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KIVONAT 
A 15130/477/2022. ÁLT. SZÁMÚ 

LÓNYA KÖZÚTI HATÁRÁTKELŐHELY RENDJÉNEK UTASOKRA 

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEIBŐL 

 

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

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

biztonságos, zökkenőmentes lebonyolítása érdekében. 

 

 

Az átkelőhely rendje az utasokra vonatkozó előírásai az alábbiak: 

 
1. Általános jellemzők és az ellenőrzés megvalósulása 

A közúti határátkelőhely a nemzetközi személyforgalom, valamint a Kishatárforgalmi 

Egyezmény alapján a magyar-ukrán kishatárforgalom számára, korlátozott időtartamban 

07:00 – 18:00 óra közötti nyitva tartással üzemel. 

 

Az átkelőhely zárt rendszerű, az Ukrajna felé eső és Lónya község felől elhelyezett 

határsorompók közötti terület. 

 

2. A határforgalom ellenőrzésében résztvevő szervek:  

 Határrendészeti Kirendeltség Barabás  

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

Igazgatóság Határkirendeltsége Beregsurány (továbbiakban: NAV) 

 

3.   A határátkelőhelyen átlépésre jogosultak: 

 nemzetközi forgalomban úti okmánnyal közlekedő személyek a Schengeni határ-

ellenőrzési 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, 

közlekedők léptethetők át. 

 

4. A személyek, járművek ellenőrzésének és áthaladásának rendje: 
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- A szabad mozgás közösségi jogával rendelkező személyek jogosultak az EU, EEA, CH 

sávok használatára, használhatják továbbá az ALL PASSPORTS jelzőtáblával ellátott 

sávokat is. 

- Minden más személy az ALL PASSPORTS jelzőtáblával ellátott sávot használja. 

- A határátkelőhelyen a forgalom átmeneti egyenetlen eloszlása esetén a Rendőrség a 

forgalom egyenetlenségének megszüntetéséhez szükséges időre felfüggesztheti, a 

különböző sávok alkalmazására vonatkozó szabályokat. 

- A Rendőrség jogosult az átkelőhely zárásának biztosítása érdekében a be-, illetve kilépő 

forgalom szakaszolására, a zárást követően átlépésre jelentkező személyek, járművek 

átléptetésének megtagadására. 

 

5. Az utasok ellenőrzése, átléptetése:  

Az utasok ellenőrzése és átléptetése érkezési sorrendben történik. 

 

A határátkelőhelyen a határátlépésre jelentkező személyek, járművek ellenőrzése és 

átléptetése a határátkelőhelyre, illetve adott forgalmi sávra történő érkezés sorrendjében 

történik.  

 

Az ellenőrzés sorrendje belépő irányú forgalom esetén:  

A Rendőrség által végzett útlevél és egyéb úti okmányok ellenőrzése és NAV tisztviselője 

által végzett vámellenőrzés egymással párhuzamosan, a 29000/16779-69/2019. ált. 

iktatószámon jóváhagyott eljárás rend alapján, egymegállásos technológia szerint történik. 

 

Az ellenőrzés sorrendje kilépő irányú forgalom esetén:  

1. A Rendőrség által végzett útlevél és egyéb úti okmányok ellenőrzése, 

2. Szükség esetén a NAV tisztviselője által végzett vámellenőrzés. 

 

Soron kívüli ellenőrzés mellett történő határátléptetés: 

Az érkezési sorrendtől eltérni csak a diplomáciai, vagy egyéb mentességet élvező személy 

esetében lehetséges, továbbá a 332/2007. (XII.13.) Korm. Rendelet 9/A. § alapján, 

amennyiben jelentős gazdasági, társadalmi, egészségügyi vagy kulturális érdek fűződik a 

határátlépéshez, a határátlépés – kérelemre – a megyei Tevékenység-Irányítási Központ 

engedélye alapján, soron kívül kerül végrehajtásra.  

 

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 felhívására kötelesek a jármű utas, 

motor és rakterét kinyitni, az ott található tárgyakat ki és berakodni, csomagot felnyitni. 

 Hatósági szervek és szállítási vállalatok által plombával, zárjellel ellátott szállítmányok 

átléptetése nem történik. 

 

A Rendőrség, illetve a NAV 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. 
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6. Az ellenőrzésre kijelölt helyek: 

 A gyalogos forgalom a szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyek 

határforgalom-ellenőrzése és a harmadik országbeli személyek határforgalom-

ellenőrzése, – az ellenőrzési ponton – az átlépés irányának megfelelően az 

útlevélkezelő fülke mellett, a menetirány szerinti jobboldalon, a járdán történik. 
 A gyalogos forgalom gyanúok alapján végrehajtott -elkülönített helyen történő- 

ellenőrzési helye, az ügyfélváró helyiség. 

 A gépjárművek szabad mozgás uniós jogával rendelkező személyek határforgalom-

ellenőrzése és a harmadik országbeli személyek határforgalom-ellenőrzése, - az 

ellenőrzési ponton – az átlépés irányának megfelelően az útlevélkezelő fülke mellett 

történik. 

 A gépjárműforgalom gyanúok alapján végrehajtott -elkülönített helyen történő- 

ellenőrzését, az erre a célra kialakított ellenőrzési helyeken –kilépő oldalon a kilépő 

sáv mellett kialakításra került vizsgáló helyen; belépő oldalon az átkelőhely épülete 

melletti vizsgáló helyen- kell végrehajtani. 

 

A vámellenőrzésére kijelölt helyek: 

 A gyalogosforgalom vámellenőrzése mindkét irányban az útlevélkezelő fülke mellett, 

a menetirány szerinti jobboldalon, a járdán történik. 

 A gépjárműforgalom vámellenőrzését az átlépés irányának megfelelően, az 

ellenőrzési ponton kell végrehajtani. 

 A személyek fokozott, tételes vámellenőrzésére az épület ügyfélvárójában, a 

közlekedési eszközök fokozott, tételes vámellenőrzésére, irányonként az e célt 

szolgáló vizsgálóhelyeken –kilépő oldalon a kilépő sáv mellett kialakításra került 

vizsgáló helyen; belépő oldalon az átkelőhely épülete melletti vizsgáló helyen- kerül 

sor. 

A vámügyintézésre kijelölt helyek: 

 A vámügyintézés számára kijelölt hely, az átkelőhely épületében lévő ügyfélváró 

helység. 

 A gépjárművel átlépésre jelentkező utasok a vámügyintézés ideje alatt, 

gépjárművükkel az átkelő területén lévő, kilépő oldali parkolóban parkolhatnak. 

 

7. Az átkelőhelyre történő belépés, tartózkodás szabályai, személyek és járművek     

mozgására, tartózkodására kijelölt helyek: 

 A határátkelőhelyre csak az államhatár átlépése, a határforgalom ellenőrzése,    

szakhatósági feladatok ellátása, munkavégzés, valamint ezen feladatok ellenőrzése 

céljából lehet belépni. 

 A határátkelőhelyet a Rendőrség és a NAV ellenőrzését követően lehet elhagyni. A 

továbbhaladás engedélyét - a szükséges hatósági ellenőrzés végrehajtása után -, az 

adott sávon, adott irányban dolgozó, ill. szigorított vámvizsgálat esetén, az azt 

végrehajtó pénzügyőr adja meg. 

 A határátkelőhelyre beérkező, de a határforgalomban részt nem vevő, várakozó 

személyeket az útlevélkezelő igazoltatja, tartózkodási helyüket az átkelőhely területén 

kívüli helyen határozza meg. 

 

8. Tilos az átkelőhely területén: 

   - szemetelni, a környezetet szennyezni. 

   - az átkelőhely területén található felépítményeket, nem rendeltetésszerűen használni,        

      igénybe venni, azokban kárt okozni, megrongálni, használhatatlanná tenni. 

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

 

 



 4 

9. Tilos az átkelőhely épületeiben, azok helyiségeiben dohányozni.  

Az átkelőhelyen csak a kijelölt helyeken szabad dohányozni.  

Kijelölt dohányzóhely található:   

- kilépő oldalon, a kilépő oldali elkülönített ellenőrzés-vizsgálati hely kijelölt helyén,  

- belépő oldalon, a központi épület és a belépő oldali ellenőrző-vizsgálati hely között, a 

központi épület mögött elhelyezett szemétgyűjtő mellett.  

        

 

Az átkelőhely rendjének betartatásáért a rendőrség szolgálati személyei a felelősek. 

 

B a r a b á s , időbélyegző szerint 

         Tisztelettel:  

 

Balázsy Attila r. alezredes 

Kirendeltség-vezető 

 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 
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