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Utazási okmányok és
határátlépés

a schengeni övezetben 

Tájékoztató
Az okmányirodák elérhetőségéről tájé-
kozódhat a www.nyilvantarto.hu címen.
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1062 Budapest, Andrássy út 55. 

Hol kell bejelentenie utazási 
okmányának elvesztését, 

eltulajdonítását vagy megsemmisülését?

Az elveszett, eltulajdonított okmány 
előkerülése esetén lehet-e azzal utazni?

Bármely, utazásra jogosító okmányának eltulaj-
donítása, megsemmisülése, vagy elvesztése 
esetén, Ön köteles azt haladéktalanul, de leg-
később a tudomására jutástól számított három 
munkanapon belül bejelenteni bármely úti 
okmány iránti kérelem átvételére jogosult 
szervnél (okmányiroda, jegyző, külképviselet, 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala által működtetett Központi 
Okmányiroda), eltulajdonítás esetén akár a 
rendőrségen is.

Az Ön bejelentését követően a hatóság 
haladéktalanul intézkedik figyelmeztető jelzés 
elhelyezésére a SIS-ben.

Nem, amíg a SIS-ben az okmányra figyelmeztető 
jelzés van elhelyezve. 

Az elveszettnek vélt, illetve eltulajdonított és az 
erről szóló bejelentés után megtalált utazásra 
jogosító okmányról a megtalálástól számított 
három munkanapon belül értesíteni kell az úti 
okmány átvételére jogosult szervet (okmány-
iroda, jegyző, külképviselet, Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hiva-
tala által működtetett Központi Okmányiroda).

A nyilvántartásában, az intézkedéseket köve-
tően automatikusan törlődik a jelzés.



Hogyan léphetjük át a schengeni belső hatá-
rokat Magyarország csatlakozását követően?

Mi a belső határ?

Mi a külső határ?

A (belső) határellenőrzés megszűntével kell-e 
utazásra jogosító okmány az ország 

elhagyásához?

Magyarország schengeni csatlakozását követően 
(2007. december 21.), a schengeni térségen 
belül megszűnik a határellenőrzés, a magyar 
állampolgárok ellenőrzés nélkül, bárhol átléphe-
tik a belső határokat. A külső határokon azonban 
a határellenőrzés fokozottabbá válik.

A  tagállamok  közös szárazföldi  határai,  az 
álló- vagy folyóvizeken áthaladó határok, a légi 
járatok indítására és fogadására szolgáló repü-
lőterei, a tengeri, folyami és tavi kikötői, ame-
lyek rendszeres kompjárat céljára szolgálnak.

A tagállamoknak a schengeni övezeten kívüli ál-
lamokkal közös szárazföldi határai, az álló- vagy 
folyóvizeken áthaladó határok, tengeri határok 
és repülőterek, folyami, tengeri és tavi kikötők. A 
schengeni külső határok csak a kijelölt határ-
átkelőhelyen léphetők át.

A repülőterek külső és belső határainak megkü-
lönböztetésére várhatóan 2008. március végén 
kerül sor.

Igen, hiszen a schengeni övezetben történő 
mozgás kapcsán csak az ellenőrzés módja 
változik. A belső határokon való ellenőrzés meg-
szüntetésének kompenzálására a schengeni tag-
államok ún. mélységi ellenőrzési rendszert mű-
ködtethetnek. Ennek lényege, hogy az adott 
ország területén belül az idegenrendészetért 
felelős hatóságok munkatársai igazoltathatják a 
külföldieket. Ezen túl a schengeni szabályok 
lehetővé teszik, hogy valamely tagállam indokolt 
esetben, korlátozott időtartamban ideiglenesen 
visszaállítsa a határellenőrzést.

Kilenc állam esetében azonban kizárólag a 
kijelölt határátkelőhelyeken és határellenőrzés 
mellett lehet az országhatárt átlépni. Ez a 
kilenc állam Andorra, Bulgária, Ciprus, Horvát-
ország, Írország, Nagy-Britannia, Románia, 
Lichtenstein és Svájc.

Nem. Ez az okmány kizárólag járművezetésre 
jogosít, kártyaformátumú változata belföldön 
személyazonosításra egyaránt szolgál.

A Schengeni Információs Rendszer (betűszóval: 
SIS) nem más, mint a schengeni térség 
államainak a hatékony kommunikációt bizto-
sító, személyi- és tárgynyilvántartási, körözési 
rendszere, amelyre a belső határok lebontása 
és a megerősített külsőhatár-ellenőrzés miatt 
van szükség. Ennek az információs rendszernek 
a segítségével juttathatják el az egyes tagál-
lamok más államok területére azokat a körözési 
vagy beutazási és tartózkodási tilalmi figyel-
meztető jelzéseket, amelyek alapján a határ-
ellenőrzési, rendőri, idegenrendészeti és egyéb 
szervek az ellenőrzés során eljárnak. Ha a 
rendszer ugyanis találatot jelez, akkor a 
hatóság végrehajtja a figyelmeztető jelzést 
elhelyező tagállam által kért intézkedést, tehát 
a személyt elfogja, a beléptetést a schengeni 
területre megtagadja, a körözött tárgyat 
lefoglalja.

Az elveszett, eltulajdonított, valamint meg-
semmisült okmánnyal kapcsolatos bejelentés 
esetén, automatikusan továbbítódik az adat a 
SIS felé, amivel megakadályozható az ok-
mánnyal történő visszaélés a teljes schengeni 
övezeten belül.

Lehet-e vezetői engedéllyel külföldre 
utazni?

Mi a Schengeni Információs Rendszer?

Mi a SIS jelentősége az állampolgárok 
szempontjából?

Az EU tagországok köre és a schengeni 
tagországok köre azonos-e?

Milyen utazásra jogosító okmánnyal lehet 
külföldre utazni?

Nem.
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, 
Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, 
Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelor-
szág, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyar-
ország, Málta, Nagy-Britannia, Németország, 
Olaszország, Portugália, Románia, Szlovákia, 
Szlovénia, Spanyolország, Svédország.

2007. december 21-étől ebből öt ország nem 
tagja a schengeni övezetnek: Bulgária, Ciprus, 
Írország, Nagy-Britannia és Románia.

Két ország nem tagja ugyan az Európai Uniónak, 
de schengeni tagország: Norvégia és Izland.

Érvényes úti okmánnyal a világ összes országába 
lehet utazni. Ezek: a magánútlevél, az ide-
iglenes magánútlevél, a diplomata útlevél, a 
külügyi szolgálati útlevél, a szolgálati útlevél, a 
hajós szolgálati útlevél.

Uniós tagságunkból ered, hogy magyar állam-
polgár részére, magyar hatóság által kiadott 
személyazonosító igazolvánnyal – formátu-
mától függetlenül – az Európai Gazdasági Tér-
ségről szóló Egyezményben részes tagállamok 
területére beléphetünk, illetve a tagállamok 
között gyakorolhatjuk a külföldre utazás jogát.

Nemzetközi szerződés alapján érvényes sze-
mélyazonosító igazolvánnyal utazhatunk továb-
bá Andorrába, Horvátországba és Svájcba.*

Jelenleg 27 tagja van az Európai Uniónak: 

* Svájcba kizárólag a kártyaformátumú személyazonosító igazol-
vánnyal lehet utazni.


