) gondoskodik arról, hogy az alá tartozó  helyi rendőrségi tisztviselői állomány pontosan 

megismerje és alkalmazza, a személyes adatok feldolgozására és azok szabad áramlására 

vonatkozó jogszabályokat; 

  



d) a helyi rendőrparancsnoksággal részt vesz a személyek nyilvántartásával foglalkozó helyi 

közszolgálatokkal való együttműködésre vonatkozó szabványos protokollok megkötésében, a 

szavazói igazolványok forgalmazása vonalon és a lejárt személyazonosító okmányokkal 

rendelkező személyek és a személyazonosító okmánnyal nem rendelkező 14 év feletti 

kiskorúak legalizálásában; 

e) együttműködik a közszolgáltatások vezetőivel a személyek nyilvántartásba vételében a 

választói igazolványok kiosztásával kapcsolatos feladatok ellátása és a lejárt személyi 

okmányokkal rendelkező személyek és a személyi okmányokkal nem rendelkező 14 év feletti 

kiskorúak legalizálása érdekében, 

f) figyelemmel kíséri és felelős azért, hogy a helyi rendőrség alárendelt közközalkalmazottai, 

a helyi, személy nyilvántartó közszolgálatokkal kötött szabványos protokoll előírásait 

betartsák; 

g) nyilvántartja az alárendelt beosztottak által közalkalmazott szabálysértési szankciókat; 

h) napi jegyzéket vezet a főbb eseményekről és azt bemutatja a helyi rendőr parancsnoknek 

22. Cikkely – 

Az őrszolgálati tevékenységeket végző közalkalmazott feladatai: 

a) szolgálati időben ellenőrzi a veszélyeztetett helyeket és pontokat, a zárakat, azok meglétét 

vagy állapotát, a műszaki felszereléseket és a biztonsági és riasztórendszereket és szükség 

esetén megteszi a szükséges intézkedéseket; 

b) ismeri az objektumokba történő belépéssel kapcsolatos jogszabályokat és a biztonsági 

szabályokat (biztonsági tervekben előírt szabályokat); 

c) felügyeli, hogy meghatározott dokumentumok alapján  belépési engedéllyel rendelkező 

személy, csak azokon a helyeken tartozkodhat, amelyekre belépési engedélyt kapott;  

d) nem hagyhatja el a megbizatási helyét, csak a munkaköri leírásban meghatározott 

helyzetekben és feltételek szerint hagyhatja el; 

  



e) tűzvédelmi ellenőrzést tart az őrzésére bízott objektumokban, felméri, hogy van-e az 

objektumban tűzesetet vagy robbanást okozható vagy egyéb veszélyes helyzetet előidézhető 

forrás, amennyiben van és bekövetkezett, megteszi az első intézkedéseket az emberek és 

javak megmentése, illetve ezen események következményeinek csökkentése érdekében és 

értesíti az illetékes szerveket; 

f) kirívó bűncselekmény esetén intézkedik az elkövető átadásáról, a törvény szerint illetékes 

Román Rendőri szerveknek. Amennyiben az elkövető elmenekült, gondoskodik a helyszín 

biztosításáról, a helyszínre, csak az illetékes rendőri egység léphet be, ugyanakkor a 

tényekről jegyzőkönyvet is készít; 

g) a rendelkezésére álló fegyvereket kizárólag a törvényi előírások betartásával használja. 

23. Cikkely – 

A helyi rendőrök ellátják a közrend és béke fenntartására vonatkozó törvény által előírt 

azokkal kapcsolatos feladataikat: 

a) a területi közigazgatási egység/alegység közrendi és biztonsági terve által megállapított 

hatáskörébe tartozó antiszociális cselekmények megelőzése és leküzdése érdekében, valamint 

a közrend és béke vagy a terület tisztaságának a fenntartása érdekében jár el. 

b) közbelép a diszpécser kérésére a 112 -es segélyhívó szolgálat által jelzett eseményeken,  

"az esemény helyszínéhez legközelebb található rendőr közbelépése" elv alapján, a törvény 

által megállapított szolgálati feladatai sajátosságától és a területi hatáskörétől függően; 

c) a 2010. évi 155. számú Törvény 6. cikkelyének k) részének feltételei szerint jár el a 

törvény szerint követett személyek és javak felderítése érdekében; 

d) részt vesz a vészhelyzetekre vonatkozó intézkedések végrehajtásában; 

e) bűncslekmény észlelése esetén, az elkövetőt megállítja, hatástalanítja, biztosítja a 

helyszínt, beazonosítja a szemtanúkat, azonnal értesíti az illetékes szerveket és az elkövetőt 

átadja a területileg illetékes Román Rendőrségnek, jegyzőkönyv alapján, a nyomozás 

folytatása érdekében;  

  



f) a gyanúsítottakat, akiknek személyazonosságát nem sikerült megállapítani, elkíséri az 

illetékes Romány Rendőrség helyi/állományi parancsnokságára, a szükséges intézkedésekre 

tekintettel; 

g) ellenőrzi és megoldja, a területi közigazgatási egység/alegység polgárai által tett, az 

osztállyal kapcsolatos problémákra beérkező bejelentéseket és panaszokat  

h) elvégeznek, egyéb, bármely, a törvény által előírt feladatot.  

24. Cikkely –  

A területi közigazgatási egység/alegység közrendvédelmi és biztonsági tervének 

kidolgozásával kapcsolatos szempontokat,  a jelen keret-szabályzat hatályba lépésétől 

számított 30 napon belül kiadott, közigazgatási és belügyminisztériumi rendelet szabályozza. 

25. Cikkely – 

A környezetvédelem területén feladatokat ellátó helyi rendőrök tevékenységei:  

a) ellenőrzi, a köztisztasági szolgáltató cégek által végzett, utcai köztisztaság biztosításával 

kapcsolatos munkarend betartását;  

b) ellenőrzi, a zöldövezeteket karbantartó cégek által végzett karbantartási munkálataiból 

maradt zöldhulladék (növényi maradványok) szállítására vonatkozó előírások betartását;  

c) ellenőrzi a közintézmények, gazdasági társaságok, természetes és jogi személyeknek a 

tisztaság fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeit, illetve a homlokzatok tisztítására 

vonatkozóan, az anyagok tárolására használt raktárhelyiségek állapotára vonatkozóan, a 

gazdasági melléképületekre vonatkozóan, az általuk fenntartott vagy általuk használt 

ingatlanok telkeire vonatkozóan, a járdákra, a ereszcsatornákra, bejáratokra, parkolókra, a 

garázsok és zöldterületek közelében található telkekre vonatkozóan; 

d) ellenőrzi a közterületekre vonatkozó tisztasági szabályok betartását; 

e) figyeli a zaj- és zajszennyezés szintjére vonatkozó szabvány előírások és normák 

betartását;  

  



f) ellenőrzi a területi közigazgatási egység/alegység területét átszelő folyó és patak medrek 

tisztaságának fenntartásával kapcsolatos szabályok betartását; 

g) figyeli a zöldövezetek védelmével és fenntartásával kapcsolatos szabályok betartását; 

h) figyeli a folyékony és szilárd hulladékanyagok, közterületekre, folyó- és állóvizekbe 

történő öntéséről szóló hatályos jogszabályok alkalmazását; 

i) ellenőrzi a helyi közigazgatási hatóságok sajátos hatáskörén belül, hogy a gazdasági 

szereplők betartják -e a környezetvédelmi jogszabályokat; 

j) megállapítja a szabálysértéseket és szabálysértési szankciókat alkalamaz az a)-i) részekben 

szereplő rendelkezések megszegése esetén. 

26. Cikkely – 

A kereskedelmi tevékenységek területén feladatokat ellátó helyi rendőrök tevékenységei: 

a)  megállapítja a szabálysértéseket és szabálysértési szankciókat alkalamaz a kereskedelmi 

jogszabályok megszegése esetén, a helyi közigazgatási hatóságok sajátos hatáskörén belül; 

b) figyelemmel kíséri a kereskedelem szabályos fejlődését és a kereskedelmi 

tevékenységeket, a polgármester által engedélyezett helyeken, az illetéktelen 

vándorkereskedelem valamennyi formájának kiküszöbölése érdekében; 

c) ellenőrzi az agrár-élelmiszeripari termékek, piacokon, vásárokon és kézműves –

műhelyeken történő kereskedelmével kapcsolatos jogszabályok betartását; 

d) együttműködik az egészségügyi, állategészségügyi és fogyasztóvédelmi felügyelőséggel, 

szolgálati feladatainak teljesítése során; 

e) ellenőrzi, a gazdasági társaságoknak, az árak kiírására vonatkozó kötelezettségeik 

betartásának módját; 

f) ellenőrzi, hogy az oktatási intézmények, kollégiumok (taulók és egyetemisták szálláshelye) 

épületeiben, illetve ezen intézmények bejárataihoz vezető utakon, sétányokon folyik-e 

dohánnyal, alkoholos italokkal történő kereskedés vagy eladás; 

g) ellenőrzi a dohányról és alkoholos italokról szóló reklámanyagok elhelyezésére vonatkozó 

jogszabályok betartását; 

  



h) elenőrzi és megoldja az állampolgároktól beérkező, az osztály konkrét problémáival 

kapcsolatos bejelentéseket és panaszokat. 

27. Cikkely – A törvény érdekében elutasított fellebbezés (1), Esetjog, Magazinok (1) 

Az építkezési rend és közúti jelzésekért felelős helyi rendőrök az alábbi tevékenységeket 

végzik: 

a) az építési munkálati normák be nem tartása esetén megállapítja a szabálysértéseket és 

megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a törvénynek megfelelően   

b) ellenőrzi az építési engedélyt és az építési munkálatokhoz engedélyezett műszaki 

dokumentumot; 

c) ellenőrzi a reklámanyagok elhelyezésének jogszerűségét; 

d) ellenőrzi és beazonosítja a romos állapotban lévő ingatlanokat és kerítéseket; 

e) elenőrzi és megoldja az állampolgároktól beérkező, az osztály konkrét problémáival 

kapcsolatos bejelentéseket és panaszokat; 

28. Cikkely –  

A személy nyilvántartás területén feladatokat ellátó helyi rendőrök tevékenységei: 

a) a személyes adatok ellenőrzése érdekében együttműködik az illetékes központi és helyi 

közigazgatási hatóságokkal, a személyek védelme érdekében személyes adatok 

feldolgozásáról és azok szabad áramlásáról szóló, utólagosan módosított és kiegészített 2001. 

évi 677. számú Törvény szerint 

b) megállapítja a hatáskörébe tartozó szabálysértéseket és szankciókat alkalmaz a törvény 

szerint; 

c) elenőrzi és megoldja az állampolgároktól beérkező, az osztály konkrét problémáival 

kapcsolatos bejelentéseket és panaszokat; 

29. Cikkely –  

A helyi rendőrség közalkalmazottai, a szakterületükhöz tartozó jogszabályok szerint 

biztosítják, a Bács község helyi tanácsának határozata által meghatározott javak és 

objektumok védelmét. 

  



30. Cikkely – 

A helyi rendőrség a törvényi előírások szerint biztosíthatja, a Bács községhez tartozó áruk és 

értékek szállításának felügyeletét, őrzését, amelyek pénzösszegekből, hitel értékpapírokból, 

csekkekből vagy egyéb értékpapírokból, ékszerekből, nemesfémekből és drágakövekből 

állnak. 

31. Cikkely  -  

(1) Szolgálati tevékenységük során, Bács község területén, a helyi rendőrségi állomány , a 

„POLIȚIA LOCALĂ” megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjárműveket használhatja, a 

megkülönböztető jelzés alatt a hozzá tartozó területi közigazgatási egység/alegység 

megnevezése található. A felirat fehér alapon, fekete betűkkel készül és azonos méretűeknek 

kell lenniük.  

(2) a jelzések, feliratok nem téveszthetők össze más intézmények vagy hatóságok 

megnevezésével és a gépjármű minden oldalára, ajtókra, csomagtartóra és tetőre felkerülnek, 

hogy minden irányból jól látható legyen. 

(3) A járőrautók kötelező felszereltségéhez tartozik a kék színű, megkülönböztető jelzéseket 

leadó világítóberendezés és a megkülönböztető jelzést leadó hangjelző . 

32. Cikkely – 

(1) A fegyveres helyi rendőrségi állomány (ha fegyvert használt), a megsérült személyek 

részére, köteles azonnali elsősegélyt és egyészségügyi ellátást nyújtani. 

(2) A fegyveres helyi rendőrségi állomány, attól függetlenül, hogy a fegyverhasználat során 

lettek-e áldozatok vagy anyagi kár, köteles azonnal a Román Rendőrség legközelebbi 

testületét értesíteni, a fegyverekről és lőszerekről szóló, utólagosan módosított és kiegészített 

2004. évi 295. számú Törvény szerint. 

(3) Valamennyi esetben, amelyben fegyverhasználat történt, a sürgős jelentés hierarchikus 

úton történik. Amint lehetséges írásban rögzítik. 

(4) Amennyiben a fegyverhasználatot követően személyi sérülés vagy elhalálozás történik, a 

tettet azonnal jelentik az illetékes ügyész felé, a törvény szerint. 

  



33. Cikkely – 

A helyi rendőrségi állomány egyéb, a jelen fejezetben nem említett feladatait, a Bács helyi 

tanácsa által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat határozza meg. 

V. FEJEZET 

diszpécseri (szolgálat) állomás létrehozása és működése a helyi rendőrségen 

34. Cikkely –  

A helyi rendőrség saját diszpécseri szolgálatot hozhat létre a: 

a) személyi állománya tevékenységének irányítására és események beavatkozására, az 

igazoltatásra megállított személyek és gépjárművek ellenőrzésére, a Közigazgatási és 

Belügyminisztérium adatbázisában, a törvény előírásai és a minisztérium illetékes 

struktúráival kötött együttműködési protokoll feltételei szerint;   

b) a területi közigazgatási egység/alegység és/vagy  a helyi közigazgatási hatóságok vagy 

egyéb helyi érdekeltségű közszolgáltatók/intézmények tulajdonát képező, a rendőrség által 

biztosított helyekre történő beavatkozáshoz 

35. Cikkely –  

(1) A rendőrség által biztosított helyek riasztó rendszerének tervezését, módosítását, 

beszerelését, összekapcsolását és karbantartását, a vagyon- és személyvédelemre vonatkozó 

jogszabályok által meghatározott feltételeknek megfelelően, a riasztórendszerek (betörésjelző 

rendszerek) területén engedéllyel rendelkező cégek végzik. 

(2) gyakorlatilag, a 34. cikkely b) részében említett helyi rendőrségi megfigyelő diszpécseri 

állomások biztosítják a csatlakoztatott riasztórendszerek jelzéseinek a közvetlen fogadását, a 

készenléti csapatok ellenőrzését és riasztását, a vagyon- és személyvédelemre vonatkozó,  a 

szerződésben meghatározott és jogi keretek között megállapított maximális határidők 

betartásával. 

(3) A 34. cikkely b) részében említett helyi rendőrségi megfigyelő diszpécseri állomásokkal 

csak a helyi rendőrség által őrzött területek lehetnek összekapcsolva. 

  



36. Cikkely – 

(1) A helyi rendőrség az általa biztosított helyek riasztó rendszerét figyelheti, amennyiben az, 

együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:  

a) rendelkezik a szükséges technikával a saját rendszereiből érkező jelek fogadására, a 

hatályos európai vagy nemzeti szabványoknak megfelelően; 

b) rendelkezik, az állandó diszpécseri program biztosításához szükséges erre alkalmazott és 

jóváhagyott személyi állománnyal; 

c) a hatályos európai vagy nemzeti előírásoknak megfelelő központtal rendelkezik; 

d) a készenléti csapatok riasztásához szükséges kommunikációs felszerelésekkel rendelkezik, 

a meghatározott időpontok biztosításának lehetőségével  

(2) A diszpécser beszélgetéseiről felvétel készül, amelyet 30 napig megőríznek. 

37. Cikkely –  

(1) A 34. cikkely b) részében előírt Diszpécseri (szolgálat) állomás szervezeti és működési 

szabályzata a helyi rendőrség Szervezeti és működési szabályzatának részét képezi. 

(2) A helyi rendőrség által biztosított helyekre történő bevetést, beavatkozást a 2010. évi 155. 

számú Törvény 6. cikkelyének h) részében előírt feladatokat teljesítő közalkalmazottak 

végzik 

 

VI. FEJEZET 

Felszerelések, ellátmány 

38. Cikkely – 

(1) A vagyonvédelmi feladatokat ellátó helyi rendőrök és rendőrségi alkalmazottaknak 

ingyen jár a szolgálatuknak megfelelő szolgálati védő egyenruha, amelyet esettől függően a 

területi közigazgatási egységek/alegységek pénzügyi forrásaiból vagy a jogi személyiséggel 

rendelkező helyi rendőrség bevételeiből finanszíroznak. 

(2) Az egyenruha részeit és azok használati idejét az 1. melléklet tartalmazza. 

(3) A helyi rendőrök és a vagyonvédelmi feladatokat ellátó alkalmazottak szolgálati 

egyenruhájának, szolgálati igazolványának és megkülönböztető jel(zés)einek, rangjelzéseinek 

a leírását a 2. melléklet tartalmazza. 



(4) Az egyenruhát és a megkülönböztető jel(zés)eket a szolgálati idő alatt hordják, abban az 

esetben pedig, ha a helyiségek nincsenek öltözövel ellátva, a szolgálati időn kívül is 

hordhatják, a munkahelyre vagy haza menet közben. Esetjog 

39. Cikkely – 

A fegyverek és lőszerek beszerzése, a helyi rendőrségi állomány ellátására, az utólagosan 

módosított és kiegészített 2004. évi 295. számú Törvény 68. cikkelye szerint történik. 

40. Cikkely – 

A helyi rendőrség által tartott fegyverek és lőszerek nyilvántartása, biztonságos tartása és 

biztosításának módja, az utólagosan módosított és kiegészített 2004. évi 295. számú Törvény 

68. cikkelyének feltételei és a jelen keret szabályzat feltételei szerint történik.  

41. Cikkely – 

(1) A közrend és béke fenntartását ellátó, a 11. cikkely (9) bekezdésében előírt végzettség, 

alapképzési program elvégzését igazoló bizonyítvánnyal rendelkező helyi rendőrök, bizonyos 

tevékenységek ellátása érdekében, halálos védelmi és biztonsági fegyverekkel vagy 

önvédelemre szánt nem halálos fegyverekkel is felszerelhetők, az utólagosan módosított és 

kiegészített 2004. évi 295. számú Törvény 69. és 70. cikkelyének megfelelő alkalmazással 

(2) Örző tevékenységet folytató és az utólagosan módosított és kiegészített 2003. évi 333. 

számú Törvénynek megfelelő szakvégzettséggel rendelkező alkalmazottak, bizonyos 

tevékenységek ellátása érdekében, halálos védelmi és biztonsági fegyverekkel vagy 

önvédelemre szánt nem halálos fegyverekkel is felszerelhetők, az utólagosan módosított és 

kiegészített 2004. évi 295. számú Törvény 69. és 70. cikkelyének megfelelő alkalmazással 

42. Cikkely –  

(1) szolgálati feladataik ellátása során, a vagyonvédelmi feladatokat ellátó helyi rendőrök és 

alkalmazottak, szolgálati időben, a felszerelésből, egy fegyvert, illetve legfeljebb 12 töltényt 

hordhatnak maguknál. 

(2) Az (1) bekezdésben említett fegyvert, csak a tulajdonos hordhatja, az utólagosan 

módosított és kiegészített 2004. évi 295. számú Törvény 33. cikkelyének (3) bekezdése 

feltételeinek teljesítése szerint. 

  



43. Cikkely –  

a felszereléshez tartozó fegyverek biztonságos körülmények között történő kezelésének 

biztosítása érdekében a helyi rendőrségi állományok kötelesek: 

a) a fegyverekkel és muníciókkal ellátott személyzet, illetve a fegyverek és muníciók 

műszaki állapotának az ellenőrzésére irányuló tevékenységeket végrehajtani, az utólagosan 

módosított és kiegészített 2004. évi 295. számú Törvény 71. cikkelye szerint; 

b) a megyei rendőrfelügyelőség, illetve a Kolozsvári Rendőrkapitányság kérésére, bemutatni, 

valamennyi halálos védelmi fegyvert, valamint azok kaliberének megfelelő 5 tölténnyel 

együtt, a lövedék és a hüvely regisztrálása érdekében, a Román Rendőrségi Főfelügyelőség 

operatív nyilványtartásában.  

44. Cikkely –  

A helyi rendőrség vezetőségének szigorú intézkedéseket kell tennie a személyzet és a saját 

állománya felszereléséhez tartozó lőfegyverek, lőszerek és a könnygáz fegyverek (irritáló-

könnyezést kiváltó eszközök) nyilvántartásával kapcsolatban, teljes biztonságban történő 

tárolásával, hordásával, kezelésével és használatával kapcsolatban, a törvények szigorú 

betartásával, az elvesztés, lopás, elidegenítés, állapotromlás, megrongálódás és balesetek 

vagy egyéb káros események megelőzése céljából, a hatályos törvények, rendeletek és 

speciális utasítások szerint. 

45. Cikkely –  

(1) A személyzet és a saját állománya felszereléséhez tartozó lőfegyverek, lőszerek és a 

könnygáz fegyverek (irritáló-könnyezést kiváltó eszközök) tárolására alkalmas helyiségeket, 

illetve az illető anyagok kezelését, a polgármester rendelkezése szerint határozzák meg, 

minden naptári év elején és ahányszor szükséges. 

(2) A személyzet egyéni felszerelése és lőfegyverekkel, lőszerekkel és a könnygáz 

fegyverekkel (irritáló-könnyezést kiváltó eszközök) történő felszerelése az előírások, 

jogszabályok, adattáblázatok és azok alkalmazására a műszaki előírások szigorú betartásával 

történik. 

  



46. Cikkely –  

(1) A lőfegyverek, lőszerek és a könnygáz fegyverek (irritáló-könnyezést kiváltó eszközök) 

átadásával egyidőben, a személyzet a közvetlen parancsnokoktól kap eligazítást, az átadás-

átvétel módjáról, a viselés és megőrzés módjáról, működés, kezelési szabályok, a 

fegyvehasználat jogi feltételei és a balesetek megelőzése és csökkentése módjáról. 

(2) A küldetések, a kiképzés és lövész gyakorlat, az eligazítás előtt és után és egyéb olyan 

tevékenységek előtt és után, amelyhez fegyver és lőszer szükségeltetik, leellenőrzik azok 

meglétét és műszaki állapotát, illetve azt, hogy ismerik-e és betartják-e azok megőrzésével, 

szállításával és kezelésével kapcsolatos szabályokat.    

47. Cikkely –  

A lőfegyverekkel, lőszerekkel és a könnygáz fegyverekkel (irritáló-könnyezést kiváltó 

eszközök) felszerelt személyzet, illetve ezen kategóriába tartozó anyagi javakat kezelő 

köteles a külön- és műszaki rendelkezésekbe, illetve a minden egyes eszköz, felszerelés 

műszaki dokumentációjába meghatározott előírásokat, leírásokat betartani. A küldetések 

teljesítése közben, a személyzet köteles, a lopás elhárítása, a fegyver elidegenítése vagy 

illetéktelen személyek általi használata, valamint a balesetek vagy más negatív események 

bekövetkeztének kiküszöbölése érdekében, maximális odaadást, éberséget tanúsítani. 

48. Cikkely –  

(1) A lőfegyvereket, lőszereket és a könnygáz fegyvereket (irritáló-könnyezést kiváltó 

eszközök), erre kialakított, teljesen biztonságos, külön helyiségekben, tárolóhelyeken lehet 

csak tárolni, fegyvertároló, biztonsági zárral ellátott, zárt és lezárt fém szekrényben, 

páncélszekrényben, fém kazettákban vagy ládákban. 

(2) Ezen helyiségek zárrendszerének egy rendbeli kulcsát állandóan, lezárt borítékban vagy 

dobozban őrzik, az ügyeletes tiszt felügyeletével. 

49. Cikkely –  

(1) A lőfegyverek, lőszerek és a könnygáz fegyverek (irritáló-könnyezést kiváltó eszközök) 

tárolására kialakított helyiségeket biztonsági hálókkal, rácsokkal kell ellátni, valamennyi 

ablakra, bejárati ajtóra biztonsági rácsot kell felszerelni, a szellőző nyílásokra fém háló kerül. 

Amennyiben a bejárati ajtók legalább 5 mm vastag fém ajtókból állnak, rács felszerelése nem 

kötelező. 

  



(2) Az ajtók és rácsok két-két biztonsági zárral vannak ellátva.  

(3) A hálók és rácsok vastagsága legalább 10 mm-nek kell lennie, a rácsok osztástávolsága 

maximum 150 x 150 mm lehet. A hálókat és rácsokat a falba kell rögzíteni, a zsanérokat úgy 

kell rögzíteni, hogy ne legyenek kivehetők. 

(4) Az anyagi javakat kezelők, naponta, a műszak kezdetén és végén, a zárak és riasztó 

rendszer állapotát leellenőrzik. 

(5) Ahol nincsenek biztosítva a fegyverek és lőszerek biztonságos tárolására előírt feltételek, 

ott a helyi rendőr parancsnokok, azok biztosítására, kötelesek a kompetenciáknak 

megfelelően jogi lépéseket tenni.  

50. Cikkely –  

(1) A lőfegyverek, lőszerek és a könnygáz fegyverek (irritáló-könnyezést kiváltó eszközök) 

tárolására kialakított helyiségek, raktárak, tárolók bejárati ajtóit illetve ablakait 

betörésvédelmi riasztórendszerrel kell ellátni. 

(2) A riasztórendszereket az ügyeletes tiszt szobájával kell összekötni. 

51. Cikkely –  

(1) Használati időn kívül a lőfegyvereket, lőszereket és a könnygáz fegyvereket (irritáló-

könnyezést kiváltó eszközök), az őrzésükre, tárolásukra külön kialakított helyiségben őrzik 

vagy az ügyeletes tiszt felügyelete alatt vannak. A lőfegyvereket a helyi rendőr parancsnokok 

álatal jóváhagyott listával (táblával) ellátott fém fegyvertároló szekrényben, kazettákban vagy 

ládákban őrzik, a listán, a fegyver sorozatszáma és felhasználója, birtokosa szerepel. 

(2) A lőszereket, a fegyverektől külön helyiségekben,  megfelelő zárral ellátott fém ládákban 

tárolják, az ügyeletes tisztnél, a meglévő lőfegyverek és lőszer mennyiséget rögzítik a napi 

műszak átadás-átvételi dokumentumban.  

(3) Ahol nincs lehetőség külön helyiségeket kialakítani a lőszerek és könnygáz fegyverek 

(irritáló-könnyezést kiváltó eszközök) tárolására, ott a lőfegyverekkel egy helyiségben, külön, 

biztonsági zárral ellátott, legalább 3 mm vastag falakkal rendelkező fém ládákban lehet 

tárolni. A könnygáz fegyvereket (irritáló-könnyezést kiváltó eszközök) eredeti 

csomagolásukban lehet tárolni. 

  



52. Cikkely –  

Azon helyi rendőrségi állományok, ahol nincs állandó napi szolgálat, a felszerelésüket 

képező pisztolyokat és lőszereket olyan, külön erre a célra kialakított helyeken tárolják, ahol 

az állandó napi szolgálat és a teljes biztonsági feltételek biztosítottak. 

53. Cikkely –  

A helyi rendőrségi állomány felszerelését képező fegyverek, lőszerek és könnygáz fegyverek 

(irritáló-könnyezést kiváltó eszközök) kiosztása, illetve visszavonása, helyzettől függetlenül, 

fegyverhelyettesítő kartonok alapján, a külön nyilvántartásba történő aláírás alapján és/vagy 

igazolások alapján történik.  

54. Cikkely –  

A fegyvereket és lőszereket, csak az erre kijelölt, megnevezett személyzetnek vagy ezek 

jogos  helyettesítőinek lehet leadni. 

55. Cikkely –  

(1) A személyzet felszerelését képező fegyverek és lőszerek átadás-átvételének 

fegyverhelyettesítő kartonjait, a munkavégzéshez besorolt dokumentumok nyilvántartásaiba 

rögzítik.  

(2) A fegyverhelyettesítő kartonok külön kerülnek kiadásra a lőfegyverek illetve lőszerek 

átadására-átvételére és a következőket tartalmazzák: a helyi rendőrség megnevezését, 

fokozatát, helyi rendőrök és a vagyonvédelmi feladatokat ellátó alkalmazottak vezeték nevét, 

utónevét, a fegyver típusát és számát, illetve töltények számát, a helyi rendőrparancsnok 

aláírását az egység bélyegzőjével, valamint az átvevő aláírását.   

(3) A dokumentumok leltározása alkalmával, ellenőrzések, gyűlések és egyéb hasonló 

tevékenységek során a fegyverhelyettesítő kartonok meglétének, állapotának ellenőrzése 

történik és a nem megfelelőek pótlására, megfelelő intézkedéseket tesznek.  

  



56. Cikkely –  

(1) A helyi rendőrségi állomány felszerelését képező fegyverek, lőszerek és könnygáz 

fegyverek (irritáló-könnyezést kiváltó eszközök) hordása, csak szolgálatban engedélyezett, a 

hozzá tartozó helyi rendőrparancsnokok jóváhagyásával. 

(2) A küldetés vagy szolgálat végén a fegyvereket, lőszereket és könnygáz fegyvereket 

(irritáló-könnyezést kiváltó eszközök) leadják az ügyeletes tiszteknek. 

57. Cikkely –  

(1) A szolgálati egyenruhához a pisztolyt kötelezően csak az övön, tartóban (tokban) lehet 

hordani. 

(2) A tölténytárak egyikét a pisztolyban a másikat pedig a hordtokban erre kialakított helyen 

tárolják. 

58. Cikkely –  

(1) A felszerelést képező lőfegyverek, lőszerek és könnygáz fegyverek (irritáló-könnyezést 

kiváltó eszközök) elvesztése, ellopása, elidegenítése, megrongálódása vagy erőszakos 

használata, a hatályos jogszabályoktól, belső szabályzattól, rendtől való eltérést okoz, 

amelyek a törvény szerint, esettől függően anyagi, fegyelmi vagy büntetőjogi felelősséget 

von maga után.    

(2) A lőfegyverek, lőszerek és könnygáz fegyverek (irritáló-könnyezést kiváltó eszközök) 

elvesztését, ellopását, elidegenítését, megrongálódását vagy erőszakos használatát azonnal 

jelenteni kell, hierarchikus sorrendben, az ügyosztály vezetők, a kijelölt személyekkel 

nyomozást indítanak, végeznek az esetek tisztázása érdekében és az elkövetők 

megbüntetésére. 

59. Cikkely –  

A helyi rendőrparancsnok elrendeli a bűnügyi nyomozás alatt álló lőfegyverek, lőszerek 

visszavonását, ha kiderül, hogy veszélyt jelent saját vagy más személyek biztonságára, vagy 

más olyan helyzetekben, amelyek ezt az intézkedést megkövetelik. 

  



60. Cikkely –  

Javakat, értékeket, állami titkos dokumentum, adat és információ tárolókat birtokoló helyi 

rendőrségnek, azok megőrzésére, tárolására és mozgatására fenntartott helyeken, 

biztosítaniuk kell azon helyek őrzését, mechanikai-fizikai védelmi eszközöket és 

riasztórendszereket.   

61. Cikkely –  

A helyi rendőrök és a vagyonvédelmi feladatokat ellátó és a helyi érdekű objektumok 

védelmét ellátó állomány fegyverrel és speciális védelmi eszközökkel történő ellátására 

vonatkozó felszerelési előírások a 3. számú mellékletben találhatók. 

VII. FEJEZET 

A helyi rendőröknek adható jogosultságok és jutalmak 

62. Cikkely – 

(1) A helyi rendőrök jutalmazása a szakmai közösségben és a társadalomban való nyilvános 

elismerés céljából történik, azok feladatainak, küldetéseinek teljesítésében vagy a helyi 

rendőrség hatáskörébe szervezett akciók során kiemelkedő személyek érdeme szerint. 

(2) A jutalmazások, esettől függően lehetnek erkölcsi vagy anyagi jellegűek. 

(3) A helyi rendőrök jutalmazása objektivítás, méltányosság és a jutalmak odaítélésének 

elvén kell alapulnia  

63. Cikkely – 

A jutalmakat a következő szempontok alapján állapítják meg és adják vagy javasolják: 

a)  a helyi rendőr magaviselete; 

b) a helyi rendőr általános szakmai teljesítménye és a feladatok/küldetések teljesítése; 

c) a jutalomnak, a többi rendőrre gyakorolt motiváló hatása;  

d) annak lehetősége, hogy a kapott jutalom meghatározza a helyi rendőr tevékenységének 

hatékonyságát. 

  



64. Cikkely –  

A helyi rendőröknek adható jutalmak: 

a) egy korábban alkalmazott fegyelmi szankció feloldása – megelőzi egy újabb jutalom 

átvételét. A szankció hatálybalépésének időtartama alatt adják és meghatározza ezek azonnali 

megszűnését. Az a főnök adja meg, aki a fegyelmi büntetést feloldotta vagy ugyanazon 

funkció feladatait teljesítő, új főnök. Abban az esetben, ha a rendőrt áthelyezték, a szankció 

feloldását jutalomként az a főnök végzi, aki a fegyelmi büntetést alkalmazóhoz hasonló 

feladatot lát el; 

b) gratulációk – átadhatók írott formában vagy szóbelileg,  a kiemelkedő feladat és küldetés 

teljesítésre adhatók és átadása személyesen vagy a személyzet előtt történik; 

c) elismerések – hőstettekért, különleges bátorságot tanusító tettekért, bizonyos feladatok 

vagy küldetések teljesítése során tanusított odaadásért és különleges érdemekért adható; 

d) tiszteletbeli címzések, például jelvények, kitűzők vagy egyéb hasonlók és oklevelek – 

képzéseken, sport versenyeken szerzett kiváló eredményekért, évfordulók alkalmából 

rendezett kulturális és művészeti és társadalmi események és egyes bevetések/küldetések 

befejeztével; 

e) anyagi jutalmak – a közalapokból finanszírozott közalkalmazotti fizetésekről szóló keret-

törvény szerint, olyan helyi rendőröknek ítélik oda, akik tevékenységük során, kiemelkedően 

magas, példaértékű eredményeket értek el 

65. Cikkely –  

A jogi segítségnyújtás módját, illetve ennek mennyiségét, a polgármester javaslatára, tanácsi 

határozat által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat határozza meg. 

66. Cikkely – 

(1) A helyi rendőrök, a szolgálati tevékenységük végzése során elszenvedett károkért, 

jogosultak élet, egészségügyi és vagyoni kártérítésre. 

(2) Az (1) cikkelyben említett kártérítések biztosítása, a helyi rendőri tevékenységre jellemző 

kockázatok esetén, pénzösszegek odaítélését jelenti a helyi rendőrök részére, vagy halál 

esetén a családjuk részére. 

  



67. Cikkely –  

(1) A kártérítéseket, Bács község helyi tanácsa által elfogadott költségvetés keretein belül, a 

következő esetekben nyújtják:  

a) a rendőr megsebesülése; 

b) I. fokú rokkantság; 

c) II. fokú rokkantság; 

d) III. fokú rokkantság; 

e) elhalálozás; 

f) anyagi kár. 

(2) az (1) bekezdés értelmében, az alábbi meghatározások és kifejezések jelentése:  

a) megsebesült helyi rendőr – szolgálati ideje vagy szolgálati feladatai teljesítése közben 

akaratától függetlenül, bizonyos esetek hatására amelyek következtében testi épsége, belső, 

külső szervei sérülnek.  

b) munkaképtelen helyi rendőr -  

c) elhunyt helyi rendőr – az a helyi rendőr amelyik szolgálati időben vagy szolgálati feladatai 

teljesítése közben, baleset következtében életét vesztette;  

d) javak – a rendőr és családja számára lakóhelyül szolgáló épületek, illetve azokhoz tartozó 

melléképületek, a rendőr tulajdonát képező vagy használatában lévő járművek.  

68. Cikkely –  

(1) A 67. cikkely (1) bekezdésének a) részében említett kockázati eljárás esetén adható 

kártérítések, Bács község helyi tanácsa által jóváhagyott költségvetés keretén belül, a 

következőkre vonatkozó valamennyi költséget fedezik: 

a) az országban, vagy amennyiben az nem lehetséges külföldön kapott kezelésre; 

b) az országban vagy külföldön egészségügyi intézményben kapott kezelésre;  

c) protézisek, ortézisek és egyéb orvosi eszközök az országból vagy külföldről; 

d) a kezelést biztosító egészégügyi intézményhez történő szállítás oda-vissza, a helyi rendőr 

részére és egy kísérő részére, ha a helyzet úgy kívánja. 



(2) a 67. cikkely (1) bekezdésének b)-d) részében előírt kockázatok valamelyike esetén, a 

helyi tanács/Bukarest Főváros Főtanácsa által jóváhagyott költségvetésen belül, a helyi 

rendőr részére, és a kártérítés összege: 

a) a kifizetés napján 10.000 eurónak megfelelő összeg lejben  - I. fokú rokkantság esetén; 

b) a kifizetés napján 8.000 eurónak megfelelő összeg lejben – II – fokú rokkantság esetén; 

c) a kifizetés napján 6.000 eurónak megfelelő összeg lejben – III –fokú rokkantság esetén  

(3) A 67. cikkely (1) bekezdésének e) részében említett esetben adható kártérítés,  20.000 

euró összegig, a kifizetés napján annak megfelelő összeg lejben történő kifizetése az elhunyt 

helyi rendőr családja részére. 

(4) A 67. cikkely (1) bekezdésének f) részében említett esetben adható kártérítés összege,  

nem haladhatja meg a helyreállítási vagy  megsemmisülés esetén annak pótlásához szükséges 

összeget. 

69. Cikkely  

(1) A jelen keret-szabályzat alapján adott kártérítések speciális támogatási formának 

minősülnek. 

(2) A 68. cikkelyben említett kártérítéseket valamennyi biztosított eseményre külön-külön 

adják.  

(3) A 68. cikkely (4) bekezdésében említett kártérítések nem adhatók abban az esetben, ha a 

67. cikkely (1) bekezdésének f) részében említett kárra csak részleges fedezet van vagy teljes 

fedezetre magán biztosítást kötöttek.  

70. Cikkely -  

A jelen keret-szabályzat alapján, a kártérítésként fizetett összegekre, a helyi közigazgatási 

hatóságok, lépéseket tesz a befizetett összegek behajtására, a kárt okozó személyektől. 

  



VIII. FEJEZET 

A vagyon, a szerződésekből eredő jogok és kötelezettségek rendezése 

71. Cikkely –  

a közösségi rendőrségi szervek vagyonát, a jelen keret-szabályzat hatályba lépésétől számított 

10 napon belül, megalakulnak, a polgármester/főpolgármester rendelkezésére felállított 

leltárbizottságok 

 

annak érdekében, hogy a helyi rendőrség átvegye a területi közigazgatási 

egységektől/alegységektől, amelyekben ez, mint, jogi személyiséggel rendelkező, helyi 

érdekű közintézményként szerveződve kezeli,  

72. Cikkely –  

(1) A 71. cikkely szerint létrejött bizottságok a (köz)rendőrséggel kötött szerződésekből eredő 

jogokat és kötelezettségeket elemzik és ezzel kapcsolatban tájékoztatják a polgármestert, 

illetve a 2010. évi 155. számú Törvény hatálybalépése következtében lehetséges módosítási 

javaslatokat tesznek a szerződésekre vonatkozóan.   

(2) Az (1) bekezdésben említett jogokat és kötelezettségeket, a jelen keret-szabályzat 

hatályba lépésétől számított 90 napon belül, a helyi rendőrség veszi át a meglévő személyi 

állomány keretén belül.  

(3) abban az esetben, ha a helyi rendőrség nem rendelkezik elegendő állománnyal, a 

közrendőri állomány által biztosított dolgokat, a jogszabályoknak megfelelően, egyéb 

biztonsági rendszerekkel kell biztosítani.  

73. Cikkely – 

A helyi rendőrség műszaki-anyagi biztosítása, területi közigazgatási egységek/alegységek 

szintjén a helyi tanácsi határozatok által megállapított saját szabályozás szerint történik.   

IX. FEJEZET 

  



Befejező rendelkezések  

74. Cikkely – 

a közrendőri állomány, illetve az építkezési rendért, környezetvédelemért és kereskedelemért 

felelős polgármester/főpolgármester szakapparátusához tartozó állomány átvétele érdekében, 

a 2010. évi 155. számú Törvény 4. cikkelyének (6) bekezdése szerint, a helyi közigazgatási 

hatóságok kötelesek, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 1999. évi 

188. számú Törvény 7. cikkelyének (4) bekezdése szerint, a Köztisztviselők Nemzeti 

Hatóságától kérni a helyi rendőri köztisztviselői funkciók, közalkalmazotti funkciókkal 

történő kitöltését (kiegyenlítését)  

75. Cikkely – 

Az 1-3 számú mellékletek a jelen keret-szabályzat részei. 

 

  



Keret-szabályzat 1.számú MELLÉKLETE 

 

A vagyonbiztonsági feladatokat ellátó helyi rendőrök és közalkalmazottak egyenruhájának 

darabjai és kopásállóságuk (maximális használati idő) 

 

Cikkszám Cikk megnevezése Maximális használati 

idő 

-év- 

1 Nyári öltözet 2 

2 Téli öltözet 3 

3 Sapka nyári öltözethez 2 

4 Sapka téli öltözethez 3 

5 Barett 2 

6 Baseball sapka 2 

7 Kalap (női) 2 

8 Szőrmesapka 3 

9 Nyakkendő 1 

10 Sál 3 

11 Ing 1/2 

12 Ing-blúz 1 

13 Széldzseki 2 

14 Pulóver 2 

15 Nyári bevetési egyenruha 2 

16 Téli bevetési egyenruha 2 

17 Esőkabát 3 

18 Dzseki/Szőrmével bélelt zubbony 3 



19 Bőrkesztyű 3 

20 Fekete nyári cipő 1 

21 Fekete téli cipő 2 

22 Fekete bőr csizma/bakancs 2 

23 Bőröv 6 

24 Bőrszíj 6 

25 Videokamera tartó 6 

26 Bothordozó bőrtok 6 

27 Sapka, barett, szőrmesapka, kalap és kissapka embléma 1 

28 Jelvény 1 

29 Mellkitűző 1 

30 Vállapok  

31 Bilincstok bőrből 6 

32 Fez 1 

33 Mellény 1 

34 Póló 1/2 

MEGJEGYZÉSEK: 

1. valemennyi felszerelési darabhoz megkülönböztető jelvényt biztosítanak (ruha, ing-blúz, 

széldzseki, szőrmével bélelt zubbony, pulóver, esőkabát) 

2. A használati idő lejártát követően vagy a munkaszerződés megszűnését követően, az 

egyenruha darabjai nem elidegeníthetők. 

 

  



 

Keret-szabályzat 2.számú MELLÉKLETE 

A helyi érdekű vagyonbiztonsági feladatokat ellátó helyi rendőrség és közalkalmazottak 

szolgálati egyenruhája, szolgálati igazolványa és fokazati jelvényeinek leírása 

 

A. Szolgálati egyenruha 

A helyi rendőrség szolgálati egyenruhája a következő nyári-téli viseletből áll: 

1,2. Ruha/Zubbony fekete szövetből/tergalból (munkaruha vászon) készül, nyári illetve téli 

változatban. 

Egyenes szabású, derékban enyhén ívelt (hogy teljesen elfedje a medencét). Egy gombsorban 

végződik. 

A ruházat hátulja két darabból áll, középen varrással, vágás nélkül. Oldalsó belső részén két 

rejtett zseb, hajtókával. 

A Ruha/Zubbony vállappal ellátott. A Ruhát/Zubbonyt kék színű inggel és fekete 

nyakkendővel hordják. 

A nadrág nyári-téli változatban ugyanabból az anyagból, fekete színben készül, oldalt szűrke 

hosszanti csíkkal ellátott. Jobboldalas varrással, mandzsetta nélkül, hossza a lábbeli sarkának 

felső részéig is elérhet, szélessége, a derékhoz viszonyítva 210-250 mm lehet. 

A nadrág két oldalsó és egy hátsó zárt zsebbel ellátott, hajtókával és gombbal. 

Szokványos derékpánttal készül, 4 darab 70 mm hosszú és 20 mm széles övbujtatóval, a 

derékpánt varrásánál rögzített felső résszel, belül pedig kisméretű gombokkal rögzítve, így 

lehetővé téve 50 mm-es széles öv viselését.  

A Szoknya, nyári változata, ugyanabból az anyagból, fekete színben készül. Egyenes szabású, 

szélességét a derékhoz viszonyítva szabják meg, hossza pedig 50 mm ami a térd alá ér. A 

nadrág helyett, csak a nyári kosztümmel hordható. 

3,4 A sapka esettől függően, ugyanabból az anyagból készül mint a nyári vagy téli öltözet. 

  



A teteje óvális formájú, a szélesség és hosszúság közötti 20 mm-s átmérővel, acélfonallal 

rögzítve, a forma megőrzésére. 

A keret, szalag a sapka méretéből adódik és kemény kartonból készül. 

A szalag a sapka külső részén, egy szürke, tölgyfalevelekkel hímzett szalag rögzítve. A teteje 

a sapkához illő színes anyaggal bélelve. 

A napellenzője fekete, óvális, ferdén a sapkához illesztve.  

A sapka a napellenző fölötti részén fekete, fonott dupla zsínorral ellátva. A zsínor végei sárga 

gombbal rögzítve a napellenző sarkainál. A sapka elején – középen- a szalagon, embléma. 

A helyi rendőr parancsnok sapkáját 3 sor tölgyfalevél, a szolgálati vezetők sapkáját két sor 

tölgyfalevél, a hivatalok és osztályvezetők sapkáját egy sor tölgyfalevél díszíti, a végrehajtó 

köztisztviselőké egyszerű, szimpla. 

A tölgyfalevelek szürkés-ezüst színű fémből készülnek. 

5. A baszk fekete, posztó szövetből készül, baloldalra kerül az embléma. 

6. A napellenzős sapka (baseball típusú) fekete, pamutszövetből (tercot) készül. Felső része 

több darabból készül, középen „POLIȚIA LOCALĂ” felirattal. 

Hátul állítható. 

elöl, a „POLIȚIA LOCALĂ” felirat alatt található az embléma 

7. A női kalap, fekete, textilanyagból (nemez) készül; a karima fölé, egy szalagra kerül a 

speciális embléma. 

8. A téli sapka fekete, posztó anyagból készül, két báránybundás füllel. 

Elöl a homlokot védő résznél lekerekített, oldalt a fület védő rész le- vagy felhajtható és 

gombokkal rögzíthető a sapka tetején vagy az áll alatt. 

A homlokot védő részre kerül az embléma. 

  



A helyi rendőr parancsnoki sapka bundája Astrakhan-ból (karakul - báránybunda) készül. 

9. A nyakkendő selyem szövetből készül és fekete színű. 

10. A sál, fekete, gyapjú típusú akril fonalból készül.  

11. Az ing, kék, pamutvászonból (poplin – vastag szövetű vászonkötésű anyag vagy tercot)  

készül; hosszú vagy rövidujjú. 

Az inget a kabát vagy zubbony (széldzseki) alatt nyakkendővel hordják. 

12. Az ing-blúz kék, pamutanyagból készül (poplin vagy tercot anyag), zárt nyakú, 5 

gombos; felső részén, zsebfedővel és kisméretű gombbal ellátott két foltzsebbel. 

Az ing vállappal ( a rendfokozatok elhelyezésére) készül. 

Az ing-blúzt nyaknál nyitottan (vagy nyakkendővel), deréknál a nadrágba vagy szoknyába 

tűrve hordják. Ruha alatt is hordható nyakkendővel. 

13. A széldzseki fekete, vízálló tercot anyagból készül. 

Nyaknál nyitottan, de a hajtókát felállítva csukottan is hordható; belül zippzáras és kívül 4 

gombbal ellátott. 

az alja és az ujjai gumirozottak. 

Két rejtett ferde zsebbel, zippzáras, a zsebek felett 10 mm-s láthatósági csík található. 

Belsejében jobboldalt egy gombos belső zseb található. 

Vállappal készül. 

A háta  3 részből áll, egy felső és két alsó rész, kapcsokkal. 

Hossza 100-120 mm –s méretnél nagyobb. 

14. A pulóver, fekete, lentípusú akril anyagból készül, nyakkivágással, ujjas vagy ujjnélküli 

változatban. 

Az ujjakon ugyanabból az anyagból készült karvédők. A vállaktól 5 cm-re az ujjára kerül a 

„POLIȚIA LOCALĂ” kitűző.    

  



15,16. A nyári/téli bevetési egyenruha zubbonyból és nadrágból áll és textil anyagból (tercot) 

készül, fekete színű. 

A zubbony a felső hát és elülső részen steppelt betéttel és zippzárral készül. A felső 

mellrészen két zsebfedős zsebbel ellátva. 

Álló gallérral. 

Az ujja mandzsettás és könyökvédővel ellátott. A jobboldalira egy zsebfedős zseb kerül. 

A vállapok, a zubbony anyagából készültek, egyik végén a váll-kar varráshoz rögzítve. A 

nadrág egyenes szabású, alsó része állítható, hogy a bakancsba/csizmába betürhető legyen. A 

térdeknél és a felső derékrészen betétes. A derékpánton övtartók vannak. 

A téli bevetési egyenruha dupla nem varrott, thermo (hőszigetelő) anyagból készült   

17. Az esőkabát raglán szabással készült, nyaknál nyitott,  

Elöl 4 rejtett gombbal, a deréknál állítható két fém vagy egyéb csatos övpánttal. 

Az ujja raglán szabású. Az esőkabát, a gallér alatt két rejtett, gombos (170-180 mm hosszú és 

40 mm széles) zsebbel ellátva 3 kis gombbal rögzíthető. 

A kapucni ugyanabból az anyagból készül. 

Az esőkabát fekete és vízálló textilanyagból készül.  

a bal felső részén, egy (100 mm hosszú és 30 mm széles) kívül a hajtóka alatt egy gombbal 

rögzített szalag (pánt), amelyre a rangjelzések (csíkok) kerülnek. 

18. A bundával bélelt kabát fekete, vízálló tercot anyagból készül, enyhén steppelt, levehető 

ujjakkal, a kabát szinével megegyező. 

A sportos változat, belül zippzáras és kívül gombos, galléros, rejtett zsinorral. 

deréknál és az alsó részén szintén rejtett állítható zsínorral ellátott. Oldalt (bal-jobb), alsó 

részen, két egyenes zseb, zsebfedővel, amely gombbal zárható, felső részen (bal-jobb) 

egyenes zsebek, zsebfedővel, gombbal zárható.  

A felső zsebfedő, bal oldalán, egy (100 mm hosszú és 30 mm széles) szalag (pánt), a vállrész 

felöl varrt és belülről gombbal rögzíthető, amelyre a rangjelzések (csíkok) kerülnek. 

A bundás kabát jelvénytartóval ellátott. 

A bundás kabátot derékmérethez viszonyítva határozzák meg, eltakarja a medencét. 



19. A kesztyűk fekete, bőrből készülnek. 

20. 21. A cipők fekete, bőrből készülnek, orrbetéttel, diszítés nélkül, füzővel. A nyári 

szezonra perforált cipők készülnek, a női, díszítéssel készül.  

22. A bakancsok vagy csizmák fekete, börből készülnek, orrbetéttel, gumi talppal és sarokkal, 

fűzővel vagy zipzárral ellátva.  

23. Az övpánt fekete, csík nélkül, 50 mm széles és ezüst színű fém csattal ellátva. A 

közlekedési rendőrök övpántja fehér, csík nélkül, 50 mm széles és ezüst színű fém csatra 

végződik. 

24. A szíj fekete, bőr. 

25. Videokamera tok, fekete, bőrből vagy hasonló anyagból készül, bujtatóval ellátott két 

rögzített részből áll. Hátsó része összehajtható és elől gombbal vagy patenttal zárható. Az 

övre rögzítve hordható. 

26. Bőr bottartó 

27. Az emblémát a helyi rendőrségi állomány fejfedőin hordják, egyenruhával. Ezüst színű, 

fémből vagy textilanyagból készül, kék alapon, óvális formájú, 40 mm-s átmérővel, középen 

Románia címere, tölgyfalevél kerettel. 

A helyi rendőr parancsnok, helyettes és szolgálati vezetők emblémája 3 sor tölgyfalevéllel 

keretezve, dombornyomott, középen Románia címere, felső részén dombornyomott fehér 

„ROMÂNIA” felirattal, alsó részén „POLIȚIA LOCALĂ” felirattal. 

28. A karjelvény textilből készül, alapszine kék, felső részén „POLIȚIA LOCALĂ” felirat, 

alatta a helység név, középen Románia címere, babérsorral keretezve, alul „ROMÂNIA” 

felirattal. A bal karon hordják, a teljes állomány, az egyenruha jogán és a vállvarrástól 5 cm-

re kell elhelyezni. 

29. A mellkitűző (jelvény) fémből készül, alapszine kék, felső részén „POLIȚIA LOCALĂ” 

felirat, alatta a helység név, középen Románia címere, babérsorral keretezve, alul a 

regisztrációs szám és a „ROMÂNIA” felirat. 

30. A vállapok, fekete,  textilanyagból készülnek, szürkés-ezüst szélük van, amelyre a 

rendfokozatok kerülnek. 

  



31. Bőr bilincstok 

32. A fez fekete, akril anyagból készül. 

33. A multifunkciós mellény fekete textilanyagból készül. 

34. A póló fekete, pamutanyagból készül. Galléros vagy kereknyakú, rövidujjú és vállapos. 

B. Szolgálati igazolvány 

A szolgálati igazolvány bőrutánzatból, 200 x 80 mm-s méretben készül, függőlegesen nyílik, 

a következőket tartalmazza:  

a) középen első sor – Románia trikolórja, egy 5 x 65 mm-s téglalap alakú keretben; 

b) közép felső rész, második sor – ROMÁNIA felirat, alatta – a MEGYE; 

c) harmadik sor – KÖZSÉG/VÁROS/FŐVÁROS/KERÜLET; 

d) negyedik sor, bal bekezdés – HELYI RENDŐRSÉG; 

e) negyedik sor, bal bekezdés IGAZOLVÁNY; 

f) ötödik sor szolgálati jogviszonyra utalás (HELYI 

RENDŐR/KÖZTISZTVISELŐ/KÖZKÖZALKALMAZOTT); 

g) hatodik sor bal bekezdés – igazolvány száma; 

h) ezek után egymás alatt, a tulajdonos utóneve és vezetékneve, nyilvántartási száma, az 

igazolvány kitöltésének dátuma, helyi rendőr parancsnok aláírása és az állomány bélyegzője;  

i) a jobb alsó sarokba kerül a tulajdonos fényképe; 

j) az igazolvány alsó részén 6 vízszintes mező van elkülönítve az éves láttamozásokra, 

amelyeket a helyi rendőr parancsnok ír alá 

A tulajdonos fényképe 3 cm x 4 cm –s szines fénykép (szolgálati egyenruhában/vagy helyi 

rendőrségen dolgozó egyenruhát nem viselő személyek esetében alkalmi ruhában) 

C. Rendfokozati jelzések 

a) helyi rendőr parancsnok – 3, a vállapra elhelyezett, 25 mm-s, nyolcszögletű (oktogon), 

szűrkés-ezüst színű fém vagy textil csillag 

b) rendőr parancsnok helyettes – kettő, a vállapra elhelyezett, 25 mm-s, nyolcszögletű 

(oktogon), szűrkés-ezüst színű fém vagy textil csillag 



c) szolgálat vezető – egy, a vállapra elhelyezett, 25 mm-s, nyolcszögletű (oktogon), szűrkés-

ezüst színű fém vagy textil csillag  

d) iroda vagy osztály vezető – 3 darab, a vállapra párhuzamosan, 3 mm –s távolságokra 

elhelyezett, 5 mm-s, V formájú, szűrkés-ezüst színű fém vagy textil rendfokozat 

e) vezető köztisztviselő – kettő, a vállapra párhuzamosan, 3 mm –s távolságra elhelyezett, 5 

mm-s, V formájú, szűrkés-ezüst színű fém vagy textil rendfokozat  

f) főtisztviselő – egy, a vállapra helyezett, 5 mm-s, V formájú, szűrkés-ezüst színű fém vagy 

textil rendfokozat 

g) segéd köztisztviselő  - vállap rendfokozat nélkül 

 

 

  



A keret-szabályzat 3. számú MELLÉKLETE 

A helyi rendőrök és helyi érdekű vagyonvédelmi feladatokat ellátó közalkalmazottak fegyver 

és speciális védelmi felszereltségére vonatkozó szabályok 

 

Sorsz. Tárgyak megnevezése U/M Adományozási kritériumok és elosztás 

1. Pisztoly Cpl. Valamennyi, a helyi rendvédelmet ellátó 

rendőr részére és biztonsági tevékenységet 

végző közalkalmazott részére egy-egy 

darab 

2. Nem halálos lőszerrel ellátott 

pisztoly 

Cpl. A helyi rendvédelmet ellátó valamennyi 

rendőr 40-60%-a részére és alacsony 

kockázatú biztonsági tevékenységet végző 

valamennyi közalkalmazott részére egy-

egy darab 

3. Pisztoly töltény Darab Valamennyi pisztolyhoz 24 darab 

4. Gázpisztoly töltény Darab Valamennyi gázpisztolyhoz 30 darab 

5. Rendőrbot önvédelemre  Darab Valamennyi, a helyi rendvédelmet ellátó 

rendőr részére és biztonsági tevékenységet 

végző közalkalmazott részére egy-egy 

darab 

6. Elektromos sokkoló bot Darab A helyi rendvédelmet ellátó valamennyi 

rendőr 40-60%-a részére és alacsony 

kockázatú biztonsági tevékenységet végző 

valamennyi közalkalmazott részére egy-

egy darab 

7. Rendőrbot tok (tartó) Darab Valamennyi gumibothoz egy-egy 

8. Kézi bilincs Darab Valamennyi, a helyi rendvédelmet ellátó 

rendőr részére egy-egy darab 

9. Bilincstok Darab Valamennyi bilincshez egy-egy 



10. Könnygáz spray (kézi 

permetező irritáló könnyeztető 

anyaggal) 

Darab Valamennyi, a helyi rendvédelmet 

(járőrszolgálat) ellátó rendőr részére, 

közlekedési rendőr részére és biztonsági 

tevékenységet végző valamennyi 

közalkalmazott részére egy-egy darab 

11. Láthatósági mellény (hám), 

(fényvisszaverő elemekkel 

ellátott mellény) 

Darab Valamennyi közlekedési rendőr részére 

egy-egy darab 

12. Láthatósági (Fényvisszaverő) 

elemekkel ellátott esővédő 

ruházat (blúz+nadrág)  

Cpl. Valamennyi közlekedési rendőr részére 

egy-egy darab 

13. Téli öltözet (steppelt zubbony 

és nadrág) 

Cpl. Valamennyi közrendvédelmi és 

közlekedési rendőr,illetve 

környezetvédelmi területen, terepen 

tevékenykedő részére egy-egy darab 

14. Nyári öltözet (blúz+nadrág) Cpl. 

15. Fehér kesztyűk Pár Valamennyi közlekedési rendőr részére 

egy-egy darab 

16. Láthatósági zubbony Darab Valamennyi közlekedési rendőr részére 

egy-egy darab 

17. Hideg elleni védőmellény Darab Valamennyi, terepen tevékenykedő 

közlekedési rendőr részére egy-egy darab 

18. Síp Darab Valamennyi közrendvédelmi és 

közlekedési rendőr,illetve vagyonvédelmi 

területen, terepen tevékenykedő rendőr 

részére egy-egy darab 

19. Hordozható rádiótelefon Cpl. Valamennyi közrendvédelmi és 

közlekedési rendőr,illetve vagyonvédelmi 

területen megbízott/ közalkalmazott, 

terepen tevékenykedő részére egy-egy 

darab 



20. Videokamera tartó  Darab Valamennyi vagyonbiztonsági megbízott 

helyi rendőr/ közalkalmazott terepen 

tevékenykedő részére egy-egy 

21. Szolgálati egyenruha Cpl. Valamennyi vagyonbiztonsági megbízott 

helyi rendőr/ közalkalmazott részére egy-

egy 

 

 

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK    ELLENJEGYZŐ  

A KÖZSÉG FŐTITKÁRA 

COLCER BOGDAN-IONUT    PRIPON IOAN 

[aláírás, pecsét]     [aláírás] 


