Ügyféltájékoztató
Határrendészeti tárgyú kérelmek, hiánypótlások, kérelem visszavonások és
döntés javítására vonatkozó beadványok benyújtásához
Tájékoztatóban szereplő kérelemmel kapcsolatos ÁNYK űrlapok
Témacsoport: Határrendészeti ügyintézés
Azonosító

Űrlap megnevezése

RH-0100

Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem

RH-0101

Korlátozott forgalmú határátkelőhely forgalmi jellegtől eltérő eseti
igénybevétele iránt

RH-0103

Korlátozott nyitva tartású határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli
igénybevétele iránti kérelme

RH-0104

Határátkelőhelyre nem határátlépés céljából történő belépés és
tartózkodás céljából

RH-0105

Menet közbeni ellenőrzés iránti kérelem (autóbuszon, vasúton, vízi
járművön)

RH-0107

Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés
iránti kérelem

RH-0108

Határvízi közlekedés iránti kérelem

Tájékoztatóban szereplő inNOVA űrlapok
Témacsoport: Határrendészeti ügyintézés
Azonosító

Ügytípus

IN-82

Hiánypótlás (Határrendészeti szakterületen belüli engedélyügyi
beadványokhoz)

IN-83

Kérelem visszavonása

IN-84

Hatósági döntés kijavítására irányuló kérelem

A tájékoztató hatályos 2019.07.24-tól.

Tájékoztatás
A fenti táblázatban felsorolt kérelmek esetében:
A határrendészeti tárgyú kérelmek illetékkötelesek, kivétel, ha külön csatolt nyilatkozattal/
igazolással igazolja az illetékmentességet.
Az illetéket legkésőbb az eljáró hatóság ügyazonosítója (az ügy hatósági iktatószáma)
megismerését követő napon kell megfizetni a 193/2005. (IX. 22.) Korm. rendeletben az illeték
fizetésére vonatkozó szabályok alapján. A banki átutalás közlemény rovatában, illetve a
készpénz-átutalási megbízás befizetőazonosító rovatában fel kell tüntetni az eljáró hatóság által
adott ügyazonosító számot.
Mellékletek (digitalizált másolatok):
 Képviselő meghatalmazása (ha van képviselő)
 Illeték befizetésének igazolása vagy illetékmentességet igazoló nyilatkozat/igazolás
Szakhatósági hozzájárulás:
A tárgybani kérelem elbírálásához szakhatóság megkeresése is szükséges lehet, amit a vonatkozó
jogszabály alapján kell beszerezni.
Ideiglenes határátkelőhely megnyitása iránti kérelem
Beküldendő nyomtatvány űrlap azonosítója: RH-0100
Vonatkozó jogszabályok:
 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről,
valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII.13.) Korm.rendelet
Kérelem benyújtás helye:
Érintett Megyei Rendőr-főkapitányságra
A kérelem elbírálásához szomszédos állam illetékes határforgalom-ellenőrző szervének
hozzájárulása is szükséges, amit a megkeresett megyei rendőr-főkapitányság szerez be.
A kérelem elbírálásához szakhatóság megkeresése is szükséges lehet.
Ügyintézés határideje:
A kérelmet a tervezett megnyitás előtt legalább 30 nappal kell benyújtani.
Mellékletek (digitalizált másolatok):
- Helyszínrajz a kérelmezett területről, határjelek feltüntetésével
Korlátozott forgalmú határátkelőhely forgalmi jellegtől eltérő eseti igénybevétele iránt
Beküldendő nyomtatvány űrlap azonosítója: RH-0101
Vonatkozó jogszabályok:
 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről,
valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII.13.) Korm.rendelet
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Kérelem benyújtás helye:
Érintett Megyei Rendőr-főkapitányságra
A kérelem elbírálásához szomszédos állam illetékes határforgalom-ellenőrző szervének
hozzájárulása is szükséges, amit a megkeresett megyei rendőr-főkapitányság szerez be.
Ügyintézés határideje:
A kérelmet a tervezett igénybevétel előtt legalább 30 nappal kell benyújtani.
Korlátozott nyitva tartású határátkelőhely nyitvatartási időn kívüli igénybevétele iránti
kérelme
Beküldendő nyomtatvány űrlap azonosítója: RH-0103
Vonatkozó jogszabályok:
 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 A határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről,
valamint a határátlépési pontról szóló 332/2007. (XII.13.) Korm.rendelet.
Kérelem benyújtás helye:
Érintett Megyei Rendőr-főkapitányságra
A kérelem elbírálásához szomszédos állam illetékes határforgalom-ellenőrző szervének
hozzájárulása is szükséges, amit a megkeresett megyei rendőr-főkapitányság szerez be.
Ügyintézés határideje:
A kérelmet a tervezett igénybevétel előtt legalább 30 nappal kell benyújtani.
Határátkelőhelyre nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás céljából
Beküldendő nyomtatvány űrlap azonosítója: RH-0104
Vonatkozó jogszabályok:
 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 A határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő
belépés és tartózkodás szabályairól szóló 330/2007. (XII.13.) Korm. rendelet.
Feltétel:
A határátkelőhelyre történő belépésre és tartózkodásra kérelemre kaphat engedélyt az, aki a
határátkelőhelyen az utas és áruforgalomhoz kapcsolódó kereskedelmi, pénzintézeti és más
szolgáltató tevékenység végzéséhez engedéllyel rendelkezik, vagy a tevékenységet ellátóval
foglalkoztatási jogviszonyban áll.
Kérelem benyújtás helye:
Érintett Megyei Rendőr-főkapitányság, Rendőrkapitányság, Határrendészeti kirendeltség
Az engedélyt hivatalból kell kiadni annak, akit jogszabály vagy hatósági határozat kötelez
feladatának a határátkelőhelyen történő ellátására.
Ügyintézés határideje:
A kérelmet a tervezett igénybevétel előtt legalább 8 nappal kell benyújtani.
Egyéb kötelező melléklet (digitalizált másolat):
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-

Munkaszerződés, v. meglévő engedély (ill. bérleti szerződés) munkavégzésre

Menet közbeni ellenőrzés iránti kérelem (autóbuszon, vasúton, vízi járművön)
Beküldendő nyomtatvány űrlap azonosítója: RH-0105
Vonatkozó jogszabályok:
 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átlépéséről a nemzetközi
forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek
határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt
vasútvonalakról és víziutakról szóló 68/2007. (XII.28.) IRM rendelet.
Feltétele:
Menet közbeni ellenőrzés akkor engedélyezhető, ha előzetesen megállapodásban rögzítik a
menet közbeni ellenőrzés rendjét, valamint a kérelmező kötelezettségvállalását arra vonatkozóan,
hogy a menet közbeni ellenőrzéssel járó többletköltségeket a menet közbeni ellenőrzést követő
nyolc napon belül a Rendőrség és (egyes határszakaszokon) a vámhatóság részére, a
megállapodásban rögzített számlájára átutalja.
Kérelem benyújtás helye:
Érintett Megyei Rendőr-főkapitányság,
Ügyintézés határideje:
A kérelmet legkésőbb a menet közbeni ellenőrzés tervezett időpontja előtt 15 munkanappal kell
benyújtani.
Határátkelőhelyen kívüli munkavégzés céljából történő határátlépés iránti kérelem
Beküldendő nyomtatvány űrlap azonosítója: RH-0107
Vonatkozó jogszabályok:
 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átlépéséről, a nemzetközi
forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek
határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt
vasútvonalakról és víziutakról szóló 68/2007. (XII.28.) IRM rendelet
Kérelem benyújtás helye:
Érintett Megyei Rendőr-főkapitányságra
Külön nemzetközi szerződések alapján határátlépési igazolvánnyal rendelkező személyeknek
nem kell a kérelmet kitölteniük.
A kérelem elbírálásához szomszédos állam illetékes határforgalom-ellenőrző szervének
hozzájárulása is szükséges, amit a megkeresett megyei rendőr-főkapitányság szerez be.
Ügyintézés határideje:
A kérelmet a tervezett munkavégzés előtt legalább 30 nappal kell benyújtani.
Egyéb mellékletek (digitalizált másolatok):
 A munkavégzésre vonatkozó megállapodás/szerződés (ha van)
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Határvízi közlekedés iránti kérelem
Beküldendő nyomtatvány űrlap azonosítója: RH-0108
Vonatkozó jogszabályok
 Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény,
 A határvízen közlekedés engedélyezéséről szóló 18/2011. (VI.1) BM rendelet,
Kérelem benyújtás helye
Érintett Megyei Rendőr-főkapitányságra
A folyókon történő, több megyét is érintő határvízi közlekedés esetén a kérelem az érintett
megyék közül bármelyikben benyújtható.
A határvízen történő közlekedést csak a Dráva és Mura folyó esetében kell engedélyeztetni.
A kérelem elbírálásához szomszédos állam illetékes határforgalom-ellenőrző szervének
hozzájárulása is szükséges, amit a megkeresett megyei rendőr-főkapitányság szerez be.
Ügyintézés határideje:
A kérelmet a tervezett vízi út előtt legalább 30 nappal kell benyújtani.
Hiánypótlás (Határrendészeti szakterületen belüli engedélyügyi beadványokhoz)
Az eljáró hatóság ügyfélkapun keresztül megkeresi a kérelmezőt és felszólítja hiánypótlásra.
A hiánypótlást a kért adatok kitöltésével e-papíron vagy a hiányzó mellékletek csatolásával kell
benyújtani.
Az eljárás illetékmentes.
Ügyintézés határideje
3 nap
Jogorvoslati lehetőség
Nincs
Kérelem visszavonása
Kérelmező kötetlen formában, a kérelem ügyazonosító számának feltüntetésével adhat be
visszavonási kérelmet.
Ki jogosult az eljárásra?
A kérelmező személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján.
Az eljárás illetékmentes.
Ügyintézés határideje
A kérelmezett intézkedést megelőző minimum 3 nap
Jogorvoslati lehetőség: nincs
Hol intézhetem el?
A kérelem benyújtás címén.
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Hatósági döntés kijavítására irányuló kérelem
Kérelmező a kérelem ügyazonosító számának feltüntetésével kérheti a hatósági döntésben
szereplő adatok kijavítását:
1. hibás adatok vagy a kérelmező érdekkörében lévő adatok változása (más/új jogosult
személy(ek), megváltozott úti okmány szám, másik jármű, stb.) esetében bármikor
illetékmentesen, kötetlen formában;
2. a hozzájáruló döntés érdemi módosításával (más időpont, más helyszín, stb.) kapcsolatos
kérelmet új kérelemnek kell tekinteni, így azt csak új ÁNYT-n lehet benyújtani. Ilyen
esetben az előző kérelem visszavontnak tekintendő, viszont az eljárási illetéket –
amennyiben az ügyintézési határidő biztosított – nem kell újra befizetni;
3. elutasító határozat esetében a döntés kijavítására nincs lehetőség, hanem jogorvoslattal
lehet élni, amennyiben a vonatkozó jogszabály nem zárja ki.
Ki jogosult az eljárásra?
A kérelmező személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján.
Az eljárás illetékmentes.
Hol intézhetem el?
A határozatot kiállító hatóság címén.
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