
A Kormány 335/2020. (VII. 4.) Korm. rendelete a járványügyi 

készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 291/2020. (VI. 17.) 

Korm. rendelet módosításáról 
 

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247/D. § (1b) bekezdés 

c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 291/2020. (VI. 17.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 5/A. §-sal egészül ki: 

„5/A. § (1) A külföldről érkező nem magyar állampolgár – a 3–5. §-tól eltérően – 

Magyarország területére beléphet, ha rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely 

jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes Magyarország 

területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor 

bemutatja. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti külföldről érkező nem magyar állampolgár a 

Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek 

eltűrésére köteles. 

(3) Akinél a (2) bekezdés szerinti egészségügyi vizsgálat 

a) a COVID-19 betegség gyanúját állapítja meg, a járványügyi hatóság által kijelölt 

karanténban, 

b) a COVID-19 betegség gyanúját nem állapítja meg, 14 napra lakóhelyén vagy 

tartózkodási helyén hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre a járványügyi hatóság 

előírása alapján. 

(4) A (3) bekezdés b) pontjától eltérően nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha 

az (1) bekezdés szerinti külföldről érkező nem magyar állampolgár a Magyarországra 

történő belépést megelőző 5 napon belül két alkalommal elvégzett, az egészségügyi 

szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt 

– eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-

CoV-2 koronavírus a szervezetében aktuálisan nem mutatható ki.” 

 

2. § A Korm. rendelet a következő 7/A. alcímmel egészül ki: 

„7/A. A Magyarországon átutazó személyekre vonatkozó szabályok 

12/A. § (1) Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban, 

tranzitáthaladás érdekében – a 3–5. §-tól eltérően – Magyarország területére beléphet, 

ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat 

COVID-19 betegség gyanúját nem állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti célból történő belépés további feltétele, hogy a külföldről 

érkező nem magyar állampolgár 

a) rendelkezzen a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel, 

b) hitelt érdemlően igazolja az utazásának célját és utazása célországát, valamint 

c) célországba történő beutazása, és ennek érdekében a tervezett utazás útvonalán fekvő, 

Magyarországgal szomszédos államba történő belépése biztosított. 

 

 



(3) Az (1) bekezdés szerint beléptetett, külföldről érkező nem magyar állampolgár a 

Magyarország területén történő áthaladás során csak az (5) bekezdés szerint 

meghatározott útvonalon közlekedhet, és – a (4) bekezdés szerinti kivétellel – kizárólag 

az áthaladáshoz elengedhetetlenül szükséges okból – így különösen egészségügyi vagy 

műszaki okból –, az (5) bekezdés szerint meghatározott pihenőhelyeken állhat meg, és 

a legrövidebb idő – de legfeljebb 24 óra – alatt köteles elhagyni Magyarország területét. 

(4) Az (1) bekezdés szerint beléptetett, külföldről érkező nem magyar állampolgár az 

(5) bekezdés szerint meghatározott pihenőhelyen történő megálláson kívül a 

meghatározott útvonalon való haladását csak azonnali beavatkozást igénylő műszaki 

vagy egészségügyi szükséghelyzetben szakíthatja meg, és állhat meg. 

(5) Az országos rendőr-főkapitány meghatározza, és a rendőrség hivatalos honlapján 

közzéteszi az átutazó forgalom be- és kilépésére szolgáló közúti határátkelőhelyeket, az 

átmenő forgalom útvonalát és a pihenőhelyeket.” 

3. § A Korm. rendelet 14. §-ában az „5. § (1) és (3) bekezdése” szövegrész helyébe az 

„5. § (1) és (3) bekezdése, 5/A. §(3) bekezdése” szöveg lép. 

4. § A Korm. rendelet 14. §-ában a „11. § (8) bekezdése és a 12. §” szövegrész helyébe 

a „11. § (8) bekezdése, a 12. § és a 12/A. § (3) és (4) bekezdése” szöveg lép. 

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 13 órakor lép hatályba. 

 

Orbán Viktor s. k. 

miniszterelnök 


