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Tisztelt Magyar Helsinki Bizottság! 

 

 

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2018. augusztus 27-én, e-mailben továbbított, 

közérdekű adat igénylése tárgyában benyújtott kérelmét – az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) 

és 29. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – megvizsgáltam. 

 

Kérelmében a fogdán kívüli kísérés és őrzés szabályairól szóló, Pest Megyei Rendőr-

főkapitányság által kibocsátott szabályozás hatályos szövegéről kér tájékoztatást. 

 

Tájékoztatom, hogy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon a fogdán kívüli kísérés és őrzés 

szabályairól a fogvatartottak befogadásával, kísérésével és őrzésével kapcsolatos feladatok 

végrehajtásáról szóló 13/2015. (XII.9.) PMRFK intézkedés rendelkezik az alábbiak szerint. 

 

„IV. 

Kísérésre vonatkozó külön szabályok 

 

38. Kísérési feladatot kizárólag átkísérési utasítás alapján lehet végrehajtani. 

 

39. Az átkísérési utasításban kell meghatározni a fogvatartott kísérésének módját, a kísérő 

őrök létszámát, fegyverzetét, felszerelését, a kényszerítő eszköz alkalmazását vagy az 

alkalmazás lehetőségét, a fogdán kívüli kísérés időpontját, helyét. A büntetés-végrehajtási 

intézetbe, törvénykezési épületbe történő kísérés esetén a felsoroltakon kívül a személy 

átvételéhez szükséges adatokat is. A kísérést elrendelő parancsnok meghatározhatja, hogy a 

kísérőőr gépkarabéllyal is legyen felszerelve. A kísérés megszervezése a kísérést végrehajtó 

rendőr parancsnokának a feladata. 

 

40. A fogvatartott fogdán kívüli kísérését és őrzését: 

 

a) bűnügyi őrizetes, előzetesen letartóztatott, valamint nyomozási cselekmény elvégzése 

érdekében kiadott elítélt és javítóintézeti nevelés alatt álló fiatalkorú esetén a fogvatartottal 
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kapcsolatos eljárást folytató nyomozó hatóság hajtja végre és az átkísérési utasítást az eljáró 

szerv vezetője állítja ki; 

b) szabálysértési őrizetes, közbiztonsági őrizetes, valamint a büntetés-végrehajtási őri-

zetbe vett elítélt esetén a fogvatartott ügyében eljáró rendőri szerv hajtja végre és az átkísérési 

utasítást az eljáró szerv vezetője állítja ki. 

 

41. Területi szervek által fogvatartottak ügyében a kísérést a kijelölt szervek állománya 

hajtja végre. Kísérési, őrzési feladatokra állományt kijelölni jogosult: 

 

a) megyei főkapitány és helyettesei; 

b) Főkapitány-helyettes (rendészeti) szervezetszerű helyettese; 

c) Főkapitány-helyettes (bűnügyi) szervezetszerű helyettese; 

d) TIK vezénylés szerinti ügyeletvezetője. 

 

A kísérés előkészítése 

 

42. Az átkísérés elrendelő előadó/parancsnoka tájékoztassa a kísérést végrehajtó személyek 

eligazítását végrehajtó parancsnokot a rendelkezésére álló, az átkíséréssel kísért személlyel 

kapcsolatos valamennyi releváns információról. 

 

43. A bűnügyi állomány a büntetés végrehajtási intézetben fogvatartott személy 

átkísérésének elrendelése előtt köteles a büntetés-végrehajtási intézetben lévő fogvatartottak 

biztonsági csoportba történő besorolásáról információt beszerezni és az átkísérést megszervező 

parancsnokot tájékoztatni. 

 

44. Eligazítás során meg kell határozni a kísérés útvonalát, kísérő őrök létszámát, 

felszerelését. 

 

45. Útbaindítás előtt ellenőrizni kell a felszerelések meglétét, működőképességét. 

 

46. Belső kísérés a fogvatartott rendőrségi létesítmény területén történő kísérése. 

Objektumon belüli kísérés az a tevékenység, melynek során a rendőrkapitányság objektumán 

belül a fogvatartottat valamelyik épületbe, gépkocsiba, udvarra, illetve onnan a fogdába kísérik. 

 

47. Objektumon belüli kísérés és őrzés megszervezése a kisérést végrehajtó alegység 

vezető-jének vagy az eljárást folytató alegység vezetőjének és az előadónak a feladata. 

 

48. Kísérés esetén a kísérés útvonalát a kísérőőr a végrehajtás előtt járja végig, vizsgálja át, 

ellenőrizze a nyílászárók zártságát, a támadásra alkalmas tárgyakat távolítsa el, polgári 

személyekkel való találkozást lehetőleg előzze meg, az eljárást, bizonyítást veszélyeztető 

körülményeket szüntesse meg. 

 

49. A kísérőőr szolgálati felszerelése: 

a) bilincs; 

b) vezetőszíj; 

c) bilincsrögzítő öv; 

d) könnygázszóró spray; 

e) gumibot; 

f) pisztoly. 
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50. A kísérést végrehajtó állomány lőfegyverrel történő felszerelése az őrzésbiztonsági 

feltételek figyelembevételével mellőzhető.  

 

51. Bilincsrögzítő öv alkalmazása alapesetben minden átkísérés során kötelező. Abban az 

esetben, ha az átkísérést elrendelő az eset összes körülményét figyelembe véve úgy dönt, hogy 

az átkísérés bilincsrögzítő öv alkalmazása nélkül is biztonságosan végrehajtható, dönthet úgy, 

hogy annak használatát mellőzzék. Ezen döntését az átkísérési utasításban – indoklással együtt 

– rögzíteni kell. A kísérő őrnél a rendszeresített felszerelésen kívül csak olyan kisméretű 

tárgyak lehetnek, amelyek a mozgásban nem zavarják. 

 

52. A kísérőőrök létszáma belső kísérés esetén fogvatartottanként egy fő hivatásos rendőr. 

A kísérőőr kiválasztásakor figyelembe kell venni a fogvatartott nemét, fizikumát, veszélyes-

ségi fokát, agresszivitását és minden olyan adatot, amely a kisérés biztonságos végrehajtását 

befolyásolhatja. 

 

53. Férfi fogvatartott kísérését épületen belül egyedül csak férfi kísérőőr végezheti. 

 

54. Épületen belüli kisérés esetén megerősített őrzést kell alkalmazni, ha az iroda ablakain 

nincs vasrács, szembesítéskor, vagy ha bármilyen okból a bilincs eltávolítása szükségessé válik. 

Megerősített őrzéskor az örök száma eggyel mindig több a fogvatartottak számánál. 

 

55. Nyomozói irodában a berendezési tárgyakat úgy kell elhelyezni, illetve a fogvatartottat 

olyan helyre kell állítani, ültetni, hogy az esetleges szökési kísérletét ezzel is meg lehessen 

előzni. Támadásra alkalmas vagy olyan tárgy, amivel a fogvatartott saját magában, vagy 

másokban kárt tehetne, nem lehet olyan helyen, ahol ahhoz hozzá férhet, vagy azt magához 

veheti. 

 

56. A fogdaőrség köteles megtagadni a fogvatartottak kiadását, amennyiben a biztonságos 

kísérés feltételeinek hiányát, vagy a fogvatartott kiadásához szükséges okmányok hiányosságát 

állapítják meg. Ilyen esetben hivatali időben a fogda- és kísérőőri alosztály vezetőjének, 

távollétében pedig a szolgálatparancsnoknak kötelesek jelentést tenni.” 

 

 

Budapest, K.m.f. 

 

 

              Tisztelettel: 

 

 

 Dr. Mihály István r. dandártábornok 

 rendőrségi főtanácsos 

                                                                                                megyei rendőrfőkapitány 
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