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I. Biztonságpolitikai, határbiztonsági helyzet 

1.1. Migrációs helyzetelemzés1 

A migráció zöme a magyar-szerb határon át délről Nyugat-Európa felé, kisebb de 

még mindig jelentős része a Földközi-tengeren át Olaszországba (elsősorban 

Lampedusa szigetére és Szicíliába) irányul. A rendelkezésre álló statisztikai 

adatok alapján a migránsok száma nagyságrendbeli növekedést mutat, 

konkrétan egy éven belül megtízszereződött. 

 

1  

 

 

A dél-mediterrán térségből eddig érkezett migránsok becsült száma 

A kockázatelemzés alapján 10%-os látenciával számolnak és a prognózisuk 

alapján a következő két napban a migránsok száma meghaladhatja a 40 000 főt. 

Az érkezők jelentős része férfi, de kis létszámban akadnak köztük nők és 

gyerekek is. Az érkezők jelentős része gazdasági migráns, akik azért keltek útra, 

mert jobb életkörülményeket remélnek az Európai Unióban. Az érkezők közül 

egyelőre kevesen nyújtottak be nemzetközi védelem iránti kérelmet, de 

elképzelhető, hogy miközben az olasz hatóságok előrehaladnak az érkezők 

regisztrálásával, az ügyek feldolgozásával, a kérelmezők száma tovább nő.  

A migráns csoportokon belül megtalálhatók azok az ellentétek, amelyek a 

kibocsátó országon belül is megtalálhatóak. Gyakoriak a vallási, törzsi okokra 

visszavezethető, tettlegességig is elfajuló ellenségeskedések, erőszakos 

cselekmények. Az illegális migránsok egy része a tömeges méretű 

menekülthullámot használja ki arra, hogy bejusson az Európai Unió térségébe, 

ahol szélsőségesekre jellemző terrorcselekmények elkövetésére is ki lettek 

képezve (alvó ügynökök). A fogadó országok tapasztalata alapján számos 

esetben a különböző csoportok leszámolnak egymással, illetve szükségleteik 

kielégítése végett egymás, illetve a fogadó országok lakosságát kirabolják. 

1.2.  Az Európai Unió határpolitikája a kialakult helyzettel kapcsolatban 

Az Unió állásfoglalása, hogy gyors segítséget kell biztosítania és menedéket kell 

nyújtania a nemzetközi védelemre szorulóknak. Az EU-nak egyrészt fenn kell 

tartania és meg kell szilárdítania a menedék, illetve védelem biztosítására 

vonatkozó hagyományait, másrészt megfelelő eszközökről is rendelkeznie kell 

annak megakadályozására, hogy gazdasági migránsok tömegesen, illegálisan 

                                                 
1 Az adatok egy része fiktív, más része viszont a helyzethez igazítva éles adat. Felhasználásuk kizárólag a 

gyakorlat idejére és céljából engedélyezett! 
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átlépjék a határokat. E célkitűzések elérése szempontjából az EU határainak 

hatékony igazgatása a hitelesség előfeltétele az Unión belül és azon kívül 

egyaránt. Az EU-nak biztosítania kell továbbá, hogy biztonságos és hatékony 

menekültügyi eljárásokkal rendelkezzen a védelemre szoruló személyek 

számára. 

Ugyanakkor az EU továbbra is komoly kihívásokkal néz szembe migrációs 

politikája kialakítása során. Világos példája ennek egyes uniós külső 

határszakaszok – nevezetesen a dél-mediterrán határok, valamint a Görögország 

és Törökország közötti szárazföldi határ – őrizetének gyengesége. 

Intézkedéseket kell hozni annak megakadályozására, hogy az illegális 

migránsok, akiket gyakran gátlástalan bűnözői hálózatok zsákmányolnak ki, 

tömegesen az EU-ba érkezzenek. Az EU-nak ennek megfelelően olyan migrációs 

politikát kell folytatnia, amely a befelé irányuló migráció hatékony kezelésén 

alapul, valamint biztosítja, hogy a fokozott mobilitás iránti igény ne ássa alá az 

Unió külső határainak biztonságát. Annak ellenére, hogy a hangsúlyt az 

aggodalomra okot adó térségekre helyezi, az EU migrációs politikája földrajzilag 

átfogó megközelítést követ. Egyre nagyobb hangsúlyt fektet a migrációt 

kibocsátó országokkal kötött megállapodások hatékonyságának növelésére, az 

illegálisan Európába érkező és menedékjogra nem jogosult migránsok mielőbbi 

visszatoloncolására (lásd EU-török paktum). 

Az Európai Unió külső határainak helyzete 

 

Az EU külső határainak hatékony igazgatása az Unió és különösen a schengeni 

övezet működése szempontjából stratégiai jelentőségű. Az EU bel- és külpolitikái 

tekintetében különösen fontos, jól működő külső határok lehetővé teszik az EU 

és tagállamai számára a világ egészével folytatott kereskedelem révén történő 

gyarapodást úgy, hogy eközben védik a szabad mozgás biztonságos és védett 

európai területét a külső határok mentén fennálló és újonnan kialakuló 

veszélyhelyzetekkel szemben. Az európai integrált határigazgatás központi 

eleme az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (EBCGA), amely tagállami 

hatóságokkal szoros együttműködésben biztosítja az EU külső határainak 

sértetlenségét. 

Az EU külső határainak igazgatása azonban rendkívül összetett feladat. A 12 033 

km hosszú szárazföldi határ a Norvégia és Oroszország közötti szárazföldi 

határszakasztól a görög-török szárazföldi határig húzódik és délen a 

Spanyolország és Marokkó közötti ceutai és melillai szárazföldi határszakasszal 

egészül ki. A 32 719 km hosszú tengeri határ a Földközi-tenger, az Atlanti-

óceán, a La Manche csatorna, a Balti-tenger, az Északi-tenger, a Norvég-tenger 

és a Fekete-tenger tengeri területeket foglalja magában. Az Unió külső 

határának teljes hossza összesen 44.752 km. Az Unió összesen 1 863 naponta 

üzemelő engedélyezett határátkelőhelyet működtet. Ebből 451 a külső 

szárazföldi határokon, 782 a külső tengeri határon, 630 pedig a külső légi 

határokon található, amelyek közül 230 rendszeres összeköttetést működtet 

harmadik országokkal. Az EU külső határain évente 600 millió főt meghaladó 

belépő, és nagyjából azonos számú kilépő utast ellenőriznek. 

A nemzetközi biztonsági helyzet dinamikáját figyelembe véve ahhoz, hogy az 

EU-t és tagállamait meg lehessen védeni a külső határok mentén fennálló és 

várható veszélyekkel és fenyegetésekkel szemben, képesnek kell lenni a 

terrorizmussal és a bűnözéssel, valamint a kiber, egészségügyi és hibrid 

veszélyekkel szembeni fellépésre. Ebben az összefüggésben a jól szervezett 

határigazgatási rendszer létfontosságú szerepet tölt be. Az európai integrált 

határigazgatás koncepciójának megvalósításában érintett, különösen pedig a 

határokon tevékenykedő hatóságok és uniós ügynökségek együttműködése 

rendkívül fontos a külső határok minden szakaszán az azonos ellenőrzési 

színvonal eléréséhez és fenntartásához. 

A külső határ igazgatása körében a meglévő információs rendszerek fenntartása 

és fejlesztése mellett a közeljövőben a határigazgatást és a védelmet szolgáló 

új, továbbfejlesztett rendszerek bevezetése várható, beleértve az 

interoperabilitás dimenzióját, amely az európai integrált határigazgatás 



  

 

szempontjából rendkívüli fontos. A migrációigazgatási szakaszban az EURODAC 

rendszere támogatja a menedékkérők, az illegális határátlépők, a jövőben pedig 

az illegálisan itt tartózkodók és biográfiai adataik nyilvántartásba vételét.  

Az informatikai rendszerek különböző politikai területekre és illetékes 

hatóságokra kiterjedő, növekvő szerepe a magas szintű kiberbiztonság 

beépítését is szükségessé teszi. Elismerve a műholdképes szolgáltatás pozitív 

hozzájárulását, különösen a határok előtti határőrizeti tevékenység terén, illetve 

elismerve, hogy a felhőtechnológiák és a felhőalapú szolgáltatások alaposan 

átformálták a globális informatikai környezetet, végre igény van az EU 

határigazgatási érdekeinek védelmére is az űrtechnológiai megfigyelés és 

kommunikációs képességek tekintetében. 

 

Az EU külső határainak igazgatása egyre bonyolultabb feladatok megoldását 

igényli, ez pedig kizárólag egy integrált megközelítés alkalmazásával lehetséges. 

Az európai integrált határigazgatásra vonatkozó technikai és operatív stratégia 

fontos céljául tűzi ki az igazságügyi és belügyi területeken az uniós ügynökségek 

és intézmények, és esetenként más kiemelt fontosságú partnerek között a 

határigazgatás és a biztonsági/védelmi tevékenységek terén folytatott szoros 

együttműködést.  

További szinergiák kihasználására kell törekedni más politikai területekkel is, 

például a külső dimenziókkal, beleértve a harmadik országokkal foglalkozó 

területek szervezeteit is. 

2. Magyarország határbiztonsági helyzete 

2.1. Általános helyzet 

Magyarország továbbra is tranzitországként szerepel a nemzetközi illegális migráció 

útvonalában, azonban hosszabb távon nem zárható ki, hogy az illegális migrációban 

érintettek célországként tekintsenek hazánkra. A földrajzi elhelyezkedésünk és 

közlekedési infrastrukturális jellemzők alapján hazánkat három befelé irányuló 

illegális migrációs csatorna érinti. Ezek közül a legjelentősebb a balkáni útvonal, 

amely Törökországon, Görögországon, a nyugat-balkáni országok érintésével 

Szerbián keresztül éri el Magyarországot, illetve halad tovább Nyugat-Európa felé. 

A másik útvonal szintén Törökországon keresztül Bulgárián, Románián áthaladva éri 

el Magyarországot, míg a harmadik Oroszország, Ukrajna felől, az ukrán-magyar 

határszakaszon éri el hazánkat, és húzódik tovább Ausztria, valamint másik ágán 

Szlovákia és Németország irányába. Magyarország biztonságára a Görögországban 

kialakult helyzet is közvetlen hatást gyakorol, a görög-török határszakaszon történt 

illegális határátlépők ugyanis másodlagos migráció keretében érik el hazánkat. 

A legjellemzőbb állampolgárság az illegális belépések szempontjából a pakisztáni, az 

afgán, a szír, a koszovói és az iraki. Aktuális állampolgársági kategória még 

Magyarországon az illegális migrációhoz kapcsolódó jogsértő cselekmények 

szempontjából az ukrán, a szerb, a moldovai, az észak-macedón és az albán. 

Az elmúlt évtizedekben hazánk földrajzi elhelyezkedéséből és közlekedési 

infrastruktúrájából adódóan az alábbi markáns, az Európai Unió mélységébe vezető 

migrációs útvonalakra kell fókuszálni: 

1. Dél-keleti irányból, elsősorban Törökországból kiindulva Görögországon, 

Bulgárián és Románián keresztül főleg a magyar-román határszakaszt érintő 

útvonal; 

2.  Déli irányból, szintén a török-görög tengelyt érintve elsősorban Észak-

Macedónia, Bosznia-Hercegovina és Szerbia területén keresztül a magyar-

szerb határt keresztező útvonal. Ez esetében számolunk terelődéssel is, 

amellyel a magyar-szerb határszakaszt elkerülve a magyar-horvát, illetve a 

magyar-román határszakasz felé történő eltolódást eredményezhet; 

3.  Keleti irányból a távol-keleti, kisebb részben közel-keleti államokból kiinduló 

Oroszországot érintő és a magyar-ukrán határt elérő útvonal. Jelentősebb 

erősödés az orosz-ukrán, illetve a kelet-ukrajnai válság rendeződésétől 

számítottan várható. 



  

 

 

Az európai integrált határigazgatás keretében megvalósuló nemzeti határbiztonsági 

rendszer működtetésének fő célja a külső határok biztonságos és jól működő 

határigazgatási rendszerének megteremtése és fenntartása. A nyugat-balkáni 

migrációs útvonal aktivitásának csökkenésére/változására, Magyarország schengeni 

külső határain – kiemelten a szerb-magyar határt – bevezetett határőrizeti 

intézkedések jelentős hatást gyakoroltak. Az illegális bevándorláshoz kapcsolódó 

jogellenes cselekmények, valamint a tiltott határátlépést megkísérlő és elkövető 

személyek számának 2015-től 2018-ig tartó markáns csökkenése után 2019-ben 

jelentős növekedés következett be.  

 

A határőrizet szempontjából legfontosabb jogsértő cselekmények és 

intézkedések alakulása: 

 

(Az Illegális bevándorláshoz kapcsolódó jogellenes cselekmények körében a következő 

jogellenes cselekmények kerültek feltűntetésre: 

- embercsempész és jogellenes tartózkodás elősegítése bűncselekmény, 

- beutazási és tartózkodási tilalom megsértése bűncselekmény, 

- illegális migrációhoz kapcsolódó közokirat-hamisítás bűncselekmények, 

- határzárral kapcsolatos bűncselekmények az elfogott személyek száma 

szerint, 

- tiltott határátlépés és kísérlete, 

- külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés) 

 

 2020. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Illegális bevándorláshoz 

kapcsolódó jogellenes 

cselekmények 
430 607 36 517 20 009 17 797 25 672 

Megakadályozások és 

átkísérések  - 36 831 17 703 5 677 16 240 

Ebből megakadályozások - 28 367 8 561 1 392 3 070 

Ebből átkísérések - 8 464 9 142 4 285 13 170 

 

Az ideiglenes biztonsági határzárral biztosított határszakaszok közül egyértelműen a 

szerb viszonylat áll folyamatos „terhelés/nyomás” alatt, és az ide összpontosított 

erőknek és eszközöknek köszönhetően itt nyílik legnagyobb lehetőség az illegális 

belépési kísérletek megakadályozására önállóan vagy a szerb határrendészeti 

szervekkel együttműködve. 

 

 

Illegális belépési kísérletek megakadályozásának viszonylati megoszlása: 

 

 viszonylat 2020. 2016. 2017. 2018. 2019. 

szerb - 32732 10862 1662 3070 

horvát  - 0 88 29 0 

Mindösszesen - 28367 8561 1392 3070 

 

Az elmúlt évek adatai alapján megállapítható az is, hogy az államhatárt jogellenesen 

átlépő személyek szervezettebb módon, új módszerekkel kísérlik meg kijátszani a 

határbiztonsági rendszert és nagyobb számban kerülnek elfogásra az államhatártól 

távolabb, a határbiztonsági rendszer első lépcsőjének második vonalában, vagy a 

második lépcsőben szolgálatot ellátó járőrök által. Az első lépcső több vonalas, 

mélységi határrendészeti járőrszolgálatának működtetése, valamint a társszervekkel 

történő együttműködés erősítése kiemelt fontosságú ahhoz, hogy elfogásukra még a 

határterületen sor kerüljön. 



  

 

Amennyiben a határőrizeti rendszer eredményességét kell meghatározni, akkor a 

rendszer felépítéséből és működtetéséből adódóan az a konklúzió vonható le, hogy az 

államhatártól távolabb – a határbiztonsági rendszer második lépcsőjében, amely 

egyben a négylépcsős beléptetés-ellenőrzési modell negyedik lépcsője is – elfogott 

tiltott határátlépést elkövető személyek száma is visszajelzést ad a rendszer 

követelményszerű működéséről. Ezen lépcsőben realizált elfogások számának 

arányosan kell csökkennie az államhatártól való távolság nagyságával. Tehát a 

rendszer követelményszerű működését az mutatja, ha minél távolabb vagyunk az 

államhatártól annál kevesebb személy elfogására kerül sor (akit korábban még nem 

vontak intézkedés alá tiltott határátlépése miatt). Minden ilyen elfogásnál, vizsgálni 

kell azt, hogy az első lépcső határőrizeti rendszerében milyen objektív és szubjektív 

negatív befolyásoló tényezők voltak, amelyek nem biztosították a realizálást, s a 

következtetések levonása után, ha szükséges, akkor intézkedést kell tenni a 

„helyreállításra”, vagy módosításra. Ebből is következik, hogy a schengeni térség 

területén, a jogszerű tartózkodás ellenőrzésére irányúló tevékenység támogatás 

kiemelt jelentőséggel bír. 

 

8 km-es sávon belül és azon túl feltartóztatott és az IBH-n átkísért személyek 

 

 

2020. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Államhatártól számított 

8 km-es sávból 
- 8464 8540 3951 12350 

Ebből Bács-Kiskun megye  - 5296 4222 2257 9290 

Ebből Csongrád-Csanád 

megye 
- 3168 3591 1694 3060 

Ebből Baranya megye - 0 706 0 0 

Ebből Somogy megye - 0 21 0 0 

mélység 

(8 km-en túlról) 
- 0 602 334 820 

Mindösszesen 
- 8464 9142 4285 13170 

 

Az államhatár jogellenes átlépése kapcsán a szervezettség kérdése megkerülhetetlen. 

A 2020-as migrációs események kezelése az államhatárhoz kapcsolódó 

bűncselekmények elleni fellépés új megközelítését igényelte, amely új 

bűncselekmények definiálásában és üldözésében, klasszikus deliktumok büntetési 

tételének szigorításában öltött testet. A bűncselekmények megakadályozása 

érdekében folytatott aktív, külső határok menti jelenlét, az ügyek egyediesítése, a 

bevezetett bűnügyi módszertan, az információáramlás gyorsítása és a szomszédos 

országok bűnügyi szerveivel való közvetlen kapcsolattartás eredményeként az 

államhatárokhoz kapcsolódó bűncselekmények számában évről-évre jelentős 

mérséklődés tapasztalható. A bűnmegelőző tevékenység részeként alkalmazott 

jelenlét komoly visszatartó erőt jelent a bűnelkövetők számára. 

Az új európai biztonsági környezetet jellemző főbb fenyegetések hazánkat is érintik. 

Az olyan legfőbb veszélyek, mint a terrorizmus, árucsempészet, embercsempészés, és 

az illegális migráció közös jellemzője, hogy a személyek mozgásához, mobilitásához, 

transznacionális kapcsolatrendszerekhez kötődnek, ami az integrált határigazgatási 

modell hatékonyabb alkalmazását, további fejlesztését indokolja. Ennek alapján mind 

a határellenőrzés, mind a határon átnyúló súlyos bűncselekmények hatékony és 

eredményes kezelése érdekében egyre fontosabb szerepet játszik az új technológiák 

alkalmazása és a bűnügyi felderítő képesség növelése. 

 

A szárazföldi határok őrizetének megszervezése során kiemelt figyelem irányul a 

határok időben és térben való folyamatos őrizetére (folyamatosság elve), amely 

technikai eszközök és élő erő alkalmazásával valósul meg. Fontos szerepe van a 

megelőzésnek (prevenció elve), amelynek érdekében kockázat elemzés és széleskörű 

együttműködés (kooperáció elve) folyik a szomszédos államok határőrizeti szerveivel 

is. A rendelkezésre álló erő, eszköz, technológia leghatékonyabb alkalmazására 



  

 

(összpontosítás elve) oly módon kerül sor, hogy az biztosítsa a változatosságot, 

rejtést, megtévesztést, meglepést és álcázást (kiszámíthatatlanság elve). A 

helyzetnek megfelelő reagálási készség fenntartása folyamatos (rugalmasság elve) és 

a több lépcsős határőrizeti rendszer időbeni és térbeni mozgékonysága biztosított 

(mobilitás elve). 

2.2. Elkövetési módszerek 

Jellemző elkövetési módszerek: 

 embercsempészek segítsége nélkül, önállóan történő illegális beutazás, 

tartózkodás, 

 hamis okiratokkal elkövetett illegális határátlépés, jogellenes tartózkodás, 

 gépjárműben megbújva elkövetett illegális határátlépés, 

Az elmúlt időszakban Ausztriában és Magyarországon jelentős számban megnőtt az 

elfogott illegális migránsok száma. Ezek a személyek többnyire afgán, pakisztáni, 

indiai, szomáliai, iráni és iraki állampolgárok, akiket embertelen körülmények között, 

átalakított buszokban, teherautókban vagy személygépkocsikban csempésztek át a 

határon az Európai Unió területére. Az embercsempész csoportok tagjai jól szervezett 

hálózatban működnek, egyre kifinomultabb technikai rendszerekkel élnek, és 

útvonalaik Törökországon, Görögországon és a Balkánon keresztül vezetnek 

Magyarországra és Ausztriába. 

 

Magyarország külső határszakaszán továbbra is jellemzőek az IBH rongálások és a 

keletkezett nyílásokon való gyors, csoportos átjutás és a nyári időszakban a magas 

kulturnövényzettel beültetett honi területen gyorsan meg tudnak bújni az átjutott 

csoportok. A rongálások tekintetében érdemes megjegyezni, hogy 2017-ben a 

rendőrség jelzése alapján az ideiglenes biztonsági határzár és a gyorstelepítésű 

drótakadály javítását végző szervezet a magyar-szerb határszakaszon 3503, a 

magyar-horvát határszakaszon 646, összesen 4149 javítást, 2018-ban 4201 és 789, 

összesen: 4990 javítást, 2019-ben 5324 és 1231, összesen 6555 javítást végzett el. 

2020 eddig eltelt időszakában a magyar-szerb határszakaszon már 3345 javítást, a 

horvát-magyar szakaszon viszont csökkenő mértékű, 875 javítást.  

Az elmúlt év végén, illetve ez év tavaszától új elkövetési módszerrel találkoztak a 

határrendészek. Az illegális határátlépést megkísérlők alagutakat ásnak a 

határbiztonsági zóna alatt és azon – egyelőre ismeretlen számban jutnak át 

határsértők. Az átjutott határsértőket szervezett módon szállítják tovább a mélységbe, 

illetve Ausztrián keresztül Németországba.  

Az alagútásásokra jellemző számadatok: 

2019-ben a Bács-Kiskun MRFK illetékességi területén 13 eset (Bácsbokod, Bácsalmás 

HRK-k illetékességi területe), Csongrád-Csanád MRFK illetékességi területén 3 eset 

(elsődlegesen Mórahalom és környéke); 

2020 eltelt időszakában a Bács-Kiskun MRFK illetékességi területén 95 eset 

(Hercegszántó, Bácsbokod, Bácsalmás és Kelebia HRK-k illetékességi területe), 

Csongrád-Csanád MRFK illetékességi területe 28 eset (továbbra is Mórahalom és 

környéke).  

A zöldhatár mellett jelentős számban nőtt a Kelebia vasúti átkelőhelyen tehervonaton 

megbújt és felfedett személyek száma, 2019-ben 145 főt fogtak el ezen a vonalon a 

határrendészek, 2020 eddigi időszakában viszont már 467 főt. Ez a szám várhatóan 

növekedni fog. 

Eddig két esetben próbáltak meg erőszakosan, csoportosan betörni az IBM mentén 

migránsok, mindkét esetben Röszke közúti határátkelőhely mentén (az első betörési 

kísérletnél mintegy 20 fő, a másodiknál már 43-an próbáltak meg ily módon bejutni). 

Nincs kizárva, hogy az elkövetkező időszakban az ilyen erőszakos behatolási kísérletek 

száma növekedni fog és átterelődik elsődlegesen a kisebb legális mozgással 

rendelkező Bácsalmás és Bácsszentgyörgy határátkelőhelyek környezetére. 

A túloldali területről ez év elejétől jelentős mértékű drónmozgást azonosítottak be a 

határrendészek, jellemzően az esti, szürkületi időszakban. Január-február hónapban 

16-17. óra között, de ez az időszak a világos idő függvényében folyamatosan tolódik. 

A drón aktivitás egy időben egyszerre több helyre jellemző, alapvetően egymástól 



  

 

mintegy 5-6 km-es távolságra és legalább 3 helyen egyidőben. Aktivitást mind 

Csongrád-Csanád, mind Bács-Kiskun MRFK határszakaszáról jelentettek már. 

 

Eljárásrend az átkísérések végrehajtásához 

 

A rendőri intézkedések célja az államhatárt jogsértő módon átlépő, illetve 

Magyarországon jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokkal, 

csoportokkal szemben történő jogszerű, szakszerű, a szükségesség és az arányosság 

követelményeire, a fokozatosság elvére figyelemmel, az emberi méltóság tiszteletben 

tartásával végrehajtott, határozott és hatékony fellépés.  

A rendőri intézkedéseket az érintett állomány a hatályos jogszabályokban és közjogi 

szervezetszabályozó eszközökben foglaltakra figyelemmel hajtsa végre azzal a céllal, 

hogy biztosítsa a közrendet, a közbiztonságot, valamint az államhatár rendjének 

védelmét.     

 

Az államhatár környezetében történő rendőri tevékenység végrehajtása során fokozott 

figyelemmel kell eljárni az államhatár sértetlensége érdekében. A feladatba bevont 

rendőri állományt irányító parancsnokok fokozottan ügyeljenek arra, hogy a 

szomszédos állam területére az állomány ne lépjen át, valamint eszközök, 

felszerelések, egyéb tárgyak ne kerüljenek át a szomszéd állam területére.  

 

a) Eljárási rend az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Államhatár tv.) 5. § (1a) bekezdése alapján a 8 km-es sávon 

belül 

 

A rendőr a schengeni külső határ szerinti határvonaltól, illetve határjeltől számított 8 

km-es sávon belül az Államhatár tv. 5. § (1a) bekezdése alapján a Magyarország 

területén jogellenesen tartózkodó külföldit feltartóztathatja és az ideiglenes biztonsági 

határzár (a továbbiakban: IBH) legközelebbi kapuján átkísérheti, kivéve, ha 

bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel.  

A tiltott határátlépést elkövető külföldit a rendőr a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 

100/A. § alapján figyelmezteti és az IBH legközelebbi kapuján átkíséri. A külföldit a 

rendőri intézkedésről és annak céljáról, a rendőri intézkedéssel szembeni panasz 

előterjesztésének lehetőségéről és módjáról, illetve a menedékkérelem benyújtásának 

lehetőségéről a rendszeresített tájékoztató segítségével anyanyelvén vagy az általa 

értett más nyelven tájékoztatni kell. Amennyiben a jogsértő személy a tájékoztatást 

megértette és a rendőri intézkedéssel szemben nem tanúsít ellenállást, úgy a rendőr 

az IBH kapujához kíséri. A távolság függvényében az átkísérés történhet gyalog vagy 

rendőrségi járművel is. Személyes adatok rögzítésére – az igazoltatáskor történő 

adatrögzítés kivételével – ebben az esetben nem kerül sor. 

Az intézkedés eredményessége azon múlik, hogy az illegális migránsok a lehető 

leggyorsabban átkísérésre kerüljenek az IBH szomszédos ország felőli oldalára. Ez az 

önkéntes jogkövetésre rábírással valósítható meg a leghatékonyabban. A kényszerítő 

eszköz alkalmazásának kivételesnek kell lennie, a személyek átkísérését elsősorban a 

meggyőző demonstratív rendőri jelenléttel kell elérni.  

Meg kell akadályozni a gyermekek elszakadását a szüleiktől, ezért az intézkedés 

végrehajtása során fokozott figyelmet kell fordítani a tiltott határátlépést csoportosan 

elkövető személyek együtt tartására, illetve az azonos időben és helyen történő 

átkísérésükre. 

Amennyiben átkísérés esetén a külföldi passzívan vagy aktívan ellenáll a rendőri 

intézkedésnek, a személy átkísérése testi kényszer alkalmazásával vagy bilincseléssel 

kikényszeríthető. Amennyiben a testi kényszer alkalmazása során személyi sérülés 

nem történt, a külföldi személyes adatainak rögzítését követően az IBH kapuján 

átkísérhető. Kisebb személyi sérülés esetén az átkísérés a szükséges 

elsősegélynyújtást követően hajtható végre. Orvosi ellátást igénylő sérülés vagy 

súlyos betegség észlelése esetén a külföldit az egészségügyi ellátását követően, orvosi 

vélemény alapján lehet az IBH kapuján átkísérni vagy a szükséges kórházi kezelésére 

kell intézkedni. Amennyiben kórházi kezelés szükséges, a külföldivel szemben 

biztonsági intézkedés alkalmazására kerül sor, a menedékkérelem elbírálása az ország 

területén történik.  



  

 

Amennyiben az elkövető támadó magatartást tanúsít és az intézkedő rendőrre, 

valamint a támogatására vagy védelmére kelt személyre rátámad, a Rendőrségről 

szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 33. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján a nyomozó hatósághoz elő kell állítani. 

A közúti és vasúti határátkelőhelyen a határforgalom-ellenőrzés során feledett 

személyekkel kapcsolatos intézkedésekre a fentiekben leírtakat értelemszerűen 

alkalmazni kell.  

Tettenérés esetén, illetve amennyiben más módon (képfelvétellel, tanúvallomással) 

bizonyított bűncselekmény elkövetése, az elkövetővel szemben büntetőeljárást kell 

lefolytatni.  

  

b) Eljárási rend az Államhatár tv. 5. § (1b) bekezdése alapján tömeges 

bevándorlás okozta válsághelyzet idején az ország egész területén 

 

Az Államhatár tv. 5. § (1b) bekezdése alapján a tömeges bevándorlás okozta 

válsághelyzet idején a rendőr Magyarország egész területén feltartóztathatja a 

jogellenesen tartózkodó külföldit és az IBH kapuján átkísérheti, kivéve, ha 

bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel. 

A határvonaltól, illetve a határjeltől számított 8 km-es sávon belül az eljárási rend 

nem változik, az 1. pontban leírtak szerint kell eljárni azzal, hogy a tömeges 

bevándorlás okozta válsághelyzet idején fennálló speciális rendelkezéseket alkalmazni 

kell. A Bács-Kiskun és a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság (a 

továbbiakban: MRFK) a határterületen feltartóztatott személyeket a 8 km-es sávra 

vonatkozó szabályok szerint kísérje át. 

A 8 km-es sávon túl feltartoztatott külföldiek ruházat- és csomagátvizsgálását végre 

kell hajtani, illetve a személyeket az illetékes határrendészeti kirendeltség, 

rendőrkapitányság járőre előállítja. 

Az előállított külföldit tájékoztatni kell, hogy jogellenesen tartózkodik Magyarország 

területén és meg kell tenni a szükséges intézkedéseket az IBH kapuján történő 

átkísérésére. A külföldit a rendőri intézkedésről és annak céljáról, a rendőri 

intézkedéssel szembeni panasz előterjesztésének lehetőségéről és módjáról, illetve a 

menedékkérelem benyújtásának lehetőségéről a rendszeresített tájékoztató 

segítségével anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven tájékoztatni kell. 

Az előállítás során intézkedni kell a személyes adatok felvételére, a rendelkezésre álló 

nyilvántartásokban történő ellenőrzésre. Törekedni kell a minél gyorsabb és 

hatékonyabb ügyintézésre, ezért az adatok felvétele történhet többnyelvű 

adatlapokkal, az előállított által értett nyelven (pl. angolul), illetve több személy 

előállítása esetén közülük egy segítségével kereszttolmácsolással vagy az országos 

tolmács nyilvántartásban szereplő tolmácsok telefonos közreműködésével.  

Meg kell akadályozni a gyermekek elszakadását a szüleiktől, ezért a feladat 

végrehajtása során fokozott figyelmet kell fordítani a tiltott határátlépést csoportosan 

elkövető, valamint a jogellenes tartózkodás miatt feltartóztatott személyek együtt 

tartására és azonos időben és helyen történő átkísérésükre. A személyazonosításra 

alkalmas okmánnyal nem rendelkező kísérő nélküli kiskorúak esetében az életkor 

valószínűsítése céljából orvosi vizsgálatot kell végeztetni, tekintettel arra, hogy a 

gyermekkorú (0–14 év közötti) kísérő nélküli kiskorút a továbbiakban is 

gyermekvédelmi intézményben kell elhelyezni, amennyiben nincs jogszabály vagy 

szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy. A 14. életévét be nem töltött 

kísérő nélküli kiskorút a menekültügyi hatóság elé kell állítani abban az esetben, ha 

menekült kérelem iránti szándéknyilatkozatot tesz. 

A határrendészeti kirendeltség, illetve rendőrkapitányság állománya az előállítást az 

arra vonatkozó általános szabályok szerint dokumentálja a Robotzsaru NEO 

Határrendészeti moduljában. 

Az előállítást foganatosító szerv az adatok felvételét követően kiállítja az előállítási 

adatlapot, valamint igazolást, és az előállítás jog- és szakszerűségére vonatkozó 

parancsnoki kivizsgálását követően, az előállítás lezárása után a külföldit a „Jelentés 

az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1b) bekezdése alapján történő 

átkísérésről” iraton átadja a szállítást végrehajtó rendőri szervnek a megyeszékhely 

szerint illetékes rendőrkapitányságon. 

Amennyiben a külföldi passzívan vagy aktívan ellenáll a rendőri intézkedésnek, a 

személy átkísérése testi kényszer alkalmazásával vagy bilincseléssel kikényszeríthető. 



  

 

Amennyiben a testi kényszer, illetve a bilincs alkalmazása során személyi sérülés nem 

történt, az IBH kapuján át kell kísérni. Az átkísérést a Bács-Kiskun, illetve a Csongrád-

Csanád MRFK hajtja végre a 8 km-es sávon belül alkalmazott eljárás szerint. Orvosi 

ellátást igénylő sérülés vagy súlyos betegség észlelése esetén a külföldit az 

egészségügyi ellátását követően, orvosi javaslat alapján lehet az IBH kapuján átkísérni 

vagy a szükséges kórházi kezelésére kell intézkedni. Ebben az esetben a külföldivel 

szemben biztonsági intézkedés alkalmazására kerül sor.  

Amennyiben a külföldi támadó magatartást tanúsít és az intézkedő rendőrre, valamint 

a támogatására vagy védelmére kelt személyre rátámad, az Rtv. 33. § (1) bekezdés 

a) pontja alapján az előállítást foganatosító szerv hivatalos helyiségébe kell előállítani. 

Ha az átkísérés során kényszerítő eszköz alkalmazására kerül sor, a rendőr arról 

jelentést készít. 

A szállítást az előállítást foganatosító rendőri szerv a megyei tevékenység-irányítási 

központon (TIK) és a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) ügyeletén keresztül 

kezdeményezi az alább kijelölt rendőri szervnél. 

Az átkísérés pontos helyét és idejét a „Jelentés az államhatárról szóló 2007. évi 

LXXXIX. törvény 5. § (1b) bekezdése alapján történő átkísérésről” iraton dokumentálni 

kell. 

A jelen eljárási rendben szabályozott rendőri intézkedéseket humánusan, az emberi 

méltóság tiszteletben tartásával kell végrehajtani, az erről szóló figyelemfelhívásnak 

az eligazítás részét kell képeznie. Az átkísérések végrehajtásáról az Rtv. 42. § (1) 

bekezdésében szereplő felhatalmazás alapján felvételt kell készíteni. 

 

A határbiztonsági rendszer hatékonyságát növelő infrastrukturális, műszaki 

és technikai helyzet 

 

Már 2020-ben is jelentős lépéseket tett Magyarország az illegális migránsok Európai 

Unió (és azon belül a schengeni térség) tagállamai területére történő bejutásának 

megakadályozásában. A magyar-szerb határszakaszon, illetve a magyar-horvát 

viszonylat egyes szakaszain az ideiglenes biztonsági határzár kiépítésével 2020-ben 

kezdődött meg az az infrastrukturális fejlesztés a délszláv határszakaszunkon, 

amelynek hatása máig érezhető a nyugat-balkáni migrációs útvonal trendjében. 

Időközben az is egyértelművé vált hogy önmagában a határvonaltól 2,5 méterre 

felhúzott három méter magas kerítés nem elegendő a hatékony határőrizet 

ellátásához, hanem olyan kiegészítő beruházásokra is szükség van, amelyek egységes 

rendszert alkotva biztosítják a határőrizet reagálóképességét, hatékonyságát, 

folyamatosságát, manőverező-képességét és meglepetésszerűségét. 2016-ban 

számos fejlesztés indult el úgymint: 

1. a meglévő infrastruktúra továbbfejlesztése és a mobilitás biztosítása, növelése,  

2. a határőrizet hatékonyságát fejlesztő határőrizeti berendezések kiépítése és 

telepítése,  

3. új technológiai megoldások a megfigyelőképesség növelése és az illegális 

bejutás megakadályozása érdekében,  

4. humángazdálkodási intézkedések. 

Az infrastruktúra fejlesztése érdekében a Csongrád-Csanád és a Bács-Kiskun Megyei 

Rendőr-főkapitányságok igényei alapján a meglévő, mintegy 160 kilométer hosszú 

ideiglenes biztonsági határzárra a 2020-ben kiépített átjárók mellett további személy 

és gépjármű közlekedésére alkalmas kapuk beépítése történt meg, amelyek 

egyrészről a határterületen tartózkodó és illegálisan átjutó személyek 

visszairányításában játszanak jelentős szerepet, másrészről a mobil hőkamerás 

gépjárművek számára biztosítanak átjutást és átláthatóságot közvetlenül a határvonal 

mellé.  

A migráció által leginkább sújtott területeken (Ásotthalom és Kelebia térségében), 

mintegy 17 kilométer hosszan sor került három méter magas drótfonatos kerítés 

kiépítésére (az addigi gyorstelepítésű drótakadály kiváltására), a túloldali erdős, 

bokros terep megtisztítására. Ezzel nemcsak a túloldali terület láthatóságát növelték, 

hanem az illegális átjutást is jelentősen megnehezítették.  

Kiéptésre került egy újabb ideiglenes biztonsági határzár sor (IBH2) a magyar-szerb 

határszakaszon. Az új kerítés szakasz megerősítésre került acélhálóval is, amely az 

addig meglévő kerítésen gyakran előforduló átvágásokat, rongálásokat hivatott 

megakadályozni vagy legalábbis megnehezíteni. 



  

 

A legnagyobb beruházást azonban a határőrizeti feladatokat ellátók mobil képességét 

biztosító, manőverút megépítése jelentette 2016-ban a teljes magyar-szerb 

határszakaszon. A manőverút kezdőpontja a Hercegszántó határátkelőhelyre vezető 

útvonal (E9 határjel), míg végpontja a magyar-szerb-román hármashatár (Triplex 

Confinium) volt Kübekháza térségében. A tervezett út 5 méter koronaszélességű és 

3,5 méter burkolatszélességű erdészeti magánút jellegű manőverútként épült meg, 

amely 4,5 tonna általános teherbírású és legtöbb szakaszán 60 km/h sebességű 

haladást lehetővé tévő utat jelent. A mintegy 7,3 milliárd forintból megvalósított 

építkezés egy időben három szakaszon folyt, a kivitelezés 2016. augusztus 15-én 

kezdődött és 2016. október 15-én lezárult. A manőverút kiépítése során 

párhuzamosan sor került Bács-Kiskun megye határterületén 6 új híd, valamint 

mindkét érintett megye határterületén 1-1 vasúti átjáró építésére is.  

A rendőrség igénye alapján 2016. decemberéig pótlólagos kivitelezés keretében 

további manőverút szakaszok megépítésére is sor került Hercegszántó térségében az 

átkelőhelyre vezető közúttól a Ferenc-tápcsatornáig (E1-E9 határjelek között), 

valamint a Gyálai Holt-Tisza mellett egészen a Tisza folyóig (F1-F37 határjelek 

között). E két új szakasszal a manőverút immár 160 kilométeres hosszúságúra bővült.  

Az elmúlt év végén sor került a magyar-szerb határvonal mellett húzódó manőverútra 

rávezető utak kijelölésére is, amely alapján mintegy 15 szakaszon a Magyar 

Honvédség és a Büntetés-végrehajtási szervezet közötti kooperáció alapján, a 

rendőrségi igényeknek megfelelően több földút felújítására került sor 2017-ben. A 

felújítandó földutak biztosítják a meglévő manőverút gyors elérését a szolgálati 

gépjárművek számára, valamint a helyi földhasználó gazdák számára való közlekedést 

is.  

A határőrizet hatékonyságát fejlesztendő, valamint a határőrizetet ellátó állomány 

komfortérzetét növelő intézkedések körében került sor határőrizeti magasfigyelők és 

esőbeállók telepítésére. A teljes magyar-szerb határszakaszon mintegy 158 

magasfigyelőt és 127 esőbeállót állítottunk fel. A nyár végén telepített magasfigyelők 

tekintetében sor került azok szélmentesítési, téliesítési átalakítására is.  

A magyar-szerb határszakaszon a Dunától Tiszáig terjedően 22 kV-os 

középfeszültségű, 0,4 kV-os kisfeszültségű elektromos magánhálózat, illetve optikai 

vezetékes kommunikáció céljából elektromos, valamint optikai hálózat került 

kiépítésre.  

Az elektromos áram határszakaszra való eljuttatása több új fejlesztést is lehetővé tett. 

Egyrészről 2016. tavaszán megkezdődött egy technikai és elektronikus védelmi 

rendszer kiépítése a meglévő ideiglenes biztonsági határzáron, amely a teljes 

határszakaszt folyamatos megfigyelés alatt tartó intelligens (mozgásérzékelő 

szenzorral ellátott) kamerarendszert, világítást, hangfigyelmeztetést és passzív optikai 

rezgésérzékelőt tartalmaz. Az elmúlt év végéig 193 telepítési helyszínen 297 

lézerkamerát és 89 hőkamerát helyeztek el. A rendszer irányítása érdekében 

Bácsalmás Határrendészeti Kirendeltségen és Szeged Határrendészeti Kirendeltség 

alárendeltségében működő Mórahalom kihelyezett szolgálati helyen egy-egy operátori 

központ is kiépítésre és felszerelésre került.  

Az elektromos áramellátáshoz kapcsolódóan másrészről egy új kerítésvédelmi 

beruházás, úgynevezett ideiglenes jelzőrendszer kiépítése is megkezdődött a korábban 

már említett kísérleti IBH2 szakaszon, valamint a vele párhuzamosan futó ideiglenes 

biztonsági határzáron.  

Végezetül a humángazdálkodási intézkedések közül meg kell említeni a Kormány azon 

döntését, hogy a Készenléti Rendőrség határvadász egységei 3000 fővel növelhetők. 

Ez a létszám a Kelet-magyarországi, valamint a Nyugat-magyarországi 

Határrendészeti Igazgatóság alárendeltségében jelentős támogató erőt biztosít majd 

az illegális migráció elleni hatékony fellépés érdekében, segítségükkel 

tehermentesíthetők a megyei rendőr-főkapitányságok állományai a magyar-szerb 

határszakasz őrizetében. 

3. A rendőri erők helyzete 

3.1. A veszélyeztetett határszakaszt őrző megyei rendőr-főkapitányságok 



  

 

A veszélyeztetett határszakasz két megyei rendőr-főkapitányság (továbbiakban 

MRFK) illetékességi területén húzódik. Bács-Kiskun megye közel 100 km-es, míg 

Csongrád-Csanád megye kb. 61 km-es közös határszakaszon szomszédos 

Szerbiával. 

A két megyei rendőr-főkapitányság kiemelt szerepet játszik a magyarországi 

tranzitforgalom lebonyolításában. Mindkét megye nagy áteresztő képességű 

határátkelőhellyel (Tompa, illetve Röszke) rendelkezik, a főközlekedési utak 

többsége Budapest felé az M5-ös autópályába torkollik.  

Az érintett határterületen a Bács-Kiskun Megyei és a Csongrád-Csanád Megyei 

Rendőr-főkapitányság diszlokál, mindkét szerv alap szolgálati módban őrzi 

Magyarország államhatárát. Speciális helyzetként jelentkezik a Duna kifolyásánál 

egy 500 méteres magyar-szerb határszakasz, amelyen honi oldalon a Baranya 

megyei Rendőr-főkapitányság illetékes, így a szárnybiztosítási feladatok 

kidolgozásánál a fenti szervvel is számolni kell.  

A Magyar Honvédség ez idáig saját erői alkalmazását nem tervezte, ennek 

megfelelően együttműködési megbeszélésre nem került sor. A későbbiekben – a 

helyzet változása függvényében (konfliktusveszély kialakulása esetén) – 

szükségessé válik az erők együttes tevékenységének az összehangolása a 

megelőző rendszabályok bevezetésétől a fegyveres csoportok esetleges 

megjelenése és együttes felszámolása időszakáig. 

A menekültbiztosítási feladatokon túl a két megye területén a II. fokozat 

bevezetését követően számolni kell terrorveszélyeztetett létesítmények 

védelmével, amelyek a következők: 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság területén: 

Megnevezés Cím Használó Őrzés 

módja 

MNB Kecskeméti Területi 

Igazgatóság 
 MNB Rendőrség 

Légiforgalmi Navigációs 

Berendezések  
 KHVM Rendőrség 

Mikroállomás  BM-KHVM-HM Rendőrség 

Távbeszélő Központ,  

Erősítő  
 KHVM Rendőrség 

Távbeszélő Központ  KHVM Rendőrség 

Távbeszélő Központ  KHVM Rendőrség 

Távbeszélő Központ  KHVM Rendőrség 

Bács-Kiskun megyei  

Védelmi Bizottság 
 

Megyei  

Önkormányzat 
Rendőrség 

Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság területén: 

Megnevezés Cím Használó Őrzés 

módja 

MTV Rt. Körzeti Stúdió  MTV Rendőrség 

Tisza-híd belvárosi 

(közúti)  Magyar Közút Rendőrség 

Bertalan-híd: szegedi Tisza- 

híd (közúti)  
 Magyar közút  

Algyői közúti híd (47-es főút)  Magyar közút  

Algyői vasúti híd (Szeged – 

Békéscsaba vasútvonal) 
 MÁV  



  

 

MOL Magyar Olaj- és 

Gázipari Rt.  

Alföldi részlege 

Algyő MOL 

fegyveres 

objektumőr

ség 

TV állomás    

Távbeszélő Központ, 

Erősítő 
   

Távbeszélő Központ, 

Erősítő 
   

Távbeszélő Központ, 

Erősítő 
   

Csongrád-Csanád megyei  

Védelmi Bizottság 
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3.2. A feladat végrehajtásba bevonható határrendészeti erők (összlétszám):  

Megye Szerv. kód Határrendészeti szerv tiszt Zászlós/tts. Ktv. Köza. Összesen 

Baranya  

Siklós Rendőrkapitányság 

Határrendészeti Osztály      

Baranya  

Mohács Rendőrkapitányság 

Határrendészeti Osztály      

Bács  

Hercegszántó Határrendészeti 

Kirendeltség      

Bács  

Bácsbokod Határrendészeti 

Kirendeltség      

Bács  

Bácsalmás Határrendészeti 

Kirendeltség      

Bács  Kelebia Határrendészeti Kirendeltség      

Csongrád- 

Csanád  Szeged Határrendészeti Kirendeltség      

Csongrád- 

Csanád  

Kiszombor Határrendészeti 

Kirendeltség      

Csongrád- 

Csanád  Nagylak Határrendészeti Kirendeltség      

HATÁRRENDÉSZETI SZERVEK ÖSSZESEN: 
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4. A határterületi terep és lakosság jellemzői:  

A magyar-szerb államhatár teljes hossza 174,4 km, melyből 139,6 km szárazföldi 

és 34,8 km vízi határszakasz, ami magában foglalja a Duna-Tisza közét és a 

Tiszántúl mintegy 15 km-es részét. 

Az államhatár magyar és szerb oldalának jellemzői lényegében azonosak, hiszen a 

Duna-Tisza közét szinte teljes egészében a bácskai löszhát, illetve a két folyó 

völgye alkotja. A felszín északról dél felé haladva fokozatos – de csak minimális 

mértékű – emelkedést mutat. A terület középső része vastag lösztakaróval 

borított, csak Szabadka környékén vannak homokbuckák.  A két folyó völgysíksága 

3-15 km széles, gyakran nedves, vadvizes.  

A talaj a határ közelében a magyar oldalival azonos, helyenként homokos, 

többségében agyagos és termékeny feketeföld. A folyók mentén öntéstalaj a 

jellemző. A talajviszonyok a járművek közlekedését az esős időszak kivételével 

folyamatosan lehetővé teszik, azonban az agyagos talaj miatt száraz időben 

gyakori a látást is zavaró porképződés. 

A terület éghajlata gyakorlatilag a magyarországival azonos. A növényzet gyér. 

Kisszámú és kisterületű, vegyes állományú erdő található. Tavasztól őszig kiterjedt 

mezőgazdasági munka folyik, mely a vetett növényzet jellegéből adódóan 

akadályozhatja a földi figyelést és segíti az álcázást. A határ közelében említésre 

méltó vízi akadály nincs. 

 

A közúthálózat megfelelően kiépített. Az államhatáron átvezető utak:
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Határátkelőhelyek: 

 

1. Mohács vízi határátkelőhely 

2. Hercegszántó közúti határátkelőhely 

3. Bácsszentgyörgy közúti határátkelőhely 

4. Bácsalmás közúti határátkelőhely 

5. Tompa közúti határátkelőhely 

6. Kelebia vasúti határátkelőhely 

7. Ásotthalom közúti határátkelőhely  

8. Szeged vízi határátkelőhely  

9. Szeged légi határátkelőhely  

10. Röszke vasúti határátkelőhely  

11. Röszke autópálya határátkelőhely 

12. Röszke közúti határátkelőhely  

13. Tiszasziget közúti határátkelőhely  

14. Kübekháza közúti határátkelőhely  

 

A fentieken kívül sok – az államhatárhoz kifutó, ott megszakadó, majd esetlegesen 

tovább folytatódó úttal lehet számolni, de száraz időben a terep gyakorlatilag 

mindenütt járható. Az államhatárhoz legközelebbi harántút a Horgos – Zombor – 

Apatin főútvonal, mely jó közlekedési lehetőséget biztosít a határral párhuzamosan. A 

határközeli területek településhálózata a magyar oldalon találhatónak összességében 

megfelelő. A települések többsége falu. A legnagyobb városok Szabadka (Subotica – 

150 000 fő), Zombor (Sombor – 30 000 fő), Kanizsa (Kanjiza – 12-13 000 fő), Bajmok 

(Bajmok – 8000 fő) és Kelebia (Kelebija – 6000 fő). A rendelkezésre álló adatok 

szerint ezer főnél nagyobb népességgel rendelkezik Béreg (Backi Breg – 1500 fő), 

Regőce (Ridica – 1200-1500 fő), Őrszállás (Stanisic – 2500-3000 fő), Horgos (Horgos 

– 3000 fő) és Martonos (Martonos – 3000 fő). 

5. Műveleti idő: 2020. július 18. 08.00 
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II. 

A hallgatók feladatai 

1. A törzsvezetési gyakorlatot előkészítő foglalkozások tananyagának elsajátítása, a 

foglalkozásokon meghatározott feladatok végrehajtása az alábbiak szerint: 

2.  A kötelező irodalom feldolgozása. Megszerzett ismereteiket az ajánlott irodalmak 

feldolgozásával és önálló kutatásokkal bővíthetik.  

Kötelező irodalom: 

 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 

 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről. 

 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személyek beutazásáról és tartózkodásáról. 

 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 

tartózkodásáról. 

 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról. 

 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a 

különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről. 

 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet a rendőrség szolgálati szabályzatáról. 

 43/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás az Országos és a megyei (fővárosi) Törzs 

felállításáról, szervezeti felépítéséről, jelentő rendszerének működtetéséről.  

 24/2020. (X. 15.) ORFK utasítás a Rendőrség Határforgalom-ellenőrzési 

Szabályzatáról. 

 36/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás az illegális migrációval összefüggő jogsértések 

kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására 

 11/1998. (IV. 23.) ORFK utasítás a Magyar Köztársaság Rendőrségének 

Csapatszolgálati Szabályzata kiadásáról. 

 13/2017. (III. 24.) ORFK utasítás a Járőr- és Őrszolgálati Szabályzatról. 

 14/2017. (III. 24.) ORFK utasítás a szolgálatparancsnoki tevékenységről 

Ajánlott irodalom: 

 1163/2020. (IV. 21.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Biztonsági 

Stratégiájáról.  

 1471/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat Magyarország Nemzeti Integrált 

Határigazgatási Stratégiájáról 

3. A gyakorlat végrehajtásának ideje: 2021. április 09. 13.00-17.00 és április 10. 

08.00–14.00. 
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I. 

A rendőri szervek helyzete 

1. Kivonat az országos rendőr-főkapitány 2020. április 17-én az ORFK 

Országos Törzs, a KR törzs és a megyei törzsek felállítására és 

összekötőtisztek kijelölésére kiadott intézkedési tervéből 

A magyar-szerb határszakaszon kialakult helyzet megköveteli a területi 

sérthetetlenségünk, továbbá az államhatár közelében élő lakosságunk biztonságát 

garantáló intézkedések megtételét. Emiatt az Országos és a megyei (fővárosi) Törzs 

felállításáról, szervezeti felépítéséről, jelentő rendszerének működtetéséről szóló 

43/2013. (XI. 8.) ORFK utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 2. pont ac) alpontja alapján 

elrendelem az ORFK Országos Törzs (a továbbiakban: OT), a Készenléti Rendőrség 

törzsének (a továbbiakban: KR törzs) valamit Bács-Kiskun megyei törzs (a továbbiakban: 

MT) felállítását és működtetését.  

Az OT, a KR törzs és az MT állományának kijelölésére az Utasítás 5-15. pontjainak 

megfelelő alkalmazásával a felelős vezetők 2020. április 17-én 14.00 óráig, az alábbiak 

szerint intézkedjenek, a törzsek felállítása során a felelős vezetők a helyzethez való minél 

teljesebb alkalmazkodás érdekében indokolt esetben előzetes írásos engedélyemmel az 

Utasítástól eltérhetnek.  

Az OT vezetője az ORFK RFI, országos rendőr-főkapitány rendészeti helyettese, az OT 

vezetőjének helyettesítésére az Utasítás 4. pontja szerint az ORFK RFI jelölje ki a 

Határrendészeti Főosztály vezetőjét és még 2 fő megfelelő képesítésű főtisztet. 

Az OT vezetője felelős: 

a) az OT-be beosztott állomány eligazításáért, az OT feladatainak végrehajtásáért;  

b) az összesítő táblázatok, kimutatások, jelentések határidőre történő elkészítéséért 

és annak adattartalmáért, felterjesztéséért; 

c) a társszervekkel és együttműködőkkel történő kapcsolattartásért; 

d) az OT működési helyiségében elhelyezett technikai eszközök rendeltetésszerű 

használatáért. 

Az OT szervezeti felépítését és a beosztott személyek létszámát illetve szervezet szerinti 

bontását az alábbiakban határozom meg. 

1. Az OT közbiztonsági csoportjának vezetője az ORFK Közrendvédelmi Főosztály 

kijelölt osztályvezetője, beosztottai: 

a. az ORFK Közrendvédelmi Főosztály állományából 8 fő hivatásos állományú 

beosztott és 2 fő több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott; 

b. az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztály 

állományából 3 fő hivatásos állományú beosztott; 

c. az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Igazgatásrendészeti Főosztály 

állományából 1 fő hivatásos állományú beosztott;  

d. az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Osztály állományából 2 fő 

hivatásos állományú beosztott; 

e. az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Védelmi Igazgatási Osztály 

állományából 2 fő hivatásos állományú beosztott; 

f. az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Határrendészeti Főosztály állományából 

2 fő hivatásos állományú beosztott, ebből 1 fő idegenrendész; 
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g. A KR parancsnoka a közbiztonsági csoport állományába kijelöl a KR 

Rendészeti Igazgatóság állományából 2 fő hivatásos állományú 

beosztottat. 

2. Az OT bűnügyi csoportjának vezetője az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság 

osztályvezetője, beosztottai: 

a. az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság állományából 2 fő hivatásos állományú – 

közülük 1 fő „SECRET UE” „NATO SECRET” „Szigorúan titkos!” felhasználói 

engedéllyel rendelkező – beosztott;  

b. az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság állományából 1 fő több munkafolyamatot 

ellátó ügyviteli alkalmazott;  

c. az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési 

Központ állományából 1 fő ügyintéző; 

d. A bűnügyi csoport állományába a KR parancsnoka a KR Nemzeti Nyomozó 

Iroda állományából 1 fő hivatásos állományú beosztottat jelöl ki. 

3. Az OT híradó- és informatikai csoportjának vezetője az ORFK GFI osztályvezetője, 

beosztottai 2 fő szakirányú végzettségű és szakmai tapasztalattal rendelkező 

beosztott (ebből 1 fő informatikus). 

4. Az OT anyagi-technikai-egészségügyi csoportjának vezetője az ORFK GFI 

osztályvezetője, beosztottai: 

a.  1 fő orvos és 2 fő hivatásos állományú beosztott az ORFK 

Humánigazgatási Szolgálattól;  

b. 1 fő hivatásos beosztott az ORFK GFI-től. 

5. Az OT összekötő-futár csoportját az ORFK Ügyeleti Osztály vezetője vezeti, 

beosztottai:  

a. a KR parancsnoka az Állami Futárszolgálat állományából 4 fő futár 2 

gépjárművel; 

b. az ORFK Kommunikációs Szolgálat az állományából 2 fő hivatásos 

állományú beosztott. 

6. Az OT személy- és létesítménybiztosítási csoport vezetője KR osztályvezetője, 

beosztottai 2 fő hivatásos állományú beosztott.  

Az ORFK rendészeti főigazgatója az ORFK Ügyeleti Osztály vezetője útján az ügyeleti 

szolgálatot 1 fő hivatásos állományú beosztottal erősítse meg, és az ügyeletes tiszteket is 

vonja be a feladatok végrehajtásába. 

A KR törzsbe beosztom: 

1. A KR törzs vezetője a KR parancsnoka, általános rendőrfőkapitány-

helyettes 

2. az érintett szervezeti egységek Ügyeleti Osztályainak vezetőit és  

a. 1 fő hivatásos tisztet a közrendvédelmi szolgálati ágból 

b. 2 fő hivatásos tisztet a határrendészeti szolgálati ágból, ebből 1 fő 

idegenrendész 

c. 2 fő hivatásos tisztet a bűnügyi szolgálati ágból (ebből legalább az 

egyik minimum főnyomozó beosztású legyen) 

d. 1 fő hivatásos tisztet az ügyeleti szolgálatból 

e. 1 fő hivatásos tisztet a védelmi-igazgatási szolgálatból 

f. 1 fő hivatásos tisztet a közlekedésrendészeti szolgálati ágból (kivéve 

KR) 

3. az érintett szervezeti egységek szakszolgálataiból 1 fő gazdasági felelőst 

(tiszt), 1 fő orvost vagy felcsert, 1 fő informatikust, 1 fő raktárost és 1 fő 

szóvivőt. 
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A Bács-Kiskun megyei törzsbe (MT) – a Bács-Kiskun megyei főkapitány indokolt eltérési 

kérelmét figyelembe véve - beosztom: 

1. Az MT vezetőjének a megyei rendőr-főkapitányt, közvetlen 

alárendeltségében 1 fő szóvivőt, 

2. A megyei rendőr-főkapitány rendészeti helyettesét, mint műveleti 

helyettest és 4 fő tisztet a határrendészeti szolgálati ágból összekötő tiszti 

feladatra, 

3. A BKMRFK TIK Osztályvezetőjét mint rendészeti helyettest és  

a. 1 fő hivatásos tisztet a közrendvédelmi szolgálati ágból, 

b. 2 fő hivatásos tisztet a határrendészeti szolgálati ágból, ebből 1 fő 

idegenrendész, 

c. 1 fő hivatásos tisztet az ügyeleti szolgálatból, 

d. 1 fő hivatásos tisztet a védelmi-igazgatási szolgálatból, 

e. 1 fő hivatásos tisztet a közlekedésrendészeti szolgálati ágból, 

4. 1 fő hivatásos tiszt (minimum főnyomozó beosztású) a bűnügyi szolgálati 

ágból mint bűnügyi helyettest és 1 fő bűnügyi tisztet, 

5. 1 fő hivatásos tisztet a szakszolgálatoktól, mint logisztikai helyettest. 

Az OT, KR törzs és MT parancsnoka intézkedjen ezen intézkedési terv alapján a kijelölt 

állomány 2020. év április hó 05. nap 08.00-ig történő eligazítására.  

Az OT és a KR törzs elhelyezése a RIK épület -2. szintjén történik, a megyei törzsek 

vezetői készüljenek fel a vezetési pontok kialakítására, a megerősítő erők és eszközök 

fogadására, a szolgálai személyek és szolgálati állatok megfelelő elszállásolására, a nagy 

értékű eszközök tárolására és őrzésére.  

Kapcsolattartás rendje: emailen, kivételes esetben rádión, telefonon vagy faxon illetve 

futár útján. Valamennyi utasítást írásba kell foglalni vagy rögzített vonalon kell kiadni. 

2. Kivonat az ORFK Rendészeti Főigazgatójának 2020. április 18-én az 

államhatár rendjét érintő konfliktushelyzet és a tömeges méretű migráció 

kezelése érdekében elvégzendő idegenrendészeti, hatósági feladatok 

végrehajtására kiadott intézkedési tervből 

Az alacsony intenzitású migráció esetén az I. fázisban az idegenrendészeti és 

menekültügyi hatóságok az általános napi szolgálat- és munkaszervezéssel kezelik a 

hatáskörükben jelentkező ügyeket. A helyzeti adatok alapján a migráció intenzitásának 

növekedésével számolva az általános idegenrendészeti feladatok végrehajtásán túl ebben 

a szakaszban a következő feladatokat kell végrehajtani: 

 aktivizálni és előkészíteni az érintett együttműködők területi szerveinek 

bevonásával, a megyei védelmi bizottságokkal egyeztetve a tervekben kijelölt 

ideiglenes menekültgyűjtő-helyeket és első befogadó intézményeket; 

 egyeztetni az ideiglenes menekült gyűjtő helyeknek és első befogadó helyeknek 

épületet adó települések önkormányzataival a lakosság hiteles és komplex 

tájékoztatása érdekében; 

 egyeztetni a menekültügyi hatósággal a menekülőkkel kapcsolatos eljárási 

rendről; 

 felkészülni a menekülők meghallgatására és elsődleges ellátásukat követően a 

területileg illetékes OIF által kijelölt első menekülteket befogadó helyekre történő 

szállításukra. 

Tömegessé váló migrációs hullám, valamint a menedékkérelmezők számának hirtelen 

emelkedése esetén a II. fázisban:  
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 A migrációs útvonalak mentén ideiglenes menekültgyűjtő-helyeket kell kialakítani 

az OIF és az érintett együttműködők bevonásával. Itt kell végrehajtani az eljáró 

hatóságok által a menekülők elsődleges szűrését, a ruházat és csomagok fokozott 

átvizsgálását, a közbiztonságra veszélyt jelentő tárgyak kiszűrését, a személyes 

adatok alapján történő regisztrációt, az előzetes közegészségügyi és járványügyi 

ellenőrzést, a nemzetbiztonság, továbbá a közrend, közbiztonság szempontjából 

veszélyt jelentő személyek elkülönítését, valamint az ellenőrzött személyek 

szervezett továbbszállítását az OIF által működtetett első befogadóhelyekre. 

Biztosítani kell a menekültügyi őrizet szükség szerinti végrehajtásának, az 

őrizetesek tömeges szállításának és őrzésének feltételeit. 

 Az elsődleges szűrés alkalmával kell végrehajtani az elsődleges eljárási 

cselekményeket az ujjnyomat vételt, az arcképmás rögzítését, illetve valamennyi 

személy részletes meghallgatását. 

 A meghallgatás alapján a tényleges menekülési okok miatt érkezőktől külön kell 

választani a bűncselekmények elkövetőit, a gazdasági migránsokat. A nem 

tényleges menekülési okból érkezőkkel szemben a menekültkérelmük elutasítását 

és az esetleges büntetőeljárás jogerős lezárását követően meg kell teremteni a 

kitoloncolás és annak végrehajtásának feltételeit.  

 Meg kell szervezni a menekültügyi őrizetbe nem kerülő menekülőknek az első 

befogadóhelyekről a BÁH által kijelölt és fenntartott befogadó intézményekbe 

történő szállítását, vagy – amennyiben anyagi helyzetük, illetve rokoni 

kapcsolataik lehetővé teszik – fizetős szálláshelyeken, illetve rokonoknál történő 

elszállásolásuk lehetőségének biztosítását. 

 Végre kell hajtani az ideiglenes menekültgyűjtő-helyek illetve befogadó 

intézmények őrzési feladatait, valamint az egyéb helyeken történő elszállásolás 

esetén a személyek kijelölt helyen való tartózkodásának rendszeres ellenőrzését.  

A III. fázisban a második fázis hatósági feladatait kell továbbra is végrehajtani. 

Az MT-be beosztott idegenrendészek felügyeljék az idegenrendészeti hatósági feladatok 

végrehajtását. 

3. Kivonat az ORFK Bűnügyi Főigazgatójának 2020. április 18-én az államhatár 

rendjét érintő konfliktushelyzet és a tömeges méretű migráció kezelése 

érdekében elvégzendő bűnügyi feladatok végrehajtására kiadott intézkedési 

tervéből 

A konfliktus helyzet és a tömeges méretű migráció kezelésében alkalmazott erők 

tevékenységének támogatását elsősorban az érintett szervek bűnügyi állományából kell 

biztosítani. A nyílt rendőri tevékenység bűnügyi támogatását alapvetően az illegális 

migráció kezelésére létrehozott osztályok, vagy ennek hiányában a bűnügyi és a felderítő 

osztályok végzik.  

A bűnügyi támogató tevékenység alapvető célja, hogy a nyílt és titkos erők, eszközök és 

módszerek komplex és intenzív alkalmazásával a kialakult helyzettel kapcsolatos 

releváns információk összegyűjtésre, elemzésre-értékelésre kerüljenek és azok a döntést 

hozó vezető felé soron kívül eljussanak. 

Bűnügyi információkat alapvetően az alábbi főbb területeken kell gyűjteni: 

a. Illegális migrációval és az ahhoz kapcsolódó szervezett bűnözéssel kapcsolatos 

információk; 
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b. A határrendet és a határforgalmat érintő közrendvédelmi és közbiztonsági 

feladatok ellátásával kapcsolatos információk; 

c. A konfliktushelyzet és tömeges méretű migráció kezelése kapcsán kialakított 

ideiglenes menekültgyűjtő helyeken előforduló rendkívüli eseményekkel (tömeges 

éhségsztrájk, öngyilkossági kísérletek, valamint bűncselekményekkel (rongálások, 

verekedések, etnikai alapú összecsapások) kapcsolatos információk; 

d. A szervezett bűnelkövetés (pl. kábítószer-, fegyver-, sugárzóanyag-, 

robbanóanyag-csempészet) egyéb formáival kapcsolatos információk; 

e. Terrorcselekményekkel összefüggő, valamint kritikus infrastruktúra védelmi, 

járvány egészségügyi, katasztrófavédelmi területet érintő információk; 

f. Körözött személyekkel kapcsolatos információk; 

g. A túloldali lakosság köréből származó információk (pl. hangulat, menekülthullám 

várható ideje, intenzitása, elhúzódása stb.). 

A bűnügyi hírszerzéssel kapcsolatos feladatok fázisonként eltérnek egymástól. Az egyes 

fázisok során ellátandó feladatok egymásra épülnek, a következő fázis feladatai magába 

foglalják az előző fázis során elvégzendő feladatokat is. 

Az első fázis bűnügyi hírszerzési feladatai: 

A konfliktushelyzet és a tömeges méretű migrációs helyzetre való felkészülés, valamint a 

kialakult helyzet kezelése és az ahhoz kapcsolódó jogsértésekkel szembeni hatékony 

fellépés biztosítása érdekében a rendőri szervek és az érintett együttműködő szervek 

vonatkozásában - feladat- és hatáskörüknek megfelelően - a kiinduló és 

tranzitországként számba vehető államok helyzetével összefüggő általános hírigények 

megfogalmazása, az alábbi információk folyamatos gyűjtése, elemzése és értékelése, 

valamint jelentése céljából: 

a. Azon adatok, melyek társadalmi, politikai feszültséget gerjeszthetnek, vallási 

összeütközésekhez vezethetnek, nemzetiségek közötti leszámolásokat 

indukálhatnak vagy súlyos gazdasági válságokra utalnak; 

b. A szomszédos vagy harmadik, főként tranzit országok idegenrendészeti 

tevékenységében, menekültpolitikájában, közbiztonsági helyzetében bekövetkező 

változások, tendenciák és azok várható hatásai; 

c. A hazánkon át Nyugat-Európába húzódó migrációs csatornák tekintetében az 

adott szerv illetékességi területén működő embercsempész szervezetekre 

vonatkozó információk. Ezen belül a csempész szervezetek szervezeti 

struktúrájára, személyi összetételére, az alkalmazott elkövetési módszerekre, 

tevékenységük földrajzi kiterjedésére, alkalmazott technikai eszközeikre, az 

embercsempészéssel összefüggő más bűncselekmények (okmányhamisítás, 

emberkereskedelem, stb.) elkövetésére vonatkozó információk; 

d. Magyarországon működő, külföldi elkövetőkből álló embercsempész csoportok, 

szervezetek, okmányhamisító műhelyek működésére utaló információk, különösen 

albán, török, ukrán, szlovák, román, bolgár, kínai, vietnami szerveződésekre 

tekintettel; 

e. A külföldiek jogszerűtlen magyarországi beutazását, Magyarországon való 

tartózkodását elősegítő szervezetek (utazási irodák, szállítmányozási vállalatok, 

szállásadó helyek, alapítványok, magánoktatási intézmények) tevékenységére 

utaló információk; 

f. Az államhatárhoz, valamint annak jogellenes átlépéséhez kötődő 

bűncselekményekre (kábítószer, fegyverek és robbanóanyagok, jövedéki 

termékek, védett természeti értékek csempészetére, erőszakos terror jellegű 

cselekményekre) vonatkozó adatok; 
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g. Az államhatár őrzését, az államhatár jogellenes átlépésének megakadályozását, 

az államhatáron áthaladó személy- és járműforgalom, szállítmányok ellenőrzését, 

továbbá az államhatár rendjének fenntartását befolyásoló információk; 

h. A külföldiek beutazását, magyarországi tartózkodását és a bevándorlásra 

vonatkozó jogszabályokban meghatározott rendőri feladatok ellátását befolyásoló 

adatok; 

i. Az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és tömeges 

méretű migráció kezeléséhez nélkülözhetetlen intézkedés megtételét szükségessé 

tevő információk; 

j. A bűnügyi szerveknek naprakészen rendelkezniük kell tolmács-névjegyzékkel. Az 

őrzött szállásokkal és az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság befogadó 

állomásaival egyeztetni kell az elérhetőségeket, különös tekintettel a hivatali 

munkaidőn túli időszakra. A tolmácsok hírszerzési célú igénybevételének 

tervezésekor figyelembe kell venni a konspirációs szempontokat is. 

A második és harmadik fázis bűnügyi hírszerzési feladatai: 

A konfliktushelyzet és a tömeges méretű migrációs helyzet kialakulására utaló 

információk esetén a kialakult helyzet kezelése és az ahhoz kapcsolódó jogsértésekkel 

szembeni hatékony fellépés biztosítása érdekében fokozottan elvégzendő hazai és 

nemzetközi együttműködés során végrehajtandó konkrét feladatok az alábbiak: 

a. A feladatok végrehajtása során, a kialakult helyzetnek megfelelően 

(konfliktushelyzet és/vagy tömeges méretű migrációs helyzet, annak viszonylati 

megjelenésétől és fázisától függően) a keletkezett információkat elsődlegesen 

elemezni, értékelni kell, szükség esetén ki kell egészíteni, ezt követően az érintett 

szervek körében egyeztetni kell; 

b. A bűnüldöző szervek által az illegális migrációhoz kapcsolódó szervezett 

bűnözéssel kapcsolatosan folytatott titkos információgyűjtő tevékenység során 

alkalmazott erők, eszközök és módszerek útján keletkezett információk fokozott 

ellenőrzése; 

c. Az idegenrendészeti, menedékjogi, illetve büntetőeljárás alá vont személyekkel 

szemben foganatosított ruházat- és csomagátvizsgálások fokozott és körültekintő 

végrehajtása, kiemelt figyelemmel a következőkre: írásos feljegyzések, térképek, 

vázlatok, embercsempészekkel, illetve más bűnözői csoportokkal való 

együttműködésre utaló adatok, telefonszámok, nevek, adathordozók tartalma; 

d. A kialakított ideiglenes menekültgyűjtő helyeken a központi szerepet játszó, 

vezéregyéniségek kiszűrése, tevékenységük, kapcsolatrendszerük nyomon 

követése, további intézkedések megtétele céljából; 

e. A migránsok idegenrendészeti, menedékjogi meghallgatásának a bűnügyi 

felderítés szempontjából releváns és célirányos, lehetőség szerint bűnügyi 

állomány részvételével történő végrehajtása, kiemelt figyelemmel az alábbi 

tartalomra: migrációs tömegek összetétele (állampolgárság, nem, életkor, 

létszám, túloldali tartózkodási hely), mozgási útvonala, intenzitása, a mozgás 

módja (gyalogos vagy közlekedési eszköz), a mozgásuk várható eszkalációja, a 

táborban elhelyezett személyek közötti információáramlás folyamatának 

megismerése, az esetleges hangadók kiszűrése; 

f. Fokozott ellenőrzések végrehajtása a kialakított ideiglenes menekültgyűjtő helyek 

környékén a korábban és az aktuálisan felmerült információk elemzését és 

értékelését követően kialakított profilok alapján, kiemelten a gyanús személyek és 

gépjárművek megjelenésére, azok ellenőrzésére; 

g. Az esetlegesen szétszéledt, illetve szökött migránsok megtalálásának támogatása 

a titkos információgyűjtés során keletkezett adatokkal; 
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h. A bűnügyi fogdák aktuális befogadó kapacitásának napi szintű ismerete; 

i. Szükség esetén intézkedés a SIS-ben figyelmeztető jelzés elhelyezésére a 

Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és 

információcseréről szóló 2007. évi CV. törvény 5.§-ban foglalt esetekben. 

A hazai együttműködés keretében érintett bűnügyi és rendészeti szervek körében az 

alábbiakat kell érteni: 

A Rendőrség központi, megyei és helyi szintű bűnügyi szervei, az Országos 

Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Alkotmányvédelmi 

Hivatal, az Információs Hivatal, a Terrorelhárítási Központ, a Katonai Nemzetbiztonsági 

Szolgálat, továbbá a belügyminiszter közvetlen alárendeltségében működő Szervezett 

Bűnözés Elleni Koordinációs Központ. 

A nemzetközi bűnügyi együttműködésből eredő konkrét feladatok: 

a. A túloldali felderítő szervekkel való kapcsolatfelvétel, a meglévő információk 

kicserélése, a további tevékenységek, hírigények pontosítása, kapcsolattartás 

intenzitásának fokozása, kiemelt figyelemmel az alábbi tartalomra:  

Túloldalon lévő helyzet értékelése, a migrációs tömegek összetétele 

(állampolgárság, nem, életkor, létszám, túloldali tartózkodási hely), mozgási 

útvonala, mozgás módja (gyalogos vagy közlekedési eszköz), a 

menekülttábor(ok) feltöltöttsége, az ott elhelyezett személyek körében végzett 

információgyűjtés eredménye, tapasztalatai); 

b. A hazánkba delegált rendőri összekötőkkel kapcsolatfelvétel, irányukba hírigények 

megfogalmazása a szükséges tartalommal; 

c. Az érintett viszonylatban lévő szomszédos ország(ok)ban lévő rendőri összekötők, 

konzulátusok irányába hírigények megfogalmazása, meglévő információk azonnali 

kicserélése; 

d. A tömeges méretű migráció állampolgársági összetétele szempontjából 

meghatározó kiindulási országokban lévő külképviseletekkel, továbbá 

bevándorlási és rendőri összekötőkkel kapcsolatfelvétel és információcsere azon 

adatok megismerése érdekében, melyek a helyzet kialakulásához vezettek 

(társadalmi, politikai feszültséget gerjesztettek, etnikai, faji, vallási 

összeütközésekhez vezettek, nemzetiségek közötti leszámolásokat indukáltak 

vagy súlyos gazdasági válságokra utalnak); 

e. A nemzetközi bűnügyi együttműködés csatornáin (SECI, EUROPOL, INTERPOL) 

keresztül információszerzés a kialakult helyzet által érintett tagországoknál 

meglévő információk beszerzése érdekében. 

A bűnügyi csoport feladatainak tervezésekor - a kialakult helyzet függvényében - 

személyre szabott feladatokat kell meghatározni, szigorú jelentési kötelezettség mellett. 

A kijelölt bűnügyi vezető felelős a csoport munkájának irányításáért, a keletkezett 

információk elemzéséért, értékeléséért, a helyzetkezelés szempontjából releváns 

információk vezető felé történő haladéktalan továbbításáért, az együttműködés 

megszervezéséért. 

A feladat végrehajtásába bevont bűnügyi állományt minden olyan technikai eszközzel el 

kell látni, amely a feladatvégrehajtást biztosítja, így különösen mobiltelefonokkal, mobil 

éjjellátó kamerákkal, mobil számítógépekkel (laptop), rádiókkal, személygépjárművel. 
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4. Kivonat az ORFK Gazdasági Főigazgatójának 2020. április 18-án az 

államhatár rendjét érintő konfliktushelyzet és a tömeges méretű migráció 

kezelése érdekében a logisztikai előkészítő csoport, valamint a logisztikai 

ellátó biztosító csoport feladataira, összetételére, illetve helyi és a 

megerősítő erők tevékenységének logisztikai biztosítására kiadott 

intézkedési tervéből 

A konfliktus helyzet és a tömeges méretű migráció kezelésében alkalmazott erők 

tevékenységének támogatását a szervek logisztikai bázisán felépített logisztikai háttér 

biztosítja. A rendőrség által végzett szakmai tevékenység logisztikai feladatainak ellátása 

jellegétől, felmerülésétől, illetve a végrehajtási helyétől függetlenül a rendőrség 

gazdasági szerveinek feladata.  

A feladat ellátása érdekében a megerősítő erők elhelyezésének, illetve ellátásának 

érdekében objektumokat, szolgáltatókat kell bevonni, illetve lekötni.  

Az anyagi-technikai biztosítás feladatainak koordinálását, irányítását az OT anyagi-

technikai csoportjának vezetője végzi. 

A az OT anyagi-technikai csoport vezetőjének feladata tervezni, szervezni és koordinálni 

az OT parancsok által meghatározott szolgálati feladat ellátásához szükséges anyagi-

technikai igényeket a bevont erők alkalmazási feltételeinek biztosítására a Központi 

Alaptervnek (KAT) megfelelően. e Az anyagi-technikai csoportba kijelölt személyeket 

(fegyverzeti, műszaki, egészségügyi) érintő feladatokat meghatározza, ellenőrzi annak 

végrehajtását és koordinálja az együttműködő szervek logisztikai tevékenységét. A 

feladat biztosítása során az OT, a KR és a megyei törzsek munkáját összehangolja és 

felmerült helyileg nem megoldható ellátási problémákról döntést hoz. Hetente 

információt nyújt a felmerült költségekről a helyi gazdasági szervek adatai alapján. Napi 

rendszerességgel jelentést tesz a Gazdasági Főigazgatónak a kialakult helyzet logisztikai 

feladatairól. 

Az OT anyagi-technikai csoportvezetőjének a feladata az OT parancsnok utasításának 

végrehajtása, az OT által igényelt központi anyagi-technikai eszközök biztosítása. A 

helyszínen közreműködő gazdasági szakszolgálati ág munkájában szakirányítást nyújt a 

tevékenység szakszerű ellátásához. Összehangolja és adminisztrálja a tevékenység során 

az együttműködő szervektől átvett anyag mozgását és elosztását.  

Az OT anyagi-technikai csoportvezetőjének feladata a megyei törzsek elhelyezése a 

megfelelő anyagi-technikai feltételekkel, a bevont erők alapvető működési 

szükségleteinek biztosítása az előzetes tervek, keretszerződések, megállapodások 

alapján, a saját ellátási és logisztikai rendszerük működtetésével és erőforrásaik által. Az 

olyan ellátási feladatokat, melyeket saját erőforrásaikkal nem tudnak megoldani, azt az 

OT vezetőjének jelentik. Tevékenysége az ellátás biztosítását, megszervezését foglalja 

magában a saját, illetve a megerősítő erők, az együttműködők és a menedékesek 

tekintetében. Közvetlen kapcsolatot tart a helyi törzsbe delegált logisztikai összekötővel a 

feladatok összehangolt megoldása érdekében. Valamennyi elkülönült beavatkozó erő 

részére egy fő logisztikust biztosít, aki felelős az ellátandó csoportért a mindenoldalú 

biztosítás tekintetében. Eseménynaplót vezet. 

Az OT informatikai-híradó csoportjának vezetője felel a törzsek és a végrehajtó erők 

közötti folyamatos összeköttetés biztosításáért, a helyi és a megerősítő erők közötti 

zökkenőmentes kommunikációért (EDR csatornák összehangolása, rádiótípusok – TETRA, 

Sepura, Motorola MPT850s, Motorola MTM 5400 - kompatibilitásáért), a 

számítástechnikai eszközök és a támogató rendszerek működőképességének 

fenntartásáért. Szükség esetén kezdeményezi a kormányzati gerinchálózat 

sávszélességének ideiglenes újraelosztását és a működési területen a mobilfrekvenciás 

és egyéb átjátszó állomásokon a magánjellegű forgalom korlátozását, a lefedettség 

egyéb módon, együttműködők igénybevételével (honvédségi mobil rádióközpontok 

igénylésével, ideiglenes frekvenciafoglalással vagy adóteljesítmény növelés 

engedélyezésével) történő biztosítását. Megfelelő tartalékok rendelkezésre bocsátásával 

és a javításokat végző gazdasági szereplők bevonásával gondoskodik a meghibásodott 

eszközök lehető legrövidebb időn belüli helyettesítéséről és javításáról. A híradó és 

informatikai kapcsolatok létesítését, használatát az OT informatikai-híradó csoportvezető 
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tervezi, szervezi és koordinálja a KR és a megyei törzs kijelölt informatikusainak 

közreműködésével. El kell készítenie a rádiós híradás vázlatát és a telefonkönyvet a 

közreműködők elérhetőségeiről (vezetékes, mobil, EDR), melyet papír és elektronikus 

formában is megjelentet. 

 

A KR és a megyei törzs kijelölt gazdasági felelőse a megyei tervek alapján biztosítja a 

bevont erők számára a szállítást, a pihentetést, a váltást, az elhelyezést, az élelmezést, a 

híradó és informatikai rendszerek működését, a ruházati, fegyverzeti ellátást, raktározást 

és gépjármű üzemeltetést, az egészségügyi ellátást; a menedékesek szállítását, 

elhelyezését, élelmezését és egészségügyi ellátását. A csoportok vezetője megszervezi a 

napi váltásokat, nyilvántartást vezettet az ellátottak létszámadatairól, a felmerült 

költségekről és adminisztráltatja az anyagmozgásokat. 

A részt vevő erők szállítását a szervek önállóan (saját, bérelt vagy gazdasági 

szolgáltatási kötelezettség útján használatba vett járművekkel) biztosítják. A 

személyszállítás keretében saját erős eszközökként személygépjárművek, terepjáró 

személygépjárművek, kisbuszok, valamint személyszállító buszok kerüljenek 

igénybevételre. Az alkalmazott erők szolgálati helyről az alkalmazás helyére történő 

szállítása mellett a területen való személyszállítást, illetve átcsoportosítást is ugyanezen 

eszközökkel a szervek saját hatáskörben oldják meg. A migránsokat az erre 

rendszeresített, illetve a kijelölt szállító járművekkel szállítják az ideiglenes menekültügyi 

gyűjtőhelyekre, majd az első befogadó helyekre. A beavatkozó erők alapvető 

szükségleteinek kielégítését, pihenését biztosító elhelyezését az alkalmazási terület 

közelében kell biztosítani. 

Az alkalmazásra tervezett beavatkozó erők létszámának figyelembe vételével az 

elhelyezési objektumok biztosítására – előzetesen megkötött keretszerződések alapján – 

a helyi erőket biztosító szervek intézkednek. A beavatkozó erők alapvető szükségleteinek 

kielégítését, pihenését biztosító elhelyezését az alkalmazási terület közelében kell 

biztosítani. Az objektum(ok) nagyobb szállító járművekkel jól megközelíthető helyen, az 

alkalmazási terület vonalától 10-30 km-es sávban helyezkedjen(ek) el. Az objektum 

alapvető funkcióját tekintve szálláshelyként (kollégium, panzió stb.) funkcionáljon, egy 

időpontban minimum 50 fő tartós, folyamatos elhelyezését biztosítsa. Az objektumban – 

amennyiben erre nincs eredetileg kialakított helyiség – legyen lehetőség egy elkülönített 

orvosi szoba ideiglenes kialakítására. Közelében – a lehetőségekhez képest – elérhető 

legyen a közösségi fürdetés (közfürdő, strand stb.) lehetősége. Az objektumban vagy 

annak közvetlen közelében száraz, télen fűtött, zárható raktározási lehetőség (ruházat, 

fegyverzet, málha, élelmezési anyag stb.) álljon rendelkezésre. Szükség szerint az 

objektum megerősíthető legyen a higiéniai feltételeket kielégítő mobil eszközökkel (mobil 

WC, mobil fürdőhely stb.). 

Az állomány és a menedékesek közegészségügyi, járványügyi, valamint helyszíni 

elsősegély ellátását az előírások szerint a saját (rendőrségi) egészségügyi szolgálattal 

együttműködve a regionális (megyei) tisztiorvos és egészségügyi intézményeknek kell 

végrehajtani.  

Az ORFK Gazdasági Főigazgatósága heti rendszerességgel gyűjtse a felmerült 

költségeket, majd az alkalmazást követően összesítse és elemezze az érintett gazdasági 

szervek adatai alapján.  

5. Kivonat az ORFK Kommunikációs Szolgálat 2020. április 18-án az államhatár 

rendjével összefüggő konfliktushelyzet és tömeges méretű migráció 

kezelésére kiadott kommunikációs tervéből 

A kommunikációs terv célja a bekövetkezett konfliktushelyzet és tömeges méretű 

migráció kezelésének időszakában az információk világos, gyors eljuttatása a média 

(hazai és nemzetközi szinten egyaránt), illetve a lakosság részére. 

A kommunikációs terv végrehajtásának alapelvei: 
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 a bekövetkezett esemény időszakában a rendvédelmi szervek kommunikációját a 

rendőrség koordinálja és irányítja; 

 a kialakult helyzethez és körülményeihez igazodva minden tudnivalót biztosítani 

kell a médiumoknak, a lakosságnak, hogy segítsen a rendőrség, adott esetben az 

együttműködők intézkedéseinek megértésében; 

 a kommunikációs üzenetek, információk megfogalmazása során kifejezett 

hangsúlyt kell fordítani a tényszerűségre, illetve az adott helyzetben a rendőrség 

szerepére; 

 a kommunikáció további iránymutató szempontja veszélyhelyzet esetén az ál- és 

rémhírek által kiváltható pánik megelőzése; 

 folyamatosan figyelni és értékelni kell a lakosság hangulati változásait (a valós 

helyzet, illetve a médiában megjelenő információk gyakran nem fedik le 

egymást), a bekövetkezett esemény hatására történő reakciót; 

 az együttműködést igénylő kérdésekben csak egyetértés után és kizárólag a saját 

tevékenységüket érintő kérdésekben adnak információt a médiának; 

 az információk eljuttatása során egyetlen médium sem juthat kivételezett 

helyzetbe; 

 a feladat végrehajtása közben a kijelölt kommunikátorok (az alapvető 

információkon kívül) kizárólag a helyszínen lévő parancsnok, illetve az országos 

parancsnokkal (vagy kijelölt helyettesével) egyeztetett információkat adhatnak ki; 

 folyamatosan biztosítani kell a média számára, hogy értesüljön az esemény 

kezelésében, következményeinek felszámolásában dolgozó egységek 

munkatársainak erőfeszítéseiről. 

 tudatosítani kell az állampolgárokban a rendvédelmi szervek intézkedésének 

jogszerűségét, az esetleges ellenállás következményeit; 

 ki kell hangsúlyozni a rendőri intézkedéssel szemben ellenállók, illetve a 

bekövetkezett esemény következményeit kihasználva bűncselekményt elkövetők 

(fosztogatók, rémhírkeltők, zavargáskeltők, stb.) elleni határozott rendőri 

fellépést; 

Médiában hangsúlyozandó elemek: 

 tudatosítani kell az állampolgárokban a rendvédelmi szervek intézkedésének 

jogszerűségét, az esetleges ellenállás következményeit; 

 a tömeges méretű migráció kezelésére rendőri erők, eszközök átcsoportosítása 

történik; 

 a hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy mások élete vagy testi 

épsége ne kerüljön veszélybe; 

 fontos tudatosítani a köztudatban, hogy összehangolt migrációs helyzetkezelés 

zajlik; 

 az érintett településeken fokozott rendőri jelenléttel kell számolni; amely a 

külföldiek biztonságos szállítása, elhelyezése, a magyar állampolgárok 

védelmének magasabb szintű biztosítása, az esetleges jogsértő tevékenységet 

folytatók kiszűrése, az erőszakos (garázda) jellegű magatartások megelőzése 

érdekében zajlik; 

 lakosság együttműködésének kérése, amennyiben migráns személyeket, 

csoportokat észlelnek, azt haladéktalanul jelezzék a hatóságoknak; 

 lakosság figyelmének felhívása, hogy a migránsokat ne tartsák vissza, kerüljenek 

mindenféle atrocitást vagy testi kontaktust; 

 a lakosság megnyugtatása, bizalmának megerősítése; 
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 a migránsok elhelyezésük előtt egészségügyi vizsgálaton mennek keresztül az 

esetleges betegségek kiszűrésére; szállításuk, elhelyezésük megoldott; 

 a rendőrség mindent elkövet a kellemetlenség enyhítése érdekében. 

6. Kivonat a Bács-Kiskun megyei rendőr-főkapitány 2020. április 18-án, a 

közrendet és az államhatár rendjét veszélyeztető konfliktushelyzet és 

tömeges méretű migráció kezelésére kiadott intézkedéséből 

A közrendet és az államhatár rendjét veszélyeztető konfliktushelyzet és tömeges méretű 

migráció kezelésére az ORFK azonos tárgyú intézkedési tervében meghatározottak 

szerint a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság állományából Megyei Törzset (a 

továbbiakban: MT) hozok létre. 

Az MT vezetője a megyei rendőr-főkapitány, helyettesének és egyben műveleti 

parancsnok-helyettesnek kijelölöm a megyei rendőr-főkapitányság rendészeti 

igazgatóját, akinek eredeti feladat- és hatáskörét kiegészítem az együttműködő szervek 

tevékenységének koordinálásával. 

Az MT szervezeti felépítését – az országos rendőr-főkapitány írásos engedélyével az 

Utasítástól eltérően - az alábbiakban határozom meg: 

1. Az MT vezetője a megyei rendőr-főkapitány, közvetlen alárendeltségében 1 

fő szóvivő, 

2. A megyei rendőr-főkapitány rendészeti helyettesét, mint műveleti 

helyettest és 4 fő tisztet a határrendészeti szolgálati ágból összekötő tiszti 

feladatra, 

3. A BKMRFK Ügyeleti Osztályának vezetőjét, mint rendészeti helyettest és  

a. 1 fő hivatásos tisztet a közrendvédelmi szolgálati ágból, 

b. 2 fő hivatásos tisztet a határrendészeti szolgálati ágból, ebből 1 fő 

idegenrendész, 

c. 1 fő hivatásos tisztet az ügyeleti szolgálatból, 

d. 1 fő hivatásos tisztet a védelmi-igazgatási szolgálatból, 

e. 1 fő hivatásos tisztet a közlekedésrendészeti szolgálati ágból, 

4. 1 fő hivatásos tiszt (minimum főnyomozó beosztású) a bűnügyi szolgálati 

ágból mint bűnügyi helyettest és 1 fő bűnügyi tisztet, 

5. 1 fő hivatásos tisztet a szakszolgálatoktól, mint logisztikai helyettest 

(gazdasági felelős). 

A kapitányságvezetők feladata kiegészül a kapitányságuk illetékességi területén 

létrehozott Ideiglenes Menekültgyűjtő Központok működtetésével. 

7. Az összeköttetés, utasításadás és a jelentésbeadás valamint ezek 

dokumentálásának rendje 

7.1. Összeköttetés rendje: az OT a működése során elsődlegesen emailen, 

másodlagosan EDR-en keresztül tartja a kapcsolatot a megyei (fővárosi) ügyeleti 

szolgálatokkal, a megyei  törzssel, valamint a KR törzsével.  Az adott műveleti 

napon alkalmazandó EDR hívójeleket külön írásos intézkedésben határozom 

meg. 

7.2. Az írásos utasításokat, jelentéseket, kimutatásokat az OT vezetője az OT 

elektronikus levelezési címéről küldi el a címzetteknek, illetve a megyei törzsek 

vezetői, valamint az ügyeleti szolgálatok vezetői arra terjesztik fel. Faxon vagy 

futár útján továbbított papír alapú iraton történő felterjesztés csak az 

elektronikus levelező rendszer működésképtelensége esetén engedélyezett! Ettől 

a rendelkezéstől csak minősített adat továbbítása során lehet eltérni. 
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7.3. A KR és a megyei törzs vezetői az OT vezetőjének jelentenek. Az OT napi 

jelentést készít. 

A megerősítő rendőri erő(k) parancsnoka(i) a területileg illetékes megyei törzs 

parancsnokánakjelentést tesznek: 

 a készenlét eléréséről; 

 a napi feladatok végrehajtásáról; 

 a személyi szabadságot korlátozó intézkedésekről; 

 a kényszerítő eszközök alkalmazásáról; 

 a személyi állományt érintő minden olyan eseményről, amely 

befolyásolhatja a feladatvégrehajtást (közhangulat, viszonyulás a kialakult 

helyzethez stb.). 

A konfliktushelyzet és a tömeges méretű migráció kezelés feladataiba beosztott 

rendőri állományjelentést tesz az érintett szolgálati ág szerinti csoportvezető 

részére: 

 a szolgálati helyén a készenlét eléréséről; 

 a személyi szabadságot korlátozó intézkedésekről; 

 az észlelt bűncselekményekről, szabálysértésekről és az azokra tett 

intézkedésekről; 

 amennyiben szolgálati helyét szolgálati okból el kell hagynia, megjelölve 

annak okát; 

 a szolgálati hely ismételt elfoglalásáról; 

 a szolgálati helyén, mozgási körzetében történt eseményekről; 

 a technikai eszközének meghibásodásáról; 

 a szolgálati felszerelésének elvesztéséről; 

 amennyiben szolgálati feladata során ellenőrizték, az ellenőrző elöljáró 

megállapításairól; 

 minden olyan eseményről, amely a számára meghatározott feladatokat 

befolyásolja, hátráltatja vagy amihez további megerősítő erő alkalmazását 

tartja szükségesnek, ha egészségügyi ok miatt váltást kér. 

A jelentések elkészítése során a Robotzsaru NEO rendszer megfelelő moduljait kell 

alkalmazni.
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7.4. Napi jelentés 

A rendkívüli eseményekről és a tett intézkedésekről soron kívül kell jelentést 

tenni! 

Napi jelentés 1. 

        

Határrendészeti események 

Horvát határszakasz 

Létszá

m 

Állampolgársá

g 
Helye 

Minősíté

s 
Ok Irány 

Módsze

r 

Megjegyzé

s 

        

Szerb szakasz 

Létszá

m 

Állampolgársá

g 
Helye 

Minősíté

s 
Ok Irány 

Módsze

r 

Megjegyzé

s 

        

        

        

        

        

        

        

Román határszakasz 

Létszá

m 

Állampolgársá

g 
Helye 

Minősíté

s 
Ok Irány 

Módsze

r 

Megjegyzé

s 

        

        

        

        

Ukrán határszakasz 

Létszá

m 

Állampolgársá

g 
Helye 

Minősíté

s 
Ok Irány 

Módsze

r 

Megjegyzé

s 

        

        

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

Létszá

m 

Állampolgársá

g 
Helye 

Minősíté

s 
Ok Irány 

Módsze

r 

Megjegyzé

s 

        

        

Egyéb 

Létszá

m 

Állampolgársá

g 
Helye 

Minősíté

s 
Ok Irány 

Módsze

r 

Megjegyzé

s 
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Napi jelentés 2. 

 

Kimutatás a szolgálati feladatot ellátó állományról 

20…..    ……. hónap   nap 

I. napszak 

MRFK 

 

Parancsnok 
KMB 

  
Gépkocsizó   

Motoros 

  
Gyalogos Mozgóőr 

  fő gk. járőr gk. járőr mkp. járőr   

          

          

          

          

          

          

Összesen          

Bűnügyi O.          

KR          

RRI          

          

          

Összesen          

Mindösszesen          

           

Összevonható 

erők és eszközök 
 Fő  Gépkocsi   Motorkerékpár  
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Napi jelentés 3. 

   

Kimutatás az előzetes letartóztatásba helyezett, illetve 

a rendőrség által őrizetbe vett személyek bűncselekmény szerinti megoszlásáról  

Bűncselekmény szerinti megoszlás  
Bíróság általi 

Őrizetbe véve  
letartóztatásba helyezés  

Határrendészeti bcs. miatt       

Személy elleni bcs. miatt        

Közlekedési bcs. miatt        

Nemi erkölcs elleni bcs. miatt        

Államigazgatás elleni bcs. miatt       

Közrend elleni bcs. miatt        

Gazdasági bcs. miatt       

Vagyon elleni bcs. miatt        

Egyéb bcs. miatt        

Igazgatásrendészeti őrizetbe vétel        

Közbiztonsági őrizetbe vétel      

Összesen      

   

Ebből külföldi személy összesen fő 
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Napi jelentés 4. 

        

Kimutatás az őrzött szálláshelyeken tartott személyek megoszlásáról okonként  

Szervezetek  
Idegenrendészeti Kitoloncolási 

Kiutasítást 

Összesen előkészítő őrizet 

Ffi Nő Ffi Nő Ffi Nő 

        

        

        

        

Összesen                

 

Napi jelentés 5.  

    

Kimutatás a fogdák és őrzött szálláshelyek, valamint az ideiglenes előállítási helyek 

szabad férőhelyszámainak megoszlásáról  

Szervezetek  
Szabad fogdai Szabad őrzött 

Ideiglenes előállítási 

helyek 

férőhelyek szállási férőhelyek   

Közrendvédelmi 

Főosztály  
    

 

    

    

    

    

Összesen       
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8.  

8.1. Koordináció – átadás-átvétel. 

 

ŐSZ ügyeletes  Ügyeletes:  

  ÜH  

MEKTO ügyeletes   

   

FBÖ parancsnok   

Vizsgálók 1. 2. 

 3. 4. 

 5.  

Vizsgáló segédek   

   

I- es Ügyfélváró őrök   

   

Adatfelvevő   

Prioráló   

Ruházat átvizsgálók   

   

Koordinátorok:  Csongrád-Csanád MRFK koordinátor  
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Ujjnyomat vevő   

Fotó készítő   

Kísérő őrök   

   

   

   

Szállítást végzők    
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8.2.  Gördülő jelentés a rendszerbe bekerülő migránsokról 

Feldolgozott ügyek 

Előállító 

szerv 

Időpont Felnőtt+gyerek Státusz 

Csongrád- 

Csanád MRFK 
  

Elszállítva 

Csongrád- 

Csanád MRFK 
  

Elszállítva 

Csongrád- 

Csanád MRFK 
  

Elszállítva 

Csongrád- 

Csanád MRFK 
  

Elszállítva 

Csongrád- 

Csanád MRFK 
  

Elszállítva 

Csongrád- 

Csanád MRFK 
  

Elszállítva 

 Kelebia HRK   Elszállítva 

    

Kelebia HRK   Elszállítva 

Kelebia HRK   Elszállítva 

Kelebia HRK   Elszállítva 

Csongrád- 

Csanád MRFK 
  

Elszállítva 

    

Csongrád- 

Csanád MRFK 
  

A  

    

Összesen 

Bács 

 
 

 

Össz    



 

39 

 

Csongrád- 

Csanád 

Összesen    

 

Folyamatban lévő ügyek 

Előállító 

szerv 

Időpont Felnőtt+gy

erek 

Státusz 

Csongrád- 

Csanád MRFK 

   

    

    

 

   

Átadó koordinátor   Átvevő koordinátor 

 Készenlétes vezető  
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9. A szervezetszerű és bevonható erőkkel és eszközökkel kapcsolatos új adatok 

a. A megyei rendőr-főkapitányságok egyéb bevonható erői 

A feladat végrehajtásba bevonható közrendvédelmi, közlekedésrendészeti erők (közrend osztályok, őr-járőrszolgálati alosztályok, 

kmb, alosztályok, közlekedés-rendészet, rendőrőrsök nem bűnügyi vagy ügyeleti állománya):  

 

Megye Szerv. kód Alegység tiszt zászlós/tts. ktv./köza. Összesen 

Bács       

Bács       

Bács       

Bács       

Bács       

Bács       

Bács       

Csongrád- 

Csanád 

 

     

Csongrád- 

Csanád 

 

     

Tervezhető rendőri erők összesen:      

 

b. Megerősítésre tervezett erők 

 

Időpont Bács-Kiskun MRFK Csongrád-Csanád MRFK 

   

I. fázis: megerősítés nem szükséges megerősítés nem szükséges 

   

II. fázis: 2+36 fő kijelölt MRFK-tól 2+24 fő kijelölt MRFK-tól 

   

III. fázis: 3+54 fő (3 fős járőrök esetében 60 

fő) kijelölt MRFK-tól 

2+30 fő kijelölt MRFK-tól 

 1+10 fő kijelölt MRFK-tól 1+10 fő kijelölt MRFK-tól 

 

c. Kimutatás az államhatár rendjét érintő konfliktushelyzet és tömeges méretű migráció kezelésébe bevonható erőkről 
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Viszonylat 

Érintett MRFK, 

megerősítő erők 

(KR, TEK) 

Irányítás, 

vezetés 

MT 

I. fázis II. fázis III. fázis 

Megjegyzés 

ti. 
zls.-

tths. 

ktv.-

ka. 
ti. 

zls.-

tths. 

ktv.-

ka. 
ti. 

zls.-

tths. 

ktv.-

ka. 

szerb 

Csongrád-Csanád Tö 
                    

Bács-Kiskun Tö 
                    

KR Tö 
                    

TEK Tö 
                    

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
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d. Kimutatás az államhatár rendjét érintő konfliktushelyzet és tömeges méretű migráció kezelésébe bevonható eszközökről 

(fegyverzet) 

Viszonyl

at 

Érintett MRFK, 

megerősítő 

erők 

(KR, TEK) 

Irányítá

s, 

vezetés 

MT 

I. fázis II. fázis III. fázis 

Spec

. 

járm

ű 

pi. 

(db

) 

gpi. 

(db

) 

gpu

. 

(db

) 

tcs.  

pusk

a 

(db) 

löv.álló  

mellén

y 

(db) 

pi. 

(db

) 

gpi. 

(db

) 

gpu

. 

(db

) 

tcs.  

pusk

a 

(db) 

löv.álló  

mellén

y 

(db) 

pi. 

(db

) 

gpi. 

(db

) 

gpu

. 

(db

) 

tcs.  

pusk

a 

(db) 

löv.álló  

mellén

y 

(db) 

 

szerb 

Csongrád-

Csanád Tö 
                              

  

Bács-Kiskun Tö 
                              

KR Tö 
                              

TEK Tö 
                              

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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e. Kimutatás szállító eszközökről 

f.  

Viszonylat 

Érintett 

MRFK, 

megerős

ítő erők 

(KR, 

TEK) 

I. fázis II. fázis III. fázis 

s
z
g
k
. 

te
re

p
j.

s
z
g
k
 

b
u
s
z
 

k
is

b
u
s
z
 

te
h
e
rg

k
. 

te
re

p
j.

tg
k
. 

m
o
to

r 

Speciális 

jármű 

s
z
g
k
. 

te
re

p
j.

s
z
g
k
 

b
u
s
z
 

k
is

b
u
s
z
 

te
h
e
rg

k
. 

te
re

p
j.

tg
k
. 

m
o
to

r 

Speciális 

jármű 

s
z
g
k
. 

te
re

p
j.

s
z
g
k
 

b
u
s
z
 

k
is

b
u
s
z
 

te
h
e
rg

k
. 

te
re

p
j.

tg
k
. 

m
o
to

r 

Speciális jármű 

moto

r-

csón

ak 

egyé

b, 

ment

ő, 

rabsz

. 

moto

r- 

csón

ak 

egyéb 

ment

ő, 

rabsz. 

moto

r-

csón

ak 

egyé

b, 

ment

ő, 

rabsz

. 

moz

gó 

vez.

pont 

Tiha

ny-2 

szerb 

Csongrá

d-

Csanád 

                                                      

  

Bács-

Kiskun 
                                                      

KR* 
                                                      

TEK 
                                                      

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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g. Kimutatás vizuális felderítő eszközökről 

Viszonyl

at 

Érintett MRFK, 

megerősítő 

erők 

(KR, TEK) 

I. fázis II. fázis III. fázis 

Speciáli

s 

eszköz 

Megjegyz

és távcs

ő 

(db) 

éjjellá

tó 

(db) 

kéz

i 

HK 

(db

) 

mob

il 

HK 

(db) 

stab

il 

HK 

(db) 

távcs

ő 

(db) 

éjjellá

tó 

(db) 

kéz

i 

HK 

(db

) 

mob

il 

HK 

(db) 

stab

il 

HK 

(db) 

távcs

ő 

(db) 

éjjellá

tó 

(db) 

kéz

i 

HK 

(db

) 

mob

il 

HK 

(db) 

stab

il 

HK 

(db) 

helikopt

er 

szerb 

Csongrád-

Csanád 
                              

  

  

Bács-Kiskun 
                              

  

KR 
                              

  

TEK 
                              

  

Összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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h. Kimutatás a megerősítő erők helyzetéről 

Viszonylat MRFK 

Elhelyezési körlet 

címe 

befogadó 

képessége 

(fő) 

megerősítő erő 

megnevezése 
létszáma 

(fő) 

szerb 

Csongrád-Csanád 

Szeged Rendőrkapitányság - Tornaterem     

KR 4 Alosztálya   

Mórahalom KSZH  

CSCSMRFK Kiképző Központ (Dózsa-pálya)  

Szeged HRK   

Bács-Kiskun 

Bernáth Lajos Kollégium, Kiskunhalas Bajza u. 1/A.   

KR 12 Alosztálya 

TEK 
  

Vári Szabó István Szakközépiskola, Szakiskola és 

Kollégium 

Kiskunhalas, Kazinczy u. 5.  

  

Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.   

Összesen: 0 
KR 16 Alosztálya 

TEK 
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i. Kimutatás az ideiglenes menekültgyűjtő helyekről 

Viszonyl

at 
MRFK 

Első befogadóhely 
Élelmezési 

lehetőség 

Orvosi ellátás 

lehetősége 
Megjegyz

és 
címe 

befogadóképessé

ge 

(fő) 

hideg meleg 
segélyhel

y 

rendel

ő 

kórhá

z 

szerb 

Csongrád -

Csanád 

Tiszasziget (volt HŐR ŐRS)   X           

Tiszasziget, HRSZ 517/24 

Sportpálya 
  X   

        

Röszke, HRSZ 04/2, Sportpálya   X           

6782 Mórahalom, Röszkei út 1. 

nagyszéksósi „Kulcsos ház” 
  X   

        

Mórahalom, HRSZ 892, 

Sportpálya 
  X   

        

Ásotthalom, HRSZ 78/4, 

Sportpálya 
  X   

        

Ásotthalom, HRSZ 0342/5, 

Sportpálya 
  X   

        

Újszentiván, HRSZ 518, 

Sportpálya 
 X  

    

Kübekháza Sportpálya 

(külterület) 
 X  

    

Bács-Kiskun 

Horvát Általános Iskola 

Hercegszántó, Vörös hadsereg u. 

18. 

    X 

        

Községi Sportcsarnok 

Bácsbokod, Tóth Kálmán u. 82. 
  X   

        

Művelődési Ház 

Bácsszőlős, Kossuth u. 16. 
  X           

Madaras Művelődési Ház 

Madaras, Dózsa György u. 6. 
  X   

        

Farkas László Általános Iskola 

Kelebia, Ady Endre u. 110. 
    X 
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Szabó Dénes Általános Iskola 

Tompa, Bem József u. 22-24. 
    X 

        

Összesen:               

 

j. Kimutatás az államhatár rendjével összefüggő konfliktushelyzet és tömeges méretű migráció kezelése érdekében az első befogadó 

helyekről („BÁCSKA”-viszonylat) 

 

Ssz. MRFK Első befogadóhely címe 
Befogadóképessége 

(fő) 

1. 
Csongrád- 

Csanád 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Bács-Kiskun 

  

  

  

 Összesen:  





5. számú melléklet 
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II. 

Kiegészítő adatok a közrendre veszélyes személyekről 

A magyar-szerb határszakasz, mint uniós és schengeni külső határ, jelentős migrációs 

nyomással néz szembe. A jelenlegi állás szerint ez a helyzet szinte napról napra 

feszültebbé válik és az illegális migrációs hullám további erősödése várható. Az idei év 

eddig lezárt hónapjaiban mind a határátkelőhelyeken, mind a zöldhatáron jóval több, az 

illegális migrációval összefüggő esemény történt, mint az elmúlt év hasonló időszakában. 

Az érkező migránsok állampolgársági megoszlása igen széles skálán mozog, de zömmel 

koszovói, szíriai, afgán, egyiptomi, palesztin és tunéziai – illetve magukat annak valló – 

személyek próbálnak meg bejutni Magyarország területére. 

Az elmúlt néhány hét közbiztonsági szempontból releváns eseményei: 

Kelebia Határrendészeti Kirendeltség a járőr észlelése alapján eljárást kezdeményezett 8 

fő afgán állampolgár ellen, akik 2020. 04. 01-jén 00.30-kor lépték át illegálisan 

Magyarország államhatárát az E-323-as határjel térségében. Elfogásukra 02.30-kor 

Tompa város külterületén, az E-312-es határjeltől északra, a 7-es út és a Babéros út 

kereszteződésénél került sor. Személyazonosságukat, valamint jogszerű magyarországi 

tartózkodásukat igazolni nem tudták, ezért az ország területén való jogellenes 

tartózkodás miatt előállításra kerültek. Embercsempészésre utaló adat vagy körülmény 

nem merült fel. 

Kelebia Határrendészeti Kirendeltség Tompa Közúti Határátkelőhelyen 2020. 04. 17-én 

15.30-kor belépésre jelentkezett egy 26 éves szerb férfi a Z2210GY forgalmi rendszámú 

mikrobusz utasaként. A személy ellenőrzésre a 2020. 04. 27-ig érvényes 538299223 

számú szerb magánútlevelét és az A46382745 számú, 2020. 01. 17-ig érvényes, 

kártyaformátumú osztrák tartózkodási engedélyét adta át. Ellenőrzéskor gyanú merült 

fel, hogy az hamis, hamisított, az eredeti utánzata. A személy útiokmány tekintetében 

elkövetett közokirathamisítás gyanúja miatt előállításra került a kirendeltségre. A 

külföldit végül a büntetőeljárás mellőzésével, idegenrendészeti eljárás keretében a 

Kiskunhalasi Idegenrendészeti Osztály visszairányította Szerbia területére, továbbá az 

elkövetett cselekmény súlyára tekintettel három éves beutazási és tartózkodási tilalomra 

tett javaslatot az OIF regionális igazgatósága felé. 

A Kecskeméti Rendőrkapitányság - korábban lopás bűntett és más bűncselekmények 

elkövetésének gyanúja miatt elrendelt nyomozás kapcsán - őrizetbe vett egy 36 éves 

kecskeméti férfit, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2020. 04. 02-án 18.00 

körül a bajai Kossuth Lajos utcában lévő V-tel GSM Mobiltelefon üzletben a világítás 

lekapcsolásával, az eladó figyelmét elterelve, eltulajdonított 24 db mobiltelefont 

568.000,- Ft értékben. Másnap egy szolgálaton kívüli rendőr figyelt fel a már körözés 

alatt álló és végtagsérülés miatt a Bács-Kiskun Megyei Kórházban fekvő elkövetőre, akit 

eljárás alá vontak és jelenleg is folyamatos rendőri őrzés alatt áll. 

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság rendelt el nyomozást csoportos garázdaság 

elkövetésének gyanúja miatt három kiskunhalasi lakcímű férfi ellen, akik 2020. 04. 01-

jén 14.00-kor, eddig tisztázatlan okok miatt a főtéren egymással összeverekedtek, így az 

ott tartózkodó járókelőkben megbotránkozást és félelmet keltettek. A verekedés során az 

egyik személy 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérülést szenvedett. 

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya életveszélyt okozó testi 

sértés bűntett elkövetésének gyanúja miatt folytatott nyomozása során, 2020. 04. 02-án 

este két kecskeméti férfi őrizetbe vételét rendelte le. A személyek aznap 12.00 körüli 

időben a Kecskemét, Virág utca 9. számú ház előtt egy kb. 2 méter hosszúságú 

vasrúddal tettleg bántalmaztak egy ottani férfit, mely során a bántalmazott súlyos, 

életveszélyes koponyasérülést szenvedett. 
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A Kecskeméti Rendőrkapitányság 2020. 04. 17-én 11.45-kor őrizetbe vett egy 30 éves 

városföldi férfit, akit a Petőfi utcán igazoltatott a rendőr járőr egy személygépkocsi 

utasaként. Az igazoltatás során a jármű jobb első ülése alól 1 darab 20x25 cm-es nylon 

tasakban (a tasakkal együtt) 167 gramm súlyú, kábítószernek látszó növényi származék 

került elő, amit az őrizetbe vett tartott magánál. A személy a fentiek alapján 

megalapozottan gyanúsítható 1 rendbeli, kábítószer birtoklása bűntettének 

elkövetésével.  

A Bajai Rendőrkapitányság 2020. 04. 16-án 14.28-kor őrizetbe vette egy 26 éves vaskúti 

férfit, akit a Szent László utcában igazoltatott a kapitányság járőre, mely során 

megállapítást nyert, hogy ellene a Szekszárdi Városi Bíróság a 42B83/202020/1-III 

ügyszámon elfogatóparancsot adott ki lopás bűntett elkövetése miatt. 

Közveszélyokozás: 

Az idei évben 2 esetben történt gyújtogatás a számításba vehető menekültgyűjtő, illetve 

befogadó helyeken. Az első esetben a Csongrád-Csanád Megyei Sághy Mihály 

Szakközépiskola nemrég elbocsátott tanulója gyújtotta fel az egyik melléképületet, 

nagyobb kár nem keletkezett. A másik esetben a madarasi Művelődési Házban a 

gyújtogatás oka egy elfajult szórakozóhelyi vita volt, a tettest a helyszínen elfogták. 

Közveszéllyel fenyegetés: 

Egy alkalommal, március hónapban történt ilyen eset, az ismeretlen tettes a 

nagymágocsi Központi Általános Iskola igazgatójának írt e-mailben azt írta, hogy egy 

bombát helyezett el az intézmény területén. A tűzszerész átvizsgálás során 

robbanószerkezet nem került előtalálásra, a nyomozás még folyik az ügyben. 

Embercsempészés és emberkereskedelem 

Bács-Kiskun megyében csak az elmúlt két hét során több száz volt az illegális migránsok 

száma. A határátkelőhelyeken 12 esetben fordult elő gépjárműben elrejtőzött személyek 

felfedése. Egy alkalommal, a tompai határátkelőhelyen egy szerb rendszámú kamionban 

64 fő illegális migránst fedeztek fel az illetékes szervek. A határ túloldalán, szerb 

területen több ezer személy várakozik, akiket gazdasági okok, háborús/polgárháborús 

helyzet kényszerített arra, hogy elhagyják lakóhelyüket. Az államhatár, egyben a 

Schengen-határ átlépésétől életük jobb irányba fordulását várják. A bűnügyi szervek 

információi szerint a következő napok során még több migráns érkezése várható, így a 

gyülekezők száma akár a 10 000 főt is meghaladhatja. A migránsok környezetében 

megjelentek a helyismerettel rendelkező  embercsempész bűnszervezetek, akik fejenként 

500-2000 EUR közötti összegben vállalják, hogy illegális módon átjuttatják a 

személyeket a határátkelőhelyek közötti határszakaszon, a zöldhatáron. Az államhatár 

illegális átlépése előtt a külföldiek jellemzően a szabad ég alatt, jobb esetben sátrakban 

húzzák meg magukat. A migránsok kb. ¾-ét nők és gyermekek teszik ki. Igen kevés az 

élelmük, a higiéniai körülmények embertelenek, így egyre nagyobb az esélye járványok 

felbukkanásának, kialakulásának is. 
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Várható időjárás 

A hétvégén többnyire száraz, napos idő várható, de helyenként megnövekszik a felhőzet, 

és záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Az éjszakai hőmérséklet 17-21, a nappali pedig 

24-32 fok között alakul. Az utak országszerte jól járhatóak, szárazak. 

Műveleti idő 

M-idő 2020. július 18. 08.00 

 

Készült: 1 példányban 
Egy pld.: 51 lap 
Sokszorosítva: … példányban 

Kapják: elosztó szerint 

 

 

 

 


