
2014. január-május hónapok határrendészeti helyzete 

 

 
III. 1. A határrendészeti szakterület vonatkozásában regisztrált intézkedések összetétele 
 

Az értékelt időszakban foganatosított intézkedések száma 36 143 volt, ami a tavalyi évhez képest 

7%-os csökkenést jelent. Míg a tavalyi évben 258 intézkedést regisztráltunk naponta, addig az idei 

évben 239-et. A regisztrált intézkedések 27%-át teszi ki az illegális migrációhoz kapcsolódó 

jogellenes cselekmények száma, 14%-át a visszairányítások, 11%-át a körözések és 11%-át a SIS 

találatok felfedése. 

Az összes jogellenes cselekmények száma 14%-kal kevesebb volt a 2013. évben tapasztaltakhoz 

viszonyítva. 

 

 

III. 2. Jogellenes cselekmények 

 

A határrendészeti szakterület vonatkozásában regisztrált intézkedések 74%-át (26 832 eset) a 

jogellenes cselekmények adják. A cselekmények jelentős része a szerb (7 124 eset, 27%), a román 

(11 703 eset, 44%) és az ukrán (5 132 eset, 19%) határszakaszon került felfedésre. A horvát 

viszonylatban 59%-os emelkedést (841 esetről 1 339 esetre), a mélységben 11%-os                           

(1 719 esetről 1 525 esetre), a szerb viszonylatban 30%-os, az ukrán viszonylatban 23%-os 

csökkenést regisztráltunk. A légi viszonylatban 61%-os csökkenés figyelhető meg (23 esetről 9 

esetre). 

 

 

III. 3. Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények 

 

Az értékelt időszakban illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmény 9 847 esetben került 

felfedésre (2013-ban 12 678 eset, 22%-os csökkenés). 

 

A migrációs cselekményekben a legnagyobb változás a légi viszonylatban volt (2013-ban 31 eset, 

2014-ben 80 eset, 158%-os emelkedés). A horvát viszonylatban a csökkenés 30%-os (2013-ban 204 

eset, 2014-ben 143 eset) volt, ami a legnagyobb csökkenés a viszonylati értékek között. Az ukrán 

viszonylatban 10%-os csökkenés (2013-ban 774 eset; 2014-ben 694 eset), szerb viszonylatban 

28%-os csökkenés (8 761 esetről 6 283 esetre) volt tapasztalható. 

 

A viszonylati megoszlást tekintve a legnagyobb arányt mutatja a szerb 64%-kal, ezt követi a 

mélység 14%-kal, 12%-kal a román viszonylat, 7%-kal az ukrán viszonylat és 1%-kal a horvát 

viszonylat. 
 

Illegális migrációt elkövetők főbb állampolgársági kategóriái: az afgán 1 985 fővel, a szerb 1 409 

fővel és a szír 1 193 fővel. 

 

A határrendészeti szakterület vonatkozásában a legtöbb illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes 

cselekményt az afgán állampolgárok követték el 1 985 fővel (2013-ban 892 fő). Az állampolgársági 

kategóriákat tekintve az elkövetői körben a legnagyobb arányú növekedést a szír állampolgárok 

körében regisztráltuk (2013-ban 363 fő, 2014-ben 1 193 fő; 229%-os emelkedés). 

A legnagyobb arányú, 73%-os csökkenés a koszovói (2013-ban 3 358 fő, 2014-ben 904 fő) és az 

ukrán állampolgárok körében tapasztalható (2013-ban 508 fő, 2014-ben 474 fő, 7%-os csökkenés). 

 

Az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények a következő arányban oszlanak 

meg: 

 tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértés felfedés 5 716 eset, 58%,  



 túltartózkodás (tiltott határátlépés szabálysértés BE (belső határon) elfogás ki) 1 744 eset, 

18%, 

 külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés 1 365 eset, 14%,  

 közokirat-hamisítás bűncselekmény 807 eset, 8%, 

 embercsempészés bűncselekménye 215 eset, 2%. 

 

A migrációs cselekmények 60%-a (5 873 eset) a Csongrád MRFK, 12%-a (1 162 eset) a Bács-

Kiskun MRFK, 8%-a (778 eset) a Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK illetékességi területén került 

felfedésre. 
 

III. 4. Embercsempészés bűncselekmény 

 

Az embercsempész bűncselekmények száma az értékelt időszakban 215 eset volt (2013-ban 165 eset, 

30%-os emelkedés). Többnyire a szerb viszonylatban (94 fő, 44%), a mélységi intézkedések során 

(82 fő, 38%), illetve a román viszonylatban (27 fő, 13%) fedték fel. 

Embercsempész bűncselekményt elkövetők főbb állampolgársági kategóriái: a szerb 82, a magyar 

45 fővel, a román 19, a bolgár, az ukrán és a koszovói 7-7 fővel. 

 

 

III. 5. Közokirat-hamisítás bűncselekmény 

 

Közokirat-hamisítás bűncselekmény 807 esetben került felfedésre (2013-ban 702 eset, 15%-os 

növekedés). A közokirat-hamisítások aránya országosan a szerb határszakaszon (329 eset, 41%) 

volt a legmagasabb. Az ukrán szakaszon 245 eset (30%), a román határszakaszon 113 eset (14%) 

mutatható ki. 

Közokirat-hamisítás bűncselekményt elkövetők főbb állampolgársági kategóriái: az ukrán 209 

fővel, a szerb 120 fővel, az albán 78, a román 60 fővel. 

 

 

III. 7. Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértés 
 

Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértés 5 716 esetben volt (2013-ban 9 291 eset, 38%-os 

csökkenés), a legnagyobb arányban a szerb viszonylatban kísérelték meg elkövetni (4 385 eset; 

77%), ezt követi a mélység 1 027 esettel (18%) és a román viszonylat 233 esettel (4%). A 

legnagyobb arányú növekedést, 47%-ot (2013-ban 17 fő, 2014-ben 25 fő) az ukrán viszonylatban 

regisztráltuk. 

Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértést elkövetők főbb állampolgársági kategóriái: az 

afgán 1 966 fővel, a szír 1 180 fővel, a koszovói 842 fővel, az albán 179 és a török 169 fővel. 

 

 

III. 7.a Túltartózkodás (tiltott határátlépés belső határon befelé elfogás kifelé) 

 

Tiltott határátlépés belső határon befelé elfogás kifelé 1 744 esetben volt tapasztalható az értékelt 

időszakban (2013-ban 1 277 eset, 37%-os emelkedés). A legnagyobb arányban a szerb 

viszonylatban kísérelték meg elkövetni (1 422 eset; 82%), ezt követi a román viszonylat 211 esettel 

(12%), és a horvát viszonylat 58 esettel (3%). 

Tiltott határátlépés belső határon befelé elfogás kifelé megyei megoszlása: 1 088 eset Csongrád 

MRFK (62%), 406 eset Bács-Kiskun MRFK (23%), és 101 eset a Békés MRFK esetében (6%). 

 

 

III. 8. Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés 
 

A külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma az értékelt időszakban 1 365 volt 

(2013-ban 1 243 eset, 10%-os növekedés). A legnagyobb számban a román viszonylatban (639 eset, 

47%) és az ukrán határszakaszon (367 eset, 27%) fedtük fel a szabálysértést. 



Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértést elkövetők főbb állampolgársági kategóriái: a 

román 511 fővel, az ukrán 402 fővel, a szlovák 136 fővel, a moldáv 66 fővel, valamint a szerb 39 

fővel és a török 27 fővel. 

 

 

III. 9. Visszairányítás 

 

2014. január - május hónapokban a hazánkba történő beutazás törvényben előírt feltételeinek hiánya, 

valamint jogellenes cselekmény miatt 5 199 fő külföldit irányítottunk vissza, amely 24%-kal több 

az előző év adataihoz viszonyítva. 

A visszairányítások 68%-ára a szerb, 15%-ára az ukrán viszonylatban került sor, hasonlóan a 

korábbi időszakokhoz. Míg a tavalyi évben naponta átlagosan 28 visszairányítást foganatosítottunk, 

addig az idei év ugyanezen időszakában 34-et. 

 

A visszairányítások főbb okai: az EU területén 6 hónapos időtartamon belül több mint 3 hónapos 

tartózkodás miatt 1 582 eset, támogató dokumentumok hiánya miatt 1222 eset volt regisztrálható, 

1040 esetben szerepel a SIS-ben, az érvényes vízum hiánya miatt 500 eset, 365 esetben pedig az 

anyagi fedezet hiánya volt tapasztalható. 

 

 

III. 10. Körözésfelfedések 

 

A körözés felfedések száma (208 eset) az elmúlt évhez viszonyítva 11%-os emelkedést mutat. 

Körözés felfedése a legnagyobb arányban a román viszonylatban történt 76 esetben (37%), ezt 

követi a szerb viszonylat 49 esettel (24%). A leggyakoribb felfedett állampolgársági kategóriát a 

magyar képviseli 93 fővel, a román 42 fővel, a szerb 23 fővel és az ukrán 16 fővel. A körözések 

megyei megoszlása a következőképpen alakult: Csongrád MRFK 28%, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

MRFK 19%, Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 16%, Hajdú-Bihar MRFK 13%, Békés MRFK 11%. 

 

 

III. 11. SIS találatok 

 

Az értékelt időszakban a határrendészeti kirendeltségeken a SIS rendszerben 3 904 találatot 

regisztráltunk, ez 9%-kal több az előző év azonos időszakában tapasztaltakhoz viszonyítva (3 597 

eset). A találatok viszonylatonkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult: szerb viszonylat 1 946 

eset, román viszonylat 1 566 eset és az ukrán viszonylat 237 eset. 

 

Kategóriánkénti megoszlás szerint az SIS II. R. 24. cikk (beutazási és tartózkodási tilalom hatálya 

alatt álló személyek) 1 497 fő, SIS II. H. 36. cikk (rejtett ellenőrzés) 1 237 fő, a SIS II. H. 34. cikk 

(tartózkodási hely megállapítása érdekében keresett személyek) száma 731 fő. 

A felfedett találatok főbb állampolgársági kategóriái: a román (1 009 fő), a szerb (985 fő), az albán 

(522 fő) és a koszovói (238 fő). 

 

 

III. 12. Idegenrendészeti adatok 

 

Az idegenrendészeti mutatók vonatkozásában a visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott 

átadások száma 86%-kal emelkedett (2013-ban 807 eset, 2014-ben 1 501 eset), amelyből a szerb 

viszonylat 1 107 fővel, a román viszonylat 118 fővel, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság pedig 152 

fővel részesedett. 

 

A visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott átvételek száma 21%-kal csökkent a tavalyi 

évhez képest (2013-ban 164 fő, 2014-ben 130 fő). 

 



A Dublini eljárás keretében végrehajtott átadások száma 10-ről 24-re emelkedett, a Dublini 

eljárás keretében végrehajtott átvételek száma 156-ról 268-ra nőtt az előző évhez viszonyítva.  

 

A hatósági átszállítások száma 64%-kal csökkent (2013-ban 115 fő, 2014-ben 41 fő), mind a 41 főt 

(100%) az osztrák viszonylatban regisztráltuk. 

 

Az értékelt időszakban a Rendőrség határrendészeti szerveihez összesen 3 236 menekültkérelem 

érkezett, amely 53%-os csökkenést jelent. A legtöbb kérelmet a Csongrád MRFK (2 769 fő), a 

Bács-Kiskun MRFK (332 fő), a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (55 fő), a Győr-Moson-Sopron 

MRFK (27 fő) és a Békés MRFK (20 fő) illetékességi területén nyújtották be.  

 

Rendőrségi őrzött szálláson végrehajtott őrizetek száma 2 021 volt, ez 82%-os emelkedés az előző 

év ugyanezen időszakához viszonyítva. 

 

A Rendőrség által elrendelt őrizetek száma 1 325 volt, ez 70%-os emelkedést jelent az egy évvel 

korábbi időszakhoz képest. 

 

A Rendőrség által kiutasítottak száma 1 659 volt, ami 72%-kal több a 2013-as év ugyanezen 

időszakához viszonyítva. 

 

Az értékelt időszakban a határrendészet által előállított személyek száma 35%-kal csökkent 

(2013-ban 9 318 fő, 2014-ben 6 073 fő). 

Az előállított személyek főbb állampolgársági kategóriái: afgán (1 974 fő), szír (1 113 fő), 

koszovói (820 fő) és a szerb (216 fő). 

 

A kitoloncoltak száma 1 348 volt, ami 65%-kal több a 2013-as év ugyanezen időszakához 

viszonyítva. 

A kitoloncoltak főbb állampolgársági kategóriái: a koszovói (205 fő), a szír (173 fő), a szerb (171 

fő) és az albán (143 fő). 

 

 

III. 24. Határforgalmi adatok 

 

Az értékelt időszakban 12,52 millió személyt és 4,84 millió járművet ellenőriztünk a 

határátkelőhelyeken. A határforgalomban közlekedő személyek 79%-a volt külföldi. Az átléptetett 

személyek száma 7%-kal emelkedett, a járművek száma pedig 4,9%-kal emelkedett az előző év 

hasonló időszakához képest. Az átléptetett személyek 46,1%-a román, 23,9%-a szerb, 13,9%-a ukrán 

határszakaszon lépett be. 
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