
Kivonat Berzence Közúti Határátkelőhely Rendjéből 

 

1. A Berzencei Közúti Határátkelőhely Magyarország és a Horvát Köztársaság közös 

határszakaszán, a nemzetközi személy-, teher- és szállítmányforgalom átléptetésére áll 

rendelkezésre folyamatos nyitva tartással.  A határátkelőhelyen a határforgalom ellenőrzését a 

magyar és horvát rendőri szervek úgynevezett egy megállásos ellenőrzési rend alapján végzik. 

A határátkelőhely a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Nagyatádi Rendőrkapitányság 

illetékességi területén helyezkedik el. 
 

2. A határátlépéshez használható közlekedési eszköz szerint a határátkelőhely, illetve az 

államhatár valamennyi gépjárművel – kivéve a 20 tonna súlyhatárt meghaladó jármű – továbbá 

kerékpárral és gyalogosan léphető át. 
 

3. A határátkelőhelyen a személyek, járművek határforgalom – ellenőrzése és átléptetése – 

nemzetközi szerződés vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a határátkelőhelyre 

történő érkezés sorrendjében történik. 
 

4. Az államhatárt a jogszabályokban rögzített feltételek megléte esetén lehet átlépni. A közúti 

határátkelőhelyen a határforgalom ellenőrzése az ellenőrzési ponton, a rendőri ellenőrzés 

vonalában történik.  A magyar és horvát rendőr a személyt, illetve a járművet fülkén kívül 

fogadja és hajtja végre a személyazonosítást és az okmányellenőrzést. Az úti okmány technikai 

ellenőrzését és a határregisztrációt, valamint a statisztikai adatrögzítést a fülkében hajtja végre. 

Kifelé irányban átlépésre jelentkező utastól először a magyar rendőr veszi át ellenőrzésre az 

okmányt és az ellenőrzését követően a horvát rendőrnek adja át vizsgálatra. A horvát rendőri 

vizsgálatot követően az utasnak visszaadja az okmányt. A befele irányban átlépésre jelentkező 

utastól először a horvát rendőr veszi át ellenőrzésre az okmányt, majd ellenőrzése után a magyar 

rendőrnek adja át vizsgálatra. Az ellenőrzése végén a magyar rendőr adja vissza az utasnak az 

okmányát. A határforgalomban közlekedő személyek, járművek és szállítmányok csak a 

magyar és a horvát rendőrség engedélyével folytathatják az útjukat. 
 

5. A személyek be-, vagy kiutazása, járművek áthaladása az ellenőrzésben részt vevő magyar 

és horvát rendőri szerv ellenőrzése és hozzájárulása alapján történik. 
 

6. Az átkelőhely rendjét a határátkelőhelyen tartózkodó, vagy azon átutazó minden személy 

köteles betartani. 
 

7. A határátkelőhely rendjét részletesen tartalmazó okmányt kérésre magyar nyelven a 

határátkelőhely szolgálatirányító parancsnoka a kérelmező rendelkezésre bocsátja. 
 

8. A határátkelőhelyen a felügyeletet gyakorló hatósághoz bejelentett és nyilvántartott 

térfigyelő kamerarendszer működik, ami folyamatos működés mellett képrögzítést és 

felvételtárolást is végez. 
 

A határátkelőhely rendjének főbb jogszabályi alapjai: 

I. Az Európai Parlament és a Tanács 2016. március 09-i (EU)  2016/399 Rendelete a személyek 

határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének ( Schengeni határ-ellenőrzési Kódex) 

létrehozásáról 

II. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Törvény 

III. 332/2007. (XII. 13. ) Kormányrendelet a határátkelőhely és az ideiglenes határátkelőhely 

megnyitásáról és működtetéséről, valamint a határátlépési pontról 
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