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ELŐTERJESZTÉS 
Rétsági Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezés 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a Rétsági Rendőrkapitányság kapitányságvezetői 
kinevezésével kapcsolatban a mellékelt megkeresést küldte Tolmács Község Önkormányzata részére. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a Rétsági Rendőrkapitányság Révész Ákos József 
kapitányságvezetői kinevezésével kapcsolatban az önkormányzat képviselő-testületének állásfoglalása 
tekintetében szíveskedjenek döntést hozni. 
 
Tolmács, 2019. május 23. 
      Tisztelettel: 
 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 
 
 
 
……/2019. (V…...) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
 
Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Rétság Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetői kinevezésre javasolt Révész Ákos József r.ezredes kinevezése ügyében kialakított 
állásfoglalása:  

A képviselő-testület – tekintettel Révész Ákos József ismertetett szakmai pályafutására, és a Nógrád 
Megyei Rendőr-főkapitány szakmai véleményére – támogatja Révész Ákos József Rétság 
Rendőrkapitányságnál történő kapitányságvezetői kinevezését. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről írásban értesítse a 
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 



 

Cím: 3100 Salgótarján Rákóczi út 40. Pf. 130.  
Telefon: 32 411-255/ 32-02; Fax: 32 411-255/ 30-02 

e-mail: nogradmrfk@nograd.police.hu  
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NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

VEZETŐJE 
 
 

 
       Tárgy: kapitányságvezetői kinevezés 
       Ügyintéző:Bakos Attiláné r. alezredes 
       Tel.: 32/ 310-458 
       E-mail: BakosAne@nograd.police.hu 

 
Hajnis Ferenc 
 
Polgármester Úr 
 
Tolmács 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Tájékoztatom, hogy a Rétsági Rendőrkapitányság állományában kapitányságvezetői feladatkör 
ellátásával megbízott Révész Ákos József r. ezredes rendőrségi tanácsos úr kinevezését 
tervezem. 
 
Révész Ákos József 1995. március 1-jén került a Balassagyarmati Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztály állományába, főelőadói munkakörbe. Hivatásos állományba történő kinevezésére ugyanott, 
1995. november 1-jén került sor, nyomozói beosztásba. Szorgalmas, kiváló munkája elismeréseként 
1997. március 01-jén főnyomozói beosztásba nevezték ki, majd 1998. január 01-jén megbízták 
ugyanott, a Bűnügyi Osztály Nyomozó Alosztályán, alosztályvezetői feladatok ellátásával. 
Kinevezésére 1998. július 01-jén került sor. Alosztályvezetőként jól összefogta a fiatal állományt, 
munkájuk színvonala folyamatosan emelkedett. 2002. augusztus 01-jével újabb kihívások elé állt, 
megbízták a Szécsényi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály vezetésével, ahová 2003. március 
01-jén ki is nevezték. 2004. július 01-jén áthelyezésre került a Balassagyarmati Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztályára, osztályvezetőnek. 2005. december 16-tól látta el megbízással 
Balassagyarmaton a kapitányságvezetői feladatokat, kinevezésére 2006. szeptember 01-jén került 
sor. 2012. szeptember 15-én kapitányságvezetői kinevezésének visszavonását követően a Nógrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság Rendelkezési állományában különböző szolgálati feladatokat látott 
el. 2014. augusztus 01-jétől a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság állományában, megbízással 
kapitányságvezetői feladatkört látott el, kinevezésére 2015. január 30-ai hatállyal került sor.  
A Rétsági Rendőrkapitányságon kapitányságvezetői feladatkörét 2018. szeptember 01-jétől látja el. 
 
 
Kossuth Lajos Katonai Főiskolai, RTF felsőfokú szaktanfolyami és Rendészeti Mesterképző 
végzettséggel rendelkezik. 
 
 
Megbízása óta Révész Ákos József r. ezredes rendőrségi tanácsos munkáját kiemelkedő szakmai 
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hozzáértéssel, nagy szorgalommal, felelősségtudattal, és eredményesen végzi. Fokozott figyelmet 
fordít szaktudásának bővítésére, illetve a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására. A kapott 
utasításokat igyekszik maradéktalanul betartani, a feladatokat önállóan, kreatívan hajtja végre 
parancsnoka, valamint a szakmai ellenőrző szervek megelégedésére.  
 
Szoros, szakmai alapokon nyugvó kapcsolatot alakított ki és tart fenn a társszervek vezetőivel, 
önkormányzatokkal és a polgárőr szervezetekkel.  
 
Családi élete rendezett. 
 
Magas szintű szakmai és emberi tulajdonságai alapján alkalmas a Rétsági Rendőrkapitányság 
vezetői feladatainak ellátására. Kinevezését megelőzően – hivatkozással az 1994. évi XXXIV. tv. 
8. § (2)-(3) bekezdésére – szükséges kikérni az illetékességi területen működő települési 
önkormányzatok képviselő-testületeinek véleményét.  
Fentiekre tekintettel kérem, hogy Révész Ákos József r. ezredes rendőrségi tanácsos 
kapitányságvezetői kinevezésével kapcsolatosan az önkormányzat képviselő-testületének 
állásfoglalásáról lehetőségéhez mérten soron kívül, de legkésőbb 2019. május 15–ig írásban 
tájékoztatni szíveskedjen. 
 
 
Salgótarján, 2019. április 25. 
 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

DR. NAGY LÁSZLÓ r. dandártábornok 
rendőrségi főtanácsos 
rendőrfőkapitány 
 

 
 


