FIGYELEM! Koronavírussal kapcsolatos tájékoztató!

- A határátlépésekkel kapcsolatos hatósági házi karanténnal, annak megszüntetésével,
- a COVID-19 betegek/pozitív személyek elkülönítésével és a
- kontaktszemélyek járványügyi megfigyelésével, annak megszüntetésével
kapcsolatos népegészségügyi ügyeket mindig a lakóhely/tartózkodási hely/szálláshely szerint
illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási/kerületi hivatalok intézik (a kerületi
hivatalok illetékességi területe és elérhetőségei itt találhatóak).
Kérjük, hogy fentiekkel kapcsolatos kérelmével az illetékes járási/kerületi hivatalhoz forduljon!
A járási/kerületi hivatalokban a munkaidő hétfőtől csütörtökig 7:30-16:30 óráig, pénteken 7:3013:30 óráig tart. A hétvégén és az ünnepnapokon felmerülő kérdéseire az ingyenesen hívható
zöldszámokon ( +36 80 277 455 +36 80 277 456 Külföldről: +36 1 550 1825) kaphat szakszerű
választ.
A beérkezett kérelmek ügyintézési határideje 8 nap, természetesen Budapest Főváros
Kormányhivatala mindent megtesz annak érdekében, hogy az ügyek mihamarabb elintézésre
kerüljenek.
Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy a PCR teszten történő részvétel engedélyezésére
irányuló kérelméhez minden alkalommal csatolja a Magyar Államkincstár által vezetett Eljárási
illetékbevételi 10032000-01012107 számú számlára befizetett 3000 Ft összegű illeték átutalásáról
szóló bizonylatot, valamint a határátlépéskor kapott okirat másolatát. Az ügyintézési idő
lerövidítése érdekében kérelmét közvetlen a lakóhelye/tartózkodási helye/szálláshelye szerint
illetékes kerületi hivatalhoz küldje meg a megadott e-mail címre (a kerületi hivatalok
illetékességi területe és elérhetőségei itt találhatóak).

Az új koronavírus járvánnyal kapcsolatos gyakran ismételt kérdések

1. Mi történik a Magyarország területére történő belépés során?
1.1.
Ha Ön külföldről érkező magyar állampolgár, akkor Ön és (magyar ill. magyar
állampolgársággal nem rendelkező) családtagja
 egészségügyi vizsgálaton eshet át,
 az eljáró rendőri szervtől kaphat egy „Tájékoztatás hatósági házi karanténba vagy kijelölt
karanténba helyezés járványügyi megfigyelés ideiglenes intézkedésként történő
elrendeléséről” elnevezésű dokumentumot, mellyel az Ön által megadott helyen 10 napra
karantén alá helyezik,
 amennyiben kap egy piros színű, a járványügyi megfigyelésről szóló matricát, akkor azt a
kijelölt karantén helyén a bejárati ajtóra kell elhelyeznie.
1.2. Ha Ön külföldről érkező nem magyar állampolgár, főszabályként nem léphet be Magyarország
területére, kivéve, ha rendelkezik a határátlépés helye szerint illetékes rendőri szerv (a Budapest Liszt
Ferenc nemzetközi repülőtér esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság) engedélyével, amit a
beutazást megelőzően kérelmezhet a határátlépés helye szerint illetékes rendőri szervnél (a Budapest
Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányságnál).
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1.3. Korlátozás nélküli belépés
1.3.1. Kapcsolt vállalkozások
A külföldről érkező személy Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan belföldi vagy
a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok egyikében bejegyzett gazdasági
társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben a közbiztonságért felelős
miniszter által meghatározott államok közül legalább egyikében bejegyzett további gazdasági
társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja
szerinti vállalkozási viszonyban áll.
A fentiek szerinti korlátozás nélkül történő belépésre akkor kerülhet sor, ha a belépő személy az üzleti
célú utazás tényét a határátlépéskor okirattal igazolja.
1.3.2. Üzleti és gazdasági cél
1.3.2.1. Magyar állampolgár
Ha a Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek
tényét a visszautazásakor a magyar állampolgár okiratokkal igazolja, akkor karantén elrendelése
nélkül léphet be Magyarország területére.
A rendőrség tájékoztatása szerint üzleti vagy gazdasági célúnak minősíthető minden olyan utazás,
amely valamely gazdasági vállalkozás vagy egyéb jogalany vállalkozási tevékenysége, haszon- vagy
jövedelemszerzése érdekében történik, illetve azzal összefüggésben áll.
A belépő személynek a határátlépéskor okirattal, hitelt érdemlően igazolnia kell utazásának célját. Az
üzleti, illetve gazdasági célú utazás számtalan formában megnyilvánulhat (üzleti tárgyalás, kiállításon
való részvétel, nyersanyag-beszerzés, stb.), ezért azon gazdasági társaság, illetve más jogalany,
amelynek érdekében a beutazás vagy a visszautazás történik, teljes bizonyító erejű (cégszerűen
aláírt) magánokiratban igazolja azt, hogy az utazás üzleti, illetve gazdasági céllal történik, megjelölve
a beutazás konkrét indokát (célját) is.
A rendőrség javasolja, hogy a gazdasági/üzleti célt igazoló okiratot a gazdasági társaság ügyvezetője,
vezető tisztségviselője állítsa ki és az okirat tartalmazza a gazdasági társaság nevét, címét, azt az
okot, amely miatt a határátlépés történik, a határátlépés időpontját/időtartamát, az érintett
munkavállalók nevét, állampolgárságát, azonosító okirata számát, lakcímét/magyarországi
tartózkodási helyét.
Ha a belépés során a fenti iratok nem állnak rendelkezésre, vagy az iratok hitelességével
kapcsolatban kétség merül fel, akkor a rendőrség az általános szabályok szerint jár el, és a karantén
elrendelésre kerül. Kiemelendő azonban, hogy a rendőrség a fenti tartalmú okiraton kívül más iratot is
elfogad, amely hitelt érdemlően igazolja a gazdasági/üzleti célt.
1.3.2.2. Nem magyar állampolgár
A szabályok megegyeznek a 1.3.2.1. pontban leírtakkal. Kiemelendő, hogy a határátlépés során az
iratokat be kell tudni mutatni.

2. Kitől, hogyan kaphatok felmentést a hatósági házi karantén alól?
A határon történő belépést megelőzően felmentés nem adható!
Amennyiben a határon történő belépés során „Tájékoztatás hatósági házi karanténba vagy
kijelölt karanténba helyezés járványügyi megfigyelés ideiglenes intézkedésként történő
elrendeléséről” elnevezésű dokumentumot kap, akkor e-mailben, vagy e-papíron a
https://epapir.gov.hu/ weboldalon keresztül (bejelentkezést követően az ügytípusnál a
népegészségügyet, a címzettnél a BFKH megfelelő járási/kerületi hivatalát kell kiválasztani) nyújtson
be kérelmet a lakóhelye/tartózkodási helye/szálláshelye szerint illetékes népegészségügyi
feladatkörében eljáró kerületi hivatalnak (a kerületi hivatalok illetékességi területe és
elérhetőségei itt találhatóak).
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A kérelemben tüntesse fel
 nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, ill a karantén helyszínéül kijelölt tartózkodási helyét,
 e-mail címét és telefonszámát.
A kérelemhez mellékelje
 az illeték megfizetéséről szóló igazolást (a 3000 forint összegű eljárási illetéket a Magyar
Államkincstár által vezetett Eljárási illetékbevételi 10032000-01012107 számú számlára
készpénz-átutalási megbízáson kell megfizetni, a készpénz-átutalási megbízás
közleményében fel kell feltüntetni a nevét és a karantén címét);
 ha van, a SARS-CoV-2 PCR teszt negatív eredmény(eke)t (Ha a határátlépés során az
egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, 5 napon belül, legalább 48 óra
különbséggel, két alkalommal elvégzett negatív SARS-CoV-2 PCR teszt eredményével
kezdeményezheti a karantén alóli felmentését. Ha Ön a Cseh, a Lengyel vagy a Szlovák
Köztársaság területéről érkezik, és rendelkezik a hazaérkezése napját megelőző napra a
felsorolt országokban található szálláshelyen szállásfoglalással, a hazaérkezését követően
egy alkalommal elvégzett SARS-CoV-2 PCR teszt negatív eredményével kezdeményezheti a
karantén alóli felmentését.);
 a határátlépéskor kapott „Tájékoztatás hatósági házi karanténba vagy kijelölt karanténba
helyezés járványügyi megfigyelés ideiglenes intézkedésként történő elrendeléséről”
elnevezésű dokumentumot;
 ha nem saját nevében jár el, a meghatalmazást.
Az utazáshoz kötött (térítéses) mintavételt végző egészségügyi szolgáltatók elérhetősége itt található.

3. Mi a teendőm, ha Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen,
kulturális rendezvényen nézőként szeretnék részt venni?
Ön beutazhat Magyarországra, ha a beléptetés során
 aláveti magát az egészségügyi vizsgálatnak és az a fertőzés gyanúját nem állapítja meg,
 bemutatja a nemzetközi sportesemény vagy a kulturális rendezvény megtekintésére
feljogosító részvételi jegyét,
 bemutatja a belépést megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett SARS-CoV-2
PCR teszt magyar vagy angol nyelvű negatív eredményét.
Ebben az esetben az országot 72 órán belül el kell hagynia.

4. Mit tegyek, ha az új koronavírus fertőzésre gyanús tüneteket észlelek magamon?




Maradjon otthonában, és telefonon értesítse háziorvosát, illetve ügyeleti időben az
ügyeletes orvost, akik az Ön kikérdezését követően megerősíthetik vagy kizárhatják a fertőzés
gyanúját.
Amennyiben az orvosa valószínűsíti, hogy a tüneteit az új koronavírus okozza, a tünetek
súlyosságától függően megteszi a szükséges intézkedéseket.

5. Mi a teendő, ha a SARS-CoV-2 tesztem pozitív lesz?


Maradjon otthonában, ne fogadjon látogatókat, értesítse a háziorvosát, annak utasításai
szerint járjon el.
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Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a lakóhelye szerint illetékes népegészségügyi
feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatallal, tájékoztassa a hivatalt a pozitív
eredménytől és adja meg telefonszámát, valamint e-mail címét (a kerületi hivatalok
illetékességi területe és elérhetőségei itt találhatóak).

7. Mit történik, ha a COVID-19 beteg, vagy SAR-CoV-2 fertőzött személlyel érintkeztem (kontakt
vagyok)?







Ha a járványügyi hatósági vizsgálat során Ön szoros kontaktnak minősül, a járási/kerületi
hivatal Önt járványügyi megfigyelés alá helyezi, és az erről szóló döntést megküldi Önnek.
Nem minden, beteggel és/vagy fertőzöttel érintkező személy minősül szoros kontaktnak!
Az illetékes kerületi hivataltól kérheti a járványügyi megfigyelés alá helyezés
megszüntetését, ha rendelkezik a járványügyi megfigyelés alatt, 5 napon belül, legalább 48
óra különbséggel, két alkalommal elvégzett negatív SARS-CoV-2 PCR teszt eredménnyel. Az
első vizsgálat legkorábban a beteg/fertőzött személlyel történt utolsó érintkezéstől számított
negyedik napon lehet megkezdeni. A mintavétel elvégzése érdekében a hatósági házi karantén
elhagyható, ahhoz az illetékes kerületi hivatal engedélye nem szükséges, azonban célszerű az
illetékes kerületi rendőrkapitányság felé ezt jelezni.
Ha a járványügyi megfigyelés alatt a COVID-19 megbetegedésre jellemző tüneteket észlel
magán, telefonon jelezze azt háziorvosának.
Ha a vizsgálat során Ön nem minősül szoros kontaktnak, nem kerül elrendelésre a
járványügyi megfigyelés, azonban javasolt, hogy a fertőzött személlyel történt utolsó
érintkezéstől számított 14 napig figyelje önmagát, és ha COVID-19 megbetegedésre jellemző
tüneteket észlel, telefonon jelezze azt háziorvosának.

