
 

…………………………………………………. 

 aláírás 

 
 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG 

 

ADATLAP MENEDÉKKÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA IRÁNYULÓ 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ELŐTERJESZTÉSÉHEZ 

 
Az adatlapot lehetőleg angol nyelven, olvashatóan kell kitölteni! 

 

A szándéknyilatkozat benyújtásakor minden személyazonosító és egyéb rendelkezésre 

álló okmány bemutatása kötelező! 

 

I. Személyes adatok 

 

Vezetéknév:  

Utónév:  

Nem:  

Korábban használt más név:  

Állampolgárság:  

Korábbi állampolgárság:  

Születési ország:  

Születési hely:  

Születési idő:  

Édesanya neve:  

Édesapa neve:  

Lakcím:  

1. Személyes okmány ada-

tai* (okmány típusa, száma, 

kiállító hatóság, érvényes-

ség): 

 

2. Személyes okmány ada-

tai* (okmány típusa, száma, 

kiállító hatóság, érvényes-

ség): 

 

Nemzetiség:  

Vallás:  

Iskolai végzettség:  

Foglalkozás:  



 

…………………………………………………. 

 aláírás 

Anyanyelv:  

Beszélt/értett nyelvek:  

Telefonszám/elérhetőség:  

 

Valamennyi mező kitöltése kötelező. A *-gal megjelölt mezők kitöltése akkor kötelező, 

amennyiben az okmány rendelkezésre áll vagy adatai ismertek.  

 

 

 

II. Kérdőív 

 

1. Van-e családtagja, hozzátartozója valamely EU+ államban?
1
 Amennyiben igen, jelöl-

je meg a családtag, hozzátartozó nevét, állampolgárságát, az érintett EU+ államot! 

Igen: ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

Nem. 

 

2. Járt-e korábban az Európai Unió valamely tagállamában? Ha igen, mikor, mely tag-

államban, és milyen célból? 

Igen: ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

Nem. 

 

3. Mikor hagyta el a származási országát? Milyen útvonalon érkezett Ukrajna/a Szerb 

Köztársaság területére? Mennyi ideig tartott az út?
2
 

Válasz: ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

                                                 
1
 Az EU+ állam kifejezés alatt az Európai Unió tagállamait, továbbá Norvégiát, Izlandot, Svájcot, Liechtensteint 

és az Egyesült Királyságot is érteni kell. 
2
 Értelemszerűen kitöltendő. Származási országban működő külképviseleten történő benyújtás esetén nem rele-

váns. 



 

…………………………………………………. 

 aláírás 

 

4. Milyen közlekedési eszközök igénybevételével érkezett Ukrajna/a Szerb Köztársaság 

területére?
2
 

Válasz: ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

 

5. Segített-e valaki az út során pl. utazás megszervezésével, határátlépésnél?
2
 

Igen: ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

Nem. 

 

 

6. Terjesztett-e elő menedékkérelmet bármely országban? A kérelmet elbírálták-e? 

[minden releváns adat megadása kötelező pl. mikor, hol, milyen néven nyújtotta be, 

mi lett az eredménye] 

Igen: ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Nem. 

 

7. Jelenleg hol él? Miből él? Segített-e valaki a lakóhely létesítésnél, a hatóságok előtt, 

jelen kérelem benyújtásánál?  

Válasz: ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  



 

…………………………………………………. 

 aláírás 

 

8. Követett-e el valamilyen bűncselekményt származási országában, illetve az utazása 

során érintett egyéb országban, vagy országokban? 

Igen: ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Nem. 

 

9. Volt-e fogva tartva bűncselekmény elkövetése miatt? Volt-e fogva tartva egyéb 

okokból? 

Igen: ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Nem. 

 

10. Volt-e Önnel szemben büntetőeljárás, ha igen, milyen ügyben és milyen döntés szüle-

tett? 

Igen: ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Nem. 

 

11. Teljesített-e katonai szolgálatot? Ha igen, mikor, milyen rendfokozatban? 

Igen: ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

Nem. 

 

12. Volt-e tagja valamilyen rendvédelmi szervnek, titkosszolgálatnak vagy erőszakszer-

vezetnek? 

Igen: ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Nem. 

 



 

…………………………………………………. 

 aláírás 

 

13. Részt vett-e fegyveres összetűzésben? 

Igen: ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Nem. 

 

14. Volt-e tagja terrorszervezetnek vagy szeparatista szervezetnek?  

Igen: ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Nem. 

 

15. Volt-e tagja valamilyen politikai pártnak vagy tömörülésnek? Ha igen, melyiknek, 

mikor? 

Igen: ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Nem. 

 

16. Kapcsolatba került-e szélsőséges fegyveres csoportokkal, vagy szervezetekkel? Ha 

igen, milyen jellegű kapcsolatba? 

Igen: ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Nem. 

 

17. Milyen vagyontárgyakkal, illetve pénzeszközökkel rendelkezik? 

Válasz: ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

18. Van-e valamilyen egészségügyi problémája, van-e valamilyen függőbetegsége? 

Igen: ___________________________________________________________________  



 

…………………………………………………. 

 aláírás 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Nem. 

 

19. Szenved-e valamilyen fertőző betegségben? 

Igen: ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Nem. 

 

 

III. Mi az oka annak, hogy menekültstátusz iránti szándéknyilatkozatot kíván előterjesz-

teni? (Több válasz is megjelölhető!) 

 

 Faji jellegű problémáim voltak, illetve vannak származási országomban 

 Nemzetiségi jellegű problémáim voltak, illetve vannak származási országomban 

 Vallási jellegű problémáim voltak, illetve vannak származási országomban 

 Politikai jellegű problémáim voltak, illetve vannak származási országomban 

 Szexuális hovatartozásom miatt problémáim voltak, származási országomban 

 Származási országom, illetve annak egy része fegyveres konfliktus miatt nem biztonságos 

 Családi jellegű problémáim voltak, illetve vannak származási országomban 

 Gazdasági/ megélhetési jellegű problémáim voltak, illetve vannak 

Egyéb problémáim vannak: __________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

 

20. Mit tud Magyarországról? Miért Magyarországon nyújtana be menedékjogi kérel-

met? Mik a tervei, ha menedékjogi kérelmét Magyarország pozitívan bírálná el?  

 

Válasz:  ___________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  



 

…………………………………………………. 

 aláírás 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

21. Ha Magyarország a menedékjogi kérelmét elutasítaná, vállalná-e önként az Európai 

Unió területének elhagyását? 

 

Igen. 

Nem. 

 

 

 

 

IV. Egyéb nyilatkozatok 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

V. Okmánymásolatok listája 

 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Jelen adatlap aláírásával hozzájárulok, hogy az ügyemben érintett magyar hatóságok a 

személyes adataimat kezeljék.  

 

 

 

Kelt: …… 

 

 

A beadvány minden oldalát szükséges aláírni! 

 

 



 

…………………………………………………. 

 aláírás 

 
 

ORSZÁGOS IDEGENRENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG 

 

MENEDÉKKÉRELEM BENYÚJTÁSÁRA IRÁNYULÓ SZÁNDÉK-

NYILATKOZAT ELŐTERJESZTÉSÉHEZ 

– PÓTLAP CSALÁDTAG(OK) SZÁMÁRA – 
 

I. Személyes adatok 

 

Vezetéknév:  

Utónév:  

Nem:  

Korábban használt más név:  

Állampolgárság:  

Korábbi állampolgárság:  

Születési ország:  

Születési hely:  

Születési idő:  

Édesanya neve:  

Édesapa neve:  

Szándéknyilatkozatot előter-

jesztő személlyel rokonság 

foka: 

 

Lakcím:  

1. Személyes okmány ada-

tai* (okmány típusa, száma, 

kiállító hatóság, érvényes-

ség): 

 

2. Személyes okmány ada-

tai* (okmány típusa, száma, 

kiállító hatóság, érvényes-

ség): 

 

Nemzetiség:  

Vallás:  

Iskolai végzettség:  

Foglalkozás:  



 

…………………………………………………. 

 aláírás 

Anyanyelv:  

Beszélt/értett nyelvek:  

Telefonszám/elérhetőség:  

 

Valamennyi mező kitöltése kötelező. A *-gal megjelölt mezők kitöltése akkor kötelező, 

amennyiben az okmány rendelkezésre áll vagy adatai ismertek. 

 

Amennyiben családtagjaival együtt kérelmezne, minden családtag számára e pótlapot ki 

kell tölteni!  

 

Jelen adatlap (pótlap) aláírásával hozzájárulok, hogy az ügyemben érintett magyar ha-

tóságok a személyes adataimat kezeljék.  

 

 

 

Kelt: …… 

 


