
 
GY R-MOSON-SOPRON MEGYEI REND R-F KAPITÁNYSÁG 

Cím: 9024 Gy r, Szent Imre út 2-4.  Pf.: 302 9002 

Telefon: (96) 520-008  BM: 21/16-09 Telefax: (96) 520-009, BM: 21/14-00 

 e-mail: hiv.gyormrfk @gyor.police.hu  

 

 

Tárgy: Válasz közérdekű adatigénylésére 

Hiv.szám: -  
       Ügyintéz : dr. Unger-Bernáth Gabriella ktv. 

       Tel.: 96/520-000; BM: 21/11-32 

       E-mail: ungerg@gyor.police.hu 

 

Magyar Helsinki Bizottság 

kmt+request-11525-2315edf0@kimittud.org 

 

 

Tisztelt Cím! 

 

2018. augusztus 27-én a gyormrfk@gyor.police.hu e-mail címre érkezett, az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) 
bekezdése alapján benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a 
fogdán kívüli kísérés és rzés szabályait f kapitányságunkon a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Rendőr-főkapitányság illetékességi területén található rendőrségi fogdák (Győr, Sopron) 
használatával és a fogvatartottak kísérésével, továbbá a Győri Rendőrkapitányság, a 
Rendőrőrs Pannonhalma, a Győr-Pér Kereskedelmi Repülőtér, a Soproni Rendőrkapitányság, 
a Rendőrőrs Fertőd, a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság, a Csornai 
Rendőrkapitányság, valamint a Kapuvári Rendőrkapitányság objektumában kialakított 
előállító helyiségek működtetésével, használatával összefüggő egyes feladatok 

szabályozásáról szóló 8/2015. (IV.16.) MRFK intézkedés tartalmazza.  
 

Közérdekű adatigénylésének eleget téve mellékelten megküldöm a 8/2015. (IV.16.) MRFK 
intézkedés fogdán kívüli kísérés és rzés szabályairól szóló VIII. fejezetét tartalmazó 

kivonatot.  A kivonatban szerepl  Ut1. rövidítés a 8/2015. (IV.16.) MRFK intézkedés 
alkalmazásában a Rend rség Fogdaszolgálati Szabályzatáról szóló 3/2015. (II. 20.) ORFK 
utasítást jelöli. 
 

Tájékoztatom, hogy adatigénylésének teljesítésével kapcsolatban költség nem merült fel. 
 

Győr, K.m.f. 

 

Tisztelettel: 

 

 

Csizmadia Gábor r. dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos 

megyei rendőrfőkapitány 
 

 

Melléklet: MRFK intézkedés kivonata (1 oldal) 



 

 

„KIVONAT a 08000-115/8/2015.ált számú 8/2015. (IV.16.) MRFK intézkedésből” 

 

 

VIII. FEJEZET 

FOGDÁN KÍVÜLI KÍSÉRÉS, RZÉS 

 

9. A kísérésre irányadó közös szabályok 

 

59. A fogvatartott mozgatása, belső, külső kísérése esetén a ruházatátvizsgálás során kézi 
fémérzékelő eszköz (fémdetektor) alkalmazása kötelező. A fogvatarott befogadása, 
valamint csomag érkezése esetén a küldemény címzettjének jelenlétében minden esetben 
fémdetektor alkalmazása mellett a kézipoggyász, táska, csomag átvizsgálását végre kell 
hajtani. 

 

60. Amennyiben a csomagból az őrzés biztonságára fokozott veszélyt jelentő tiltott tárgy kerül 
elő, abban az esetben a TIK ügyeletvezetőjét haladéktalanul értesíteni kell. A kézi 
fémérzékelő eszköz (fémdetektor) kizárólag kiegészítő átvizsgálási eszközként használható, 
az nem helyettesítheti, nem válthatja ki a kézi ruházat átvizsgálást, illetve a manuális 
csomagátvizsgálást. 

 

61. A használatban lévő, kísérési feladatok végrehajtásához rendszeresített eszközök (bilincs, 
vezetőszíj, bilincsrögzítő öv) műszaki alkalmasságának negyedévente történő 
felülvizsgálatára, biztonság-technikai ellenőrzésére, valamint az elhasználódott eszközök 
cseréjére a kísérőőri feladatra kijelölt rendőr parancsnoka, illetve alegységkészletbe kiadott 
eszközök esetén az alosztályvezető köteles intézkedni. 

 

62. A kényszerítő eszköz őrzésbiztonsági, műszaki alkalmasságáról, megfelelő állapotáról 
annak használója, illetve az azt közvetlenül alkalmazó rendőr is felelősséggel tartozik. 

 

10. A bels  kísérés 

 

63. A fogva tartó helyek vonatkozásában a belső kísérés biztonságos végrehajtását a helyi 

sajátosságok figyelembevételével a rendőrkapitányságok vezetői  figyelemmel az Ut1. 

129-132. pontjaiban foglaltakra  intézkedésben szabályozzák. 
 

11. A küls  kísérés 

 

64. A külső kísérés szabályait az Ut1. 129-132. pontjaiban meghatározottak alapján kell 
végrehajtani. 

 

12. A szolgálati gépjárművel történ  kísérés 

 

65. A szolgálati gépkocsival történő kísérés módját az Ut1. 135-140. pontjaiban előírtak alapján 
szükséges végrehajtani. 
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