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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy a nyitvatartási idő
végén, 16 órakor ért oda a családjával a LónyaHarangláb határátkelő helyre, ahol azonban arra
hivatkozással,
hogy
a
számítógépes
rendszereket már lezárták, így az útleveleket
nem tudják ellenőrizni, nem engedték be őket
Magyarországra. Bejelentő úgy tudja, hogy az
övéhez hasonló esetek nagy számban fordulnak
elő a bejelentésben megjelölt határátkelőhelyen.
Bejelentő álláspontja szerint a két ország
határőrei között együttműködés kellene.
Bejelentő javasolja, hogy ha már a másik
országból a kiléptetés megtörtént, akkor a
magyar határon biztosítsanak lehetőséget a
Magyarországra történő belépésre.

lezárt

Válaszában az eljáró szerv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság az alábbiak szerint tájékoztatott. A Lónya Közúti
Határátkelőhely nyitvatartási ideje naponta 08.00 óra és 16.00 óra között van,
melyről a tájékoztatás jól láthatóan került elhelyezésre az átkelőhely belépő és
a kilépő oldalán egyaránt. Mivel a magyar-ukrán államhatár a Schengeni határellenőrzési kódex 2. cikk 2. pontjában részletezett külső határ, ezért azt
kizárólag a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 5. cikk (1) bekezdésében írt
módon lehet átlépni, a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 2. cikk 12. pontjában
írt határforgalom-ellenőrzést követően.
A
határforgalom-ellenőrzést
végző rendőrök kiemelt feladata, hogy 16.00 órakor az átkelőhely területét
határoló sorompókat lezárják. Az átkelőhely nyitvatartási idejében lehet a
külső határt a határforgalom-ellenőrzést követően átlépni. A határforgalomellenőrzést végrehajtó magyar rendőröknek jelenleg nincs olyan kötelezettsége,
hogy amennyiben valakit Ukrajna területéről kiléptetnek, akkor a személyt
köteles Magyarország területére beléptetni.
A közérdekű bejelentés javaslatait megvizsgálta a barabási
határrendészeti kirendeltség vezetője is, melyekkel kapcsolatban
megállapította, hogy a határfogalommal, határőrizettel kapcsolatban a Magyar
Köztársaság és Ukrajna között a magyar-ukrán államhatár rendjéről, a
határkérdésekben való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról
szóló, Kijevben, 1995. május 19-én aláírt Szerződés kihirdetéséről rendelkező
1998.
évi
LV.
törvényben
foglaltak alapján, a Lónya Közúti
Határátkelőhelyen a két ország hatóságai folyamatosan, napi szinten
együttműködnek és szükség esetén egyeztetést folytatnak minden problémás
kérdésben. A bejelentésben sérelmezett rendőri magatartással kapcsolatban, a
közreműködő rendőri állományt érintően nem merült fel jog- vagy
szakszerűtlen intézkedés gyanúja, így ebben a tárgyban további intézkedés
nem indokolt. A beadványban megfogalmazott különböző javaslatokkal
összefüggésben - tekintettel a meglévő alapos és körültekintő szabályozásra változtatás, átalakítás álláspontja szerint nem szükséges.

