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Hatályba lépő kormányrendeletek a COVID-19 kapcsán

Kormányrendeletek

Belépésre jogosultak

2020. szeptember 1-től az alábbi kormány-, és BM rendeletek lépnek hatályba a
COVID-19 elleni védekezés érdekében megfogalmazott intézkedésekkel:
A HATÁRELLENŐRZÉS IDEIGLENES VISSZAÁLLÍTÁSÁRÓL

Külföldi állampolgárok

Járványügyi megfigyelés



a határellenőrzés ideiglenesen visszaállítása Magyarország teljes belső határán



2020. október 1-jén hatályát veszti

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGI IDŐSZAK UTAZÁSI KORLÁTOZÁSAIRÓL
A COVID-19 BETEGSÉGGEL ÖSSZEFÜGGŐ JÁRVÁNYÜGYI MEGFIGYELÉS ESETÉN

Speciális szabályok I.

ALKALMAZANDÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL
A MAGYAR HONVÉDSÉG JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATOKBAN

Speciális szabályok II.

TÖRTÉNŐ KÖZREMŰKÖDÉSÉRŐL
A KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTTI ÜZLETI UTAZÁS KÖRÉBE TARTOZÓ ÁLLAMOKRÓL

Kapcsolat

© 2020 KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda egy Budapest Ügyvédi Kamaránál bejegyzett magyar ügyvédi iroda, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar
tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez („KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog
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Külföldi állampolgárok

Járványügyi megfigyelés

Speciális szabályok I.

Speciális szabályok II.

Kapcsolat

Magyar állampolgárok és más belépésre jogosultak
Nem hivatalos célú külföldi utazásról Magyarországra érkező
- magyar állampolgárok és családtagjaik (pl. felesége, gyermeke);
- állandó vagy 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra jogosultak és családtagjaik;
- sportoló, vagy sportszakember, akik magyar szervezet tagja, vagy hazánkba meghívott, delegált,
az országba történő belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles.
A fenti beutazási szabály nem terjed ki:
• teherforgalomban vagy hivatalos útlevéllel történő határátlépésre;
• arra a személyre, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon
belül fertőzésen átesett.

Ha
a
fertőzés
gyanúját
az
érintettet
MEGÁLLAPÍTJÁK
hatóság által kijelölt karanténban vagy
hatósági házi karanténban kerül
elhelyezésre.
Keresőképtelennek minősül az a
munkavállaló, akinek – orvosi
vizsgálat alapján – fertőzés, vagy
annak gyanúja miatt hatósági házi
karantént rendeltek el.(Ebtv. 44.§g)

Ha a fertőzés gyanúját NEM állapítják meg, az érintett 14 napra a
hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül
elhelyezésre.
A karantén alól felmentést kaphat, aki 5 napon belül, két alkalommal
végzett vizsgálaton negatív lett az eredménye.
Nem minősül keresőképtelennek az a magáncélú külföldi utazásról pl.
nyaralásról hazatérő munkavállaló, akinél - orvosi vizsgálat alapján - a
fertőzés gyanúját NEM állapították meg, így munkára képes állapotban
van, de 14 napos hatósági házi karantént rendeltek el számára. Ebben
az esetben munkáltatóval megegyezhetnek a távmunkavégzésben.
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Tartalom

Külföldi állampolgárok beutazási korlátozásáról

Kormányrendeletek

Nem magyar állampolgár Magyarországra, főszabály szerint, nem léphet be, kivéve ha a rendőri szerv
kérelemre e korlátozás alól felmentést ad.
Belépésre jogosultak

Külföldi állampolgárok

Járványügyi megfigyelés

Speciális szabályok I.

A rendőri szerv engedélyezheti a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy - többek között - a
belépés célja:
• hazai bírósági, hatósági eljáráson való részvétel;
• Igazolt üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés;
• beutalóval igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele;
• tanúsított tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése;
• Fuvarozás személyforgalomban stb.
Az érintett határon való belépés során szintén egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek
tűrésére köteles.
- Akinél fertőzés gyanúja állapítható meg, Magyarországra nem léptethető be.
- Akinél a fertőzés gyanúja nem merül fel, 14 napra hatósági házi karanténban kerül
elhelyezésre. Felmentést kaphat, ha 5 napon belül végzett két teszt eredménye negatív lett.

Speciális szabályok II.

Kapcsolat
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Kormányrendeletek

Járványügyi megfigyelés
Kontaktszemély meghatározása
Kontaktszemélynek minősül azon személy, aki

Belépésre jogosultak

 COVID-19 betegségben szenvedő személlyel érintkezett,
 nem mutatja a COVID-19 betegség tüneteit, és
 a hatóság kontaktszeméllyé nyilvánítja.

Külföldi állampolgárok

Járványügyi megfigyelés

Akár a hatósági házi karanténba
zárt személyek családtagjai is
kontaktszeméllyé nyilváníthatók.

Kontaktszemély mozgási szabadságának korlátozása
A járványügyi hatóság határozatában a kontaktszemélyt mozgási
szabadságában úgy is korlátozhatja, hogy a kontaktszemély egy lakást, ahhoz tartozó bekerített helyet
vagy egyéb, egészségügyi intézménynek nem minősülő helyet a járványügyi

Speciális szabályok I.

megfigyelés időtartamára nem hagyhat el.

Korlátozás megszüntetése
Speciális szabályok II.

A kontaktszemély 5 napon belül, két alkalommal elvégzett vizsgálat
eredménye alapján igazolható, hogy nem fertőzött.

Kapcsolat
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Kormányrendeletek

Speciális szabályok egyes személyi körökre I.
Ingázók


Belépésre jogosultak

Meghatározott szomszédos állam polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére

legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek.


Az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül köteles tartózkodni, és köteles

Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyni.
Külföldi állampolgárok



Az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül élő magyar állampolgárok a szomszédos

ország területéről visszatérve korlátozás nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem
haladta meg a 24 órát, és az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el.

Járványügyi megfigyelés

Tranzitáthaladással átutazó személyek
Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében

Speciális szabályok I.

Magyarország területére beléphet, ha a belépéskor elvégzett egészségügyi vizsgálat a fertőzés
gyanúját nem állapítja meg.

Speciális szabályok II.

Kapcsolat

Versenyzők, sportszakemberek, sporteseményeken részt vevő személyek
Sportesemények Magyarországon történő megrendezése esetén egyes külföldi sportolók, sportszakemberek,
más kiemelt személyek Magyarország területére beléphetnek, amennyiben megfelelően igazolják, hogy a COVID-19
fertőzés szervezetükben nem volt kimutatható.
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Speciális szabályok egyes személyi körökre I .
Kapcsolt vállalkozások vezető tisztségviselői, munkavállalói
A bármely külföldi állam területéről Magyarországra korlátozás nélkül beléphet, ha

Belépésre jogosultak

 olyan belföldi / külföldi államban bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője / munkavállalója,
 amely egyben bármely állam egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal
 kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, és

Külföldi állampolgárok

Járványügyi megfigyelés

 az üzleti célú utazást valószínűsíti.
Példa: Egy osztrák cég ügyvezetője korlátozás nélkül
utazhat be Magyarország területére, amennyiben
utazásának célja az, hogy a cég 100%-os tulajdonú

Speciális szabályok I.

magyarországi leányvállalatának taggyűlésén
személyesen részt vegyen.

AuCo

Ausztria

100%

HuCo

Magyarország

Speciális szabályok II.

Kapcsolat
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Külföldi állampolgárok
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Járványügyi megfigyelés

Speciális szabályok I.
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Kapcsolat
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