
 

3/2009. (OT 2.) ORFK utasítás 

a Miniszterelnöki Hivatal Központi Irodaházába történő be- és kiléptetés, a 

csomag- és áruszállítás, a postai küldemények kézbesítésének szabályairól 

Szám: 3/2009. 

A Miniszterelnöki Hivatal Központi Irodaházába történő be- és kiléptetés, a csomag- és áruszállítás, a postai 

küldemények kézbesítésének szabályozására a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 46. §-ának (3) 

bekezdése alapján - figyelemmel a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat-és hatásköréről szóló 

329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglaltakra, valamint a védett személyek és a 

kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltakra - a miniszterelnöki hivatalt 

vezető miniszter, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter egyetértésével kiadom az alábbi 

utasítást. 

I. Általános rendelkezések 

1. Az utasítás hatálya a Miniszterelnöki Hivatal (a továbbiakban: MeH) Budapest V. ker., Kossuth tér 4. szám alatt 

található Központi Irodaházában (a továbbiakban: Irodaház) szolgálatot teljesítő, a Köztársasági Őrezred személyi 

állományába tartozó - hivatásos és közalkalmazotti - állományra terjed ki. 

2. Az Irodaházban működő szervek, szervezetek, szolgáltatók és irodák: a MeH, az Igazságügyi és Rendészeti 

Minisztérium (a továbbiakban: IRM), a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter, a 

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (a továbbiakban: KSzF), a Humán Jövő 2000 Egészségmegőrző és Oktatási 

Közhasznú Társaság Kancellária Étterem (a továbbiakban: Kancellária Étterem), a Magyar Emberi Jogok 

Alapítvány, a Magyar Köztársaság volt elnökeinek, valamint a Magyar Köztársaság volt miniszterelnökeinek irodái. 

3. Az Irodaházban a Köztársasági Őrezred kijelölt állománya (a továbbiakban: őrség) végzi a be- és kiléptetési 

feladatokat, valamint a létesítmény biztonsága érdekében a technikai ellenőrzést. 

4. Az Irodaházba csak az utasításban meghatározott személyek léptethetők be, az utasításban előírtaknak 

megfelelően. 

5. Az Irodaház területén - az IRM elhelyezésére szolgáló terület kivételével - objektum- és személyvédelmi célból 

a személyes jelenlétet helyettesítő videokamerás megfigyelő rendszer működik. Erről az Irodaházba belépni 

szándékozókat a Kossuth tér felőli bejáratnál (a továbbiakban: főbejárat), a Zoltán utcai bejáratnál, és az Akadémia 

utcai gazdasági bejáratnál - figyelmeztető tábla elhelyezésével - tájékoztatni kell. Az így keletkező felvételeket az 

őrség 30 napig őrzi. 

6. Az Irodaházban kezdeményezett rendőri intézkedésről - kivéve a beléptetési és ezzel összefüggő technikai 

átvizsgálási feladatokat - munkaidőben a MeH Biztonsági Osztály (a továbbiakban: MeH BO) vezetőjét, munkaidőn 

kívül a MeH BO Parlamenti Ügyeletet, valamint az IRM Rendészeti Felügyeleti és Tervezési Főosztály Védelmi és 

Ügyeleti Osztály (a továbbiakban: IRM ÜO) vezetőjét értesíteni kell. 

II. Részletes rendelkezések 

A beléptetés módja 

7. Igazolvány felmutatása és technikai átvizsgálás nélkül a VIP ajtón léptethető be: 

a) a Magyar Köztársaság elnöke, 

b) a Magyar Köztársaság miniszterelnöke, 

c) a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke, 

d) a Magyar Köztársaság Kormányának tagjai, 

e) a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságának elnöke, 

f) a Legfelsőbb Bíróság elnöke, 



g) a Legfőbb Ügyész, 

h) az Állami Számvevőszék elnöke, 

i) a Magyar Nemzeti Bank elnöke 

j) a Magyar Köztársaság volt elnökei, 

k) a Magyar Köztársaság volt miniszterelnökei, 

l) az országos rendőrfőkapitány, 

m) a fogadó szervezeti egységgel történt egyeztetés alapján a külföldi delegációk tagjai, 

n) az a)-l) pontokban felsoroltak kíséretében lévő személyek, ideértve a 8. pontban meghatározott beosztásokat 

betöltő személyeket. 

8. Igazolványuk felmutatásával és ellenőrzésével, technikai átvizsgálás nélkül, a VIP ajtón léptethetők be: 

a) az államtitkárok és szakállamtitkárok, 

b) a kormánybiztosok, miniszteri biztosok, 

c) az országgyűlési képviselők, 

d) az alkotmánybírák, 

e) az országgyűlési biztosok, 

f) az Állami Számvevőszék alelnökei, 

g) a Magyar Nemzeti Bank alelnökei, 

h) a Legfelsőbb Bíróság elnökhelyettesei, 

i) a Legfőbb Ügyész helyettesei, 

j) az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának vezetője, vezető-helyettese, 

k) az országos rendőrfőkapitány helyettesei. 

9. Az engedélyek felmutatásával és ellenőrzésével, technikai átvizsgálás nélkül, az igazolványhoz szerelt 

elektronikus belépőkártya használatával a forgókapukon léptethetők be a MeH és az IRM által kibocsátott alábbi 

állandó belépési engedéllyel rendelkezők: 

a) a MeH 

- arcképes munkáltatói igazolvány, 

- arcképes belépési engedély I. és II. igazolvány, 

b) az IRM 

- arcképes munkáltatói igazolvány, 

- arcképes belépési engedély igazolvány, 

c) a KSZF arcképes munkáltatói igazolvány. 

10. Az Irodaházba a 7-9. pontok alapján belépésre nem jogosultak beléptetése - a 13. pontban foglaltak kivételével 

- vendégkártya használatával, regisztráció és technikai átvizsgálás után történhet. 

A vendégkártya és kiadásának rendje 

11. Az Irodaházba történő belépésre jogosító vendégkártya adható ki az alábbi esetekben: 

a) csoportos látogatók esetén (pl.: sajtótájékoztató, nagyobb létszámú rendezvény) az esemény napjára; 

b) a 10. ponttal érintettek részére - kivéve a KSzF munkatársait - hosszabb időszakra (maximum 6 hónap 

időtartamra) történő belépés biztosítása érdekében; 

c) az épületben folytatott kivitelezési, felújítási munkára a KSzF-el szerződött külső vállalkozás munkatársai 

részére, a munkálatok befejezéséig (maximum 6 hónap időtartamra); 

d) a belépő elvesztése esetén a belépő pótlásáig; 

e) a belépésre jogosult részére, belépője elkészültéig. 

12. A vendégkártya az őrség általi megszemélyesítést követően kiadott - az Irodaházba egyszeri be- és kilépésre 

jogosító - „visitor” feliratú elektronikus belépőkártya, mely az utasítás 1. számú melléklete szerinti „Adatlap 

névjegyzéken történő beléptetéshez” című formanyomtatvány kitöltésével igényelhető, és az MeH, az IRM és a 

KSzF fogadó szervezeti egységeinek legalább főosztályvezetői szintű vezetője, vagy a helyettesítésével megbízott 

személy ellenjegyzésével, valamint a MeH BO és az IRM Humánigazgatási Főosztály (a továbbiakban: HFO) 

esetében a főosztályvezető, illetve a helyettesítésével megbízott személy ellenjegyzésével adható ki. 

13. A 11. pont a) alpontja szerinti személyt/csoportot az őrség átvizsgálás nélkül, vagy vendégkártya és 

átvizsgálás nélkül a VIP bejáraton beléptetheti a kitöltött és a 12. pont szerint ellenjegyzett „Adatlap névjegyzéken 

történő beléptetéshez” című nyomtatvány alapján. 

14. A 11. pont d) és e) alpontjai esetében az őrség a beléptetés során a technikai átvizsgálás lefolytatásától az 

őrség vezetőjének engedélyével eltekinthet. 



15. A 11. pont szerinti vendégkártyák kiadását és bevonását az őrség a beléptetési feladatok ellátása keretében 

végzi. A vendégkártyát az őrség kiadás előtt megszemélyesíti, melynek során rögzíti a belépni szándékozó nevét, 

születési dátumát, állampolgárságát, személyazonosításra alkalmas igazolványának számát, a fogadó szervezeti 

egység, illetve személy megnevezését. 

16. A vendégkártya kiadásának feltétele, hogy a belépni szándékozó személy a 15. pont szerint szükséges adatait 

megadja, és személyes adatainak kezeléséhez hozzájáruljon. A hozzájárulás alapján az őrség az adatokat 30 napig 

kezeli, mely tényről az érintettet tájékoztatni kell. Azon belépni szándékozó részére vendégkártya nem adható ki, aki 

nem adja meg a 15. pont szerinti adatait, illetve azok kezeléséhez nem járul hozzá. 

17. A vendégkártya elvesztésének tényét az őrség köteles jelezni a MeH BO felé a kártyához tartozó jogosultságok 

törlésére történő intézkedés megkezdése érdekében. 

A beléptető rendszer működtetéséhez szükséges személyes adatok szolgáltatásának 

szabályai 

18. A 11. pont a), b), d) és e) alpontjaiban érintett személyek az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon 

járulnak hozzá személyes adataik kezeléséhez. 

19. A 11. pont c) alpontja szerinti névjegyzék alapján történő beléptetés engedélyezése előtt az őrség végrehajtja a 

KSzF-fel szerződött külső vállalkozás munkatársainak előzetes alapellenőrzését, az utasítás 2. számú mellékletét 

képező „Nyilatkozat” kitöltésével megadott hozzájárulás alapján. Az érintett személyes adatait az őrség a 

nyilatkozattétel alapjául szolgáló munkavégzés befejezésétől számított 30 napig kezeli. Az ellenőrzés eredményének 

függvényében az őrség a beléptetés engedélyezését megtagadhatja, melyről az igénylő/fogadó KSzF szervezeti 

egységet értesíti. 

20. Az őrség a beléptetési feladatai ellátásával kapcsolatban keletkezett iratokat (például: feljegyzéseket, 

kérelmeket, kapujegyeket stb.) a Rendőrség Iratkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint kezeli, tárolja és 

semmisíti meg. 

Az Irodaházba történő be- és kiléptetés általános szabályai 

21. Az Irodaházba történő be- és kilépés - a 33-35. pontban foglaltak kivételével - a főbejáraton történik. 

22. Az Irodaházban működő szervezeti egységekhez tervezett programra érkező látogatók részére vendégkártya 

kerül kiadásra, az utasítás vonatkozó szabályainak megfelelően. 

23. A vendégkártya kiadásával kapcsolatos regisztrációs feladatokat a főbejáratnál kialakított recepciónál 

munkaidőben az eligazítók, munkaidőn túl az őrség objektumőrei végzik. 

24. Az eligazítók a tervezett, valamint az előre nem várt látogatók érkezéséről telefonon értesítik a fogadó 

személyt vagy annak megbízottját. A fogadókészség fennállása esetén a regisztráció és a belépési engedély kiadása 

során tájékoztatást nyújtanak a látogatónak az Irodaházban való eligazodáshoz. 

25. A látogatók kíséret nélkül léptethetők be az Irodaházba, kivéve az IRM hatósági jogkör gyakorlásával 

összefüggő ügyfélforgalom keretében belépő ügyfeleit, akik csak az érintett szervezeti egység munkatársának 

kíséretében léptethetők be az épületbe. 

26. Kizárólag a Kancellária Étterem szolgáltatásai igénybevételének indokával vendégkártya nem adható ki. 

27. Az Irodaházban lőfegyvert csak a Köztársasági Őrezred szolgálatot teljesítő állománya tarthat magánál. 

28. A technikai átvizsgálás során a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló 175/2003. (X. 28.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) mellékletébe foglalt, közbiztonságra különösen veszélyes eszközök 

megtalálása esetén - kivéve a rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott kivételeket - az őrség a tiltott 

eszközöket elkobozza, és birtoklójával szemben szabálysértési eljárást kezdeményez. A rendeletben nem tiltott 

veszélyes eszközöket az őrség a technikai átvizsgálás során átvételi elismervény ellenében átveszi, biztonságos 

tárolásáról gondoskodik, és azt távozáskor visszaszolgáltatja. 

29. A belépni szándékozó látogató jogszerűen birtokban tartott lőfegyverét az őrség beléptetés előtt köteles 

átvételi elismervény ellenében elvenni, biztonságos tárolásáról gondoskodni, és azt távozáskor visszaszolgáltatni. 

Lőfegyver jogellenesen birtokban tartása esetén az őrség szükség szerint eljárást kezdeményez. 

30. A látogató beléptetését meg kell tagadni, ha: 

a) a belépni szándékozó kiléte hitelt érdemlően nem állapítható meg, 

b) a látogató fogadása bármely okból akadályba ütközik, 

c) a belépni szándékozó ittas vagy bódult állapotban van, 

d) a 25. pontban előírt kíséret nem biztosított, 



e) a 28. és 29. pontokban foglaltak szerinti eljárás kezdeményezésére kerül sor, 

f) a 18. és 19. pontokban előírt hozzájáruló nyilatkozat hiányzik, 

g) az arra kötelezett a technikai átvizsgálásnak nem tesz eleget. 

31. A beléptető rendszer üzemen kívül helyezése, illetve meghibásodása esetén a be- és kiléptetés manuális és 

vizuális ellenőrzéssel történik. Az objektumőr ebben az esetben a belépésre jogosító igazolványt vizuális ellenőrzésre 

elkéri, majd annak megtekintése után visszaadja. 

32. A vendégek, látogatók beléptetésére az eligazítók napi belépőjegyet állítanak ki a tartalékolt beléptető tömb-

nyomtatvány felhasználásával, amely napi egyszeri be- és kilépésre jogosít. A személyes adatok szolgáltatásának 

szabályait ebben az esetben is megfelelően alkalmazni kell. 

Főbejáraton kívül történő beléptetés 

33. Az Irodaház Akadémia utcai gazdasági bejáratán keresztül történik a beléptetés az épületbe: 

a) a KSzF-fel kivitelező, szolgáltató tevékenységre szerződött külső vállalkozás munkatársai esetében; 

b) a KSzF és a Kancellária Étterem feladatellátásával érintett azon alkalmazottai esetében, akiknek névsorát 

előzetesen az érintett szervezeti egységek vezetői - a MeH BO ellenjegyzését követően - az őrségnek megküldték; 

c) a MeH, az IRM és a KSzF 9. pontban felsorolt igazolványával rendelkező - az Irodaházba kétkerekű kerékpárral 

érkező - személyek esetében, a kártyaolvasó kötelező használata mellett, amennyiben a kerékpár épületben történő 

tárolására irányuló kérelmüket a MeH BO, illetve az IRM HFF ellenjegyzését követően az őrség részére megküldték. 

34. Az őrség az Irodaház Tanácstermében megrendezésre kerülő sajtótájékoztatók, nagyobb létszámú 

rendezvények zökkenőmentes lebonyolítása érdekében, a rendezvény szervezéséért felelős vezető által, az eseményt 

megelőzően minimum 48 órával írásban az őrség vezetőjéhez benyújtott igény alapján biztosíthatja a rendezvényre 

érkezőknek az Irodaház Zoltán utcai kapuján történő beléptetését. 

35. Sürgős, azonnali beavatkozást igénylő indokolt esetben az őrség vezetője a beléptetést a 33. és 34. pontokban 

foglaltaktól eltérően is engedélyezheti. 

A benntartózkodás rendje 

36. Az eligazítóknak és szükség szerint az őrségnek a látogató figyelmét beléptetés előtt fel kell hívnia arra, hogy 

a belépésre jogosító okmányát az épületben való tartózkodása során tartsa magánál, mivel benntartózkodása 

jogszerűségét az őrség az épületen belül is ellenőrizheti. 

37. Az őrség egyenruhában szolgálatot teljesítő objektumőrei jogosultak az Irodaház teljes területén a belépésre 

jogosító okmányok ellenőrzésére, kivéve az utasítás 7. pontjával érintetteket. 

38. Belépésre jogosító igazolvány vagy vendégkártya nélkül az Irodaházban tartózkodó személyt - belépése 

körülményeinek megnyugtató tisztázásáig - az őrség a beléptető rendszer által kontrollált területen kívülre kísérheti. 

39. Az Irodaházban tapasztalt rendkívüli eseményről (különösen: az emberi életet veszélyeztető tűzesetről, 

terrorcselekmény elkövetésének előkészületéről, közmű meghibásodása során nagy anyagi kár bekövetkezésével 

fenyegető helyzetről) az őrség tájékoztatja a MeH BO-t (munkaidőn kívül a MeH BO Parlamenti Ügyeletet), és az 

IRM ÜO-t. 

A csomag - és áruszállítás szabályai 

40. Az őrség a kézitáskánál, aktatáskánál nagyobb méretű táskát (bőrönd, doboz stb.), a szokatlan formájú vagy 

különösen nagy terjedelmű tárgyat (a továbbiakban együtt: csomag) az Irodaház területére csak technikai átvizsgálás 

után enged be. Csomag kivitelekor az őrség technikai átvizsgálást végezhet. Amennyiben a csomag tartalma a 

technikai átvizsgálás miatt sérülne, úgy az átvizsgálást más módon kell végrehajtani. Ez a rendelkezés nem 

vonatkozik az Állami Futárszolgálat, a Nemzetbiztonsági Hivatal futárszolgálata feladatai ellátása során szállított 

csomagokra. 

41. Az őrség az Irodaházból az elszámolási kötelezettséggel terhelt (általában vonalkóddal ellátott) eszközök 

kiszállítását - a személyes használatra kiadott eszközök kivételével - kapujeggyel, az Akadémia utcai kapun 

engedélyezi. 

42. Az Irodaházban folyó felújítási, karbantartási munkák során keletkező bontott anyagok épületből történő 

kiszállítását, valamint a munkát végző vállalkozás saját anyagainak, szerszámainak be- és kivitelét az Akadémia 

utcai kapu igénybevételével engedélyezi az őrség, a megrendelő szervezeti egység kijelölt munkatársának felügyelete 

mellett. 



43. Az őrség a megrendelt áruk, nyomtatványok, stb. be- és kiszállítását az Akadémia utcai kapun engedélyezi, a 

megrendelő szervezeti egység megbízottjának felügyelete mellett. 

44. Az őrség a Kancellária Étterembe történő áruszállítást az Akadémia utcai kapun engedélyezi. A beérkező 

alapanyagokat az átvételükre kijelölt éttermi alkalmazott jelenlétében az őrség által kötelezően lefolytatott technikai 

átvizsgálást követően engedhető be az étterem területére. 

Küldemények kézbesítése 

45. Az Irodaházba kézbesített küldeményt az őrség nem vesz át. A küldemény címzett általi átvételét - annak 

biztonságtechnikai ellenőrzését követően - az Irodaház előterében az őrség engedélyezi. 

III. Záró rendelkezések 

46. Az utasítás 2009. február 1-jén lép hatályba. 

1. sz. melléklet a 3/2009. (OT 2.) ORFK utasításhoz 

Igénylő szervezeti egység iktatószáma: 

 A Köztársasági Őrezred tölti ki!  Iktatószám: 

 Névjegyzék sorszáma:  Lejárat határideje: 

ADATLAP NÉVJEGYZÉKEN TÖRTÉNŐ BELÉPTETÉSHEZ 

 A fogadó szervezeti egység tölti ki, vezetője írja alá! 

 Fogadó szerv megnevezése: 

 A rendezvény / munkavégzés helye:  Központi Irodaház ..... em. .... sz. iroda 

 Kezdete:  Befejezése: 

 Belépés szükségessége
*

: kísérővel / kísérő nélkül 

 Sajtótájékoztatóra, rendezvényre érkező(k) esetén* *: átvizsgálás nélkül / VIP bejáraton 

 Vezető neve: 

 Budapest, 20...............................  ........................................... 

 * A kívánt rész aláhúzandó !  aláírás  P. H. 

 ** Átvizsgálás nélküli, vagy Átvizsgálás nélküli VIP bejáraton kérése esetén állami vezető, egyéb esetekben 

főosztályvezető írja alá! 

NYILATKOZAT 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. §-ának 

(1) bekezdés a) pontja értelmében hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat a beléptetési feladatokat ellátó 

Köztársasági Őrezred kijelölt állománya és a beléptető rendszer működtetéséért felelős Miniszterelnöki Hivatal 

Biztonsági Osztálya kezelje, illetve a beléptető rendszerekben rögzített mozgási adataimat a Biztonsági Osztály 30 

napig tárolja. 

 Név:    Név:   



 Ig. szám:    Ig. szám:   

 Küldő  

szerv: 

   Küldő  

szerv: 

  

 Aláírás:    Aláírás:   

        

 Név:    Név:   

 Ig. szám:    Ig. szám:   

 Küldő  

szerv: 

   Küldő  

szerv: 

  

 Aláírás:    Aláírás:   

        

 Név:    Név:   

 Ig. szám:    Ig. szám:   

 Küldő  

szerv: 

   Küldő  

szerv: 

  

 Aláírás:    Aláírás:   

        

 Név:    Név:   

 Ig. szám:    Ig. szám:   

 Küldő  

szerv: 

   Küldő  

szerv: 

  

 Aláírás:    Aláírás:   

A fenti személy(ek) névjegyzéken történő beléptetését .........................................-ig 

ellenjegyzem: 

 ......................................................... 

MeH Biztonsági Osztály vezetője 

 ............................................................ 

IRM Humánigazgatási Főosztály vezetője 

Budapest ......................................................... 

P. H. 

A vendégkártya kiadását engedélyezem: 

............................................................ 

Őrség vezetője 

Budapest ................................ 

2. sz. melléklet a 3/2009. (OT 2.) ORFK utasításhoz 

Munkáltató megnevezése: 

Kérem, hogy az alább feltüntetett személy ellenőrzését elvégeztetni szíveskedjék. 

Dátum: 



......................................................... 

munkáltató aláírása  

cég bélyegzője 

NYILATKOZAT 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 3. § (2) bekezdés 

a) pontja alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a Köztársasági Őrezred a személyemmel kapcsolatos biztonsági 

ellenőrzéseket elvégezze, és az ezek során birtokába került személyes-, különleges- illetve bűnügyi személyes 

adataimat a nyilatkozat tétel okául szolgáló feladatának ellátásának befejezésétől 30 napig kezelje, illetve 

biztonsági kockázat felmerülése esetén munkáltatómat tájékoztassa. 

(KÉREM OLVASHATÓAN KITÖLTENI!) 

Név: 

Születési hely, idő: 

Anyja neve: 

Szem. ig. szám: 

Lakcíme: 

Dátum: 

......................................................... 

aláírás 

 

 


