A schengeni térség külső határain, azaz
amennnyiben nem schengeni államból utazunk
a térség valamely államába az EU állampolgárok
is ellenőrzés alá esnek, be kell mutatni az érvényes úti okmányt.
A schengeni térségen belül is általános
szabály, hogy érvényes útlevél vagy személyi
igazolvány akkor is mindig legyen nálunk, ha
nincs a határon ellenőrzés, mert a tagállamok
a területükön bármikor igazoltathatnak. Az EU
tagállamok ellenőrző hatóságai nem kérdezhetik tőlünk a tartózkodás célját, anyagi fedezetének meglétét, továbbá azt, hogy meddig maradunk a másik tagállamban. Útlevelünket nem
bélyegezhetik. Ha ezzel ellentétes gyakorlatot
tapasztalunk, akkor az ellenőrzést végző ország
hatóságainál vagy az Európai Bizottság Jogi
Szolgálatánál tehetünk panaszt.
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Mi a Schengeni
megállapodás?
A szakmai nyelvben a „Schengen”, illetve a
„Schengeni megállapodás” kifejezés két nemzetközi egyezményre utal, amelyeket Schengenben, egy kis luxemburgi városban írtak alá.
A városka neve így az egyezményben részt
vevő tagállamok egymás közötti országhatárain (belső határok) az ellenőrzések feloldásának
szinonimájává vált.

országainak területére személyi igazolvánnyal is
beléphetnek. Norvégia és Izland – bár nem EU
tagok – társulási megállapodással schengeni
tagnak minősülnek.

Mi következik belőle?
Schengen legkézzelfoghatóbb hatása az állampolgárokra az, hogy már nem kell felmutatniuk
útlevelüket vagy személyazonosító igazolványukat a schengeni tagállamok közti határok átlépésekor.

Mely országok részesei
a megállapodásnak?
Jelenleg 13 EU-tagállam alkalmazza teljes körűen a schengeni joganyagot: Ausztria, Belgium,
Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, Görögország, Luxemburg,
Hollandia, Portugália, Spanyolország, Svédország. 2007 decemberére a schengeni térség
várhatóan 24 tagúra bővül. A régi schengeni
tagállamokhoz – Ciprus kivételével – csatlakozni fognak a 2004-ben uniós taggá vált államok:
Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Szlovákia, Szlovénia, Magyarország. Svájc 2008. végéig tervezi a schengeni térséghez történő csatlakozást. Svájc és az
Európai Unió 15 régi tagállama között 1999 óta
hatályban van egy megállapodás a személyek
szabad mozgásáról, amelyet egy jegyzőkönyv
aláírásával 2006. április 1-jével terjesztettek ki
a 2004-ben csatlakozott új tagállamokra. Ez
alapján svájci és magyar állampolgárok egymás

Egyszerűen továbbhajthatunk az úton és a határt nem csak az eddigi határátkelőhelyeken
lehet átlépni. A repülõterek esetében ez csak
2008. március 29-tõl valósul meg, a nyári menetrendre való átállás idõpontjában.

Magyarország
és Schengen
Minden olyan államnak, amely az Európai Unióhoz csatlakozik, kötelező csatlakoznia a „schengeni-övezethez”. Hazánk 2007. december 21ével csatlakozik teljes mértékben a schengeni
térséghez. Magyarország 2006-ban lezajlott
schengeni értékelése igen pozitív eredménnyel
zajlott, az új tagállamok közül egyedül hazánkban nem volt szükséges új értékelő látogatás
megtétele.

Mi változik
2007. december 21-től?
2007. december 21-től semmilyen ellenőrzéssel
nem találkozunk a szárazföldi határokon, amennyiben a fent említett államok valamelyikébe
utazunk.

Kikre vonatkozik ez?
A határellenőrzés megszűnése mindenkire vonatkozik, azon személyekre is, akik nem EU állampolgárok. Ez abból az alapelvből ered, hogy
a schengeni térségbe belépőket csak annak a
tagállamnak kell ellenőrizni, amelynek a külső
határán beutaznak.

Mikor van szükségünk
továbbra is úti okmányra
a határátlépéshez?
Uniós államok közül csak azon tagállamokba léphetünk be ellenőrzés nélkül, amelyek
teljes körűen alkalmazzák a schengeni szabályokat. Így nem utazhatunk be ellenőrzés nélkül
továbbra sem:
az Egyesült Királyságba és Írországba, mivel ott nem alkalmazzák
a schengeni határellenőrzésre vonatkozó előírásokat;
a 2004. május 1-jén EU-hoz csatlakozott országok közül egyelőre
Ciprusra;
Romániába és Bulgáriába, amíg
azok schengeni taggá nem válnak.

