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BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szám: 12.410/959.

F O G D A S Z A B Á L Y Z A T

I .

A L A P E L V E K

1. A  Szabályzat hatálya kiterjed; a budapesti, valamennyi megyei főkapi
tányság, valamennyi városi, járási, kerületi kapitányság fogdájára, a pol. 
nyomozó, társ. tul. védelmi, bűnügyi szervek őrizeteseire, előzetes letar
tóztatottjaira.

2. A  fogdák a személyes szabadságukban korlátozott személyek elhelyezé- 
zésre szolgálnak.
A  fogdába való elhelyezés csak a törvényben megjelölt okokból és az 
erre jogosultak írásbeli határozata alapján történhet.
Ilyen határozathozatalra jogosultak: bíróság, ügyészség, rendőri szervek 
vezetői, politikai nyomozó, társadalmi tulajdonvédelmi és bűnügyi osz
tály (alosztály) vezetők, rendőri szervek ügyeletes tisztjei.

3. A  fogdában való őrzésnél maradéktalanul érvényesíteni kell:

a) a szocialista törvényességet,
b) a nyomozás érdekeit,
c) az őrizet biztonságát,
d) a rendet, fegyelmet és tisztaságot.

A  rendőri szervek, a politikai nyomozó, társ. tul. védelmi, bűnügyi, köz- 
rendvédelmi vezetők, fogdaparancsnokok, személyőrző és kísérők ezen 
elvek maradéktalan érvényesüléséért személyükben felelősek.

4. A  fogdákban a szolgálatot és az őrzést —  úgy a politikai, mint a köz
törvényes őrizetesek tekintetében —  egységes elvek szerint kell megszer
vezni. A z őrizetesek őrzését egy őrség végzi, azonban a politikai őrize
teseket elkülönítve kell őrizni az egyéb őrizetesektől.

5. Szigorúan tilos az őrizetbevett személyt fogdahelyiségen kívül (pl. nyo
mozó) szobájában fogva tartani.

6. A z őrizetbevett személy felügyelet nélkül a legrövidebb időre sem ma- 
radhat.
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A  S Z E M É L Y Ő R Z É S T  ÉS K IS É R É S T  E L L Á T Ó  
K Ö Z R E N D V É D E L M I B E O S Z T O T T A K

II.

7. Személyőrzést és kísérést ellátó közrendvédelmi beosztott (továbbiak
ban fogdaőr) a rendőrségnek olyan tagja, aki a fogdában elhelyezett sze
mélyek őrzését és kísérését látja el.

8. A  fogdák őrzését csak az erre a szolgálatra beosztott, politikailag és 
szakmailag megfelelően képzett, többévi szolgálattal rendelkező fogda
őrök láthatják el.

9. A  budapesti és a megyei rendőrfőkapitányságok fogda őrzését, külön -  
ezzel a feladattal megbízott, —  függetlenített fogdaparancsnok és helyet
tes (továbbiakban fogda pk.) vezetésével működő, meghatározott lét
számú fogdaőrség látja el.

A  fogdaparancsnok és helyettese 24 órás váltással teljesít szolgálatot.

10. A  városi, járási, kerületi rendőrkapitányságok fogdáinak őrzését az erre 
a szolgálatra rendszeresített fogdaőrök látják el. Parancsnok a rangidős 
rendőr.

11. A  fogdaépület az őrszolgálat ellátása szempontjából őrhelynek tekin- 
tendő.

12. Állományilag a Budapesti Rendőrfőkapitányság fogdaőrsége a főkapi
tányság épületparancsnokságához,

—  a megyei főkapitányságok, városi, járási, kerületi kapitányságok fogda
őrsége a helyi központi rendőrőrshöz tartoznak.

13. A  Budapesti Rendőrfőkapitányság fogdaőrsége, a Budapesti Rendőrfő
kapitányság épület-parancsnokának,

—  a megyei főkapitányságok fogdaőrségei a megyei főkapitányság Köz- 
rendvédelmi Osztályvezetőjének,

— a városi, járási, kerületi kapitányságok fogdaőrségei a helyi rendőrőrs 
parancsnokának vannak közvetlenül —  szolgálatilag, fegyelmileg aláren
delve.

14. A  budapesti és megyei főkapitányságok fogdaparancsnokai őrsparancs
noki dicsérő és fenyítő jogkörrel rendelkeznek a beosztottak felé.

A  járási, városi, kerületi fogdaőrségek felett a dicsérő, fenyítő jogkört 
az illetékes őrs parancsnoka gyakorolja.
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15. Oktatást a budapesti és megyei főkapitányságok fogdaőrség parancsno
kai önállóan szervezik a központi utasítás szerint,

— a járási, városi, kerületi fogdaőrségek beosztottait az Örs oktatásába
kell bekapcsolni. 

16. A  fogdaparancsnokok, illetve a fogdaőrök az alábbi feladatokat kötele
sek végrehajtani:

a) írásbeli határozat alapján foganatosítják a fogdákban való elhelye
zést és szabadítást. írásbeli határozat nélkül a fogdában való elhe
lyezés és szabadítás tilos.

b) Leltárba foglalják az őrizetestől, letartóztatottól (továbbiakban őri
zetes) a fogdába való befogadás alkalmával megőrzésre átadott tár
gyakat, okmányokat és azokat megőrzik.

c ) Kötelesek megvalósítani a biztonságos és szabályszerű őrzést, meg
előzni mind en rendkívüli eseményt. Biztosítsák, hogy a fogdába ille
téktelenek be ne léphessenek. A  fogdába csak az ellenőrző elöljárók, 
azok megbízottai, az illetékes ügyész és annak felettese léphet be, 
illetve tartózkodhat ott.

d) A  fcgdaőr a zárkákat állandóan zárvatartani és legalább óránként 
a kémlelőlyukon keresztül vagy szükség esetén a zárkába való belé
pés útján is ellenőrizni köteles. A z ellenőrzés célja: szökés, öngyil
kosság, összejátszás, zendülés és egyéb szabálytalanság megelőzése. 
A z illetékes vezető elrendelheti a zárkák sűrűbb ellenőrzését is.

e) A  fogdaőrnek leváltásig tilos elhagynia őrhelyét.

f)  A  fcgdaőr az őrizetesekkel a „Szabályzatban” megjelölt eseteken 
kívül nem beszélhet, különösen nem adhat vagy kérhet felvilágosítást 
az őrizetes által elkövetett bűncselekményre vonatkozóan. A z őrize
tes részére, illetőleg az őrizetestől semmiféle szóbeli vagy írásos üze
netet át nem adhat, vagy vehet.

g) A  fogdaőr szolgálata közben szerzett észleleteit, az őrizetes személy 
kívánságát és kérelmét köteles közölni parancsnokával. A  fogdapa- 
rancsnok köteles ezeket jelenteni a szerv vezetőjének, politikai nyo
mozó, társ. tul. védelmi, bűnügyi osztály (alosztály) vezetőnek, vagy 
hivatalos időn túl az ügyeletes tisztnek (továbbiakban illetékes 
vezető).

h) A  fogda egyes zárkáiban történő elhelyezésnél, a fogdából kihallga
tásra történő felkísérésnél, a fogdában elhelyezett személyek étkezé
sére és elhelyezésre vonatkozó intézkedéseknél a fogdaparancsnok és 
fogdaőr az illetékes vezető utasításait köteles végrehajtani. Ha
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ügyészségi, bírósági határozat alapján kell őrizetest befogadni, a 
fogdapk. fogdaőr kérje az: illetékes vezető utasítását az őrizetes be
fogadására, elhelyezésére.

i) A z őrizeteseket szidalmazni, vagy bántalmazni szigorúan tilos. Tilos 
az önkényes fenyítés, vagy kedvezmény megvonás alkalmazása, ille- 
tőleg a jogtalan kedvezmények adása. A  fogdaparancsnok minden 
elkövetett és tudomására jutott bántalmazásról, rendellenességről 
azonnal köteles írásban jelentést tenni az illetékes vezetőnek.

j )  A  fogdaparancsnok, fogdaőr gondoskodni köteles a fogdában érvény
ben lévő napirend szigorú betartásáról.

k) A  fogdaparancsnok naponta reggel 9 óráig a politikai nyomozó, társ. 
tul. védelmi, illetve bűnügyi osztály (alosztály) vezetőjének írásbeli 
jelentést köteles tenni a fogdában elhelyezett személyek számáról az 
alábbiak szerint:
a) név,
b) ügyiratszám,
c ) az őrizetbevétel kezdő ideje és lejáratának napja,
d) az őrizetbevétel oka,
e) az előzetes letartóztatás elrendelésének és lejárásának napja.
f)  egyéb megjegyzések.

l) A  fogdaparancsnok, illetve a fogdaőr az esetleges szökésről, annak 
kísérletéről és minden súlyosabb rendellenességről haladéktalanul 
jelentést köteles tenni az illetékes vezetőnek. Saját hatáskörében a 
jelentés megtételéig is a szükséges intézkedéseket köteles megtenni.

m) A  fogdaparancsnok, fogdaőr a felügyeletet ellátó illetékes ügyész
nek, illetve felettesének köteles rendelkezésére bocsátani az őrizete
sekre vonatkozó nyilvántartásokat és okiratokat. Továbbá biztosítani 
kell, hogy az ügyész a zárkavizsgálatokat zavartalanul és mindenféle 
korlátozás nélkül megtarthassa.

n) A  fogdaparancsnok, fogdaőr a napirendet, valamint az őrizetes köte
lességeit és jogait a fogdában való elhelyezés alkalmával ismertetni 
köteles az őrizetbe helyezett személyek előtt.

o) A  fogdaparancsnok a 72 órás őrizetbentartás és az előzetes letartóz
tatás lejártakor intézkedni köteles az illetékes vezetőnél a törvényes 
meghosszabbítás kieszközlése érdekében, vagy a szabadonbocsátási 
utasítás elkészítéséért és a fogda részére történő leadásáért. A  lejárt 
őrizetbevétel, előzetes letartóztatás, meghosszabbítása, vagy a szaba- 
dítás elmulasztása miatt a felelősség az illetékes vezetőt terheli, a 
fogdapk., a jelentés elmulasztásáért felelős.
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A  FO G D A ő R Ö K  S Z O L G Á L A T A

III.
17. A  fogdaőrök szolgálatukat 24 órás váltással látják el 4 órás váltási rend

szerrel. őrségváltás ideje reggel 08 óra. Váltáskor a fogdaparancsnok kö
teles a fogdaőröket feladataikra vonatkozóan eligazítani, csak ezután tör
ténhet meg a szolgálat átadása, átvétele.

18. A zon városi, járási, kerületi kapitányságon, ahol két fő fogdaőr teljesít 
szolgálatot, a szolgálat ellátás ugyancsak 24 órai váltással történik.
A  szolgálatos fogdaőr 24 órán keresztül köteles szolgálatot teljesíteni. 
Meg kell azonban számára engedni, hogy napközben, délben és este meg
felelően pihenhessen, étkezhessen. Ilyen esetben helyettesítéséről az ille
tékes őrs parancsnoka gondoskodjon. Általában a fogdaőr helyettesítésé
ről mindig gondoskodni kell olyan esetben, amikor az szolgálatilag kény
telen a fogdát elhagyni (pl. étel felvételezés, felkísérés, egyenkénti sétál- 
tatás) és a fogdában a kikísért őrizetesen kívül még visszamarad őri
zetes.
Járási, városi, kerületi kapitányságok fogdaőreit abban az esetben, ami
kor a fogdában nincs őrizetes, a kapitányság székhelyén lévő rendőrőrs 
parancsnoka vezényelje ki helyi őrszem, járőr vagy egyéb szolgálatra.

19. A  fogdaőrségek fegyverzete: géppisztoly, pisztoly, gumibot. Kíséréskor, 
a kísérést elrendelő parancsnok határozza meg a fegyverzetet (pisztoly, 
géppisztoly, stb.)
A  fogda belső körletében szolgálatban lőfegyvert viselni tilos. A  rend
szeresített lőfegyvereket a fogdairodában jól zárható szekrényben kell tar
tani.
A  fogda belső helyiségébe lőfegyverrel belépni — beleértve az ellenőr
zőket is —  tilos. A  lőfegyvert előzőleg a fogda irodájában le kell adni. 
Ruházat: a mindenkori időjárásnak megfelelően előírt szolgálati öltözet.

20. Személyőrző és kísérő szolgálatot ellátók a fogdahelyiség mellett lévő 
külön szobában helyezendők el. Abban az esetben, ha ez nem lehetsé
ges. akkor az adott épület körletében kell részükre külön helyiséget ki
jelölni.

IV .

B E FO G A D Á S  ÉS SZA B A D O N B O C SÁ TÁ S

21. A  fogdaparancsnok, fogdaőr a fogdába csak bíróság, ügyészség, rendőri 
szerv vezetője, politikai nyomozó, bűnügyi, társ. tul. védelmi osztály (a l
osztály) vezető és az ügyeletes tiszt által jóváhagyott őrizetbevételi hatá-
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rozattal, illetve az ügyész által jóváhagyott előzetes letartóztatási határo
zattal beutalt személyt helyezhet el.

22. A z őrizetbevételi határozatnak tartalmaznia kell —  a 8/1958. Legf. Ü. 
számú utasítás 38. pont (2 )  bek. alapján —  az eljáró hatóság megjelö
lését, az ügy számát, a terheltnek a Bp. 94. §-ban megjelölt személyi 
adatait, továbbá annak a bűncselekménynek megjelölését, amely miatt 
az őrizetbevételt elrendelték, valamint az őrizetbevétel indokát, illetve fe
lettes parancsnok utasítása esetén ennek a körülménynek a megjelölését. 
A  hiányos határozatot a fogdaparancsnok, a fogdaőr, kiigazítás végett 
terjessze vissza az ügy előadójához.

23. Az őrizetbentartásnak alábbi formái lehetségesek:

a) Igazgatási őrizet: leghosszabb időtartama 24 óra (1955. 22. tvr.).

b) Közbiztonsági őrizet: leghosszabb időtartama ügyészi jóváhagyás nél
kül 72 óra.

c ) Bűnügyi őrizet: leghosszabb időtartama 72 óra.

d) Előzetes letartóztatás.

24. A z őrizetesek zárkába történő beosztása tekintetében az illetékes vezető 
utasítása az irányadó. A  fogdaparancsnok, fogdaőr az illetékes vezető 
előzetes jóváhagyása nélkül az egyes őrizeteseknek zárkába való beosz
tási rendjét nem változtathatja meg.

25. A z őrizetbe veendő, illetve előzetes letartóztatásba helyezendőt az őrizet
bevétel, előzetes letartóztatás foganatosítása és a fogdába való elhelyezés 
előtt, de legkésőbb a befogadástól számított 24 órán belül rendőrorvossal 
illetőleg tiszti orvossal meg kell vizsgáltatni. A  vizsgálatnak különösen 
arra kell kiterjednie, hogy egészségi szempontból nincsen-e akadálya 
annak, hogy őrizetbe, illetőleg előzetes letartóztatásba vegyék. A z orvosi 
vizsgálat alkalmával azt is meg kell állapítani, hogy nem sérült-e az őri
zetbe, illetőleg előzetes letartóztatásba helyezni szándékolt személy. A z 
orvosi vizsgálat kötelező a szabadonbocsátás vagy a más hatósághoz való 
átkísérés előtt is.

Ha befogadáskor az orvosi vizsgálat alapján kórházi kezelés és ápolás 
szüksége merül fel, az 55/a pont szerint kell eljárni.

26. A z őrizetbevételi, illetve előzetes letartóztatásról rendelkező határozatot, 
valamint az orvosi bizonyítványt a fogdakönyv mellékleteként kell ke
zelni.

27. A  fogdaparancsnok, fogdaőr köteles fogdakönyvet vezetni.
A  fogdakönyv az alábbiakat tartalmazza:
a) sorszám,
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b) név, személyi adatok (születési hely, év, hó, nap, anyja neve, lak
címe, múltbeli és jelenlegi foglalkozása, családi körülményei),

c ) őrizetbevétel időpontja (év, hó, nap, óra, perc), valamint az őrizetbe
vételt, előzetes letartóztatást elrendelő határozat száma,

d) az ügy előadója,

e) szabadonbocsátást elrendelő határozat időpontja, (év, hó, nap, óra, 
perc) valamint a határozat száma,

f)  megjegyzések.

28. A z ügyeletes tiszt őrizetbevételi határozatát a hivatalos idő megkezdése
kor jóvá kell hagyatni az illetékes vezetővel.

29. Mind az őrizetbevételt, mind pedig az előzetes letartóztatást elrendelő 
határozatot el kell látni a szerv körbélyegzőjével.

30. A  fogdába való elhelyezésnél az alábbiakat kell figyelembe venni:

a) minden esetben elkülönítendők a férfiak a nőktől, a fiatalkorúak 
a felnőttektől;

b) egy ügyben szereplő őrizeteseket nem szabad egy zárkában elhe
lyezni;

c ) fertőző betegeket és tetveseket a fogdában elhelyezni tilos. Fertőző 
beteg k orvosi kezeléséről, illetve a tetvesek fertőtlenítéséről azonnal 
gondoskodni kell. Ennek végrehajtásáig az ilyen őrizeteseket elkülö
nítve kell őrizni, az e célra kijelölt vagy alkalomszerűen kiürített zár
kában.

31. A z előzetes letartóztatásba helyezett személyeket a megyei (budapesti) 
rendőrfőkapitányság bűnügyi technikusai kötelesek az előírt nyilvántar- 
tásbavétel céljából —  a bűnügyi nyilvántartási utasítás előírásai szerint

—  lefényképezni, valamint ujjnyomatlapjukat kiállítani.

32. A  fogdaparancsnok, fogdaőr az őrizetestől még a zárkába való bo
csátás előtt köteles a fogdairodán elvenni minden olyan tárgyat, amely 
az őrizetes birtokában van. Különösen figyelemmel kell lenni az olyan 
tárgyakra, amelyekkel az őrizetes magában vagy másban kárt tehet. így 
el kell venni nadrágtartóját, szíjját, cipőfűzőjét, gyufát, szemüvegét, stb. 
Különös gondossággal kell kutatni kések, zsilettpengedarabok, méreg után. 
E l kell venni a cigarettát, irónt, szórakoztató tárgyakat. Szemüveg csak 
nyomós indok esetén, kizárólag rendőrorvosi rendeletre maradhat az őri
zetesnél.

33. A  fogdaparancsnok, fogdaőr ilyen tárgyak létéről a ruházat alapos át
vizsgálása után győződjön meg.
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34. A z őrizetes ruházatát kihallgatás után vagy egyébként, amikor bármely 
okból a zárkába visszaérkezik, még a zárkába való bebocsátás előtt min
den esetben ismételten át kell vizsgálni. Ettől függetlenül is, az őrizete
sek ruházatát naponta ellenőrizni kell. A z elrejtett tárgyak felkutatása 
érdekében a zárkákat naponta át kell vizsgálni. Ugyancsak ellenőrizni 
kell a sétára való felkészülést is. A  s éta befejeztével úgy az őrizeteseket, 
mint a fogdahelyiségeket ismételten át kell vizsgálni. A  ruházat átvizsgá
lásánál a személymotozás módszereit kell alkalmazni. A  zárkába való 
bebocsátás előtt a ruházat átvizsgálását férfiaknál férfi, nőknél nő végez
heti. Ahol női motozó rendszeresítve nincs, az illetékes vezető jelöli ki 
esetenként a szerv női dolgozói közül azt, aki a ruházat átvizsgálást végre
hajtja.

35. A  ruházat első alkalommal történő átvizsgálásánál a fogdaparancsnokon, 
fogdaőrön kívül még egy rendőrtanúnak is jelen kell lennie.

36. A  ruházat átvizsgálása alkalmával talált, valamint az őrizetes által át
adott tárgyakról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben fel kell tüntetni 
az átvett, illetve elvett tárgyakat. A  jegyzőkönyvet köteles aláírni az át
vizsgálást foganatosító rendőr, a rendőrtanú és az őrizetes (1 . sz. mel
léklet).

37. A  jegyzőkönyvet 2 példányban kell elkészíteni. A z első példányát a 
tömbfüzetből ki kell szakítani és abban a csomagban kell elhelyezni, 
amelyben az őrizetestől elvett, illetve átvett tárgyak vannak. A  jegyző
könyv második példánya az összefűzött és sorszámmal ellátott tömbfü
zetben marad.

38. A  jegyzőkönyvet akkor is fel kell venni, ha az őrizetesnél semmi elve
endő ingóság nincs. Ebben az esetben ezt  a tényt kell a jegyzőkönyvben 
feltüntetni.

39. A  fogdaparancsnok, fogdaőr az őrizetestől elvett, s a jegyzőkönyvben 
feltüntetett tárgyakért fegyelmileg és anyagilag felelős.

40. A  ruházat átvizsgálása során előkerült bűnjelek lefoglalása végett az 
illetékes vezetőnek jelentést kell tenni.
Ezt a tényt is fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben.

41. Ha az őrizetes értéktárgyakat ad át vagy ilyet vesznek el tőle (pénz, 
arany, vagy egyéb ékszer, óra, stb.) úgy azokat a jegyzőkönyvben tüze
tesen meg kell jelölni, páncél-, vagy lemezszekrényben kell őrizni. A z 
elvett értéktárgyakat az értékkezelőnek kell átadni, elismervény ellenében. 
A z elismervényt a jegyzőkönyv visszamaradó példányához kell csatolni.

42. Ha az őrizetest szabadonbocsájtják, személyi tárgyait (értékeit) a jegyző
könyv szerint vissza kell részére adni. A z átvételt a szabadonbocsátott 
személy a jegyzőkönyv másodpéldányán aláírásával igazolja. 
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43. Ha az őrizetest az ügyészségre vagy más rendőri szervhez, illetőleg to
vábbi őrzés végett a börtönparancsnoksághoz kísérik át, személyi tárgyait 
(értékeit) a jegyzőkönyv első példányával együtt az őrizetes átvételére 
jogosult személynek kell átadni. A z átvevő az átvételt a jegyzőkönyv 
alján leszakítható szelvényen igazolja. Ezt az elismervényt a rendőrségnek 
az átkísérést foganatosító tagja köteles megőrzés végett visszaadni a fog
dának, a fogdaparancsnok, fogdaőr ezt a jegyzőkönyv másolatához csa
tolja.

V .

N A PIR E N D

44. A  fogdaparancsnok, fogdaőr a rend és fegyelem biztosítása érdekében 
köteles az alábbi napirendet maradéktalanul érvényesíteni:

45. A  fogdában az őrizetesek számára reggel 6 órakor ébresztőt kell elren
delni. A z ébresztő —  ahol erre mód van —  villanycsengő igénybevételé
vel történik. Ahol ilyen felszerelés nincs, ott a zárkaajtó kinyitásával és 
felkelésre történő figyelemztetéssel történik az ébresztés.

46. A z ébresztő után 15 percig zárkarendet kell csinálni, az őrizetesek rendbe
hozzák a zárkát. A  fogda folyosóját csak az ezzel a munkával megbízott 
házimunkás teheti rendbe.

47. Egy órával az ébresztő után történik a reggeli kiosztása. A  reggeli ki
osztását hasonlóan a többi étkezéshez, a zárkák sorrendjében kell foga
natosítani úgy, hogy az ételkiosztásnál soha ne legyen több őrizetes jelen, 
csak azok, akik egy zárkában vannak elhelyezve.

48. Gondoskodni kell arról, hogy az ételkiosztást rendben, beszélgetés nélkül 
hajtsák végre.

49. A z ebédkiosztás 13 órakor, a vacsoraosztás 19 órakor történik.
Este 21 órakor takarodót kell elrendelni.

50. Étkezés után az étkezés céljára szolgáló edények elmosogatása ugyan
csak a zárkák sorrendjében történik úgy, hogy egyszerre csak egy zár
kában e helyezett őrizetesek lehetnek jelen az edények elmosásánál. Az 
ételkiosztást  a házimunkás végzi a fogdaőr felügyelete mellett.

51. Napközben a zárkában lévő ágyakra lefeküdni csak rendőrorvosi írásbeli 
engedélyei lehet. Egyébként az ágyakon csak ülni szabad.

52. A  zárkában általában a dohányzás tilos, az illetékes vezető azonban enge
délyezheti egyes őrizetesek részére a dohányzást. A z ilyen engedélyadást 
közölni kell a fogdaparancsnokkal, fogdaőrrel.
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53. A  napirendet, az őrizetes kötelességeit és jogait a fogdában való elhe
lyezése alkalmával ismertetni kell. A  napirendet a fogdahelyiségben ki 
kell függeszteni.

V I.

A Z  Ő R IZ E T E S E K  K Ö T E L E S S É G E I ÉS JO G A I

54. Az őrizetesek az alábbi magatartási szabályok betartására kötelezettek:

a) napirend szigorú és pontos betartása,
b) egészségügyi vizsgálat,

c ) személyének igazolása,
d) engedelmesség a motozás és a ruházat átvizsgálásával kapcsolatban
e) fegyelmi vétséget megállapító magatartástól, illetve cselekménytől való 

tartózkodás,
f)  tiszteletadás,
g) mindennap rendszeres tisztálkodás.

A z őrizetes jogai

55. a) Táplálkozás és tisztálkodás. A  betegek csak külön rendőrorvosi ren
deletre igényelhetnek diétás étkezést. Amennyiben az őrizetes kórházi 
kezelésének és ápolásának szükségessége merül fel, gondoskodni keli
—  ügyészi beutalás alapján —  rabkórházba való szállításáról. Hir
telen roszullét esetén azonnali orvosi segítségnyújtásról kell gondos
kodni.

b) Minden héten egy esetben tisztasági csomagot kaphat, amely tartal
mazhat:

—  egy váltás fehérneműt,

—  szappant,

—  fogport,
—  nők részére eü. vattát,
—  szükség esetén meleg ruhát.

c ) Havonta egy esetben 3 kg súlyú élelmiszercsomagra jogosult, ameny- 
nyiben a rendőrorvos ezt szükségesnek tartja. Mind a tisztasági, mind 
az élelmiszercsomagot az őrizetes részére történő kiadás előtt át kell 
vizsgálni. A z élelmiszercsomag szeszesitalt vagy gyorsan romlandó 
élelmiszert nem tartalmazhat.
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d) A  körülményekhez képest —  ahol erre lehetőség van — megfelelő 
őrzési intézkedés mellett az őrizetesek részére naponta a levegőn egy
órás sétát kell biztosítani.

e) A z őrizetes havonta egy esetben látogatót fogadhat — ha a nyomozás 
érdekét ez nem veszélyzeteti —  akivel az ügy előadója jelenlétében 
a politikai nyomozó, illetve a bűnügyi osztály helyiségében beszélhet. 
A  látogatásra az engedélyt az ügyész adhatja meg.
A  letartóztatott levelezésével és ügyvéddel való érintkezés szabályai
val kapcsolatban a 8/1958. Legf. Ü, sz. utasítás 53. §-ban foglal
tak az irányadók.

f)  A z őrizetest a fogdával kapcsolatos ún. házi munkán kívül más 
munkára igénybevenni nem szabad.

V II .

A Z  Ő R IZ E T E S  F E G Y E L M I V É T S É G E I

56. A  fogdaparancsnok, fogdaőr, köteles a fogdában a rendet és a fegyel
met biztosítani. Amennyiben az őrizetesek fegyelmi vétséget követnek 
el, a fogdaparancsnok, fogdaőr írásban jelentést köteles tenni az illetékes 
vezetőnek.

57. Fegyelmi vétséget kell megállapítani:

a) engedetlenség,
b) tiszteletlenség,
c) szándékos vagy vétkes hanyagságból eredő károkozás,
d) csempészés, tiltott levelezés, tiltott tárgyak és pénz tartása, rejtegetése,
e) kártyázás, vagy bármilyen szerencsejáték,
f )  szeszesitalok fogyasztása, tartása vagy rejtegetése,
g) engedély nélküli dohányzás,
h) táplálkozás megtagadása,
i) tiltott beszélgetés 
eseteiben.

58. A  fegyelmi vétségről szóló jelentés alapján az illetékes vezető gondos
kodik a megfelelő büntetés kiszabásáról.

59. A  fegyelmi büntetéseket határozat formájában kell elkészíteni és — 
amennyiben a fegyelmi büntetés kedvezményelvonás, úgy jóváhagyás 
végett az illetékes ügyésznek kell bemutatni. Ügyészi jóváhagyás nélkül 
ez a fegyelmi büntetés nem hajtható végre.
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60. A  fegyelmi határozat egy példányát a fogdakönyv mellékleteként kell 
kezelni, egy példányát pedig az ügyirathoz kell csatolni.

61. A z őrizetesekkel szemben kiszabható fegyelmi büntetések:
a) figyelmeztetés,
b) kedvezmény elvonás.

62. A z őrizetessel szemben bilincselést lehet alkalmazni, ha:
—  szökésétől tartani lehet, mert szökési kísérletet hajtott végre,
—  magában vagy más személyben kárt tehet.
A  bilincselést az illetékes vezető rendeli el határozattal. A  határozatot 
az ügyésszel előzőleg jóvá kell hagyatni, kivéve ha a késedelem veszély- 
lyel jár. Ilyen esetben utólagos jóváhagyást kell kérni. A  bilincselést 
elrendelő határozatot a fogdakönyv mellett kell őrizni.
A  bilincselés a rendőrségnél rendszeresített bilinccsel történhet.

V II I .

F O G D A E L L E N Ö R Z É S

63. A  felügyeletet ellátó ügyész a fogdát a nap bármelyik szakában minden 
korlátozás nélkül ellenőrizheti. A z őrizetesekkel —  kívánsága szerint — 
a fogdaparancsnok, fogdaőr jelenléte nélkül beszélhet. A z öszes fogda
iratot megtekintheti.

64. A  politikai nyomozó, a társadalmi tulajdonvédelmi, illetve a bűnügyi 
osztály (alosztály) vezetője, illetve az általa kijelölt nyomozó tiszt a 
hivatalos idő alatt naponta, az ügyeletes tiszt a szolgálata alatt leg
alább egyszer köteles a fogdát ellenőrizni. A z ellenőrzés során vizsgálni 
kell a fogdahelyiségeket, az őrizetbevételt, előzetes letartóztatás elren
delő határozatot, nem lépték-e túl a határozatban megjelölt határidőket, 
nincsenek-e határozat nélkül a fogdában őrizetesek. A z ellenőrzést v égző 
tiszt észrevételeit köteles a fogdakönybe bejegyezni.

63. A  fogda ellenőrzése során sem az ellenőrzést gyakorló ügyész, sem az 
ügyeletes tiszt a folyamatban lévő ügyre vonatkozóan a fogdában elhe
lyezett személyhez kérdést nem tehet fel. Kérdést csak az őrizet, illetve 
az előzetes letartóztatás kezdetére, lejártára és az esetleges panaszokra 
vonatkozóan lehet feltenni. A z esetleges panaszok tárgyában az ügyész 
az őrizetben lévő személyt akár a rendőrség, akár az ügyészség épületé
ben meghallgathatja.

66. A  fogdaparancsnokot, illetve a fogdaőröket a Budapesti Főkapitányságon 
az épület parancsnoka, a megyei főkapitányságon megyei közrendvé
delmi osztályvezetője, illetve helyettese, járási, városi, kerületi kapitány-

—  12 —

ABTL - 4.2. - 12410 /1959 /13



ságokon az illetékes őrs parancsnoka köteles a szolgálat ellátása, a sza
bályzat rendelkezéseinek maradéktalan betartása érdekében mind a nap
pali, mind az éjszakai órákban rendszeresen ellenőrizni.

A z ellenőrzés terjedjen ki:
—  a fogdarend betartására,
—  a szolgálat szabályszerű ellátására,
—  a politikai és szakmai oktatásra,
—  a fegyelmi helyzetre.

A z ellenőrzés nem terjedhet ki az őrizetbevétel okára, az őrizetesek elhe
lyezésére.

A  fogdaparancsnok (járások, városok, kerületek vonatkozásában az ille
tékes őrsparancsnok) a fogdaőröket a 24 órai szolgálat alatt rendszere
sen ellenőrizni köteles. A  fogdaőröket minden 4 órában legalább egyszer 
ellenőrizze, az ellenőrzés tényét a fogdaőr „Ellenőrzési kiskönyv ”-ébe ve
zesse be.

A  főkapitányok, azok helyettesei, járási, városi, kerületi kapitányságok 
vezetői hetenként legalább egyszer kötelesek a főkapitányság, illetve a 
kapitányság fogdáját ellenőrizni.

Valamennyi fogdaőr részére 2 példányban őrutasítást kell írásban készí
teni. A z őrutasítás 1 példánya a fogdaparancsnoknál (őrsparnacsnoknál) 
1 példánya a szolgálatos fogdaőrnél legyen.

IX .

F O G D A H E L Y IS É G E K R E  V O N A T K O Z Ó  S Z A B Á L Y O K

67. A  fogdahelyiség felszerelésére vonatkozó szabályokat a BM . Anyagi és 
Technikai Főosztály Vezetője 18— 2235/1958. sz. utasítása határozza 
meg.

X .

Z Á R Ó  R E N D E L K E Z É S

68. Ahol a megyeszékhelyi városi, városi és járási kapitányság őrizetesei 
közös fogdahelyiségben vannak elhelyezve a főkapitányság őrizeteseivel, 
ott a főkapitányság fogdáira érvényes rendelkezés szerint kell eljárni.

69. A z őrizetesek kísérése, a kísérésre vonatkozó és jelenleg érvényben lévő 
utasítások szerint történik. A  kíséréseket az adott városon belül a fogda
őrség köteles végrehajtani. Ha más helységbe kell kísérést eszközölni és
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erre nincs megfelelő ereje a fogdaőrségnek, a kísérésbe be kell vonni 
a helyi rendőrőrs beosztottait.

Azon járási, városi, kerületi kapitányságokon, ahol 2 fő fogdaőr van 
rendszeresítve a helyi kísérést is csak akkor eszközli a fogdaőr ha a fog
dában a kísérendő őrizetesen kívül nincs több őrizetes. Ellenkező eset
ben az ilyen kíséréseket is az illetékes őrs végezze. Kihallgatásokra való 
kísérést épületen belül a budapesti és megyei fogdáknál a fogdaőrség, 
járási, városi, kerületi fogdáknál az illetékes nyomozó végzi.

70. Jelen szabályzatot oktatás tárgyává kell tenni. A  szabályzatot köteles 
valamennyi ellenőrző elöljáró, fogdaparancsnok és fogdaőr megismerni és 
szolgálatát a rendelkezések szerint ellátni.

71. Jelen fogdaszabályzat 1959. november hó 1. napjával lép hatályba. Ezzel 
egyidejűleg az ellentétes rendelkezések, utasítások, szabályzatok hatályu
kat veszt k.

Budapest, 1959. október hó 1-én.

Galambos József s. k.
r. ezredes

BM . II. főo. vezetője

Dr. Garamvölgyi Vilmos s. k.
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes
BM . Országos Rendőrfőkapitányság Vezetője
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1. sz. melléklet

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

.............................................................. név, ................................................. ...........  lakos,
aki ...............  évben született, anyja neve: ..................................................................
őrizetbe vett, előzetes letartóztatásba helyezett terhelttől az alábbi tárgyakat 
vettem át:

1.
2.
3.
4.
5.6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14. 
13.
16.
17.
18.
19.
20.

A  fenti tárgyak átadását elismerem:
átvevő

rendőr tanú

örizetbevételem, előzetes letartóztatásom alkalmával tőlem átvett személyi 
tárgyakat hiánytalanul visszakaptam.

terhelt

A  ........................ sz. jegyzőkönyvben ..............................................................................
tételszám alatt felsorolt és ................................................................................... (név)
elvett személyi tárgyakat a rendőrség ....................... ..................................................
......................................................................  kapitányságról való átvételét elismerem.
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