


A bevándorlási hatóság (Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság) a járvány idején is nyitva 
tart, de vannak változások. A bevándorlási hatóság itt teszi közzé a változásokat.

Szekszárdon március 30. és április 6. között nem lesz nyitva az ügyfélszolgálat.

A veszélyhelyzet és a kijárási korlátozás idején csak a legszükségesebb ügyeket 
lehet személyesen intézni, az alábbiak szerint. 

1. Menedékkérő vagyok, menekült, oltalmazott vagy befogadott státuszom van:

A Menekültügyi Osztály ügyfélszolgálatán NEM kell időpontot foglalni, az ügyfélszolgálat 
nyitva van. De csak sürgős és halaszthatatlan esetben menjen az ügyfélszolgálatra.

A Menekültügyi Osztály ügyfélszolgálata hétfőtől csütörtökig 8:00-12:30, pénteken 8:00-11:30 
van nyitva. Ha a nyitvatartási időben zárva találja az ajtót, hívja fel a +36-1-463-9269 
telefonszámot, és kérje, hogy nyissák ki az ügyfélszolgálatot!

Ha ön hontalan, menekült vagy oltalmazott, akkor  nem nyújthat be  kérelmet úti okmánya 
kiállítására.  

2. Tartózkodási engedélyem van, ügyet szeretnék intézni:

A bevándorlási hatóság törölte az összes korábbi időpontfoglalást, és 2020. március 
23-tól új időpontot kell foglalnia.

2020. március 30-tól kezdve a bevándorlási hatóság ügyfélszolgálati irodájába személyesen 
csak időpontfoglalással lehet menni, és csak az alábbi sürgős és halaszthatatlan 
ügyeket lehet személyesen intézni: 

• Letelepedési/bevándorlási okmány hosszabbítás          
• Tartózkodási okmány csere/pótlás        
• Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás kiadás/hosszabbítás              
• EGT állampolgárnak az Enter Hungary rendszeren keresztül igényelt regisztrációs  
   igazolása okmányának átvétele
• Magyarországról elutazni szándékozó, de a járványügyi helyzet miatt ebben akadályozott  
   harmadik országbeli állampolgárok okmány ügyintézése
• Biometrikus adatfelvétel (ujjlenyomat rögzítése és fénykép készítése)        

Időpontot a bevándorlási hatóság honlapján itt lehet foglalni.
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http://oif.gov.hu/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=6&lang=hu
http://oif.gov.hu/index.php?option=com_osservicesbooking&view=default&field_id=15&lang=hu


Az elkészült tartózkodási engedélyeket postán fogja elküldeni a bevándorlási hatóság 
akkor is, ha személyes átvételt jelölt be a kérelem formanyomtatványán.

Az enterhungary.gov.hu/eh/ honlapon keresztül lehet ügyet intézni. A honlapon regisztrálni 
kell email címmel, majd kitölteni a megfelelő nyomtatványokat és feltölteni a szükséges doku-
mentumokat.

Az enterhungary.gov.hu/eh/ honlapon intézhető például:
• tartózkodási engedélyekkel kapcsolatos ügyek,
• szálláshely-változás bejelentése,
• gyermek születésének bejelentése.

Nem intézhető ügyek:

A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet idején ne nyújtsanak be:
• nemzeti és EK letelepedési engedély kérelmet,
• vízumhoz meghívólevél iránti kérelmet.

Ha kérdése van a bevándorlási hatóság előtti eljárásokkal kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk 
emailt erre a címre: helsinki@helsinki.hu 
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