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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. 
 
Az említett jogszabállyal összefüggésben 2020. július 12. napján a Magyar Közlöny 
166. számában megjelent „A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól” 
szóló 341/2020. (VII. 12.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet). A 
kormányrendelet  
2020. július 15-én lép hatályba. 
 
A kormányrendelet hatálya a magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal 
végrehajtott nem hivatalos célú határátlépésre vonatkozó szabályokat tartalmazza. A 
kormányrendelet az általános rendelkezéseken túl az alábbiakat szabályozza: 
 
1. Az országok besorolása: A COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi 
viszonyok alapján az országok,  

a) az aktuális fertőzöttség mértéke alacsony, zöld, 
b) az aktuális fertőzöttség mértéke kevésbé súlyos, sárga, 

      c) az aktuális fertőzöttség mértéke súlyos, piros 
jelzéssel kerülnek besorolásra. 

 
Az országok aktuális fertőzöttségi viszonyai alapján az országos tisztifőorvos 
határozatban közzéteszi a sárga és a piros jelzéssel besorolt országok listáját. Azok 
az országok, amelyek  az országos tisztifőorvos határozatában nem kerültek 
besorolásra, zöld jelzéssel besorolt országnak minősülnek 
 
2. Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai: 
 
A külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar 
állampolgársággal nem rendelkező családtagja személyforgalomban: 
a) zöld jelzéssel besorolt ország területéről Magyarország területére korlátozás 
nélkül beléphet, 
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b) sárga vagy piros jelzéssel besorolt ország területéről történő belépés során – 
törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi 
vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles. 
 
Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját 
állapítja meg, a járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt 
karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi 
karanténban kerül elhelyezésre.  
 
Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját 
nem állapítja meg, és az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban, vagy ha az érintett 
magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra a 
járványügyi hatóság által kijelölt karanténban kerül elhelyezésre. 
 
Nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha a magyar állampolgár a 
Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás 
időkülönbséggel, 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 a vizsgálat időpontjában nem volt 
kimutatható. 
 
A hatósági házi karanténban elhelyezett személy kérelmére – amennyiben sárga 
besorolású ország területéről lépett Magyarország területére – a hatósági házi 
karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság 
engedélyezheti a hatósági házi karanténban elhelyezett számára, hogy 48 óra 
különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak 
megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 teszt – vegyen részt. 
 
Amennyiben az első molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – igazolja, 
hogy a hatósági házi karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 
koronavírus a vizsgálat időpontjában nem kimutatható, úgy a hatósági házi 
karantént előíró rendelkezés alól a hatósági házi karantént elrendelő határozat 
kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad. A kérelmező azonban köteles 
a második molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – lefolytatására, 
amelynek pozitív eredménye esetén az illetékes járványügyi hatóság ismételten 
hatósági házi karantént rendel el. 
 
 
A hatósági házi karanténban elhelyezett személy kérelmére – amennyiben piros 
besorolású ország területéről lépett Magyarország területére – a hatósági házi 
karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság 
engedélyezheti a hatósági házi karanténban elhelyezett számára, hogy 48 óra 
különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak 
megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 teszt – vegyen részt. 
Ha a két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, 
molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – igazolja, hogy a hatósági házi 
karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a 
vizsgálat időpontjában nem kimutatható, úgy a hatósági házi karantént előíró 



rendelkezés alól a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes 
járványügyi hatóság felmentést ad. 
 
3.  A kormányrendelet a fentieken túl szabályozza: 

- A magyar állampolgársággal nem rendelkezők Magyarországra történő 
belépésének szabályait, 

- Különös méltánylást érdemlő eseteket, 
- Járványügyi adatkezelést, 
- A katonai konvojok belépésére vonatkozó rendelkezéseket, 
- A kapcsolt vállalkozások közötti utazásra és a korlátozott sávban történő 

határátlépésre vonatkozó szabályokat, 
- A korlátozott sávban történő határátlépést, 
- Az agrárágazatban dolgozókra vonatkozó rendelkezéseket, 
- A Magyarországon átutazó személyekre vonatkozó szabályokat, 
- A nemzetközi sporteseményekre, sportolókra, valamint 

sportszakemberekre vonatkozó rendelkezéseket. 
 
Az említett számú Magyar Közlöny elérhető a https://magyarkozlony.hu/ elektronikus 
felületen.  
 
 
A 38. számú Hivatalos Értesítőben 2020. július 12-én megjelent a COVID-19 
betegséggel való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján az országok besorolásáról 
szóló országos tisztifőorvos határozata.  
 
A határozat alapján sárga jelzéssel besorolt országok: Bulgária, Egyesült Királyság, 
Norvégia, Oroszországi Föderáció, Portugália, Románia, Szerb Köztársaság, 
Svéd Királyság, Japán, Kínai Népköztársaság, Amerika Amerikai Egyesült 
Államok.  
 
Piros jelzéssel besorolt országok: Albán Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, 
Fehérorosz Köztársaság, Koszovói Köztársaság, Észak-macedón Köztársaság, 
Moldova, Montenegró, Ukrajna, Georgia, Kazahsztán, Örményország, Afganisztán, 
Azerbajdzsáni Köztársaság, Bahrein, Banglades, Bhután, Brunei Szultanátus, 
Egyesült Arab Emírségek, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Fülöp-szigetek, 
Indiai Köztársaság, Indonézia, Iraki Köztársaság, Iráni Iszlám Köztársaság, Izrael 
Állam, Jemen, Jordán Hásimita Királyság, Kambodzsa, Katar, Kelet-timori 
Demokratikus Köztársaság, Kirgizisztán, Kuvait, Laoszi Népi Demokratikus 
Köztársaság, Libanoni Köztársaság, Ázsia Malajzia, Maldív Köztársaság, Mianmar, 
Mongólia, Nepáli Szövetségi Demokratikus Köztársaság, Ománi Szultanátus, 
Pakisztáni Iszlám Köztársaság, Srí Lanka, Szaúd-Arábia, Szingapúr, Szíria, 
Tádzsikisztán, Thaiföld, Törökország, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Palesztin 
Autonómia, Vietnámi Szocialista Köztársaság, Algéria, Angola, Benin, Bissau-Guinea, 
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Comore-szigetek, Csádi Köztársaság, Dél-afrikai 
Köztársaság, Dél-szudáni Köztársaság, Dzsibuti, Egyenlítői-Guinea, Egyiptomi Arab 
Köztársaság, Elefántcsontpart, Eritrea, Etiópia, Gaboni Köztársaság, Gambiai 
Köztársaság, Ghána, Guinea, Kamerun, Kenyai Köztársaság, Kongói Köztársaság, 
Kongói Demokratikus Köztársaság, Közép-afrikai Köztársaság, Lesotho, Libériai 
Köztársaság, Líbia Állam, Madagaszkár, Malawi, Mali Köztársaság, Marokkó, 
Mauritánia, Mauritius, Mozambik, Namíbia, Niger, Nigériai Szövetségi Köztársaság, 
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Ruanda, São Tomé és Príncipe, Seychelle-szigetek, Sierra Leone, Szenegál, 
Szomália, Szudán, Szváziföld, Tanzánia, Togói Köztársaság, Tunéziai Köztársaság, 
Uganda, Zambia, Zimbabwe, Zöld-foki Köztársaság, Antigua és Barbuda, Bahama-
szigetek, Barbados, Belize, Costa Rica, Dominikai Közösség, Dominikai Köztársaság, 
Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Kanada, Kuba, Mexikói Egyesült 
Államok, Nicaragua, Panamai Köztársaság, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint 
Vincent és a Grenadine-szigetek, Salvador, Trinidad és Tobago, Argentin 
Köztársaság, Bolívia, Brazil Szövetségi Köztársaság, Chilei Köztársaság, Ecuadori 
Köztársaság, Guyanai Szövetkezeti Köztársaság, Kolumbiai Köztársaság, Paraguay, 
Peru, Suriname Köztársaság, Uruguay, Venezuela, Ausztrál Államszövetség, Fidzsi-
szigetek, Új-Zéland, Kiribati, Marshall-szigetek, Mikronézia, Nauru, Palau, Pápua Új-
Guinea, Salamon-szigetek, Szamoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. 
 
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.berhida.hu honlapon,  
- Berhida Város facebook oldalán (Berhida Város Önkormányzata facebook csoport) 
keresztül.  
 
 
 
Berhida, 2020.07.13.   
 
 
                                                                                                  Pergő Margit  
                                                                                                  polgármester                                                                                               
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