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I. rész 

EGYÜTTES INTÉZKEDÉSEK 
 

Szám: 1/2011.   
 
 

 
A BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL  

ÉS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
 

1/2011. (OT 15.) BÁH-ORFK együttes intézkedése 
 

a  külföldiekkel kapcsolatos egyes eljárási feladatok közös végrehajtásáról szóló 1/2008. 
(V. 21.) együttes intézkedés hatályon kívül helyezéséről 

 
 
 

 
A külföldiekkel kapcsolatos egyes eljárási feladatok közös végrehajtásáról szóló 1/2008. (V. 
21.) BÁH-ORFK együttes intézkedés (a továbbiakban: Együttes Intézkedés) hatályon kívül 
helyezése érdekében kiadjuk az alábbi 
 

együttes intézkedést: 
 

1. Az Együttes Intézkedés hatályát veszti. 
 
2. Jelen együttes intézkedés 2011. október 17-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 
veszti. 
 
 
 
 

Dr. Végh Zsuzsanna 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

főigazgatója sk. 

Dr. Hatala József r. altábornagy 
országos rendőrf őkapitány sk.                             
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II. rész 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK 
 
Szám: 9792-33/2011. ált. 

 
 
 

A BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL F ŐIGAZGATÓJA  
ÉS AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 

 
 

EGYÜTTM ŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁSA 
 

a  külföldiekkel kapcsolatos egyes eljárási feladatok közös végrehajtásáról 
 
 

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal szervezeti és működési rendjének 
meghatározásáról szóló 9/2010. (IX. 29.) BM-KIM együttes utasítás Melléklete 69. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
(a továbbiakban: Rtv.) 1. § (2) bekezdés 10. pontjában, valamint a 2. § (2) bekezdés a) 
pontjában foglaltak alapján – a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényből (a továbbiakban: Szmtv.), a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 
törvényből (a továbbiakban: Harmtv.), a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényből (a 
továbbiakban: Met.), ezek végrehajtásáról szóló rendeletekből, valamint a visszafogadási 
egyezményekből, az Rtv.-ből, a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat és 
hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendeletből, továbbá a határterületről, valamint 
a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás 
szabályairól szóló 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendeletből adódó – egyes közös feladatok 
szakszerű és hatékony végrehajtása érdekében az alábbiakban állapodnak meg: 
 

I. 
Az együttműködési megállapodás hatálya 

 
1. Az együttműködési megállapodás hatálya kiterjed a Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi és területi szerveire, valamint az 
idegenrendészeti, menekültügyi feladatok ellátásában közreműködő Országos Rendőr-
főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK), a Budapesti Rendőr-főkapitányságra, a megyei 
rendőr-főkapitányságokra, a Nemzeti Nyomozó Irodára, a Készenléti Rendőrségre, a 
Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI), valamint a rendőr-
kapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre (a továbbiakban együtt: rendőrség). 
Az érintett szervek a feladatok végrehajtása során kötelesek együttműködni és egymásnak 
segítséget nyújtani. 

 
2. Az együttműködési megállapodás alkalmazása során külföldi: 

a) a Harmtv. és a Met. személyi hatálya alá tartozó személy, továbbá 
b) az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet, a külföldiek szállítása, kísérése, a 
szárazföldi kitoloncolás szervezése és végrehajtása, a légi úton történő kitoloncolás 
szervezése és végrehajtása, a visszafogadási egyezményekből adódó feladatok, a 
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menekültügyi feladatok végrehajtásának rendje, a külföldiek ellenőrzése, közreműködés a 
legálisan tartózkodó külföldiekkel kapcsolatos eljárásban, és a költségviselés rendje című 
fejezetek alkalmazása során értelemszerűen az Szmtv. személyi hatálya alá tartozó 
személy is. 

 
II. 

Külföldiek előállítása 
 
3. Az intézkedő rendőr azt a külföldit, aki az ellenőrzés során személyazonosságát nem tudta 

igazolni, a schengeni külső határhoz tartozó határterületen a rendőrség illetékes 
határrendészeti kirendeltségére, ennek hiányában illetékes rendőrkapitányságára, az RRI-n 
az erre kijelölt helyre, schengeni határterületen kívül az ellenőrzés helye szerint illetékes 
rendőrkapitányságra állítja elő. 

 
4. Ha az előállítási, illetve visszatartási időn belül megállapítható a külföldi 

személyazonossága és tartózkodásának     jogszerűsége, azonnal intézkedni kell a 
személyes szabadság korlátozásának megszüntetésére. Amennyiben az   előállítási, illetve 
visszatartási időn belül sor kerül a személyazonosításra, de a külföldi tartózkodásának 
 jogszerűsége továbbra is tisztázatlan, és vele szemben a rendőrség nem rendelhet el 
idegenrendészeti kiutasítást,  vagy 2009. január 13-át megelőzően kötött 
kétoldalú visszafogadási egyezmény alapján nem adható vissza az Európai Unió más 
tagállamának, a külföldit előzetes egyeztetést követően a Hivatal ellenőrzés helye szerint 
illetékes regionális igazgatóságára vagy kirendeltségére kell előállítani. 

 
5. Az intézkedő rendőr azt a külföldit, aki az ellenőrzés során magát lejárt vagy érvénytelen 

tartózkodásra jogosító engedéllyel igazolta, vagy az ellenőrzés során a magyarországi 
tartózkodásának jogszerűségét nem tudta igazolni, és vele szemben a rendőrség nem 
rendelhet el kiutasítást előkészítő őrizetet vagy idegenrendészeti kiutasítást, előzetes 
egyeztetést követően a Hivatal ellenőrzés helye szerint illetékes regionális igazgatóságára 
vagy kirendeltségére állítja elő. Amennyiben a külföldi kiutaztatására visszafogadási 
egyezmény alkalmazásával sor kerülhet, azonban a személy kitoloncolása aránytalanul 
súlyos gazdasági terhet jelent a magyar hatóságok számára, és a Hivatal eljárása 
célszerűbb, gyorsabb és gazdaságosabb intézkedést tesz lehetővé, a Hivatal a személyt 
további eljárás lefolytatása céljából a rendőrségtől átveszi. 

 
6. Ha a külföldi jogellenesen lépte át a Magyar Köztársaság államhatárát, vagy azt 

megkísérelte, és ezt a rendőrség az államhatáron a határforgalom ellenőrzése, valamint 
határterületen a határőrizeti tevékenysége során észlelte, és a kiutasítás végrehajtására 
visszafogadási egyezmény alapján sor kerülhet, a személyt kiutasítás céljából a rendőrség 
ellenőrzés helye szerint illetékes határrendészeti kirendeltségére, ennek hiányában 
illetékes rendőrkapitányságára, az RRI-n az erre kijelölt helyre állítja elő. 

 
7. Ha a Magyar Köztársaság államhatárát jogellenesen átlépő külföldi elfogására 

határterületen kerül sor, de visszafogadási egyezmény nem alkalmazható, vagy elfogására 
a schengeni külső határhoz tartozó határterületen kívül kerül sor, és kiutasítást előkészítő 
őrizet elrendelésének nincs helye, előzetes egyeztetést követően a Hivatal ellenőrzés helye 
szerint illetékes regionális igazgatóságára vagy kirendeltségére kell előállítani a kiutasítás 
elrendelésére vonatkozó javaslattal. Amennyiben a rendőrség a hatályos jogszabályok 
alapján egyéb intézkedéseket is alkalmazhat, a Hivatalnak történő átadás előtt mérlegeli, 
hogy az eset összes körülményének figyelembe vételével ezen intézkedésekkel a jogsértő 
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állapot megszüntethető-e, illetve attól kellő visszatartó erő várható-e, és ezt követően 
hozza meg döntését. 

 
8. Azon jogsértő külföldit, akiről a rendőrségi előállítás foganatosítása során egyértelműen 

megállapítható, hogy a törvényi előírások alapján a további eljárás lefolytatása a Hivatal 
hatáskörébe tartozik, munkaidőben (08.00 – 16.30 között) haladéktalanul, előzetes 
egyeztetést követően az intézkedés helye szerint illetékes regionális igazgatóságra vagy 
kirendeltségére kell előállítani. 

 
9. Munkaidőn kívül a rendőrség illetékes szervének a Hivatal Központi Ügyeletével kell 

felvennie a kapcsolatot, amely intézkedik az érintett régióban a készenléti ügyeletet ellátó 
munkatárs berendelésére. A Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatóságán és a Nyugat-
dunántúli Regionális Igazgatóságán ügyeleti szolgálat működik, ezért ezen igazgatóságok 
illetékességi területén történt előállítások esetén az érintett szervekkel a kapcsolat 
közvetlenül is felvehető és az előállítások közvetlenül foganatosíthatók.  

 
10. Az előállítást foganatosító szerv a külföldit átadás-átvételi jegyzőkönyvvel – az előállítás 

jellegétől és módjától függően - az alábbi okmányokkal és iratokkal együtt állítja az 
illetékes idegenrendészeti hatóság elé: 
a) a személyes szabadság korlátozásáról készült jelentés; 
b) a ruházat és csomag átvizsgálásról készült jelentés, értékjegyzőkönyv; 
c) a külföldinél talált okmányok; 
d) meghallgatási jegyzőkönyv (ha történt meghallgatás); 
e) sérülés esetén orvosi látlelet; 
f) munkaügyi hatósággal végrehajtott közös ellenőrzés során a munkaügyi hatóság által 
felvett helyszíni jegyzőkönyv, kivéve, ha a Hivatal is részt vett az ellenőrzésben;  
g) a kiutasítás elrendelésére irányuló javaslat. 

 
11. Az eljárások gyors és költség-hatékony lefolytatása érdekében törekedni kell arra, hogy a 

jogsértő külföldi meghallgatására térben és időben azonos helyen, közös tolmács 
bevonásával kerüljön sor. Tolmácsolás során távtolmácsolás is igénybe vehető (1. számú 
melléklet). 

 
12. Az előállított külföldivel szemben a Hivatal regionális igazgatósága vagy kirendeltsége az 

előállítási, illetve – a jogszabályi feltételek megléte esetén – a visszatartási időn belül 
biztosítja az idegenrendészeti eljárás lefolytatását.  

 
13. Az előállítást foganatosító szerv az illetékes idegenrendészeti hatóság indokolással ellátott 

írásbeli megkeresésére intézkedik az előállítási idő meghosszabbítására, illetve a hatóság 
írásbeli kezdeményezésére a visszatartás elrendelésére.  

 
14. A Hivatal Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságnál az előállításokat az 

igazgatóság székhelyére kell foganatosítani. 
 
15. Ha a rendőrség által tisztázatlan személyazonosság miatt kiutasítást előkészítő őrizetbe 

vett harmadik országbeli állampolgár személyazonossága megállapításra került, de a 
tartózkodásának jogszerűsége továbbra is tisztázatlan, a schengeni külső határhoz tartozó 
határterületen – a hatáskörébe tartozó esetekben – a rendőrség intézkedik a személy 
kiutasítására, egyéb esetben haladéktalanul intézkedik az idegenrendészeti eljárás 
átadására a Hivatal fogva tartás helye szerint illetékes regionális igazgatóságának.  
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16. Ha a rendőrség által tisztázatlan személyazonosság miatt kiutasítást előkészítő őrizetbe 

vett harmadik országbeli állampolgár személyazonossága az őrizet idejének lejártáig nem 
állapítható meg, illetve a kiutasítást előkészítő vagy idegenrendészeti őrizetbe vett 
harmadik országbeli állampolgárral kapcsolatban a hatásköre megszűnik, a rendőrség a 
Hivatal fogva tartás helye szerint illetékes regionális igazgatóságával történő előzetes 
egyeztetést követően intézkedik az őrzött szálláshelyen vagy a Hivatal regionális 
igazgatóságán a külföldi átadására. A rendőrség a kiutasítást előkészítő őrizet lejárata előtt 
legalább három nappal korábban, írásban értesíti az illetékes regionális igazgatóságot az 
ügy átadásáról. 

 
17. A Hivatal idegenrendészeti eljárást folytató szerve a Magyar Köztársaság területére 

illegálisan érkezett külföldinek az államhatár jogellenes átlépésével kapcsolatos 
körülményeit, valamint a személy Magyarországra jutásának útvonalára és körülményeire 
vonatkozó adatokat, információkat is tartalmazó meghallgatási jegyzőkönyv másolatát 
három napon belül megküldi az előállítás helye szerint illetékes megyei rendőr-
főkapitányság idegenrendészeti feladatokat ellátó szervezeti elemének, amely 
haladéktalanul továbbítja azt az illegális határátlépés helye szerint illetékes megyei 
rendőr-főkapitányság idegenrendészeti feladatokat ellátó szervezeti elemének, kivéve, ha 
az előállítás helye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányság illetékességi területén 
történt az illegális határátlépés. 

 

III. 
Idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet és a közösségi szálláson történő elhelyezés 

szabályai 
 

18. Az illetékes idegenrendészeti hatóság által elrendelt kiutasítást előkészítő, 
idegenrendészeti, valamint kitoloncolási őrizetet a 2. számú mellékletben meghatározott, a 
rendőrség által fenntartott őrzött szálláson kell foganatosítani. A kijelölést megelőzően a 
szállást fenntartó szervvel telefonon egyeztetni kell. Amennyiben az adott szálláson 
biztonsági vagy egyéb okból (férőhely hiánya, célszerűség, költségtakarékosság) az 
őrizetet nem lehet végrehajtani, az őrizetet elrendelő idegenrendészeti hatóság telefaxon 
történő megkeresésére munkaidőben az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti 
Főosztály Idegenrendészeti Osztálya (továbbiakban: ORFK Idegenrendészeti Osztály), 
munkaidőn túl az ORFK Főügyelete a meglévő szabad kapacitás figyelembevételével más 
őrzött szállást jelöl ki. A kijelölő szerv a szállítás költséghatékony lebonyolítása 
érdekében egyeztet az őrizet helyének kijelölése előtt a regionális igazgatóság 
illetékességi területe szerinti megyei rendőr-főkapitányságok idegenrendészeti feladatokat 
ellátó szervezeti elemeivel is.  

 
19. A békéscsabai ideiglenes őrzött szálláson kell elhelyezni a kiskorú gyermekekkel 

rendelkező családokat, a házastársakat, az egyedülálló nőket, egyéb sérülékeny 
csoportokba tartozó személyeket. 

 
20. Az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott 

menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó 
feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 2003. február 18-i 343/2003/EK 
tanácsi rendeletben (a továbbiakban: Dublin II rendelet) meghatározott eljárás (a 
továbbiakban: Dublini eljárás) keretében átvett személyeket az átvétel helye szerint 
illetékes őrzött szálláson kell elhelyezni. Amennyiben a személy átvételére a Budapest 
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Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kerül sor, az RRI Őrzött Szállásán csak az őrizet 72 
órán túli meghosszabbítását követő áthelyezéséig tartózkodhat. A hosszú távú fogvatartást 
végrehajtó őrzött szállás kijelölése érdekében – a szükséges egyeztetéseket követően – az 
eljáró hatóság írásban megkeresi az ORFK Idegenrendészeti Osztályát. A 19. pontban 
foglaltakat a Dublini eljárás keretében átvett személyek tekintetében is alkalmazni kell. 

 
21. Ha a külföldit nem a kiutasítást elrendelő hatóság veszi idegenrendészeti őrizetbe, az 
őrizetbe vételre vonatkozó határozat egy példányával telefaxon haladéktalanul értesíti a 
kiutasítást elrendelő hatóságot. A külföldi őrzött szállásra történő elhelyezéskor az azt 
fenntartó szerv részére meg kell jelölni a kiutasítást elrendelő, illetve a képviselettel 
megbízott idegenrendészeti hatóságot is. 

 
22. Szállásra történő befogadás végrehajtása során, amennyiben az őrzött szállás orvosa 

megállapítja, hogy a külföldi egészségügyi szempont alapján az őrzött szálláson 
közösségben nem helyezhető el, vagy kórokozó hordozó, illetve fertőző betegségben 
szenved, erről az őrzött szállás írásban haladéktalanul tájékoztatja az őrizetet elrendelő 
hatóságot, és ezzel egyidejűleg az orvos intézkedik az őrzött szállás elkülönítő 
helyiségében történő elhelyezéséről, vagy a betegségnek megfelelő egészségügyi 
intézménybe történő beutalásról. Az őrzött szállás orvosának, illetve vezetőjének 
tájékoztatása kiterjed arra is, hogy az őrizetet elrendelő hatóság személyzetének 
egészségügyi megóvására szükséges-e, és ha igen, milyen intézkedéseket kell tenni.  

 
23. Az őrzött szállás rendjének fenntartása, a rendkívüli események kialakulásának 

megelőzése érdekében az eljáró idegenrendészeti hatóság folyamatosan tájékoztatja a 
külföldit idegenrendészeti és menekültügyi eljárásának alakulásáról. A külföldit érintő 
rendkívüli eseményről az őrzött szállás haladéktalanul értesíti az őrizetet elrendelő 
idegenrendészeti hatóságot a szükséges intézkedések megtétele céljából. 

 
24. Az őrizettel összefüggő eljárások és szállítások során a 3-6. számú mellékletekben 

szereplő iratokat kell alkalmazni. 
 
25. A balassagyarmati közösségi szállás kötelező tartózkodási helyként történő kijelölését 

megelőzően – a szabad férőhely kapacitás tisztázása, valamint az elhelyezés 
engedélyezése érdekében – az eljáró szerv hivatali munkaidőben a Hivatal 
Idegenrendészeti Igazgatóság Kényszerintézkedési és Kiutaztatási Osztályát (a 
továbbiakban: Kiutaztatási Osztály), hivatali munkaidőn túl a Hivatal Központi Ügyeletét 
keresi meg, amely szerv tájékoztatását soron kívül adja meg. 

 
IV. 

A külföldiek szállítása, kísérése, őrzése 

 
26. Az együttműködési megállapodás II. fejezetében felsorolt esetekben a 

rendőrkapitányságra, határrendészeti kirendeltségre, illetve az RRI-re előállított külföldi – 
az idegenrendészeti eljárás lefolytatására illetékességgel és hatáskörrel rendelkező – 
idegenrendészeti hatóság elé állítása (szállítása, kísérése, őrzése) az előállítást 
foganatosító szerv feladata. Nagy létszámú elfogás esetén az előállítást előzetes egyeztetés 
alapján, a területileg illetékes őrzött szállás is végrehajthatja. A rendőrség a Hivatal 
regionális igazgatóságára vagy kirendeltségére előállított személyek őrzését az előállítási 
– adott esetben a visszatartási idő tartamára – de legfeljebb az illetékes idegenrendészeti 
hatóság döntésének meghozataláig biztosítja az e célra kialakított vagy arra alkalmas 
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helyen. A Hivatal regionális igazgatóságán vagy kirendeltségén végrehajtott előállítás és 
visszatartás idejére a külföldi ellátását a Hivatal biztosítja. 

 
27. A kiutasítást előkészítő, idegenrendészeti, illetve kitoloncolási őrizetbe vett külföldi, 

illetve kiskorú gyermekes családoknak az őrzött szállásra történő szállítását a határozat 
kihirdetésének helye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányság hajtja végre. 
 

28. A Hivatal regionális igazgatóságára vagy annak kirendeltségére előállított külföldi 
kitoloncolásának elrendelése esetén 
a) amennyiben a kitoloncolás az előállítást foganatosító rendőri szerv saját 
határszakaszára azonnal végrehajtható, azt az előállítást foganatosító rendőri szerv hajtja 
végre,  
b) amennyiben a kitoloncolás az előállítást foganatosító rendőri szerv saját 
határszakaszára nem hajtható végre, úgy a kitoloncolás végrehajtása a határozat 
kihirdetésének helye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányság feladata (a szállítást az 
államhatárral nem rendelkező megyei rendőr-főkapitányságok is e szabályozásnak 
megfelelően hajtják végre). Ennek végrehajtása érdekében az eljáró hatóság 
haladéktalanul értesíti az illetékes megyei rendőr-főkapitányságot. A szállítási feladatot 
végrehajtó rendőri egység helyszínre érkezéséig a külföldi őrzése az előállítást 
foganatosító szerv feladata. 

 
29. A költséghatékonyság érdekében a különböző szervek által elrendelt szállításokat össze 

kell hangolni. A szállítás útvonalára tekintettel a szállítást elrendelő szerv egyeztet a 
szállításra kijelölt rendőri szervvel, az érintett őrzött szállással és idegenrendészeti 
hatóságokkal. 

 
30. Amennyiben a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt a külföldivel szemben jogerősen 

kiutasítást alkalmaz, a kiutasítás végrehajtásának elrendelése érdekében a személyt a 
bíróság elé állítást végrehajtó rendőri szerv szállítja előzetes egyeztetést követően a 
Hivatal regionális igazgatóságára vagy annak kirendeltségére. A külföldi őrzéséről a 
szállítást végrehajtó rendőri szerv gondoskodik. 
 

31. A büntetés-végrehajtási intézetből szabaduló külföldinek a Hivatal regionális 
igazgatósághoz történő kísérése, illetve szállítása, valamint az idegenrendészeti eljárás 
alatt a külföldi felügyelete, az azonnal végrehajtható kitoloncolás végrehajtása, továbbá 
őrizet elrendelése esetén az őrzött szállásra szállítása a büntetés-végrehajtási intézet helye 
szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányság feladata. A Hivatal illetékes szerve a 
büntetés-végrehajtási intézetből szabaduló külföldi szabadulását megelőzően 
haladéktalanul, lehetőség szerint 48 órával előbb értesíti a rendőrség illetékes szervét. 

 
32. A kiutasítást előkészítő őrizet, az idegenrendészeti őrizet, valamint a kitoloncolási őrizet 
őrzött szálláson történő foganatosítása esetén a külföldi idegenrendészeti vagy 
menekültügyi eljárás során történő bíróság elé állítása, a diplomáciai vagy konzuli 
képviseletre történő szállítása és visszaszállítása, továbbá egyéb, az őrizettel összefüggő 
szállítása (pl. készpénzfelvétel), valamint egészségügyi intézménybe történő szállítása és 
őrzése, továbbá szárazföldi vagy légi úton történő kitoloncolásának végrehajtásával 
összefüggő szállítása az őrzött szállás feladata. Az őrzött szállások soron kívüli szállítási 
feladatait az eljáró idegenrendészeti hatóság írásos megkeresése alapján az ORFK 
Idegenrendészeti Osztálya koordinálja. 
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V. 
Úti okmány beszerzés 

 
33. Idegenrendészeti eljárásaik során a Hivatal és a rendőrség saját eljárásaikban beszerzik a 

külképviseletektől a külföldiek személyazonosításhoz, állampolgárságának 
megállapításhoz, valamint a kiutaztatáshoz szükséges úti és egyéb okmányokat. A 
visszafogadási egyezmények szerinti átadások Hivatal általi kezdeményezését követően a 
külföldiek úti okmányát a rendőrség szerzi be. A Hivatal eljárásai során törekszik a 
visszafogadási egyezmények alkalmazására. 

 
VI. 

A szárazföldi kitoloncolás szervezése és végrehajtása 
 
34. A közúton történő kitoloncolás végrehajtása a rendőrség feladata, amelyet a IV. fejezetben 

foglaltaknak megfelelően hajt végre. Az idegenrendészeti hatóság a szállítási igény 
felmerülését követően (a kitoloncolást elrendelő hatósági döntés meghozatala után) 
haladéktalanul megkeresi a szállítási feladatok végrehajtására kijelölt rendőri szervet. 

 
35. A megkeresésnek tartalmaznia kell a kísérendő személy adatait, állampolgárságát, az úti 

okmánya számát, az intézkedés okát, a kiinduló és a célállomást, a szállítási időpontokat, 
valamint a külföldi magatartására vonatkozó adatokat, illetve minden olyan információt, 
amely a szállítás teljesítéséhez szükséges. A megkereséshez mellékelni kell a kiutasítást, 
illetve a kitoloncolást elrendelő hatósági döntés egy példányát. A kijelölt rendőri szerv a 
kitoloncolást elrendelő határozatban, illetve a végrehajtására vonatkozó megkeresésben 
foglaltaknak megfelelően köteles a kitoloncolást végrehajtani. A schengeni külső határon 
a visszafogadási egyezmények végrehajtási megállapodásaiban kijelölt 
határátkelőhelyeken, a belső határokon a rendészeti együttműködési pontokon és a közös 
kapcsolattartási szolgálati helyeken történik a személyek átadása és átvétele. 

 
36. A szárazföldi kitoloncolást az elrendelő idegenrendészeti hatóság megkeresésére előre 

egyeztetett módon és időben – célszerűségi és takarékossági szempontok 
figyelembevételével – más rendőri szerv is végrehajthatja. 

 
37. A kitoloncolás meghiúsulása esetén a kísérést végrehajtó rendőri szerv köteles a külföldit 

– a Hivatal Központi Ügyeletének egyidejű értesítése mellett – a kitoloncolást elrendelő 
idegenrendészeti hatóság által megjelölt objektumba vagy a Hivatal Központi Ügyelete 
által megjelölt idegenrendészeti hatósághoz szállítani. Ez esetben a kitoloncolást elrendelő 
idegenrendészeti hatóság intézkedik a további eljárási cselekmények lefolytatására. Ez idő 
alatt a külföldit – ha szükséges – az eljáró idegenrendészeti hatóság felkérésére a helyi 
rendőri szerv őrzi. 

 
38. A közúton végrehajtott kitoloncolások során, az esetleges rendkívüli események 

bekövetkezésekor az illetékes megyei rendőr-főkapitányság – értesítést követően – köteles 
intézkedni a kitoloncolást végrehajtók számára az őrzés, valamint a további biztonságos 
szállítás érdekében szükséges segítségnyújtásra. 
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VII. 
Légi úton történő kitoloncolás szervezése és végrehajtása 

 
39. A külföldi légi úton történő kitoloncolásának megszervezése során a Kiutaztatási Osztály 

a kiutaztatás végrehajtásához szükséges kíséret biztosítása érdekében - haladéktalanul - 
megkeresi az RRI-t. Amennyiben a kísért személyek száma alapján az RRI nem tudja 
végrehajtani a kitoloncolást, a központi koordináció érdekében a Kiutaztatási Osztály 
írásban megkeresi az ORFK Idegenrendészeti Osztályát. 

 
40. A megkeresés tartalmazza a külföldi személyes adatait, a kiutasítás, illetve a kitoloncolás 

okait, a külföldi magatartására, illetve egészségügyi állapotára vonatkozó információkat, 
az útvonal ismertetését, az indulás – tranzitálás – érkezés időpontjait, a légi társaság 
megnevezését, a légi járat számát, illetve minden olyan információt, amely a szállítás 
teljesítéséhez szükséges. A megkereséshez mellékelni kell a kiutasítást, valamint a 
kitoloncolást elrendelő hatósági döntés egy példányát, de legkésőbb a kitoloncolás 
foganatosításának megkezdése előtt az RRI-nek át kell adni. Tartalmazza továbbá, hogy a 
kísérést végrehajtó rendőröknek magán-, vagy szolgálati útlevéllel kell-e rendelkezniük, 
illetve, hogy vízum beszerzése szükséges-e. Amennyiben a kitoloncolás végrehajtásához 
vízum szükséges, annak beszerzéséről a Kiutaztatási Osztály gondoskodik. 

 
41. A RRI a megkeresés megérkezését követő két munkanapon belül írásban tájékoztatja a 

Kiutaztatási Osztályt a kijelölt kísérők nevéről, rendfokozatáról, beosztási helyükről és az 
elérhetőségeikről (telefonszám, e-mail), az útleveleik sorszámáról, érvényességi idejéről. 

 
42. Előzetes egyeztetést követően a Kiutaztatási Osztály megrendeli a kísérők repülőjegyét, 

valamint szükség esetén gondoskodik a külföldi szálláshely lefoglalásáról. 
 
43. A Kiutaztatási Osztály írásban tájékoztatja a kitoloncolást elrendelő hatóságot a 

kiutaztatás idejéről, a légi járat számáról. 
 
44. A légi úton kitoloncolásra kerülő külföldit a légi járat indulását megelőzően legalább 24 

órával az RRI Őrzött Szállására kell szállítani. Kivételesen indokolt esetben a 24 órás 
időtartamon belül is az RRI Őrzött Szállására szállítható a külföldi, de a repülőgép 
felszállása előtt olyan időtartamot kell biztosítani, hogy a Harmtv.-ben és Harmtv. 
végrehajtására kiadott rendeletben (a továbbiakban: Harmvhr.) foglalt, a felszállást 
megelőző intézkedések végrehajthatóak legyenek. Az őrizet helyének megváltoztatásáról, 
az őrizet megszüntetéséről, esetleges ismételt elrendeléséről az őrizetet elrendelő hatóság 
gondoskodik. 

 
45. A külföldi kiutaztatásra történő átvételére a RRI Őrzött Szállásán kerül sor, amelynek 

időpontjáról a Kiutaztatási Osztály írásban tájékoztatja a kitoloncolást végrehajtó rendőri 
szervezeti elemet és a kitoloncolást elrendelő hatóságot. 

 
46. A RRI Őrzött Szállásán kell végrehajtani a külföldi őrizetből történő szabadítását és a légi 

úton történő kitoloncolást végrehajtó őr-kísérői állománynak a személy átadását. A 
kitoloncolás megkezdését megelőzően az őrizet megszüntetéséről rendelkező határozat 
meghozataláról, illetve kihirdetéséről, továbbá annak módjáról az eljáró idegenrendészeti 
hatóság gondoskodik. 
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47. A légi úton történő kitoloncolás megkezdésekor az átvétel során a toloncolást végrehajtó 
rendőr őr-kísérők intézkednek a külföldi ruházatának és poggyászának ismételt 
átvizsgálására. 

 
48. A légi úton történő kitoloncolás félbeszakítása esetén a külföldit további intézkedésig a 

RRI Őrzött Szállásán kell elhelyezni. Ebben az esetben az őrizet esetleges ismételt 
elrendeléséről az eljáró idegenrendészeti hatóság gondoskodik. 

 
VIII. 

A visszafogadási egyezményekből, hatósági átszállításokból adódó feladatok 
 

49. Az idegenrendészeti hatóságnak a külföldi átadását a visszafogadási egyezmények 
végrehajtási megállapodásaiban (Jegyzőkönyv, Megállapodás) kijelölt illetékes magyar 
hatóságnál, az azokban meghatározott adatok közlésével kell közvetlenül 
kezdeményeznie. Ha az adott végrehajtási megállapodás illetékes hatóságként a 
Határőrség valamely központi szervét határozza meg, úgy a kérelmet az ORFK 
Idegenrendészeti Osztályának kell megküldeni, amely a visszafogadási egyezményben és 
végrehajtási megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében megkeresi az illetékes 
hatóságot.  

 
50. Amennyiben a megkeresett fél illetékes hatósága a külföldi átvételét megtagadja, a 

kitoloncolást végrehajtó rendőri szerv, valamint a kezdeményező idegenrendészeti hatóság 
a 37. pontban meghatározottak szerint jár el. 

 
51. Amennyiben a megkeresett fél illetékes hatósága az átvételt követően megállapítja, hogy 

az átvétel egyezmény szerinti feltételei hiányoztak, a személyt a magyar hatóságok 
visszaveszik. A rendőrség a visszavétel időpontját – előzetes egyeztetést követően – úgy 
határozza meg, hogy az eljáró idegenrendészeti hatóság szükséges intézkedéseit meg tudja 
hozni, valamint – ha indokoltnak tartja – képviselője visszavételkor jelen lehessen, illetve 
a szükséges intézkedéseket a helyszínen meg tudja tenni. A külföldi hatósággal egyeztetett 
visszavétel időpontjáról a kezdeményező szervet írásban kell értesíteni. A visszavett 
személy határrendészeti kirendeltségről, a rendészeti együttműködési pontról, illetve a 
közös kapcsolattartási szolgálati helyről történő elszállítása a rendőrség feladata. 

 
52. A szárazföldi úton végrehajtásra kerülő, a visszafogadási egyezményekben szabályozott, a 

magyar rendőri szervek által kezdeményezett hatósági átszállítás és átutazás iránti 
kérelmeket az ORFK Idegenrendészeti Osztályán keresztül kell a Hivatal Schengeni 
Együttműködési Osztályának (a továbbiakban: SEO) megküldeni, aki a visszafogadási 
egyezményben, valamint a végrehajtási megállapodásban, jegyzőkönyvben 
meghatározottak alapján megkeresi az illetékes külföldi hatóságot. A megkeresésnek 
tartalmaznia kell mindazon adatokat, amelyeket a visszafogadási egyezmény vagy annak 
végrehajtási megállapodása, jegyzőkönyve előír. 

 
53. A magyar hatóságok által kezdeményezett, légi úton végrehajtott hatósági átszállítás és 

átutazás feltételeinek megteremtésére a Kiutaztatási Osztály a légi úton történő 
kitoloncolás feltételeinek megteremtésére irányuló eljárása során intézkedik. 

 
54. A külföldi hatóságok által kezdeményezett légi, illetve szárazföldi hatósági átszállítási 

kérelmeket a SEO engedélyezi és továbbítja az ORFK Idegenrendészeti Osztályának a 
végrehajtás megszervezése érdekében.  
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55.  Az ORFK Idegenrendészeti Osztálya a szárazföldi átszállítás megszervezéséről, az 

átvétel, illetve az átadás helyéről és idejéről haladéktalanul értesíti a SEO-t, amely erről 
tájékoztatja a megkereső külföldi hatóságot. 

 
56. Ha a hatósági átszállítás meghiúsul, vagy az átvett külföldit az átvevő állam hatóságai 

visszaadják, a SEO az ORFK Idegenrendészeti Osztályával történő egyeztetés 
mellett soron kívül intézkedik a megkereső állam illetékes hatóságai felé a mielőbbi 
visszafogadás érdekében.  

 
IX. 

Vízumkiadás határátkelőhelyen 
 
57. A rendőrség a belépésre jelentkező külföldi esetében a beutazás jogszabály által előírt 

valamennyi feltételének meglétén kívül a vízumkiadás feltételeit – beleértve annak 
bizonyítékát, hogy a külföldi nem volt abban a helyzetben, hogy vízumot az illetékes 
külképviseleten kérelmezzen, és a kérelmezés méltányolható indoka fennáll – is vizsgálja. 
Amennyiben a határátkelőhelyen a külföldinek vízum kiadható, az előírt 
formanyomtatványon benyújtott vízum iránti kérelmet, valamint a kivételes eset 
fennállásának bizonyítására szolgáló dokumentumokat elektronikus úton rögzíti, majd 
elektronikus úton továbbítja a Hivatal felé. A felterjesztés során az eljáró rendőr 
elérhetőségét is köteles megadni. A rendőr a vízumkérelemben foglaltakat nem 
mérlegelheti, indokolt esetben azonban rögzítheti észrevételeit a megalapozott döntés 
elősegítése érdekében. 

 
58. A vízum iránti kérelem elbírálását munkaidőben a Hivatal Idegenrendészeti Igazgatóság 

Vízum és Tartózkodási Osztálya (a továbbiakban: Vízum és Tartózkodási Osztály), 
munkaidőn kívül a Hivatal Központi Ügyelete köteles három órán belül végrehajtani és 
annak eredményét az illetékes határátkelőhelyre továbbítani. Amennyiben három órán 
belül a Hivatal nem intézkedik, a rendőrség haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a 
Hivatallal, és tisztázza a döntés elmaradásának okát. A Hivatal engedélyező döntését 
követően a rendőrség a vízumbélyeget kinyomtatja, elutasító döntés esetén pedig a Hivatal 
által elektronikusan megküldött határozatának egy példányát kinyomtatva, a kiadmány 
hiteléül aláírva és lebélyegezve átadja a külföldinek, és a beléptetését megtagadja. 

 
59. Amennyiben a külföldi az elutasító döntés közlését követően fellebbezési szándékát 

szóban vagy írásban kinyilvánítja, azt a határrendészeti kirendeltség köteles 
haladéktalanul a Hivatal részére jelezni és felterjeszteni. A szóbeli fellebbezés tényét az 
elutasító döntésre fel kell jegyezni és a külföldivel alá kell íratni, és a döntés ezen 
példányát kell a Hivatal részére felterjeszteni. 

 
X. 

A menekültügyi feladatok végrehajtásának rendje  
 
60. A menekültügyi hatóság a menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő külföldit 

(e fejezetben a továbbiakban: kérelmező) az előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntés vagy 
a Dublini eljárás során a kérelmező átadásáról hozott végzés jogerőre emelkedéséig 
befogadó állomáson helyezi el, kivéve, ha a kérelmező 
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a) személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés, intézkedés vagy büntetés, vagy 
idegenrendészeti eljárásban korábban elrendelt személyi szabadságot korlátozó intézkedés 
hatálya alatt áll, vagy 
b) jogszerűen tartózkodik a Magyar Köztársaság területén, és nem kéri befogadó 
állomáson történő elhelyezését. 

 
61. A rendőrségnél – akár idegenrendészeti, szabálysértési vagy büntetőeljárás során – 

menekültkénti elismerésre irányuló szándékát kinyilvánító külföldi nyilatkozatát az eljáró 
hatóság jegyzőkönyvbe foglalja, és – az általa felvett és rögzített – jegyzőkönyv, valamint 
ujjnyomat-lap egyidejű megküldésével (14 év alatti kiskorúak esetén ujjnyomatvétel nem 
kell) haladéktalanul értesíti a 7. számú melléklet szerinti menekültügyi hatóságot. 

 
62. Amennyiben a külföldi az idegenrendészeti eljárás megkezdését követően nyilvánítja ki 

menekültkénti elismerésre irányuló szándékát, az idegenrendészeti hatóság az 
idegenrendészeti eljárást lefolytatja. Amennyiben az idegenrendészeti eljárásban az őrizet 
elrendelésének jogszabályi feltételei nem állnak fenn, a menekültkénti elismerésre 
irányuló szándékát kinyilvánító külföldit a menekültügyi hatóság írásbeli megkeresésére 
az illetékes megyei rendőr-főkapitányság az előzetes vizsgálati eljárás idejére a Debreceni 
Befogadó Állomásra, kísérő nélküli kiskorú esetén a fóti Károlyi István 
Gyermekközpontba szállítja. A befogadó állomásról ismeretlen helyre távozott 
kérelmezők tekintetében a Hivatal tájékoztatja azt a rendőri szervet, amelynél a külföldi a 
kérelemre irányuló szándékát bejelentette. 

 
63. A menedékkérő kísérő nélküli kiskorúak ideiglenes hatályú elhelyezéséről a menekültügyi 

hatóság határoz, amelyről értesíti az elfogás helye szerint illetékes idegenrendészeti 
hatóságot, valamint a NEFMI által kijelölt gyermekvédelmi intézményt. 

 
64. A menekültügyi hatóság az ideiglenes hatályú elhelyezésről kizárólag akkor gondoskodik, 

ha az ügyfélnek ez az első kérelme, vagy ismételt kérelem, de korában magyar hatóság 
vagy bíróság megállapította a visszaküldési tilalom fennállását. Minden más esetben az 
ideiglenes hatályú elhelyezés az idegenrendészeti hatóság feladata. 

 
65. Amennyiben a menedékkérő kísérő nélküli kiskorú elsődleges orvosi vizsgálatát követően 

az életkora tekintetében kétség merül fel, és a szakorvosi vizsgálat a nagykorúságát 
állapítja meg, a menekültügyi hatóság értesíti a kijelölt gyermekvédelmi intézményt a 
személy kiadása, valamint a hatáskörrel rendelkező idegenrendészeti hatóságot az eljárás 
folytatása és a harmadik országbeli állampolgár elhelyezése érdekében. 

 
66. Amennyiben a kísérő nélküli kiskorú kiskorúságának tényét eredeti okmánnyal nem tudja 

igazolni, a rendőrség a kiskorúság tényét megállapító elsődleges orvosi véleményt 
megküldi a menekültügyi hatóság (munkaidőben az illetékes Menekültügyi Osztály, azon 
kívül az Ügyeleti Osztály) részére. A menekültügyi jogszabályok alapján gyermekvédelmi 
intézményben menedékkérő csak akkor helyezhető el, ha a menekültügyi hatóság a 
kiskorúságot megállapítja. 

 
67. Az illetékes megyei rendőr-főkapitányság a Hivatal bármely szervezeti egységénél 

jelentkező és a menekültkénti elismerésre irányuló szándékát kinyilvánító külföldit, a 
menekültügyi hatóság írásbeli megkeresése alapján a kijelölt befogadó állomásra szállítja. 
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68. A menekültügyi hatóság a menekültkénti elismerésre irányuló szándékát kinyilvánító, a 
Magyar Köztársaság területére illegálisan érkező külföldi kérelmére indult eljárás során, 
amennyiben ezek megállapíthatóak, az érkezés körülményeire vonatkozó adatokat, 
információkat tartalmazó meghallgatási jegyzőkönyv másolatát, ha korábban a rendőrség 
a kérelmezőt idegenrendészeti eljárásban nem hallgatta meg  – három napon belül – 
megküldi az illegális határátlépés helye szerint illetékes megyei rendőr-főkapitányság 
idegenrendészeti feladatokat ellátó szervezeti elemének, illetve előzetes megkeresés 
alapján lehetőséget biztosít a személy meghallgatására. 

 
69. Az idegenrendészeti eljárás alá vont, őrzött szálláshelyen elhelyezett, majd az elismerésre 

irányuló szándékát kinyilvánító személyt a menekültügyi hatóság a fogva tartás helyén 
hallgatja meg. 

 
70. Az idegenrendészeti eljárásban korábban elrendelt személyi szabadságot korlátozó 

intézkedés hatálya alatt álló, menekült státusz iránti kérelmet előterjesztő személyek, a 
menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtására kiadott 301/2007. (XI. 9.) 
Korm. rendeletben meghatározott, az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv által 
elrendelt közegészségügyi-járványügyi vizsgálatáról az őrzött szállás orvosa gondoskodik, 
beleértve a vizsgálat lefolytatásához szükséges minták levételét és ezen mintáknak a 
vizsgálatot elrendelő szervnek való megküldését. 

 
71. A vonatkozó jogszabályok alapján az illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerv által 

elrendelt közegészségügyi-járványügyi vizsgálatok költségei – beleértve a mintavételező 
és tároló eszközök beszerzését is – a BÁH költségvetését terhelik, melyet a rendőrség 
ideiglenesen sem vállal át. 

 
72. Amennyiben a kérelmező személyi szabadságában korlátozott, akkor az őrizet 

végrehajtásának helye csak a menekültügyi hatóság előzetes engedélye alapján 
változtatható meg. 

 
73. Amennyiben az idegenrendészeti eljárás alá vont külföldi esetében az eljárás alatt 

bebizonyosodik, hogy más tagállamban már nyújtott be menedékjogi kérelmet, akkor az 
illetékes idegenrendészeti szerv a szükséges adatokat és iratokat haladéktalanul megküldi 
a Hivatal Dublini Koordinációs Osztályának, (a továbbiakban: DKO) további 
ügyintézésre. 

 
74. A menedékkérő más tagállamnak történő át-, visszaadás végrehajtása során 

(továbbiakban: átadás) a kitoloncolás szabályait kell alkalmazni: 
a) őrizetben lévő kérelmező esetében, az őrizetbe vételt elrendelő idegenrendészeti 
hatóság a DKO megkeresése alapján köteles intézkedni az őrizet megszüntetése 
érdekében. Az átadást a VI. és VII. fejezetben foglaltak szerint kell végrehajtani, egyedi 
esetben a 44. pontban foglalt kivétel szerint. Az átadás megszervezése érdekében a DKO 
keresi meg az illetékes hatóságokat (őrzött szállás, Kiutaztatási Osztály). A DKO 
megkeresése alapján az őrzött szállás tájékoztatja a DKO-t a külföldi egészségügyi 
állapotáról, esetleges rendkívüli kirívó magatartásáról, különösen, amely a külföldi 
kíséretét indokolhatja; 
b) befogadó állomáson, valamint kísérő nélküli kiskorúak tartózkodására szolgáló 
intézményben tartózkodó kérelmező esetében a DKO végzésének közlésekor a rendőrség 
– a DKO megkeresése alapján – intézkedik a kérelmező átadás helyére történő 
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szállításáról, vagy a kijelölt tartózkodási helyre, és onnan a DKO által megadott 
időpontban az átadás helyére történő szállításáról; 
c) az a) és b) alpontokban említett feladatok ellátásához a Hivatal gépjárművet 
biztosíthat, ebben az esetben a rendőrség kísérőket biztosít. Az átadás végrehajtását 
követően a rendőrség haladéktalanul tájékoztatja a DKO-t az átadás végrehajtásáról. 

 
75. A DKO a tagállami társszervektől érkező megkeresés alapján értesíti az ORFK 

Idegenrendészeti Osztályát, amely az illetékes határrendészeti kirendeltségen, rendészeti 
együttműködési ponton, illetve a közös kapcsolattartási szolgálati helyen a Hivatal 
illetékes szerve képviselőinek jelenlétében gondoskodik a személyek átvételének 
biztosításáról. 

 
76. Menedékkérő más tagállamtól történő át-, visszavétele (továbbiakban átvétel) esetén a 

külföldi szállításához szükséges gépjárműveket a Hivatal biztosítja. Amennyiben a 
rendelkezésre álló adatok alapján a külföldi rendőrségi kísérése indokolt, a rendőrség – 
megkeresés alapján – kísérőket biztosít, és közreműködik a külföldi regionális 
igazgatóságra történő szállításában. Más tagállamtól történő átvétel esetén a külföldi 
szállításához a rendőrségi körjárat is igénybe vehető, ez esetben az átvételt követően az 
átvételt lebonyolító regionális igazgatóság haladéktalanul értesíti a rendőrség illetékes 
szervét a további szükséges intézkedések megtétele érdekében. 

 
77. Amennyiben a más tagállamtól átvételre kerülő külföldi esetében bíróság, 

idegenrendészeti, vagy nyomozó hatóság által elrendelt körözés van érvényben, a DKO az 
átadás pontos helyének és idejének megjelölésével értesíti az elrendelőt és a körözést 
irányító szervet. Ezt követően a külföldivel szemben a további intézkedéseket az illetékes 
rendőri szerv végzi, majd a külföldi tartózkodási helyéről értesíti a DKO-t. Ha az illetékes 
hatóság a külföldivel szemben fennálló körözést visszavonja, erről írásban haladéktalanul 
értesítést küld a DKO-nak. 

 
78. A Dublin II. rendeletek alapján a menedékkérők átvétele a 8. számú mellékletben szereplő 

határátkelőhelyeken, rendészeti együttműködési pontokon, illetve közös kapcsolattartási 
szolgálati helyeken kerül végrehajtásra, azonban eseti jelleggel, egyeztetést követően 
bármelyik nemzetközi határátkelőhelyen végrehajtható. A Hivatal a külföldinek az 
államhatár jogellenes átlépésével kapcsolatos körülményeire vonatkozó adatokat, 
információkat megküldi az illegális határátlépés helye szerint illetékes megyei rendőr-
főkapitányság idegenrendészeti feladatokat ellátó szervezeti egységének. 

 
79. A szállítás során – ha a szállítás előre nem tervezett megszakítása válik szükségessé – a 

rendőrség biztosítja a Hivatal számára meghatározott objektumoknál történő megállás és 
segítségnyújtás lehetőségét. Ennek érdekében a Hivatal ügyelete felveszi a kapcsolatot az 
érintett megyei rendőr-főkapitányság ügyeletével a szükséges információ és 
segítségnyújtás biztosítása érdekében. 

 
80. A szállítás során fellépő rendkívüli esemény bekövetkezésekor az illetékes megyei rendőr-

főkapitányság – külön felkérésre – soron kívül segítséget nyújt. 
 
81. Amennyiben a fenti rendeletek szerinti átvételek száma tömegessé válik, úgy a további 

operatív intézkedésekről a Hivatal főigazgatója és az országos rendőrfőkapitány külön 
intézkedésben rendelkezik. 
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82. A Hivatal és a rendőrség illetékes szervei együttműködnek a befogadó állomásokon 
időszakosan végrehajtott közös ellenőrzésekben. Az ellenőrzést az együttműködő szervek, 
valamint a befogadó állomás igazgatója – a Hivatal Menekültügyi Igazgatója útján, a 
befogadó állomás helye szerint illetékes regionális igazgatóság igazgatójával egyeztetve – 
írásban kezdeményezheti. A közös ellenőrzésben a rendőrség, a menekültügyi hatóság és a 
Hivatal illetékes idegenrendészeti szervei is részt vesznek. 

 
XI. 

A külföldiek ellenőrzése, közreműködés a legálisan tartózkodó külföldiekkel 
kapcsolatos eljárásban 

 
83. A Hivatal megkeresésére a rendőrség a megkeresésben foglaltak szerint közreműködik a 

vízumkérelmekkel kapcsolatos, továbbá a tartózkodási, illetve letelepedési engedély iránti 
kérelmet, valamint egyedi jelleggel a szabad mozgás és tartózkodás jogát igazoló okmány 
kiadására irányuló kérelmet benyújtó személyek, valamint a tartózkodási engedéllyel 
rendelkezők, a bevándoroltak és letelepedettek, valamint egyedi jelleggel a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával rendelkezők jogszabály szerinti ellenőrzésében. 

 
84. Az ellenőrzésekben érintett területi szervek illetékességi területeik figyelembe vételével 

alakítják ki az együttműködés konkrét kereteit. A feladatok összehangolása érdekében 
kapcsolattartó és a konkrét ellenőrzési feladatok kialakításában, végrehajtásában 
közreműködő személyeket jelölnek ki. 

 
85. A konkrét ellenőrzések előkészítéséért, végrehajtásáért, törvényességéért a Hivatal 

regionális igazgatóságának kijelölt munkatársa felelős.  
 
86. A közös ellenőrzési feladatokat végrehajtók a rájuk vonatkozó jogszabályokban foglaltak 

szerint jogosultak, illetve kötelesek intézkedni, intézkedéseikért a rájuk vonatkozó 
jogszabályok alapján felelnek. 

 
87. A rendőrség állományába tartozó személyek az ellenőrzési feladataikat polgári ruhában 

látják el, kivéve, ha az előzetes adatok, információk egyenruha viselését indokolják, 
amelyről a Hivatal regionális igazgatóságának a konkrét ellenőrzések előkészítéséért, 
végrehajtásáért kijelölt munkatársa előzetesen értesíti az illetékes rendőri szervet. 

 
88. Az ellenőrzések eredményes végrehajtása érdekében a szervek célszerűségi, viszonossági, 

költségtakarékossági szempontokra figyelemmel egymás rendelkezésére bocsáthatják 
technikai eszközeiket. 

 
89. A rendőrség állományába tartozó személyek illetékes regionális igazgatóságra, illetve 

kirendeltségére történő eljutásáról a rendőrség, az ellenőrzés helyszínére történő eljutásról, 
illetve az ellenőrzés lefolytatása után a regionális igazgatóságra vagy kirendeltségére 
történő visszajutásról a regionális igazgatóság köteles gondoskodni. 

 
90. Ha a harmadik ország állampolgárának úti okmányában a határátlépés tényét igazoló 

bélyegző nem szerepel, az illetékes hatóság vélelmezheti, hogy az úti okmány birtokosa 
nem felel meg a tartózkodás feltételeinek. Ebben az esetben a személyt a rendőrség – ha a 
helyszínen az úti okmányba a szükséges bejegyzés nem helyezhető el – az illetékes 
legközelebbi bejegyzésre jogosult hatósághoz (Hivatal regionális igazgatóságára, vagy a 
megyei rendőr-főkapitányságra, Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra, illetve határrendészeti 
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kirendeltségre) állítja elő. Az előállított külföldi a vélelmet megdöntheti. Ebben az esetben 
a belépés tényét az úti okmányba be kell jegyezni, és a külföldit tájékoztatni kell arról, 
hogy a továbbiakban az illetékes idegenrendészeti hatóság által úti okmányába elhelyezett 
bejegyzés szolgál majd tartózkodása jogszerűségének igazolására. 

 
XII. 

A rendőrség szakhatósági eljárása a letelepedési ügyekben 

 
91. A Hivatal írásbeli megkeresése alapján a rendőrség – első fokon a megyei rendőr-

főkapitányságok, másodfokon ORFK – szakhatóságként jár el a harmadik országbeli 
állampolgárok által előterjesztett ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési 
engedély, illetve EK letelepedési engedély iránti kérelmeknél, annak megállapítása 
kérdésében, hogy a külföldi letelepedése veszélyezteti-e a Magyar Köztársaság 
közbiztonságát.  

 
92. A regionális igazgatóság a harmadik országbeli állampolgár központi idegenrendészeti 

nyilvántartásban kezelt adatait továbbítja a jövőbeni lakóhely szerint illetékes megyei 
rendőr-főkapitányságnak. Az illetékes megyei rendőr-főkapitányság kérésére a regionális 
igazgatóság a kérelemhez mellékelt okiratokba betekintést biztosít, illetve azokról 
megkeresésre másolatot készít. 

 
93. A megyei rendőr-főkapitányság a szakhatósági állásfoglalását a Harmvhr.-ben 

meghatározott határidőn belül adja meg a regionális igazgatóságnak. 
 
94. A fellebbezéssel támadott szakhatósági vélemény vonatkozásában a Vízum és 

Tartózkodási Osztály az ORFK szakhatósági állásfoglalását kéri. Az ORFK a Harmvhr.-
ben meghatározott határidőn belül adja meg a szakhatósági állásfoglalását. 

 
XIII. 

A költségviselés rendje 
 
95. A külföldiek szállításával, kísérésével és őrzésével, valamint a közegészségügyi-

járványügyi vizsgálatokkal kapcsolatos költségek viseléséről és az azzal kapcsolatos 
elszámolás rendjéről a megállapodást kötő szervek gazdasági vezetői külön 
megállapodásban rendelkeznek. 

 
XIV. 

Záró és vegyes rendelkezések 
 
96. Ezen megállapodást kötő szervek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tevékenységi 

körükbe tartozó migrációs adatokra vonatkozó statisztikát havi rendszerességgel 
megküldik egymásnak, valamint a Hivatal az általa készített migrációs trendeket értékelő 
elemzéseit a rendőrség részére – igény szerint – hozzáférhetővé teszi. 

 
97. A Hivatal és a rendőrség ezen megállapodás végrehajtásában érintett szervezeti 

egységeinek elérhetőségeit kölcsönösen megküldik egymásnak, illetve a változásokról 
folyamatosan értesítik a másik felet.    

 
98. A jelen Együttműködési Megállapodás határozatlan időre szól. Az Együttműködési 

Megállapodást bármely Fél írásban felmondhatja. Az Együttműködési Megállapodás a 
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felmondásról szóló írásbeli értesítés kézhezvételét követő harmincadik napon veszti 
hatályát. 

 
99. Az Együttműködési Megállapodás tapasztalatait a Felek szükség szerint, de legalább 

évente egyszer, a tárgyévet követő év február 28-ig – személyes megbeszélés keretében – 
kölcsönösen értékelik.  

 
100. Felek a jelen megállapodásból eredő feladatok hatékony ellátására kapcsolattartó 

személyeket jelölnek ki, akiknek nevéről, telefon, fax, mobiltelefon és e-mail 
címéről/számáról egymást kölcsönösen tájékoztatják. Amennyiben a kapcsolattartók 
személyében változás történik, a felek egymást haladéktalanul tájékoztatják (9. számú 
melléklet). 

 
101. Jelen megállapodás 2011. október 17. lép hatályba. 
 
102. A megállapodás – szükséges mértékű – közzétételéről a Hivatal főigazgatója és az 

Országos Rendőrfőkapitány saját hatáskörben intézkedik. 
 
Budapest, 2011. október 12. 
 
 

 
Dr. VÉGH ZSUZSANNA 

Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal 

Főigazgatója sk. 
 

 
                             

 
Dr. HATALA JÓZSEF 

rendőr altábornagy 
országos rendőrfőkapitány sk. 
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1. számú melléklet 
 
 

A távtolmácsolási rendszer kialakítása és működtetése 
 

Célja a menekültügyi, idegenrendészeti eljárások során az eljárás alá vont személyek 
meghallgatásának/kihallgatásának költség- és időtakarékos módon történő lebonyolítása, az 
ügyintézési határidők csökkentése, az eljárások jogszerűségének biztosítása, illetve azoknak 
hatékonyabb lefolytatása. 

 
A meghallgató helyiség használatának szabályai 

 
1. A távtolmácsolási rendszer a rendőrség őrzött szállásain, vagy a rendőrségi 

objektumban az őrzött szállás közvetlen közelében kialakított meghallgató 
helyiségekben kerül elhelyezésre. Meghallgató helyiség az őrzött szállás lakóterében 
nem alakítható ki. 

 
2. A rendőrségi objektumba, illetve az őrzött szállásra történő be- és kilépés, illetve az 

ott tartózkodás szabályait be kell tartani. Nem lehet bevinni a meghallgató helyiségbe 
olyan eszközöket és tárgyakat, amelyek birtoklását a rendőrség őrzött szállásainak 
szabályzatáról szóló 43/2008. (OT 25.) ORFK utasítás az őrzött szálláson kizárja. 

 
3. A meghallgató helyiség kulcsainak tárolása az őrzött szállás ügyeleti helyiségében 

külön kulcsdobozban történik. A kulcsok kiadásának, visszavételének, a helyiség 
használatának rendjét és annak dokumentálását a helyi sajátosságok, és az 
őrzésbiztonsági szabályok figyelembe vételével helyileg kell kidolgozni. 

 
4. Az eljáró hatóság megkeresése alapján az őrzött szállás ügyeletese a helyszínen 

intézkedik a külföldi meghallgató helyiségbe történő kísérésére, illetve kérés esetén a 
meghallgatás fokozott biztosítására.  

 
5. A meghallgató helyiségben lévő informatikai eszközöket és telefonkészüléket a 

meghallgatást végzők szabadon használhatják, és kötelesek az eszközök állagát 
megóvni. A meghallgatás befejezése után a meghallgatást végző köteles az eszközöket 
áramtalanítani, az elhelyezéssel, üzemeltetéssel kapcsolatos problémákat a helyiség 
fenntartójának jelezni.  

 
A távtolmácsolás igénybevételének rendje 

 
6. A távtolmácsolási rendszer használatának sorrendisége – az azonos időben igényelt 

használat esetén – a következő: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a 
továbbiakban: BÁH) menekültügyi hatósága, BÁH idegenrendészeti hatósága, 
rendőrség idegenrendészeti hatósága, őrzött szállása, egyéb hatóságai, szervei. 

 
7. A meghallgatást/kihallgatást kezdeményező szerv érintett vezetője – az értesítéshez 

szükséges időtartamot is figyelembe véve – a BÁH illetékes ügyeletének (a 
továbbiakban: BÁH ügyelet) írásban – az ügyszám, az eljárás alá vont személy 
nevének, a meghallgatás/kihallgatás nyelvének és tervezett időpontjának, várható 
időtartamának a megjelölésével – jelzi távtolmácsolásra vonatkozó igényét. 
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8. A BÁH ügyelet – a rá vonatkozó belső rendelkezéseknek megfelelően – intézkedik a 
rendőrség által kezdeményezett igénybevétel biztosítására. 

 
9. A BÁH ügyelet írásban értesíti a kezdeményezőt az egyeztetett távtolmácsolás 

helyéről, idejéről, a tolmács személyéről.  
 
10. A tolmács személyéről szóló értesítést követően – és a távtolmácsolási igénybevételt 

megelőzően – a rendőrség a tolmáccsal írásban eseti megbízási szerződést köt, a BÁH 
által kialakított tolmácsolási díjnak megfelelően. A tolmácsolás díja a rendőrség 
részére kerül közvetlenül számlázásra.  

 
11. A meghallgatásról/kihallgatásról készített, a meghallgatás helyszínén az érintettek 

által aláírt jegyzőkönyvet – elektronikus beolvasását (scan) követően elektronikus 
úton – meg kell küldeni a tolmács tartózkodási helye szerinti BÁH tolmácsvégpontra. 
Az eredetben aláírt jegyzőkönyvet a BÁH haladéktalanul megküldi a rendőrség 
illetékes szervének. 

 
12. Az alkalmazás statisztikáit az erre a célra rendszeresített munkafüzetben a mindenkori 

alkalmazó rögzíti. A távtolmácsolási rendszer üzemeltetője által megküldött adatok 
alapján statisztika készül, melyet a regionális ügyelet állít össze. Az ehhez szükséges 
részadatokat (ügyiratszám, ügy típusa, tolmács neve, alkalmazott nyelv, eljáró hatóság 
ügyintézője, a tolmácsolás időtartama) a távtolmácsolási végpontot igénybe vevő, az 
alkalmazás használatának befejezése után haladéktalanul, írásban szolgáltatja.  

 
13. A távtolmácsolási eljárás használatához szükséges oktatást a BÁH biztosítja a 

rendőrség részére. 
 

A költségek viselésének rendje 
 
14. A távtolmácsolási rendszer telepítéshez és működéséhez szükséges technikai eszközök 

biztosítása, karbantartása a BÁH feladata, a rendszer telepítésével, valamint a rendszer 
használatával kapcsolatos költségek (elektromos áram, helyiség használat) a 
rendőrséget terhelik.  

 
Vegyes rendelkezések 

 
15. A jogosultságokat a rendőrség igénye és az általa leadott névsor alapján a BÁH 

biztosítja. 
 
16. A BÁH biztosítja a rendőrség részére a távtolmácsolási végpontokról szóló kimutatást. 
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2. számú melléklet 

 
Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtására kijelölt 

őrzött szállások illetékessége 
 

1. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-f őkapitányság Őrzött Szállása: 
székhelye: 9026 Győr, Szövetség út 17. 

a) Megyei rendőr-f őkapitányságok vonatkozásában: 
aa) Győr-Moson-Sopron megye, 
ab) Komárom-Esztergom megye, 
ac) Vas megye, 
ad) Zala megye. 
 

b) A Hivatal regionális igazgatóságai vonatkozásában: 
ba) Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság, 
bb) Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság, 
bc) Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság. 
 

2. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-f őkapitányság Őrzött Szállása: 
székhelye: 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25. 

a) Megyei rendőr-f őkapitányságok vonatkozásában: 
aa) Bács-Kiskun megye, 
ab) Baranya megye, 
ac) Békés megye, 
ad) Csongrád megye, 
ae) Somogy megye. 

b) A Hivatal regionális igazgatóságai vonatkozásában: 
ba) Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, 
bb) Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság, 
bc) Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság. 
 

3. Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Rendőr-f őkapitányság Őrzött Szállása: 
székhelye: 4300 Nyírbátor, Bocskai út 2-4. 

a) Megyei rendőr-f őkapitányságok vonatkozásában: 
aa) Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 
ab) Hajdú-Bihar megye, 
ac) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. 

b) A Hivatal regionális igazgatóságai vonatkozásában: 
ba) Észak-alföldi Regionális Igazgatóság, 
bb) Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság, 
bc) Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság. 

 
4. Békés Megyei Rendőr-f őkapitányság Őrzött Szállása: 
székhelye: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 10. 

a) Megyei Rendőr-f őkapitányságok vonatkozásában: 
- valamennyi Rendőr-főkapitányság 

b) A Hivatal regionális igazgatóságai vonatkozásában: 
- valamennyi regionális igazgatóság 
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5. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Őrzött Szállása: 
székhelye: Budapest 

a) Megyei rendőr-f őkapitányságok vonatkozásában: 
aa) Fejér megye, 
ab) Heves megye, 
ac) Jász-Nagykun-Szolnok megye, 
ad) Nógrád megye, 
ae) Pest megye és Budapest, 
af) Tolna megye, 
ag) Veszprém megye. 

b) A Hivatal regionális igazgatóságai vonatkozásában: 
ba) Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság, 
bb) Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság, 
bc) Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság. 

c) Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 
 

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Őrzött Szállását légi úton történő kiutaztatás esetén az 
idegenrendészeti hatóságok a VII. fejezetben foglaltaknak megfelelően igénybe vehetik 
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3. számú melléklet 
 

Az eljáró hatóság megnevezése 
 

Ügyszám:                                                                                  Tárgy     : átkísérési utasítás 
Ügyintéző: 

         Telefon    : 
 
 

Á T K Í S É R É S I    U T A S Í T Á S 
 
 

Felkérem az őrzött szállás vezetőjét, hogy …..év ..............................hó .........nap ……. óra …… 
perc időpontra a személyi szabadságában korlátozott alábbi személyt a 
…………………………………………….. épületébe kísértesse át / és vissza. 
 
Név   : 
Születési név  : 
Születési hely  : 
Születési idő  : 
Anyja neve  : 
Neme                  : 
Lakóhelye          :      
Állampolgársága  : 
 
 
............................., ............ év ....... hó ....... nap 
 
 
                                                                    P.H. 
 

.................................................................... 
                                                                                          vezető neve, rendfokozata, beosztása 

 
 
 

Fenti személyt a ……………………………………….. kísérőjétől panasz és sérelem nélkül 
átvettem. 
 
..........................., ............ év ....... hó ....... nap 
 

………………………………….. 
                                                                                                  átvevő aláírása 

 
 
Készült  : 3 példányban 
Kapják  : 1. pld. személyi szabadság korlátozását elrendelő hatóság 
                             2. pld. irattár 
                             3. pld. átkísérést végrehajtó 
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4. számú melléklet 
 

Az eljáró hatóság megnevezése 
 

Ügyszám:                                                                                  Tárgy     : befogadási rendelvény 
Ügyintéző: 

         Telefon    : 
 

R E N D E L V É N Y 
őrizetes befogadására őrzött szálláson 

 
 

Név   : 
Születési név  : 
Születési hely  : 
Születési idő  : 
Anyja neve  : 
Neme                  : 
Lakóhelye          :      
Állampolgársága  : 
 

A fogva tartás időtartama 
 

Az őrizet kezdőnapja   : ……év .................hó........nap…..óra….perc…. 
Az őrizet lejáratának napja : ……év .................hó........nap…..óra….perc…. 
 

Egyéb rendelkezések 
 

Az őrizetes az általa használt helyiségek tisztántartásában való közreműködés kivételével más munkára nem 
kötelezhető. 
 
Az elrendelő hatóság megnevezése, az ügy előadójának neve, rendfokozata és telefonszáma: 
 
.................................................................................................................................................. 
 
..........................., ............ év ....... hó ....... nap 
 
 

P.H. 
 

.......................................................................... 
                                                                                                  vezető neve, rendfokozata, beosztása 

                                                                                                Őrzött Szállás 
 
 

……...………………….…………………….őrizetes a ……………. számú helyiségben került elhelyezésre. 
A befogadást a Fogdakönyvbe …………. sorszám alatt bejegyeztem. 
 
..........................., ............ év ....... hó ....... nap 
 

…………………………………………….. 
szolgálati csoportvezető neve, rendfokozata 

 
Készült  : 2 példányban 
Kapják  : 1. pld. őrzött szállás 
         2. pld. irattár 
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5. számú melléklet 
 
 

Az eljáró hatóság megnevezése 
 
 

Ügyszám:                                                                           Tárgy       : meghosszabbítási rendelvény 
                                                                                           Ügyintéző: 
              Telefon    : 
 
 

R E N D E L V É N Y 
az őrizet idejének meghosszabbításáról 

 
Név   : 
Születési név  : 
Születési hely  : 
Születési idő  : 
Anyja neve  : 
Neme                  : 
Lakóhelye          :      
Állampolgársága  : 
 
 
Az őrizet időtartamát a ………………………… Városi Bíróság ………..év ……...............hó ..... 
napjáig ………………… számú mellékelt végzése alapján meghosszabbította. 
 
Megjegyzés: 
………………………………………………………………………………………………...…….. 
…………………………………………………….……………………………………..…..……… 
…………………………………………………….………………………………………………… 
……………………………………………………………………….……………………………… 
 
..........................., ............ év ....... hó ....... nap  
 
 

P.H. 
 
 

........................................................................... 
                                                                                                                   vezető neve, rendfokozata, beosztása 
 
 
……………………….…………………….őrizetes a ……………. számú helyiségben került elhelyezésre. 
A befogadást a Fogdakönyvbe …………. sorszám alatt bejegyeztem. 
 
 

…………………………………………….. 
szolgálati csoportvezető neve, rendfokozata 

Készült: 2 példányban 
Kapják : 1. pld. őrzött szállás 
              2. pld. irattár 
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6. számú melléklet 
 
 

Az eljáró hatóság megnevezése 
 
 
 

Ügyszám :                                                                    Tárgy      : szabadlábra helyezési rendelvény 
                                                                                     Ügyintéző: 
                                                                                      Telefon   : 
 
 

R E N D E L V É N Y 
őrizetes szabadlábra helyezéséről 

Név   : 
Születési név  : 
Születési hely  : 
Születési idő  : 
Anyja neve  : 
Neme                  : 
Lakóhelye          :      
Állampolgársága  : 
 
 
Fent nevezett őrizetes azonnali/……..év ………..hó…………napon történő szabadon bocsátását rendelem el. 
 
..........................., ............ év ....... hó ....... nap 
 
 

P.H. 
 
 

………………………………............................ 
                                                                                       vezető neve, rendfokozata, beosztása 

 
 

Őrzött Szállás 
 
............................................….(név) ….....év……................. hónap…... nap..… óra ………. 
perckor az Őrzött Szállásról elbocsátottam. 
 

…………………………………………….. 
szolgálati csoportvezető neve, rendfokozat 

 
 
 
 
Készült: 2 példányban 
Kapják : 1. pld. őrzött szállás 
              2. pld. irattár 
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7. számú melléklet 
 
 

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
menekültügyi szerveinek megyei rendőr-f őkapitányság szerinti illetékessége 

 
 

1.) Budapesti és Pest megyei Regionális Igazgatóság Menekültügyi Osztály 
Székhelye: Budapest 
a) Budapesti Rendőr-főkapitányság 
b) Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
c) Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság 
d) Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
e) Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
f) Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 
g) Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 

2.) Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Menekültügyi Osztály: 
Székhelye: Győr 
a) Győr – Moson - Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 
b) Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 
c) Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 
d) Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 
e) Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

3.) Észak-alföldi Regionális Igazgatóság: 
Székhelye: Debrecen 
a) Szabolcs – Szatmár - Bereg Megyei R Rendőr-főkapitányság 
b) Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 
c) Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 
d) Borsod – Abaúj - Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 

4.) Dél-alföldi Regionális Igazgatóság: 
Székhelye: Szeged 
a) Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 
b) Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 
c) Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 
d) Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 
e) Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 
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8. számú melléklet 
 
 

Dublini eljárásban átadás-átvételre kijelölt határátkelőhelyek, rendészeti 
együttműködési pontok és közös kapcsolattartási szolgálati helyek 

 
 

Ausztria vonatkozásában: 
- Hegyeshalom – Nickelsdorf Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely  

(Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság). 
 
Szlovákia vonatkozásában: 

- Rajka – Cunovo Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely  
(Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság), 

- Balassagyarmat – Slovenské Darmoty Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely 
(Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság), 

- Sátoraljaújhely – Slovenské Nové Mesto Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hely 
(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság).  

 
Szlovénia vonatkozásában: 

- Rédics – Dolgavas Rendészeti Együttműködési Központ  
(Zala Megyei Rendőr-főkapitányság). 

 
Románia vonatkozásában: 

-  Biharkeresztes – Episcopia Bihorului közúti határátkelőhely  
(Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság), 

-  Nagylak – Nadlac közúti határátkelőhely  
(Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság), 

- Kiszombor – Cenad közúti határátkelőhely  
(Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság). 

 
Repülőterek vonatkozásában: 

-  Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 1 terminál légi határátkelőhely  
(Repülőtéri Rendőr Igazgatóság), 

- Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2/A terminál légi határátkelőhely  
(Repülőtéri Rendőr Igazgatóság).  
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9. számú melléklet 
 
 

Az együttműködési megállapodás végrehajtásában közreműködő rendőrségi szervek elérhetőségei: 
 
 
1. Országos Rendőr-f őkapitányság 
 
Határrendészeti Főosztály 
Idegenrendészeti Osztály 
Címe: 1139 Budapest Teve u. 4-6. 
Telefonszám: 06 1 4435 445 
Telefax: 06 1 4435 446 
Belső telefon: 30-410 
Belső telefax: 30-787 
E-mail: idrendo@orfk.police.hu 
 
Közrendvédelmi Főosztály 
Címe: 1087 Budapest, Mosonyi u. 5-7. 
Telefonszám: 06 1 4772 110 
Telefax: 06 1 4772 132 
Belső telefon: 67-101 
Belső telefax: 67-170 
E-mail: kalmart@budapest.police.hu 
 
ORFK Bűnügyi Főigazgatóság / Bűnügyi Főosztály 
Címe: 1139 Budapest, Teve utca 4-6. 
Telefonszám: 06-1-443-5535 / 06-1-443-5536 
Telefax: 06 1 443-5228 
Belső telefon: 33-082 / 33-084 
Belső telefax: 33-083 
E-mail: bunugyfo.orfk@orfk.police.hu 
 
BRFK Bűnügyi Főosztály I. 
Címe: 1139 Budapest, Teve utca 4-6. 
Telefonszám: 06-1-443-5277 
Telefax: 06 1 443-5228 
Belső telefon: 31-720 / 31-719 
Belső telefax: 31-940 
 
BRFK Bűnügyi Főosztály II. 
Címe: 1026 Budapest, Gyorskocsi utca 31. 
Telefonszám: 06 1 457-5710 
Telefax: 06 1 457-5760 
Belső telefon: 66-100 / 66-191 
Belső telefax: 66-401 
 
Közgazdasági Főosztály 
Címe: 1139 Budapest Teve utca 4-6. 4. emelet 
Telefonszám: 06-1-443-5400 
Telefax: 06-1-443-5412 
Belső telefon: 31-034 
Belső telefax: 31-990 
E-mail: AlmagroC@budapest.police.hu 
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Ügyeleti és Védelmi Igazgatási Osztály, Rendészeti főigazgatóság 
Címe: 1139 Budapest, Teve utca 4-6. (- 2. emelet), 1903 Bp. Pf. 314/15 
Telefonszám: 06-1- 461-5130 
Telefax: 06-1- 461-5132 
Belső telefon: 29-300, 29-400 
Belső telefax: 29-932 
E-mail: ugyelet.orfk@orfk.police.hu 
 
2. Baranya Megyei Rendőr-f őkapitányság 
 
Címe: 7601 Pécs, Athinai S. út 7. 
Idegenrendészeti Osztály 
Telefon: 06-72-513-329 
Telefax: 06-72-513-329 
Belső telefon: 03-23-7140 
Belső telefax: 03-23-7141 
E-mail: idegenrobaranyamrfk@baranya.police.hu 
 
3. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-f őkapitányság 
 
Címe: 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25. 
Idegenrendészeti Osztály 
Telefon: 06-77-422-944 
Telefax: 06-77-422-944 
Belső telefon: 03-33-7187 
Belső telefax: 03-33-7188 
E-mail: idrendo@bacs.police.hu 
 
Őrzött Szállás 
Címe: 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25. 
Telefon: 06-77-522-944 
Telefax: 06-72-522-944 
Belső telefon: 03-33-7401 
Belső telefax: 03-33-7424 
E-mail: oszkisk@bacs.police.hu 
 
4. Békés Megyei Rendőr-f őkapitányság 
 
Címe: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 1. 
Idegenrendészeti Osztály 
Telefon: 06-68-510-227 
Telefax: 06-68-510-227 
Belső telefon: 03-33-8180 
Belső telefax: 03-33-8182 
E-mail: idrendo@bekes.police.hu 
 
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-f őkapitányság 
 
Címe: 3501 Miskolc, Zsolcai kapu 32. 
Igazgatásrendészeti Osztály 
Telefon: 06-46-323-233 
Telefax: 06-46-323-233 
Belső telefon: 03-31-71-45 
Belső telefax: 03-31-71-44 
 

6. Budapesti Rendőr-f őkapitányság 

Címe: 1139 Budapest, Teve utca 4-6 
Ügyeleti Osztály 
Telefon: 461-5170 
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Telefax: 461-5138 
Belső telefon: 29-000 
Belső telefax: 32-926 
E-mail: ugyelet@brfk.police.hu 
 
7. Csongrád Megyei Rendőr-f őkapitányság 
 
Címe: 6701 Szeged, Moszkvai krt. 12-18 
Idegenrendészeti Osztály 
Telefon: 06-62-541-706 
Telefax: 06-62-541-706 
Belső telefon: 03-33-7764 
Belső telefax: 03-33-7769 
E-mail: idrendo.csongradmrfk@csongrad.police.hu 
 

8. Fejér Megyei Rendőr-f őkapitányság 
 
Ügyeleti Osztály 
Telefon: 06-22-541-622 
Telefax: 06-22-541-600 
Belső telefon: 03-22-2006 
Belső telefax: 03-22-2035 
E-mail: ugyelet.fejermrfk@fejer.police.hu 
 
9. Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-f őkapitányság 
 
Címe: 9026 Győr, Szövetség út 17. 
Határrendészeti Osztály 
Idegenrendészeti Alosztály 
Telefon: 06-96-511-583 
Telefax: 06-96-511-583 
Belső telefon: 03-21-8180 
Belső telefax: 03-21-8184 
E-mail: hatro.gyormrfk@gyor.police.hu 
 
Őrzött Szállás 
Címe: 9026 Győr, Szövetség út 17. 
Telefon: 06-96-510-835 
Telefax: 06-96-510-835 
Belső telefon: 03-21-8400 
Belső telefax: 03-21-8404 
E-mail: osz.gyorrk@gyor.police.hu 
 
10. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-f őkapitányság 
 
Címe: 4030 Debrecen, Mikepércsi utca 0493/31 hrsz. 
Idegenrendészeti Osztály 
Belső telefon: 03-32-7479 
Belső telefax: 03-32-7480 
 
11. Heves Megyei Rendőr-f őkapitányság 
 
Ügyeleti Osztály 
Telefon: 06-36-522-106 
Telefax: 06-36-522-106 
Belső telefon: 03-31-1006/1016 
Belső telefax: 03-31-1015 
E-mail: ugyelet.hevesmrfk@heves. police.hu 
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12. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-f őkapitányság 
 
Címe: 28002. Tatabánya, V. Komáromi út 2. 
Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály 
Idegenrendészeti Alosztály 
Telefon: 06-34-517-761 
Telefax: 06-34-517-762 
Belső telefon: 03-21-2426 
Belső telefax: 03-21-2417 
E-mail: idrend@komarom.police.hu 
 
13. Nógrád Megyei Rendőr-f ő_kapitányság 
 
Címe: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 40. 
Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály 
Határ- és Idegenrendészeti Alosztály 
Telefon: 06-35-301-546 
Telefax: 06-35-301-546 
Belső telefon: 03-31-8180 
Belső telefax: 03-31-8182 
 
14. Pest Megyei Rendőr-f őkapitányság 
 
Címe: 1133 Budapest, Pozsonyi u.56. 
Ügyeleti Osztály 
Telefon: 237-4339 
Telefax: 461-5140 
Belső telefon: 21-600, 21-700 
Belső telefax: 21-601 
E-mail: ugyeletpestmrfk@pest.police.hu 
 
15. Somogy Megyei Rendőr-f őkapitányság 
 
Címe: 7400 Kaposvár, Szt. Imre utca 14/c. 
Idegenrendészeti Osztály 
Telefon: 06-82-502-700 
Telefax: 06-82-502-700 
Belső telefon: 03-23-2005 
Belső telefax: 03-23-2231 
E-mail: hatidrendo.somogymrfk@somogy.police.hu 
 
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-f őkapitányság 
 
Címe: 4300 Nyírbátor, Bocskai utca 2-4. 
Idegenrendészeti Osztály 
Telefon: 06-42-281-132 
Telefax: 06-42-281-132 
Belső telefon: 03-32-7160 
Belső telefax: 03-32-7186 
E-mail: idrend.szabolcsmrfk@szabolcs.police.hu 
 
Őrzött Szállás 
Címe: 4300 Nyírbátor, Bocskai utca 2-4. 
Telefon: 06-42-510-568 
Telefax: 06-42-281-277 
Belső telefon: 03-32-7120 
Belső telefax: 03-32-7125 
E-mail: oszh.szabolcsmrfk@szabolcs.police.hu 
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17. Tolna Megyei Rendőr-f őkapitányság 
 
Ügyeleti Alosztály 
Telefon: 06-74-501-106 
Telefax: 06-74-501-145 
Belső telefon: 03-23-34-06 
Belső telefax: 03-23-30-02 
E-mail: ugyelet.tolnamrfk@tolna.police.hu 
 
19. Vas Megyei Rendőr-f őkapitányság 
 
Címe: 9700 Szombathely, Söptei út külső 
Igazgatásrendészeti Osztály 
Telefon: 06-94-311-240 
Telefax: 06-94-311-240 / 7405 
Belső telefon: 03-26-7400 
Belső telefax: 03-26-7405 
 
20. Veszprém Megyei Rendőr-f őkapitányság 
 
Címe: 8200 Veszprém, Bajcsy utca 2. 
Ügyeleti Osztály 
Telefon: 06-88-428-022  
Telefax: 06-88-428-022  
Belső telefon: 03-22-1006 
Belső telefax: 03-22- 1506 
E-mail: veszpremmrfk@veszprem.police.hu 
 
21. Zala Megyei Rendőr-f őkapitányság 
 
Címe: 8901 Zalaegerszeg, Balatoni út 4. 
Idegenrendészeti Osztály 
Telefon: 06-93-310-171 
Telefax: 06-93-312-111 
Belső telefon: 0326-8180 
Belső telefax: 03-26-8182 
 
22. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 
 
Címe:1675 Budapest Pf. 10. 
Idegenrendészeti Osztály 
Telefon: 290-3121 / 37-170 
Telefax: 290-3121 / 37-172 
Belső telefon: 37-170 
Belső telefax: 37-172 
E-mail: idrendo@rri.police.hu  
 
Őrzött Szállás 
Címe: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, Őrzött Szállás és Objektumbiztonsági 
Szolgálat, 1675 Budapest, Pf. 10. 
Telefon: 06-1-296-0680 
Telefax: 06-1-296-0680 
Belső telefon: 37-180 
Belső telefax: 37-182 
E-mail: ugyelet.osz@rri.police.hu 
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A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal részéről az együttműködési megállapodás 
végrehajtásában közreműködő szerveinek elérhetőségei 
 
1. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
 
Idegenrendészeti Igazgatóság 
Kényszerintézkedési és Kiutaztatási Osztály 
Címe: 1117 Budapest, Budafoki út 60. „G” épület III. emelet 
Telefon: 463-92-97 
Telefax: 463-92-78 
BM telefon: 03-1/19-753 
BM telefax: 03-1/19-940 
E-mail: idegenrend@bah.b-m.hu 
 
Menekültügyi Igazgatóság 
Menedékjogi Osztály 
Címe: 1117 Budapest, Budafoki út. 60. „A” épület I. emelet 
Telefon.: 463-91-70 
Telefax: 463-9108 
BM telefon: 03-1/19-669 
BM telefax: 03-1/19-19-939 
E-mail: menekult@bah.b-m.hu 
 
Központi Ügyelet 
Címe: 1117 Budapest, Budafoki út 60. „B” épület földszint 
BM telefon: 03-1/18-908 
BM telefax: 03-1/19-844 
E-mail: fougyelet@bah.b-m.hu 
 
Nemzetközi Együttműködési Főosztály 
Schengeni Koordinációs Osztály 
Címe: 1117 Budapest, Budafoki út 60. „G” épület IV. emelet 
Telefon: 03-1/19-552, 19-733 
Telefax: 463-9127 
              03-1/19-559 
E-mail: seo@bah.b-m.hu 
 
Dublini Koordinációs Osztály 
Címe: 1117 Budapest, Budafoki út 60. „G” épület III. emelet 
Telefon:03-1/18-950 
Telefax:03-1/24-005 
E-mail: dublinko@bah.b-m.hu 
 
2. Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóság 
 
Idegenrendészeti Hatósági Osztály 
Címe: 1117 Budapest, Budafoki út 60. „A” épület III. emelet 
BM telefon: 03-1/19-653 
BM telefax: 03-1/19-589 
E-mail: bpr@bah.b-m.hu 
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Menekültügyi Osztály 
Címe: 1117 Budapest, Budafoki út 60. „A” épület III. emelet 
BM telefon: 03-1/19-635 
BM telefax: 03-1/19-639 
E-mail: bpr@bah.b-m.hu  
 
Idegenrendészeti Ellenőrzési Osztály 
Címe: 1117 Budapest, Budafoki út 60. „A” épület fszt. 
Tel: 03-1/19-747 
Telefax: 03-1/19-840 
E-mail: bpr@bah.b-m.hu  
 
3. Dél-alföldi Regionális Igazgatóság 
 
Idegenrendészeti Osztály 
Címe: 6724 Szeged, Londoni krt. 15. 
BM telefonszám: 03-33/48-18 
BM telefax: 03-33/48-20 
E-mail: dar@bah.b-m.hu  
 
Menekültügyi Osztály 
Címe: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 10. 
BM telefon: 03-33/22-70 
BM telefax: 03-33/22-70 
E-mail: dar@bah.b-m.hu  
 
Kirendeltség Békéscsaba 
Címe: 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 10. 
BM telefon: 03-33/20-61 
BM telefax: 03-33/20-65 
E-mail: dar@bah.b-m.hu  
 
Kirendeltség Kecskemét 
Címe: 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17/B.. 
BM telefon: 03-33/33-00 
BM telefax: 03-33/35-25 
E-mail: dar@bah.b-m.hu  
 
4. Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság 
 
Idegenrendészeti Osztály 
Címe: 7623 Pécs, Csend u. 3. 
BM telefon: 03-23/74-40 
BM telefax: 03-23/74-23 
E-mail: ddr@bah.b-m.hu  
 
Kirendeltség Kaposvár 
Címe: 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 3. sz. 
BM telefon: 03-23/28-61 
BM telefax: 03-23/28-62 
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E-mail: ddr@bah.b-m.hu  
 
Kirendeltség Szekszárd 
Címe: 7102 Szekszárd, Szent István tér 23. sz. 
BM telefon: 03-23/35-12 
BM telefax: 03-23/35-74 
E-mail: ddr@bah.b-m.hu  
 
5. Észak-alföldi Regionális Igazgatóság 
 
Idegenrendészeti Osztály 
Címe: 4025 Debrecen, Sámsoni út 149. 
BM telefon: 03-32/29-21 
BM telefax: 03-32/29-14 
E-mail: ear@bah.b-m.hu  
 
Menekültügyi Osztály 
Címe: 4033 Debrecen, Sámsoni út 149. 
BM telefon: 03-32/27-63, 27-65 
BM telefax: 03-32/27-67 
E-mail: ear@bah.b-m.hu  
 
Befogadó Állomás Debrecen 
Címe: 4025 Debrecen, Sámsoni út 149. 
BM telefon: 03-32/26-25 
BM telefax: 03-32/26-25 
E-mail: befogadoallomas@ba-db.hu  
 
Közösségi Szállás Nyírbátor 
Címe: 4301 Nyírbátor, Bocskai u. 2-4. 
BM telefon: 03-32/70-80 
BM telefax: 03-32/70-81 
E-mail: ear@bah.b-m.hu  
 
Kirendeltség Nyíregyháza 
Címe: 4401 Nyíregyháza, Dózsa György u. 3. 
BM telefon: 03-32/3127 
BM telefax: 03-32/3312 
E-mail: ear@bah.b-m.hu 
 
Kirendeltség Szolnok 
Címe: 5006 Szolnok, Sebestyén Gy. krt. 5. 
BM telefon: 03-32/18-41 
BM telefax: 03-32/18-43 
E-mail: ear@bah.b-m.hu  
 
6. Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság 
 
Idegenrendészeti Osztály 
Címe: 3525 Miskolc, Kazinczy u. 32. 
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BM telefon: 03-31/69-02 
BM telefax: 03-31/69-27 
E-mail: emr@bah.b-m.hu  
 
Kirendeltség Eger 
Címe: 3300 Eger, Klapka György út 3. 
BM telefon: 03-31/14-80 
BM telefax: 03-31/12-15 
E-mail: emr@bah.b-m.hu  
 
Balassagyarmati Kirendeltség és Közösségi Szállás 
Címe: 2660 Balassagyarmat, Kossuth Lajos utca 43. 
Tel: 0635/501-040, 0635/501-041 
E-mail: emr@bah.b-m.hu 
 
7. Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság 
 
Idegenrendészeti Osztály 
Címe: 8000 Székesfehérvár, Arany János 10. 
BM telefon: 03-22/26-20 
BM telefax: 03-22/26-25 
E-mail: kdr@bah.b-m.hu  
 
Befogadó Állomás Bicske 
Címe: 2060 Bicske, Csabdi út 20. 
BM telefon: 03-22/58-76 
BM telefax: 03-22/58-76 
E-mail: mmhbba@t-online.hu  
 
Kirendeltség Tatabánya 
Címe: 2800 Tatabánya, Győri u. 13. 
BM telefon: 03-1/68-506 
BM telefax: 03-1/68-500 
E-mail: kdr@bah.b-m.hu  
 
Kirendeltség Veszprém 
Címe: 8200 Veszprém, Megyeház tér 2. 
BM telefon: 03-22/15-65 
BM telefax: 03-22/15-66 
E-mail: kdr@bah.b-m.hu  
 
8. Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság 
 
Idegenrendészeti Osztály/Regionális Ügyelet 
Címe: 9026 Győr, Szövetség út 15-17. 
BM telefon: 03-21/69-62 és 69-05 
BM telefax: 03-21/69-14 
E-mail: ndr@bah.b-m.hu 
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Menekültügyi Osztály 
Címe: 9026 Győr, Szövetség u. 15-17. 
BM telefon: 03-21/69-60 
BM telefax: 03-21/69-64 
E-mail: ndr@bah.b-m.hu  
 
Kirendeltség Szombathely 
Címe: 9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor út 1.  
BM telefon: 03-26/12-71 
E-mail: ndr@bah.b-m.hu 
 
Kirendeltség Zalaegerszeg 
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44.  
E-mail: ndr@bah.b-m.hu  
 
 

 
 


