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KÜLFÖLDRŐL HAZATÉRŐ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK  
HATÓSÁGI HÁZI KARANTÉN ALÓLI MENTESÍTÉSE 

(GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE) 
 
 
Mi a követendő eljárásrend a külföldről hazaérkező magyar állampolgárok számára?  

 Letöltik a 10 napos házi karantént (ebben az esetben mintavétel nem szükséges és nincs 
egyéb teendő), 
 

VAGY 
 

 kettő negatív PCR teszt (5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel elvégzett) eredmény 
megküldése után a hatóság határozattal mentesíti a karantén kötelezettsége alól. 

 
A karantén alóli mentesítésre vonatkozó eljárásrend a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján 
részletesen megismerhető. 
 
FONTOS TUDNI:  

 mintavételezés céljából a karantént elhagyni csak a lakó vagy tartózkodási hely szerint 
illetékes – népegészségügyi feladatkörében eljáró – járási hivatal engedélyével lehet.  

 a mintavételezést végző laboratóriumba olyan időpontot kell kérni, hogy a hatóságnak legyen 
elegendő ideje a – a vizsgálat helyére történő eljutásra jogosító – határozat meghozatalára. 

 
Hogyan adható be a kérelem?  

- ügyfélkapun keresztül,  
- a Győri, Pannonhalmi és Téti Járásban a nepegeszsegugy.gyor@gyor.gov.hu e-mail címre 

küldött kérelemmel; 
- a Csornai és Kapuvári Járásban a nepegeszsegugy.csorna@gyor.gov.hu e-mail címre küldött 

kérelemmel; 
- a Mosonmagyaróvári Járásban a nepegeszsegugy.mosonmagyarovar@gyor.gov.hu e-mail 

címre küldött kérelemmel; 
- a Soproni Járásban a nepegeszsegugy.sopron@gyor.gov.hu e-mail címre küldött kérelemmel; 
- valamint hétvégén, munkaidőn kívül nepegeszseg.ugyelet@gyor.gov.hu e-mail címre küldött 

kérelemmel. 
 

A kérelem formája: A kérelemhez nem tartozik kötelező formanyomtatvány, elegendő egyszerű levél 
formában írni. (Jelen tájékoztató alján található egy szövegjavaslat. A levélnek a következőket kell 
tartalmaznia: 

- az érintett kéri az engedély kiadását a mintavételi helyre történő eljutáshoz a karantén 14 
napnál hamarabbi feloldása érdekében, 

- meg kell jelölni a laboratórium nevét és címét, valamint a mintavétel pontos időpontját 
(dátum és óra).  

 
Hogyan történik az illetékfizetés?  

 A hatósági eljárás illetéke: 3000 Ft/vizsgálat/fő.  

 Megfizetése utalással történhet a következő számlaszámra: Magyar Államkincstár 
10032000-01012107-00000000.  

 Egy utalással több személyre vonatkozóan is megfizethető az illeték. 

 A közlemény rovatban fel kell tüntetni az engedélyt kérő(k) nevét; az iktatószámot, 
valamint az alábbi szövegrészt: „Engedély kiadása mintavételi helyre való eljutáshoz”!  

 A kérelemhez mellékelni kell az illeték átutalásáról szóló bizonylatot is!  
(Szkennelve vagy akár mobiltelefonnal készített kép formájában. Fontos, hogy a kép a teljes 
oldalt jól olvashatóan tartalmazza!)  
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A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük a határátlépéskor kapott ideiglenes intézkedésről szóló 
irat csatolását is. (Szintén elfogadható mobiltelefonnal készített kép formájában.) 
 
Hol igényelhető teszt? 
A Nemzeti Népegészségügyi Központ által kijelölt akkreditált laboratóriumok országos listája a 
szövegre kattintva érhető el. 
 
Mi a teendő a negatív teszteredmények kézhezvételét követően? 
 
A két negatív eredményt meg kell küldeni ügyfélkapun vagy a fenti e-mail címeken keresztül a lakó 
vagy bejelentett tartózkodási hely illetékes járási hivatalnak. (Szkennelve vagy akár mobiltelefonnal 
készített kép formájában. Fontos, hogy a kép a teljes oldalt jól olvashatóan tartalmazza!)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Szövegjavaslat kérelemhez:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Második teszt nem szükséges, amennyiben a kérelmező rendelkezik a schengeni térségbe tartozó 

országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában elvégzett teszteredménnyel, és azt 

magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja. A két mintavétel között nem telhet el naptári 5 napnál 

hosszabb idő! 

 
Alulírott ……………………………………………………………………………………………………………………… (név, cím) kérem 

a hatósági házi karantén 14 napnál hamarabbi feloldásához szükséges laboratóriumi mintavétel 

helyszínére történő eljutásom engedélyezését.  

 

Első mintavételi hely (laboratórium) neve: ………………………………………………………………………………………. 

Címe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mintavétel időpontja: 2020. ………………………..(hó)……………(nap) ……………..óra, perc 

 

Második mintavételi hely (laboratórium) neve: ………………………………………………………………………………. 

Címe: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mintavétel időpontja: 2020. ………………………..(hó)……………(nap) ……………..óra, perc*  
 
Kelt:…………………….……....2020……………………………………… 
                     
 
           aláírás 

FONTOS! 

A karantént csak az ügyfélkapun vagy e-mailen keresztül érkező 
feloldó határozat megérkezése után lehet elhagyni! 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/mintavetel-celjabol-felkeresheto-intezmenyek-listaja

