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2018. november 24-én kelt, a KiMitTud weboldalon keresztül hatóságomhoz megküldött 

közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 28. § alapján az 

alábbiakról tájékoztatom: 

 

1. A Marcali Rendőrkapitányság 2013. január 01. és 2018. november 24. közötti 

időszakban 1 esetben jelölt ki ügygondnokot. 

2. Fenti időszakban eseti gyámnak, ügygondnoknak a Marcali Rendőrkapitányság részéről 

kifizetés nem történt. 

3. Ügygondnok büntetőeljárás során történő kirendeléséről a 2017. évi XC. törvény 

(továbbiakban: Be.) rendelkezik. Mivel ügygondnokot a rendőrség törvényes képviselő 

vagy vagyoni érdekelt helyett alkalmaz, így velük azonos jogaik és feladataik vannak, 

melyek a Be-ben kerültek szabályozásra.  

4. Az ügygondnok büntetőeljárás során történő díjazásáról a Be. rendelkezik, amely 

alapján közreműködéséért díjra és költségeinek megtérítésére jogosult.  

5. A Be-ben meghatározottak szerint ügygondnoknak ügyvéd, vagy ügyvédi iroda 

rendelhető ki. A Somogy Megyei Ügyvédi Kamara – kirendelhető ügyvédeket 

tartalmazó – névjegyzékéből kerül kiválasztásra az alkalmazandó ügygondnok. 

6. Amennyiben a rendőrség a kijelölő hatóság, a költségek az Országos Rendőr-

főkapitányság által a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság részére az eljárási 

költségekre biztosított keretösszegből kerülnek kifizetésre. 

7. Az ügygondnok a büntetőeljárás során közreműködéséért díjra és költségeinek 

megtérítésére jogosult, melyet számlával igazol. Jövedelmük adóköteles. 

8. Tekintettel arra, hogy ügygondnoknak ügyvéd, vagy ügyvédi iroda rendelhető ki, így az 

ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) 

rendelkezései az irányadóak végzettségük tekintetében. 

9. Panasszal a területileg illetékes Ügyvédi Kamarához lehet fordulni, ezzel kapcsolatos 

szabályokat az Üttv. tartalmazza.  

 



Tájékoztatom továbbá, hogy az eseti gyámok kirendelését a kapitányság illetékességi területén 

a Marcali Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya végzi a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 

illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet, a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és a gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet, valamint a 

polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.  

Az ideiglenes adatvédelmi szabályzatról szóló 15/2018. (V.25.) ORFK utasítás 109. pontja 

alapján az adatigényléssel kapcsolatos megkeresését a Marcali Járási Hivatal Vezetője részére 

továbbítottam. 

 

A GDPR 13. cikk, valamint az Infotv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott előzetes 

tájékoztatási kötelezettségre tekintettel tájékoztatom, hogy a közérdekű és közérdekből 

nyilvános adatigényléssel kapcsolatban benyújtott kérelmével összefüggésben kezelt adatokról 

a 29000-148/36/2018. RAV számon nyilvántartásba vett érintetti tájékoztató áll rendelkezésre, 

mely a Rendőrség internetes honlapján a http://www.police.hu/sites/default/files/2018-

05/altalanos_036_v1.0.pdf útvonalon érhető el.  

 

 

Marcali, kmf. 

 

 Tisztelettel: 

 

  Beke Mária r. őrnagy 

 mb. kapitányságvezető 
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