
Tájékoztató 

a Szécsényi Határrendészeti Kirendeltség 
működéséről
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Együttműködők:
• Ipolytarnóc HRK
• Balassagyarmat HRK
• Szécsény VRK.
• Balassagyarmat Büfe.
  szolgálat
• Polgárőr egyesületek
• Önkormányzatok
• Szlovákgyarmat
  határellenőrző alosztály
• Kalonda határellenőrző
  alosztály

Szlovákgyarmat 
határellenőrző alosztály

Kalonda határellenőrző 
alosztály
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Jogsértések



Gondnok

A kirendeltség szervezeti felépítése

Kirendeltségvezető helyettes 4 Szolgálati csoport

Kirendeltségvezető



Rendőrséggel közös szolgálatellátásRendőrséggel közös szolgálatellátás

2003 2004

165 eset 117

Közös akciókKözös akciók

2003 2004

 40 eset   3

Polgárőrökkel  közös szolgálatellátásPolgárőrökkel  közös szolgálatellátás

2003 2004

198 eset  98



§
A kirendeltség rendészeti feladataiA kirendeltség rendészeti feladatai

  Idegenrendészeti feladatok

 Közreműködés menekültügyi feladatokban

 Egyes szabálysértési ügyekben jogkörök gyakorlása



§ külföldiek jogszerű magyarországi tartózkodásának 
    ellenőrzése,

 jogszerű magyarországi tartózkodás és személyazonosság
    megállapítása végett előállítás foganatosítása,

 útlevél lefoglalása és a kiállító hatóság részére történő
    megküldés,

 visszautasítási intézkedés foganatosítása,

 kitoloncolás elrendelése,

 ujjnyomat levétele.



§ a menekülésre irányuló szándékát kinyilvánító külföldi
    meghallgatása, nyilatkozatának rögzítése, a nyilatkozat
    megküldése a menekültügyi hatóság részére,

 a nyilatkozattétellel egyidejűleg ujjlenyomat és arcképmás 
    rögzítése, ruházat, csomag és jármű átvizsgálása a személy-
    azonosság megállapítása érdekében,

 gondoskodás a menekülti státust kérő elhelyezéséről,
    befogadó állomásra történő irányításáról.



§ tiltott fürdés határvízen

 jégen tartózkodás szabályainak megsértése határvízen

 tiltott határátlépés, útiokmánnyal kapcsolatos szabálysértés

 határrendészeti szabálysértés, határjel-hamisítás és jelrongálás



§ külön tartózkodási szabályok hatályba lépése történt meg az EGT
     állampolgár és családtagja beutazása és tartózkodása tárgyában,

 EGT állampolgár nem vehető visszautasítási őrizetbe,

 a dublini egyezmény alkalmazása érdekében ujjnyomatot a
     határőrség idegenrendészeti szerve, illetve az az idegenrendészeti
     hatóság rögzíti, amely a külföldivel szemben először intézkedett.





Anagas CO2 mérőműszer

Bíbor 2000 fekete-fehér 
okmányvizsgáló berendezés

Ipari endoszkóp

Határregisztrációs 
rendszer eszközei



Képzés keretében az állomány elsajátította az Európai Uniós tagországokKépzés keretében az állomány elsajátította az Európai Uniós tagországok

határátlépésre jogosító okmányainak jellegzetességeit,határátlépésre jogosító okmányainak jellegzetességeit,
azok hamisítás elleni védelmének módszereit.azok hamisítás elleni védelmének módszereit.






