
        

Tisztelt Főügyelet Vezető! 

 

Tájékoztatom, hogy a 2020. március 17-én 00.00 órától kiadott eljárásrendet a mai napon az 

alábbiak szerint módosítom.  

 

Közúti személyforgalom 

Főszabály szerint Magyarország közúti határátkelőhelyein belépésre jelentkező magyar 

állampolgárok és a velük együtt utazó közeli hozzátartozói (lehet külföldi állampolgár is) 

hazatérési célból beléphetnek.  

 

Amennyiben a belépésre jelentkező fenti személyi kategória nem a 41/2020. (III. 11.) Korm. 

rendelet 3.§ (1) bekezdés szerinti országokból érkezett, akkor külön eljárás nélkül beléptethető. 

 

Amennyiben a belépésre jelentkező fenti személyi kategória a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 

3.§ (1) bekezdés szerinti országokból érkezett és egészségügyi vizsgálatát követően a fertőzés 

gyanúja nem merül fel beléptethető, viszont köteles 14 napra lakóhelyén vagy tartózkodási 

helyén hatósági házi karanténban tartózkodni. 

 

Amennyiben a belépésre jelentkező fenti személyi kategória a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 

3.§ (1) bekezdés szerinti országokból érkezett és egészségügyi vizsgálatát követően a fertőzés 

gyanúját állapítják meg beléptethető, viszont az Országos Mentőszolgálat a kijelölt karanténba 

szállítja. 

  

A Magyarországon munkát vállalt, munkavállalási engedéllyel rendelkező külföldi 

állampolgárságú személyek kiléphetnek az országból, azonban a kiléptetést követően a 

beléptetésük nem engedélyezett, erről a kiléptetés során tájékoztatni kell őket.  

 

Közúti teherforgalom 

Főszabály szerint a teherforgalom közlekedését az ország területén biztosítani kell. 

 

Amennyiben a tehergépjármű nem a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés szerinti 

országokból érkezett és a járművezető vezetésre alkalmas állapotban van, akkor eljárás nélkül 

beléptethető. 

 

Amennyiben a tehergépjármű a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés szerinti 

országokból érkezett és nem magyarországi telephelyre szállít (tranzitál), valamint a 

járművezető vezetésre alkalmas állapotban van, akkor külön eljárás nélkül beléptethető. 

A tehergépjármű kizárólag a humanitárius korridoron közlekedhet, legfeljebb az azon megjelölt 

üzemanyagtöltő állomást veheti igénybe. 

Beléptetés során tájékoztatni kell a járművezetőt, hogy az adott pontról hogyan érheti el 

legrövidebb úton megállás nélkül a humanitárius korridort. A járművezetőn kívül a járműben 

utazó más személy (utas) nem léptethető be. 

 

Amennyiben a tehergépjármű a 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdés szerinti 

országokból érkezett és magyarországi telephelyre szállít, valamint a járművezető vezetésre 

alkalmas állapotban van, akkor beléptethető az alábbi eljárás szerint: 

- magyar állampolgár részére 14 napos hatósági házi karantén a lakó/tartózkodási helyén; 

- külföldi részére 14 napos hatósági házi karantén a telephelyen. 
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A járművezető a hatósági házi karantén kötelező 14 napos tartama alatt az esetben vállalhat újra 

gépkocsivezetői munkát, ha a biztonságos vezetésre képes állapotban van, nem tapasztalja 

magán a betegség tüneteit és ezt munkáltatója/telephely vezetője is így ítéli meg. Fentiek 

teljesülése esetén is csak abban az esetben hagyhatja el a számára kijelölt karantén helyszínét, 

ha erről az illetékes járványügyi hatóságot értesíti  (határozatot hozó járási hivatal) és a felrakó 

helyről az országot az egyébként humanitárius korridoron, legfeljebb az azon megjelölt 

üzemanyagtöltő állomást igénybe véve hagyja el. 

 

Amennyiben a magyar állampolgárságú járművezetőn fertőzés tünetei észlelhetők, akkor az 

Országos Mentőszolgálat a kijelölt karanténba szállítja.  

 

Amennyiben a külföldi járművezetőn fertőzés tünetei észlelhetők, akkor beléptetését meg kell 

tagadni. 

 

Vasúti személyforgalom 

A vasúti személyforgalomban kizárólag magyar állampolgárok és a velük együtt utazó közeli 

hozzátartozói (lehet külföldi állampolgár is) hazatérési célból történő beléptetésére kerül sor. 

Amennyiben külföldi állampolgár jelentkezik belépésre, abban az esetben a vasúti 

határátkelőhelyen le kell szállítani és intézkedni kell abba az országba történő visszairányításra, 

ahonnan érkezett. Amennyiben nincs közvetlen vonatpár, akkor a vasútállomás területén 

biztosítani kell a visszautazás időpontjáig való tartózkodást.  

 

Légi forgalom 

A légi forgalomban a magyar állampolgárságú személyek és a velük együtt utazó közeli 

hozzátartozói (lehet külföldi állampolgár is) hazatérési célból Magyarországra beléphetnek. 

Repülőtéri tranzit esetében a külföldi állampolgárok a repülőtéri tranzit területen 

tartózkodhatnak. A légi határátkelőhelyek személyforgalmának korlátozásáról előzetesen 

értesíteni kell a repülőtér üzemeltetőjét és légitársaságok képviseletét is. 

 

Az országot kilépő irányban bármely állampolgárságú személy elhagyhatja, a beléptetésre a 

fent leírtak szerint kerül sor. 

 

A fent leírtaktól eltérő egyedi esetekben (pl. delegáció utazása, külföldi kontingens) a beléptetés 

engedélyezéséről rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes előzetes tájékoztatás alapján 

dönt. 

 

Kérem, hogy a megyei rendőr-főkapitányságok tájékoztatására intézkedni szíveskedjen. 

 

Budapest, 2020. március 17. 

 

                  Tisztelettel: 

 

                                                                                                  dr. Balázs László r. ezredes sk. 

                                                                                                            rendőrségi főtanácsos 

                                                                                                                    főosztályvezető 

Melléklet:  

- folyamatábra (2 alap) 
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