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Budapest 

 

Tisztelt Magyar Helsinki Bizottság! 

 

A 2018. augusztus 24-én érkezett, a fogdán kívüli kísérés és őrzés szabályairól rendelkező 

megyei szintű, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság által kibocsátott szabályozás 

hatályos szövegének megküldésére irányuló közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az 

alábbiakról tájékoztatom.  

 

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság állománya a fogdán kívüli kísérés és őrzés 

végrehajtását a tárgykörre irányadó jogszabályi, illetőleg az Országos Rendőr-főkapitányság 

által kibocsátott közjogi szervezetszabályozó eszközben előírt rendelkezések, így különösen a 

rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendeletben, valamint a 

Rendőrség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK utasításban, 

különösen annak X. fejezetében foglalt előírások alapján végzi. 

 

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság a fentiek figyelembe vételével a tárgykört 

érintő külön belső normatív szabályozást nem adott ki, a fogdán kívüli kísérés tekintetében 

csak a fogvatartás egyes kérdéseiről szóló 9/2018.(V.17.) BKMRFK intézkedés 69. pontja 

tartalmaz szabályozást, az alábbi tartalommal: 

 

„69. A fogvatartottak objektumon kívül történő kísérését, szállítását a fogvatartás alapját 

képező ügyben eljáró szerv hajtja végre. Amennyiben az ügyben eljáró szerv kísérési feladatok 

ellátására nem jogosult (így különösen bíróság, ügyészség), akkor a kísérést az ügyben eljáró 

szerv székhelye szerint illetékes rendőrkapitányság állománya köteles végrehajtani.” 

 

K.m.f. 

Tisztelettel: 

 

 

Dávid Károly r. dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos 
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