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II. A SZEMÉLYEK, JÁRMŰVEK ELLENŐRZÉSÉNEK ÉS ÁTHALADÁSÁNAK RENDJE 

 

II. 1. Az ellenőrzés általános rendje 

 

II.1.1 Vállaj - Urziceni közúti határátkelőhely használata kiterjed a nemzetközi személy- és 

járműforgalomra. 

  

A határátkelőhelyen átléptethető járműfajták:  

 kerékpár, 

 segédmotoros kerékpár, 

 motorkerékpár, 

 személygépkocsi, 

 tehergépkocsi, lassú jármű, járműszerelvény 3,5 tonna össztömegig, 

 autóbusz.  

 

Az átléptethető járművek kategóriába sorolásánál, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 

(II.5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ) vonatkozó szabályai a mérvadók. 

      

    A határátkelőhely nyitvatartási ideje naponta 0000 órától 2400 óráig tart. 

 

II.1.2 Az átkelőhelyre érkező utasok és járművek az útburkolati jelek és tájékoztató táblák alapján, a 

kialakított közlekedési rend keretében az érkezés sorrendjében jelentkeznek határátlépésre.  

 

II.1.3 A határforgalom ellenőrzése során a járművek és a szállítmányok átvizsgálásakor az üzemeltető 

vagy a fuvarozó, távollétükben a jármű vezetője a rendőr felhívására köteles a jármű utas-, 

motor-, csomag- és rakterét kinyitni, az ott található tárgyakat ki- és berakodni, csomagot 

felnyitni.  

 

II.1.4 A határforgalom ellenőrzését a magyar rendőr és a román határrendőr közösen, fülkén kívül végzi 

az arra kijelölt helyen (fülkék középvonalánál, továbbiakban ellenőrzési pont) oly módon, hogy 

az utasok csak egyszer állnak meg. Először a kiléptető szolgálati szerv személye végrehajtja az 

országból történő kilépés feltételeinek ellenőrzését, mellyel egy időben a beléptető Fél szolgálati 



személye elvégzi az utas járművének vizsgálatát. Ezt követően a kiléptetést végző átadja az utas 

(utasok) úti okmányát a beléptetést végrehajtó szolgálati személy részére, aki leellenőrzi az 

ország területére történő belépés feltételeinek meglétét a saját nemzeti jogrendszerének 

megfelelően. A szolgálati személyek az ellenőrzési ponton minimum és alapos ellenőrzést 

hajtanak végre.  

 

II.1.5. Az ellenőrzések vonalában lévő sorompók nyitását és zárását a beléptető Fél szolgálati 

személyei végzik. A nem működő sávokon az engedély nélküli áthaladás megelőzése érdekében 

a sorompók mindig zárt állapotban vannak. 

 

 

II.1.6 Amennyiben az átlépésre jelentkező személy, illetve jármű ellenőrzése az ellenőrzési ponton nem 

hajtható végre, mivel a ki- és beutazási feltételek ellenőrzése hosszabb időt vesz igénybe vagy 

jogsértés kizárására, megállapítására egyéb speciális vizsgálatok szükségesek, akkor a 

vizsgálatot az elkülönített helyen történő ellenőrzés formájában kell végrehajtani. A személyt 

(személyeket) és járművét az elkülönített ellenőrzési helyre kell irányítani, ahol a gépjárművek 

tekintetében két Fél szolgálati személyei közösen hajtják végre az ellenőrzést. A vizsgálat 

eredményének függvényében az alapos ellenőrzést kezdeményező Fél dönt a személlyel 

szembeni eljárás kezdeményezéséről vagy az utas átléptetésről.  

Ezen ellenőrzések végrehajtására a személyforgalomban résztvevő járművek tekintetében, 

Vállaj közúti határátkelőhely belépő oldalán a személyforgalmi sávok Magyarország mélysége 

felé eső részén található fedett gépjármű vizsgálati parkoló és szükség esetén a fedett vizsgálati 

parkoló – román Fél által használt épületrész közötti szolgálati parkoló kerül kijelölésre. A 

személyek illetve úti okmányaik a tartózkodási feltételek, és más gyanúok esetén a személyek 

tekintetében a határátkelőhely épületének a magyar Fél által használt épületrészében kialakított 

elkülönített helyen történő ellenőrzésre kijelölt helyen folytatódik az alapos ellenőrzés. 

 

  II.2 Magyarország területére belépő forgalom ellenőrzésének rendje: 

 

II.2.1 Az átkelőhelyre érkező utasok az útburkolati jelek, táblák és jelző berendezések alapján 

kialakított közlekedési rend keretében jelentkeznek határátlépésre. Magyarország területére 

belépő I. sáv (az épülethez közelebb lévő forgalmi sáv) a harmadik országbeli állampolgárok 

határátlépésére szolgál.  A belépő II. sáv (a belépő I. sáv és a busz forgalmi sáv közötti forgalmi 

sáv) a Magyarország területére belépő Európai Unió (EU), az Európai Gazdasági Térség (EGT) 

és Svájc állampolgárai, valamint a szabad mozgás közösségi jogával rendelkező családtagjaik, 

határátlépésére szolgál. A gyalogos utasforgalom az I. sáv melletti járdán, és az ahhoz tartozó 

útpadkán közelíti meg az ellenőrzési pontot, és (alap esetben) az átléptetésük is ebben a 

forgalmi sávban történik. 

 

II.3 A Románia területére belépő forgalom ellenőrzésének rendje: 

 

II.3.1 Magyarország államterületéről kilépő és a Románia államterületére belépő nemzetközi 

személyforgalom ellenőrzése is Magyarország államterületén, közös helyen történik.  

 

   II.3.2 Az átkelőhelyre érkező utasok az útburkolati jelek, táblák és jelző berendezések alapján 

kialakított közlekedési rend keretében jelentkeznek határátlépésre a Vállaj közúti 

határátkelőhely kilépő oldalán. Magyarország államterületéről kilépő I. sáv (az épülethez 

közelebb lévő forgalmi sáv) a harmadik országbeli állampolgárok határátlépésére szolgál. A 

kilépő II. sáv (a kilépő I. sáv és a busz forgalmi sáv közötti forgalmi sáv) az Európai Unió (EU), 

az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Svájc állampolgárai, valamint a szabad mozgás 

közösségi jogával rendelkező családtagjaik határátlépésére szolgál. A gyalogos utasforgalom az 

I. sáv melletti járdán, és az ahhoz tartozó útpadkán közelíti meg az ellenőrzési pontot, és (alap 

esetben) az átléptetésük is ebben a forgalmi sávban történik.  

 

 



V. A SZEMÉLYEK ÉS JÁRMŰVEK MOZGÁSÁRA, TARTÓZKODÁSÁRA KIJELÖLT 

HELYEK 

 

V. 1 Határátkelőhelyen az utasok mozgására, tartózkodására vonatkozó szabályok: 

 

V.1.1 A határátkelőhely területére nem határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályait 

a 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 2-7. §-a szabályozza. A jogszabály (1)-(3) bekezdésben 

meghatározott személy a feladata ellátásának időtartamáig és megfelelő okmányok 

felmutatásával léphet be, illetve tartózkodhat a határátkelőhely területén. 

 

V.1.2. A határátkelőhelyre a 330/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. § és 3. §-ban meghatározott 

személyeken kívül más személy határátlépéssel nem járó feladata ellátása céljából csak hatósági 

engedéllyel léphet be, és az engedélyben foglalt időtartamig tartózkodhat a határátkelőhely 

területén.  
 

V.1.4. Az engedély visszavonható, ha az engedélyes a határátkelőhely rendjére vonatkozó előírásokat 

megszegte. 

 

V.1.5.  A határátkelőhely területén engedély nélkül járművet, szállítmányt, illetve tárgyat lerakni, 

tárolni, hátrahagyni tilos! A határátkelőhelyen tilalom ellenére hátrahagyott tárgyakban 

bekövetkezett károkért a Rendőrséget felelősség nem terheli. 

 

V.1.6. Az utasoknak tilos a határátkelőhely területén, engedély nélkül az ellenőrzés helyét elhagyni! 

 

 

IX. VISSZAIRÁNYÍTÁS ESETÉN A VISSZAIRÁNYÍTOTT SZEMÉLY 

HATÁRÁTKELŐHELYEN VALÓ TARTÓZKODÁS HELYE. 

 

IX.1 A IV. 9 pontban meghatározott visszairányítás esetén a beutazás feltételével nem rendelkező 3. 

ország állampolgárainak tartózkodási helye a visszairányítás dokumentálásának ideje alatt - 

felügyelet mellet -az átkelőhely épületének középső részén lévő váróterem, vagy a szolgálatban 

lévő vezető vagy átkelőhely ügyeletes által kijelölt hely.  

 

IX.2 Az intézkedés alá vont személyek az ügyintézés ideje alatt az ügyintézésre illetve ellenőrzésre 

kijelölt helyet-helyiséget illetve az átkelőhelyet csak az ügyintézést folytató szerv 

képviselőjének, ügyintézőjének az engedélyével hagyhatják el.  
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