A Schengeni Információs
Rendszer
A Schengeni Információs Rendszer (SIS) a
schengeni térség államai közötti számítógépes
nyilvántartási rendszer, amely személyekre, gépjárművekre és más tárgyakra vonatkozó körözési
adatokat, illetve személyekre vonatkozó beutazási
és tartózkodási tilalmakat tartalmaz.
A rendszer a schengeni államok adatszolgáltatásából jött létre, és a tagállamok közötti adatcserét
szolgálja. Az adatokhoz a schengeni tagállamok
kijelölt rendőri, határellenőrzési, idegenrendészeti, vízumkiadó, vám- és igazságügyi szervei férhetnek hozzá, szigorúan célhoz kötötten, hatáskörükhöz igazodóan.

A SIS-ben a saját magára vonatkozóan
esetlegesen tárolt adatok
megtekintése, helyesbítése,
törlése céljából bárki megkeresheti
az alábbi hivatalokat:
Az Országos Rendőr-főkapitányság
SIRENE irodája:
1139 Budapest, Teve utca 4-6.
www.police.hu
Az Adatvédelmi Biztos Irodája:
1051 Budapest, Nádor u. 22.
www.obh.hu

A schengeni térségen belüli
utazással kapcsolatban
további információkat az alábbi
honlapokon talál:
Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium
www.irm.gov.hu
Külügyminisztérium
www.kulugyminiszterium.hu
vagy a magyar külképviseletek
honlapjain.
Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal
www.bmbah.hu
Ha kérdése van, hívja az
EU-vonalat:
06-80-382004

Általános tájékoztató a schengeni
térséghez történő csatlakozásról

Mi a Schengeni
Megállapodás?
Schengenben, egy kis luxemburgi városban írták
alá azt a nemzetközi egyezményt, amely 1995-ben
lépett hatályba. Az egyezményben részt vevő államok egymás közötti országhatárain – ezek az
– eltörölték az átlépő személyek
ún.
ellenőrzését.
A belső határokon az ellenőrzés megszűnése mindenkire vonatkozik, azokra is, akik nem valamely
EU tagállam állampolgárai. Ez abból az alapelvből
ered, hogy a schengeni térségbe belépőket csak
annak a tagállamnak kell ellenőriznie, amelynek a
külső határán beutaznak.
őrzésében MagyarorMostantól e
szág is részt vesz, felelősséget vállalva ez által –
a többi tagállammal együtt – a teljes schengeni
térség biztonságáért.

Mely országok részesei a
megállapodásnak?
2007. december 21-től a schengeni térségnek 24
állam a tagja. A korábbi schengeni tagállamokhoz
– Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, Görögország,
Luxemburg, Hollandia, Portugália, Spanyolország,
Svédország – csatlakoztak a 2004-ben uniós taggá vált államok (Ciprus kivételével): Csehország,
Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Málta, Szlovákia, Szlovénia és Magyarország.
Norvégia és Izland – bár nem EU tagok – társulási
megállapodással schengeni tagállammá váltak.

Nem része a schengeni térségnek Nagy-Britannia, Írország, illetve egyelőre Románia és Bulgária
sem. 2008-ban várhatóan Svájc és Liechtenstein
is csatlakozik a schengeni térséghez.

Mi következik a schengeni
csatlakozásból?
Schengen legkézzelfoghatóbb következménye a
magyar állampolgárok számára az, hogy már nem
kell felmutatniuk útlevelüket vagy személyazonosító igazolványukat a schengeni tagállamok közti
határok átlépésekor.
2007. december 21-től, semmilyen ellenőrzéssel
nem találkozunk a szárazföldi és vízi határokon,
amennyiben a schengeni tagállamok valamelyikébe utazunk. A határt bárhol és bármikor átléphetjük, nem csak az eddigi, kijelölt határátkelőhelyeken.
A repülőtereken a nyári menetrend bevezetésének időpontjától, 2008. március 30-tól szűnik meg
a határőrség általi útlevél ellenőrzés a schengeni
térség más országaiból érkező, illetve az oda induló járatok utasai számára. A repülőtéren, a csomagfeladással és a repülőjegy bemutatásával egy
időben, a légitársaságok továbbra is ellenőrzik az
úti okmányokat, s fennmarad a biztonsági ellenőrzés is.

Hol van továbbra is határellenőrzés?
Az európai uniós államok közül csak azokba a
tagállamokba léphetünk be ellenőrzés nélkül,
amelyek teljes körűen alkalmazzák a schengeni
szabályokat.

Továbbra sem utazhatunk be ellenőrzés nélkül:
az Egyesült Királyságba és Írországba, mivel ezek az EU tagállamok nem részesei a
schengeni megállapodásnak;
és az EU-hoz nemrég csatlakozott országok közül egyelőre Ciprusra, Romániába
és Bulgáriába, amíg azok schengeni taggá
nem válnak.
A fenti országokba, valamint Svájcba és Horvátországba az EU tagállamok állampolgárai - így a
magyar állampolgárok is - továbbra is beutazhatnak személyi igazolvánnyal.
A schengeni térség külső határain, azaz amennyiben nem schengeni államból, hanem valamelyik
külső államból utazunk be a schengeni térségbe,
az EU-tagállamok állampolgárai is ellenőrzés alá
esnek, be kell mutatniuk az érvényes úti okmányukat.

A schengeni térségben is
szükség van az úti okmányokra?
A schengeni térségen belül is általános szabály,
hogy érvényes útlevél vagy személyi igazolvány
mindig legyen nálunk, akkor is, ha nincs a határon
ellenőrzés, mert az ún. mélységi ellenőrzés keretében a tagállamok illetékes hatóságai a területükön
bármikor igazoltathatnak.
A schengeni térségben, külön engedély nélkül,
egyhuzamban legfeljebb 90 napot tölthetünk.
Ennél hosszabb tartózkodás esetén tartózkodási
kártyát kell kiváltani az adott ország illetékes hatóságánál.

