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Tisztelt Lakosok! 

Tájékoztatom Önöket, hogy a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) 

kormányrendelet értelmében 2020. június 18. napjától Magyarország egész területén 

egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültség került bevezetésre. 

 

2020. augusztus 30. napján a Magyar Közlöny 195. számában a járványügyi készültséggel 

kapcsolatban több kormányrendelet, illetve egy belügyminiszteri rendelet is megjelent, melyek 

az alábbiak: 

 

- A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet, 

- A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet, 

- A COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó 

egyes szabályokról szóló 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet,  

- A Magyar Honvédség járványügyi készültséggel kapcsolatos feladatokban történő 

közreműködéséről szóló 410/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet, 

- A kapcsolt vállalkozások közötti üzleti utazás körébe tartozó államokról szóló 33/2020. 

(VIII. 30.) BM rendelet. 

 

Az említett rendeletekben szabályozottak közül említést érdemelnek a következők: 

 

1. Magyarországon a határellenőrzés ideiglenesen visszaállításra kerül 2020. szeptember 1. 

naptól.  

 

2. Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar 

állampolgársággal nem rendelkező családtagja (a továbbiakban együtt: magyar állampolgár) 

személyforgalomban Magyarországra történő belépése során – törvényben vagy 

kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek 

tűrésére köteles. 

 

3. A magyar állampolgár, aki esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját 

állapítja meg, a hatáskörrel rendelkező népegészségügyi feladatkörében eljáró, illetékes járási 

hivatal által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi 

kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. 

 

4. Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem 

állapítja meg, és 

a) a magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 

napra hatósági házi karanténban, 
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b) a nem külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel nem rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt 

karanténban, 

c) a külföldön élő magyar állampolgár magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem 

rendelkezik, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági 

házi karanténban kerül elhelyezésre. 

 

A karanténban elhelyezett személy kérelmére a karantént elrendelő határozat kiadására 

illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, 

hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai 

szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – 

vegyen részt a felmentés megadása érdekében. Ha a két alkalommal elvégzett SARS-CoV-

2 PCR teszt igazolja, hogy a karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 

koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható, a karantént előíró rendelkezés 

alól a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad. 

 

5. Nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére – fő szabály 

szerint – nem léphet be. 

 

A fő szabály alól a Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes 

helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén 

a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőri szerv) kérelemre 

felmentést adhat az alábbi esetekben és akkor, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja:  
 

a) a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy 

hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel, 

b) olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi 

kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási 

szerv meghívólevelével igazolja, 

c) az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi 

ellátás igénybevétele, 

d) a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség 

teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja, 

e) a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás 

személyforgalomban, amelynek célja a fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés 

megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően 

személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja, 

f) a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel, 

g) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozó gondozása, 

ápolása, 

h) a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi 

rendezvényen történő részvétel vagy 

i) az a)–h) ponton kívüli méltányolható ok. 

 

6. Ingázók esetén: A szomszédos állam polgárai és az ott élő magyar állampolgárok 

Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 

kilométeres távolságon belülre beléphetnek, azzal, hogy ezen belépő személy Magyarország 

területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül köteles tartózkodni, 

és köteles Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyni. 

 



Magyarország területének 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 a 

szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem 

hagyták el. 

 

7. Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban, tranzitáthaladás 

érdekében Magyarország területére beléphet, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi 

vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg.  

 

A fentiekben részletezett szabályok 2020. szeptember 1-jén lépnek hatályba.  

 

Az említett számú Magyar Közlöny elérhető a https://magyarkozlony.hu/ elektronikus 

felületen.   

 

Hiteles információk: 

- https://koronavirus.gov.hu/ honlapon,  

- 06 80 277 455, vagy 06 80 277 456 telefonszámokon, 

- koronavirus@bm.gov.hu e-mail címen, 

- www.vilonya.hu honlapon,  

- Vilonya Község  facebook oldalán (Vilonya Község  Önkormányzata facebook csoport) 

keresztül.  

 

Vilonya, 2020.08.31.   

 

 

                                                                  Fésüs Sándor 

                                                                                                  polgármester                                                                                               
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