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KIVONAT 

 
BEREGSURÁNY KÖZÚTI HATÁRÁTKELŐHELY RENDJÉNEK UTASOKRA VONATKOZÓ 

RENDELKEZÉSEIBŐL 

 

A határátkelőhely rendje meghatározza azokat a kötelező jellegű előírásokat, amelyeket az 

ellenőrzést végző szervek és az utasok egyaránt kötelesek betartani a határforgalom-ellenőrzés 

biztonságos, zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. 

 

Az átkelőhely rendjének utasokra vonatkozó előírásai az alábbiak: 

 

1.  Az átkelőhely területe: 

 

Magyarország és Ukrajna közötti határvonal, és Beregsurány község felől elhelyezett a 

határátkelőhely kezdetét jelző tábla közötti kerítéssel körbekerített terület. 

 

2.  A határforgalom ellenőrzésében résztvevő szervek: 

 Sz.-Sz.-B. Megyei Rendőr-főkapitányság Beregsurány Határrendészeti Kirendeltség 

(továbbiakban HRK) 

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és Pénzügyőri 

Igazgatóság Határkirendeltség Beregsurány (továbbiakban: NAV) 

 

Más szervek az átkelőhely területén a tevékenységüket meghatározó jogszabályok, együttműködési 

megállapodás vagy külön engedély alapján ellenőrizhetnek, illetve intézkedhetnek. 

 

3.  A határátkelőhelyen átlépésre jogosultak: 

 nemzetközi forgalomban úti okmánnyal közlekedő személyek a Schengen Kódex 

rendelkezéseinek megfelelően, 

 a kishatárforgalomban úti okmánnyal közlekedő személyek a Kishatárforgalmi Egyezményben 

foglaltaknak megfelelően, 

 nemzetközi szerződésekben és jogszabályokban foglalt egyéb határátlépésre jogosító 

okmányokkal rendelkező személyek, 

 forgalomtól eltérő jellegű járművek és azok utasai külön engedéllyel, 

 

A határátkelőhelyen gyalogosan, kerékpárral, motorkerékpárral, személygépkocsival, autóbusszal 

illetve a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépjárművekkel 

közlekedők léptethetők át. 

 

A fentiek figyelembevételével a forgalomtól eltérő jellegű járművek átléptetése, csak a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitánysággal és – amennyiben szükséges – más hatóságokkal 

történő egyeztetést követően, azok hozzájárulásával, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-

főkapitányság illetékes szerve által kiadott engedéllyel történhet, amelyről a NAV szervet és az 

érintetteket határozatban értesíti. 
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4. A határforgalom ellenőrzése: 

 

A forgalom ellenőrzése az utasok érkezési sorrendjében történik. Az érkezési sorrendtől eltérő 

ellenőrzés csak a diplomáciai, vagy egyéb mentességet élvező személy esetében lehetséges. A 

332/2007. (XII.13.) Korm. rendelet 9/A § alapján amennyiben jelentős gazdasági, társadalmi, 

egészségügyi vagy kulturális érdek fűződik a határátlépéshez, a határátlépés ellenőrzése – kérelemre 

- soron kívül kerül végrehajtásra. 

 

A gyalogosok és kerékpárral közlekedők kötelesek a kiépített elválasztó kerítés illetve kordon, és a 

főépület között közlekedni illetve tartózkodni, az útlevélkezelő, forgalom szakaszolása érdekében 

tett intézkedéseinek, felszólításának eleget tenni, a járműforgalmat nem zavarhatják. Az útlevél 

ellenőrzés befejeztével az utasokat a vámszerv képviselője egyenként engedi át az elválasztó kerítés 

átléptető részén vámvizsgálatra. 

 

Az utasok ellenőrzésének sorrendje mindkét irányban a következő: 

1. A Rendőrség által végzett ellenőrzés –mely kiterjed az útlevél és egyéb úti okmányok, 

valamint a járművek ellenőrzésére-, 

2. A NAV tisztviselője által végzett vámellenőrzés. 

 

5. Az utasokra vonatkozó KÖTELEZŐ előírások: 

 

A határátlépésre jelentkező utasok kötelesek úti okmányaikat, továbbá a személy- és a 

járműforgalom ellenőrzéséhez szükséges egyéb okmányokat a határforgalom ellenőrzését végző 

rendőr részére átadni. 

A gépjárművel utazók, az ellenőrzés alatt, főszabályként a gépjárműben kötelesek tartózkodni, 

kivéve, ha az útlevélkezelő vagy pénzügyőr az ellenőrzés végrehajtása érdekében másként nem 

rendelkezik. 

A járművek és szállítmányok átvizsgálásakor, a rendőr ill. a pénzügyőr felhívására a jármű vezetője 

köteles a jármű utas, motor és rakterét kinyitni, az ott található tárgyakat ki és berakodni, csomagot 

felnyitni. 

 

A Rendőrség, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által eljárás, vagy ügyintézés alá vont 

állampolgár(ok), az eljárás vagy ügyintézés idejére kijelölt helyet, helyiséget, csak az eljárást 

kezdeményező, ügyintézést folytató szerv képviselőjének, ügyintézőjének engedélyével hagyhatja 

el, az átkelőhelyről csak az ügyintéző engedélyével távozhat. 

 

Az utasok az átlépésük során, a rendőri és NAV ellenőrzést megelőzően, illetve azt követően, az 

ellenőrzés vonala előtt, és után kizárólag a Rendőrség engedélyével a kijelölt parkolókban 

várakozva intézhetik ügyeiket (pénzváltás, egyéb ügyintézés, WC. stb.). 

A határátkelőhelyen tartózkodás ideje alatt a gépjárművek vezetői kötelesek betartani a KRESZ 

előírásait. 

 

Az átkelőhelyen gyalog és járművel közlekedő utasok szemetet csak a kihelyezett szemétgyűjtő 

edényekben helyezhetnek el, az átkelőhelyen elkövetett szemetelés szabálysértési szankciót von 

maga után. 

A határátkelőhelyre nem határátlépés céljából belépők, valamint azon utasok, akik az átkelőhelyen 

kiépített és üzemelő kiszolgáló helyeket (pénzváltó, utasforgalmi WC, stb.) kívánják igénybe venni, 
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a gépjárműveikkel a ki- és belépő oldalon kialakított utas parkolókban az ügyintézés ideje alatt 

kizárólag a Rendőrség előzetes engedélye alapján parkolhatnak. 

Delegációk, hivatalos csoportok, ellenőrzés céljából érkezők, a gépjárműveikkel mind a szolgálati, 

mind az utas parkolót igénybe vehetik. 

 

6. Az utasokra vonatkozó tiltó rendelkezések: 

 

Tilos az átkelőhely területén: 

- szemetelni, a környezetet szennyezni. 

- az átkelőhely területén található felépítményeket, nem rendeltetésszerűen 

használni, igénybe venni, azokban kárt okozni, megrongálni, használhatatlanná 

tenni. 

- a forgalmi sávok között gyalogosan közlekedni. 

- engedély nélkül tilos az átkelőhely területén fényképezni, és videó felvételt 

készíteni. 

- a rendőri vagy vám ellenőrzés alá vont utasnak az intézkedő szolgálati személy 

engedélye nélkül mobiltelefont használni. 

- az utasoknak, a gépjárműveiket az ügyintézési időn kívül huzamosabb ideig a 

parkolóban, vagy felügyelet nélkül hagyni. 

- az átkelőhely területén, a szolgálati személyeken, és az utasforgalomban 

résztvevőkön kívül másnak kommunális hulladékot elhelyezni! 

- az átkelőhely épületeiben, azok helyiségeiben dohányozni.  

 

Az átkelőhelyen csak a kijelölt helyeken szabad dohányozni. 

 

Kijelölt dohányzóhely található: 

- kilépő oldalon, a kilépő oldali autóbusz alapos ellenőrzés kijelölt ellenőrzési 

helynél. 

- belépő oldalon, a belépő oldali fedett alapellenőrző-vizsgálati helynél, a 

szerelőcsarnok fala mellett. 

 

7. Az átkelőhely rend megsértésének következményei: 

 

Az átkelőhely rendjének betartatásáért a rendőrség szolgálati személyei a felelősek. 

Az átkelőhely területén elkövetett jogszabálysértés észlelése esetén intézkedési kötelezettség terheli 

mind a Rendőrség, mind a Nemzeti Adó- és Vámhivatal intézkedésre jogosult állományát. 

Az átkelőhely rendjének megsértése a jogszabályok adta lehetőségekre figyelemmel 

szankcionálásra kerül. 

 

Beregsurány, 2021. június 14. 

 

 Dr. Papp András r. alezredes 

 Beregsurány Határrendészeti Kirendeltség 

 Vezetője 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 
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