
Kivonat  

Határrendészeti Kirendeltség Záhony 15140/2083/2019. ált. 

számon kiadott Vasúti Határátkelőhely rendjéből 
 

 
Jogszabályi háttér: 

 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399  rendelete (2016. március 09.) a személyek 

határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) 

(kodifikált szöveg), 

 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről (továbbiakban: Rtv.), 

 a 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás közösségi jogával rendelkező személyek 

beutazásáról és tartózkodásáról (továbbiakban: Szmtv.),  

 a 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 

(továbbiakban: Harmtv.),  

 a 330/2007. (XII. 13.) Kormányrendelet a határterületről, valamint a határátkelőhely területére nem 

határátlépés céljából történő belépés és tartózkodás szabályairól, 

 a nemzetközi szerződésekben foglaltak, valamint az átkelőhelyen folyó tevékenység egységes 

szabályozására és végzésére kiadott belső szabályzók  

 

I. A határátkelőhely rendje: 

 

A határátkelőhely rendje tartalmazza mindazon intézkedések összességét, amelyet az ott szolgálatot teljesítő 

személyeknek, illetve az utas- és áruforgalomban résztvevő, valamint a határátkelőhelyre nem határátlépési 

céllal érkező személyeknek egyaránt be kell tartaniuk. 

 

A határátkelőhely rendje az államhatár rendjének része, amely a határforgalomra, a határátkelőhelyen történő 

tartózkodásra vonatkozó előírások betartása révén biztosítja: 

 

a. a személyek, a járművek és a szállítmányok zavartalan, gyors és hatékony ellenőrzését, 

b. a határforgalom és a közlekedés biztonságát, 

c. a nemzetközi szerződésben foglalt feladatok végrehajtását, 

d. a határforgalom ellenőrzésében résztvevő szervekkel a folyamatos együttműködést. 

 

A határátkelőhelyen a határforgalmat és annak ellenőrzését akadályozó tevékenység nem folytatható. 

 

II., Általános jellemzők és az ellenőrzés megvalósulása : 

A határátkelőhely a nemzetközi vasúti személy-, jármű,- és áruforgalom számára éjjel nappal, folyamatos 

nyitva tartással, állandó vízumkiadással üzemel.  

 

Határforgalom ellenőrzés módja: önálló 

A határátkelőhelyen átléptetésre kerülhetnek: 
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 Nemzetközi forgalomban úti okmánnyal közlekedő személyek, az érvényben lévő 

vízumegyezmények rendelkezéseinek megfelelően, 

 Nemzetközi szerződésben foglalt egyéb határátlépésre jogosító okmányokkal rendelkező 

személyek. 

 

III., Személyek, járművek ellenőrzésének és áthaladásának rendje: 

 

A határforgalom ellenőrzésének sorrendje mindkét irányban:  

 

 A Rendőrség által végzett útlevél és egyéb úti okmányok ellenőrzése. 

 A NAV tisztviselője által végzet vámellenőrzés. 

  

A személy és teherszállító vonatok és gépmenetek utasainak, valamint személyzetének ellenőrzése a 

Rendőrség és a NAV részéről a vonatokon, a határállomáson való menetrend szerinti állásidőben történik.  

A határátlépésre jelentkező utasok kötelesek úti okmányaikat a határforgalom-ellenőrzést végző határrendész 

részére átadni.  

A nemzetközi forgalomban közlekedő személyszállító vonatokra felszállni, azokról leszállni csak a 

Rendőrség és a NAV szolgálati személyeinek engedélyével lehet.  

 

V., Az ellenőrzésre kijelölt helyek : 

 

A Rendőrség a vasúti teherszerelvény ellenőrzését, kutatását mindkét irányban a honi terület felől kezdi, a 

személyszállító vonatok ellenőrzésének irányáról a szolgálat irányító (távollétében az ügyeletes-helyettes) 

dönt, törekedve arra, hogy a Rendőrség hibájából vonatkésleltetés ne következzen be. 

 

VII.  A határátkelőhely területére történő belépés és tartózkodás szabályai:  

 

A vasúti határállomás a nemzetközi személy-, és árufuvarozás mellett, belföldi személy-, és teherforgalmat is 

lebonyolít, ezért a határátkelőhelyre a nem határátlépés céljából történő belépést speciálisan kell értelmezni 

 

A határterület: A nemzetközi forgalom számára megnyitott vasútállomáson a nemzetközi forgalomban 

közlekedő vonatszerelvény az ellenőrzés időtartama alatt, a személy-, áru- és járműellenőrzésre kijelölt 

terület, továbbá az indulási, az érkezési és tároló vágány, valamint a hozzátartozó peron kijelölt területe. 

 

A határátkelőhely területére (ellenőrzés alatt álló vágányszakaszok, vasúti szerelvények) csak az államhatár 

átlépése, a határforgalom ellenőrzése, szakhatósági feladatok ellátása, munkavégzés, valamint ezen feladatok 

ellenőrzése céljából lehet belépni. 

 

A határátkelőhelyre a fent meghatározott személyeken kívül más személy határátlépéssel nem járó feladata 

ellátása céljából csak külön engedéllyel léphet be, és az engedélyben foglalt időtartamig tartózkodhat a 

határátkelőhely területén. 

 

XI., Egyéb rendelkezések: 

 

A Határátkelőhely rendjében foglaltak megsértőivel szemben a 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 205.§ alapján a Rendőrség szankciót 

alkalmazhat. 

Záhony, 2019. szeptember 04.  

 

Csernyi Sándor r. ezredes  

     Rendőrségi tanácsos  

    Határrendészeti Kirendeltség-vezető 

 



ZÁRADÉK
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