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I. Bevezetés 

 

1. A Bevándorlási ás Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. 

törvény (E-ügyintézési tv.) 1. § 17. pontjára tekintettel elektronikus ügyintézést biztosító 

szerv.  

2. A Hivatal az E-ügyintézési tv. 26. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelés végett jelen 

formában Általános Szolgáltatási Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) tesz közzé, 

ami a Hivatal elektronikus ügyintézési szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos 

általános rendelkezéseket tartalmazza. 

3. Jelen Tájékoztató nem terjed ki az E-ügyintézési törvény XII. fejezetében szabályozott 

informatikai együttműködés általános szabályaira.  

 

II. Általános rendelkezések 

1. Fogalmak, rövidítések 

 

4. A Tájékoztató alkalmazásában  

a) ÁNYK: olyan űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás, amely a Központi Elektronikus 

Ügyintézési Szolgáltatás (a továbbiakban: KEÜSZ) szolgáltató által elérhetővé tett, 

letölthető alkalmazás használatával biztosítja a szolgáltató által meghatározott 

technikai előírásoknak megfelelő elektronikus űrlapok megtervezését, ügyfél általi 

kitöltését és az azonosított ügyfél általi benyújtását. 

b) EFER: elektronikus fizetési és elszámolási rendszer, a 451/2016 (XII.19.) Korm. 

rendeletben meghatározott módon a hozzá csatlakozott elektronikus ügyintézést 

biztosító szervek és ügyfeleik számára a fizetési számlák közötti elektronikus fizetések 

lehetőségét biztosító szolgáltatás 

c) e-Papír: olyan, az E-ügyintézési tv. 38. § (1) bekezdés n) pontjában nevesített 

KEÜSZ., amelynek keretében a szolgáltató biztosítja, hogy az ügyfél a E-ügyintézési  

tv. 18. § (2) bekezdése szerinti azonosítását követően a Hivatalhoz szabad szöveges 

beadványt terjesszen elő, amennyiben a beadvány elektronikus úton történő 

előterjesztését a jogszabály nem zárja ki, és a beadvány elektronikus úton történő 

előterjesztésére jogszabály további formai követelményt nem állapít meg. 

d) Fél/Felek: a Tájékoztató alkalmazásában kizárólag az ügyfél és a Hivatal külön-külön, 

illetve együttesen. 

e) KEÜSZ: a Kormány által kijelölt szolgáltató útján biztosított központi elektronikus 

ügyintézési szolgáltatás  

f) Kiesési idő: az az időszak, amelyben a Tájékoztató hatálya alá tartozó elektronikus 

ügyintézés igénybevételének lehetősége nem biztosított. Nem számít kiesési időnek az 

elektronikus ügyintézést biztosító informatikai rendszer tervezett karbantartásának 

ideje. 

g) Rendelkezési Nyilvántartás (a továbbiakban: RNY): az ügyfelek elektronikus 

ügyintézésére vonatkozó rendelkezéseit nyilvántartó rendszer. 



h) Üzemzavar: a Hivatal által az elektronikus ügyintézés eszközéül használt informatikai 

rendszer átmeneti vagy tartós meghibásodása, ami miatt az informatikai rendszerek 

nem tudják biztosítani az elektronikus kapcsolattartást és ügyintézést. 

 

2. Általános együttműködési kötelezettség 

 

5. Az elektronikus ügyintézés igénybevevője elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri 

el a Tájékoztató rendelkezéseit, és tudomásul veszi, hogy az igénybevételt követően rá 

egyedi szerződés megkötése nélkül, a Tájékoztató elfogadásával az elektronikus 

ügyintézés igénybevételével összefüggően kötelezettségek hárulnak. 

6. A Felek jóhiszeműen, kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is figyelembe véve 

kötelesek eljárni. 

 

3. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos ügyfélszolgálat  

 

7. Az elektronikus ügyintézés kapcsán felmerülő kérdésekkel kapcsolatban szóban, vagy 

írásban az alábbi ügyfélszolgálat ad általános tájékoztatást: 

Ügyfélszolgálat típusa Call Center 

Telefonszám:   +36 1 463 92 92 

E-mail cím: callcenter@bah.b-m.hu 

8. A Call Center általános tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek arról, hogy egyes 

ügyfajtához kapcsolódóan milyen ügy intézhető elektronikusan.  A telefonos 

ügyfélszolgálaton a magyar mellett angol nyelven is kaphatnak általános információkat az 

érdeklődők. 

9. A Hivatal telefonos ügyfélszolgálata hétfő - csütörtök 8:30-16:30 között, 

valamint pénteken 8:30-14:00 között érhető el. 

 

 

III. Részletes rendelkezések 

4. Eljárási szabályok 

 

10. A Hivatal az elektronikus ügyintézést az 1. függelékben foglalt ügytípusok körében 

biztosítja.  

11. Amennyiben jogszabály az elektronikus ügyintézéshez az ügyfél által csatolandó 

mellékletként a hiteles – eredeti vagy megfelelően hitelesített másolati – példány 

benyújtását írja elő, akkor az ügyfélnek a dokumentumhitelesítés E-ügyintézési törvény és 

a Vhr meghatározott szabályai szerint hitelesített dokumentumot kell csatolnia. 

12. Az elektronikus ügyintézéssel összefüggő kapcsolattartás során a kézbesítési vélelem 

beálltára vonatkozóan a hatályos jogszabályok irányadók. 

13. A Hivatal által elfogadott fájlformátumok jegyzékét a 2. függelék tartalmazza. 

mailto:callcenter@bah.b-m.hu


5. ÁNYK és E-papír szolgáltatás 

14. Amennyiben jogszabály az e-ügyintézést nem zárja ki, a Hivatal biztosítja az e-Papír 

szolgáltatás útján előterjesztett beadványok befogadását. 

15. Az ÁNYK vagy E-papír szolgáltatás a Hivatal hivatali kapuján keresztül az alábbiak 

szerint vehető igénybe: 

a) a hatályos elektronikus űrlap a Hivatal (www.bevandorlas.hu) honlapján érhető 

el; 

b) a kitöltött ÁNYK űrlap és csatolmányai az ÁNYK űrlapbenyújtás-támogatási 

szolgáltatás, az E-papír űrlap az e-Papír szolgáltatás igénybevételével 

küldhetők be a Hivatal hivatali tárhelyére. 

16. A kitöltött elektronikus űrlap és csatolmányai biztonságos kézbesítési szolgáltatással 

kerülnek a Hivatal hivatali tárhelyére, amelyről az ügyfél az elektronikus azonosítási 

szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhelyére automatikus visszaigazolást kap.  

17. Amennyiben a beküldött elektronikus űrlaphoz csatolt dokumentumok nem értelmezhetők 

(nem megfelelő fájlformátum), a beadvány a megfelelő hibajelzéssel visszautasításra 

kerül. 

18. A Hivatal tárhelyére beérkező küldeményeket a Hivatal iratkezelő rendszere 

automatikusan érkezteti, és az elektronikus űrlap befogadásáról, annak időpontjáról, az 

érkeztetési azonosítóról automatikus értesítést küld az ügyfél tárhelyére, amelyről az 

ügyfél a hivatalos kapcsolattartási csatornán keresztül kap értesítést.  

19. Amennyiben az ügyfél nem a hatályos, a www.bevandorlas.hu oldalon közzétett aktuális 

elektronikus űrlapon nyújtja be a kérelmét, hanem egy korábbi, de már hatálytalan verziót 

használ, abban az esetben a Hivatal a befogadás elutasításáról értesítést küld a hivatalos 

kapcsolattartási csatornán keresztül az ügyfél tárhelyére. 

 

6. A rendelkezési nyilvántartás alkalmazása 

20. A Hivatal, mint elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv az E-ügyintézési tv. 39.  §-ában 

nevesített KEÜSZ-ként, manuális lekérdezés formájában alkalmazza. 

21. Az ügyfél és képviselője - a 6. pontban jelzettek jegyében - tájékoztatják a Hivatalt 

amennyiben a RNY-ban meghatalmazás került rögzítésre, ennek hiányában a Hivatal a 

rendelkezésre álló információk alapján jár el.  

22. Amennyiben az elektronikus űrlapot beküldő természetes személy ügyfél 

meghatalmazottként jár el, köteles a meghatalmazás elfogadására utaló rendelkezést 

rögzíteni az RNY-ben. 

 

7. Elektronikus fizetés 

23. A Hivatal, mint elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv az E-ügyintézési tv. 38.  § c) 

pontjában nevesített KEÜSZ-ként, biztosítja mind a természetes személyek, mind a 

gazdálkodó szervezetek részére az EFER rendszer igénybevételét.  

24. A Hivatal nem tartozik felelősséggel a Szabályzat III. fejezet 12. alcím alatt megjelölt vis 

maior-, illetve III. fejezet 9. alcím alatt megjelölt előzetesen bejelentett szüneteltelési 

időtartam alatti szolgáltatás kiesés esetén fellépő károkért.  

http://www.bevandorlas.hu/


 

8. Technikai követelmények, információk 

25. A csatolható fájlok paramétereit a felhasználási célnak megfelelően kell megválasztani. 

26. Az ÁNYK űrlap kitöltéséhez szükséges számítógépre vonatkozó mindenkori technikai 

követelményeket az ÁNYK űrlapkitöltő program telepítési leírása tartalmazza 

(http://nav.gov.hu/data/cms126071/telepitesi_leiras.pdf). 

27. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos értesítések, visszaigazolások az ügyfél 

értesítési tárhelyén – az értesítési tárhelyet szolgáltató szolgáltatási feltételeinek 

megfelelően – korlátozott ideig kerülnek tárolásra. 

28. Az e-Papír esetében a csatolmányokra vonatkozó mindenkori méretkorlát csatolmányok 

feltöltése weblapon olvasható a beadvány kitöltése során. 

29. ÁNYK űrlap esetében a csatolmányok méretkorlátja az összes csatolmányra vonatkozóan 

300 Mbájt. 

 

9. A szolgáltatás szüneteltetése, karbantartás  

30. A Hivatal az ügyfelek előzetes tájékoztatása mellett szünetelteti az elektronikus 

ügyintézést a hálózatában végzett karbantartás, felújítás, szoftvercsere, bővítés vagy más 

ehhez kapcsolódó tevékenységek (a továbbiakban: üzemfenntartási munkák) elvégzése 

céljából. 

31. A Hivatal a tervezett üzemfenntartási munkákról és az erre kijelölt időpontról és 

időtartamról a honlapján a 3. függelék szerinti módon tájékoztatja az ügyfeleket, a 

tervezett üzemfenntartási munkát megelőzően legalább öt nappal.  

32. A Hivatal az előre tervezett üzemfenntartási munkákat úgy végzi el, hogy azok az 

elektronikus ügyintézés elérhetőségét lehetőség szerint ne korlátozzák. 

33. A tervezett üzemfenntartási munkák alatti szükségszerű rendszerleállások ideje a 

rendelkezésre állás idejét nem csökkenti.  

 

10. Adat- és titokvédelem 

34. Az elektronikus ügyintézés alapjául szolgáló üggyel összefüggő adatok kezelésére az 

adott eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások az irányadók.  

35. A Hivatal az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 

2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) hatálya alá tartozó adatkezelő szervezetként 

gondoskodik az Ibtv. előírásainak megfelelően az általa kezelt adatok bizalmasságáról, 

sértetlenségéről és rendelkezésre állásáról. 

36. A jelen alcímben meghatározott kötelezettségek az Ügyfél és a Hivatal meghatalmazottjait 

a Felekkel azonos módon terhelik.  

37. A Hivatal által üzemeltetett Call Center és az ügyfél közötti telefonos kommunikációról 

hangfelvétel készül. A hangfelvételeket a Hivatal 1 évig őrzi meg. Az érintett kérelmére, a 

célhozkötött adatkezelés elvének figyelembe vételével a Hivatal az ügyfél erre irányuló 

kéréséről történő tudomásszerzéstől számított 30 napon belül biztosítja a hangfelvétel 

meghallgatását.  

http://nav.gov.hu/data/cms126071/telepitesi_leiras.pdf


 

 

11. Panaszok kezelésének rendje 

38. A Tájékoztatóban szabályozott elektronikus ügyintézéssel összefüggő bejelentés a 

panaszra okot adó körülmény bekövetkezésekor az alábbi elérhetőségeken tehető:  

Levélcím 1903 Budapest Pf. 314. 

Telefonszám:   +36 1 463 91 18 

E-mail cím: panasziroda@bah.b-m.hu 

39. Az ügyfél felügyeleti vizsgálatot kezdeményezhet az Elektronikus Ügyintézési 

Felügyeletnél az E-ügyintézési tv.-ben biztosított jogainak sérelme vagy az ügyfél jogát, 

jogos érdekét érintő az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kötelezettségeinek 

elmulasztása esetén. 

 

13. Rendkívüli helyzet (vis maior)  

40. Rendkívüli helyzetnek minősül az előre nem látható, elháríthatatlan külső esemény, amely 

bármely Felet vagy mindkettőt időlegesen megakadályozza vagy korlátozza a szerződés 

szerinti teljesítésben. Rendkívüli eseménynek minősül különösen a Tájékoztatóban foglalt 

szolgáltatásokkal kapcsolatos, a Hivatal által közvetlenül elháríthatatlan üzemzavar, a 

támogató rendszer biztonsági célú leállítása, az internetes hálózat hibája, a Hivatal 

irányítási körén kívül eső egyéb technikai jellegű hiba, és szolgáltatás működését 

megakadályozó vagy korlátozó természeti katasztrófa. 

41. A Hivatal rendkívüli helyzet esetén haladéktalanul megteszi az elektronikus ügyintézés 

zavartalansága érdekében szükséges lépéseket és haladéktalanul tájékoztatást tesz közzé a 

honlapján a rendkívüli helyzetről, annak az elektronikus ügyintézés elérhetőségében 

okozott hatásairól és arról, hogy előre láthatóan mikor lesz képes a Tájékoztatóból fakadó 

kötelezettséginek maradéktalanul eleget tenni. 



1. függelék  

  ÜGYFAJTA 
ÜGYFAJTÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 

ELEKTRONIKUSAN INTÉZHETŐ ÜGYEK  
MEGJEGYZÉS 

ADATMEZŐ/ 
IGÉNYEK 

(Kötelező/ 
opcionális meta- 

adat) 

1. 
általános 

menekültügyi 

ügyek 

Hatósági bizonyítványok kiállítása kapcsán: 

 Az elismerésben részesítettek státusz-igazolás 

iránti kérelmének Hivatalhoz történő benyújtása 

 Kérelem családi állapot igazolása iránt 

 Státuszról történő lemondás bejelentése 

Menekültügyi eljárásban személyes 

megjelenést nem igénylő ügyek 

Kötelező: 

természetes 

személyazonosító 

adatok 

Opcionális: 

ügyiratszám 

2. 
általános 

idegenrendé-

szeti ügyek 

Az Szmtv és a Harm tv. hatálya alá tartozó ügyek  

vonatkozásában: 
 hatósági bizonyítvány, vagy hatósági igazolás 

iránti kérelem 

 fellebbezés és ügyfél általi kereseti kérelem 

előterjesztése 

 hiánypótlás előterjesztése 

 jogszabályban meghatározott bejelentési 

kötelezettség megtétele* 

 Harmtv. vonatkozásában meghívólevél hatósági 

záradékolása iránti kérelem 

Külföldi állampolgárok magyarországi 

tartózkodásával és letelepedésével 

kapcsolatos, személyes megjelenést nem 

igénylő ügyek 
 

*A bejentési kötelezettség megtétele 

ügykör nem terjed ki az okmány 

elvesztés, eltulajdonítása, 

megsemmisülése esetére. 

Kötelező: 

természetes 

személyazonosító 

adatok 

 
Opcionális 

ügyiratszám 

3. 
általános 

igazgatási 

ügyek 

Egyéb nem hatósági megkeresések kezelése 
 általános ügyfélpanasz,  

 közérdekű bejelentés,  

 közérdekű adatigénylés  

Az e-papír szolgáltatáson a hatóságok 

közötti kommunikációra és belföldi 

jogsegélyek kezelésére nem alkalmas. 

Kizárólag állampolgárok küldhetnek be 

megkereséseket.  

Kötelező: 

elérhetőség 
Közérdekű 

adatigénylés 

esetében név is 

 



2. függelék  

 

 

A dokumentum jellege Fájlkiterjesztés Alapul vett szabvány 

formázás nélküli szöveg .txt  

szöveges dokumentum (formázással), beágyazott képpel vagy más 

információval 

.pdf ISO 32000-1:2008 

ISO 19005-1:2005 

táblázat .ods ISO/IEC 26300:2006 

ISO 26300-1:2015 

tömörítetlen kép .tif, .tiff ISO 12639:2004 

tömörített kép .jpg, .jpeg ISO/IEC 10918-1:1994 

 

 



 

3 függelék 

 

 

Tájékoztatás előre tervezett technikai tevékenységről 

 

Tisztelt Ügyfelünk!  

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 

által az elektronikus ügyintézés eszközéül használt informatikai rendszere átmenetileg, 

tervezett technikai tevékenység miatt …………………… közt  nem tudja biztosítani az 

elektronikus kapcsolattartást és az elektronikus ügyintézést. 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az esemény az elektronikus ügyintézés elérhetőségében a 

technikai tevékenység a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés 

a) szüneteltetését 

b) korlátozott működőképességét 

eredményezi 

 

Jelen tájékoztatás közzétételével egy időben a Hivatal felhívja ügyfelei figyelmét, hogy az 

előzetesen bejelentett szüneteltelési időtartam alatti szolgáltatás kiesés esetén fellépő károk 

kívül esnek a Hivatal felelősségi körén. 

Az elektronikus ügyintézés szünetelésével kapcsolatos esetleges panasz a 

panasziroda@bah.b-m.hu email címen és a +36 1 463 91 telefonszámon, valamint az 

Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnél (euf.gov.hu) jelenthető be. 

 

Közzététel időpontja:………………………. 

 

Türelmüket és megértésüket köszönjük.  
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