
1 
 

 

      Berhida Város Polgármestere  

8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 

      Tel.:88/585-621, E-mail: polgarmester@berhida.hu 

 

 

 

 

  Szám: B/140-153/2020                                                                  Tárgy: Tájékoztató                                                                                              

Tisztelt Lakosok! 

Tájékoztatom Önöket, hogy a járványügyi készültséggel kapcsolatban 2020. október 27. napján 

a Magyar Közlöny 231. számában – többek között - megjelent „a járványügyi intézkedésekkel 

kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos 

egyes törvények módosításáról” szóló 2020. évi CIV. törvény.   

 

A jelzett törvény – röviden összefoglalva - az alábbiakat tartalmazza: 

 

1.1. Ha a járványügyi készültség alatt a kormányrendelet meghatározott országokból történő 

beutazás esetére hatósági házi karanténkötelezettséget ír elő, a hatósági házi karantén 

elrendelésével kapcsolatban egyedi közigazgatási hatósági eljárás lefolytatására nem kerül 

sor. Ebben az esetben a határellenőrzést végző rendőri szerv a karanténkötelezett személyt 

tájékoztatja, hogy a Magyarország területére történő belépést követően kormányrendeletben 

meghatározott ideig köteles az általa meghatározott lakásban, ahhoz tartozó bekerített 

helyen vagy egyéb egészségügyi intézménynek nem minősülő helyen (a továbbiakban 

együtt: karanténlakás) tartózkodni. A karanténkötelezett tájékoztatja a határellenőrzést 

végző rendőri szervet annak a karanténlakásnak a pontos címéről, ahol a hatósági házi 

karantén idején tartózkodni fog.  

 

1.2. A karanténkötelezett a Magyarországra történő belépést követően köteles közvetlenül a 

karanténlakáshoz közlekedni, a karanténlakáshoz történő közlekedése során az utazást 

kizárólag egészségügyi, műszaki, vagy – tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén 

– menetrendi okból szakíthatja meg. A karanténkötelezett köteles a karanténlakást az oda 

történő megérkezéskor azonnal elfoglalni és a karanténlakás bejárati ajtaján a 

határellenőrzést végző rendőri szerv által részére átadott jelölést mindenki által jól 

láthatóan elhelyezni. 

 

1.3. Ha a hatósági házi karantén betartásának ellenőrzésére szolgáló karanténszoftver 

telepítésének feltételei rendelkezésre állnak és a karanténkötelezett ahhoz megfelelő 

eszközzel rendelkezik, akkor a karanténkötelezett a karanténlakásba történő 

megérkezésekor köteles a karanténszoftvert a telekommunikációs eszközére telepíteni, azt 

a hatósági házi karantén ideje alatt használni. A karanténszoftvert a karanténkötelezett a 

hatósági házi karantén lejártát követő napon távolíthatja el a telekommunikációs eszközéről. 

 

1.4. A határellenőrzést végző rendőri szerv a karanténkötelezett Magyarországra történő 

belépésekor rögzíti a határátlépés pontos idejét, valamint a karanténkötelezett: 

a) nevét és születési nevét,   

b) születési helyét és idejét, 

c) anyja nevét, 
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d) lakóhelyét, 

e) tartózkodási helyét, 

f ) által közölt karanténlakás címét, 

g) telefonszámát, 

h) elektronikus levelezési címét, 

i) állampolgárságát és 

j) határátlépéskor használt okmánya számát. 

 

Annak nincs akadálya, hogy a karanténkötelezett az általános rendőrségi feladatok 

ellátására létrehozott szerv hivatalos honlapján meghatározott módon a Magyarországra 

történő belépést megelőző 24 órával korábban a fenti adatokat közölje, valamint a 

karanténlakás címét bejelentse. Ez esetben a határátlépéskor a határellenőrzést végző rendőri 

szerv a karanténkötelezett Magyarországra történő belépése során az általa előzetesen közölt 

adatokat a határátlépéskor használt okmány adataival veti össze.  

 

Az említett adatokat a határellenőrzést végző rendőri szerv a Magyarországra történő 

belépést követő 8 órán belül a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság 

részére átadja. 

 

1.5. A karanténkötelezett a karanténlakást a hatósági házi karantén lejártát követő napot 

megelőzően csak meghatározott okokból (pl.: orvos utasítása, életveszéllyel vagy súlyos kárral 

fenyegető helyzet esetén) hagyhatja el.   

 

1.6. A karanténkötelezett a rendőrség ellenőrzését köteles elősegíteni, és ha a helyszíni 

ellenőrzés másként nem hajtható végre, a rendőrt köteles a karanténlakásba beengedni. 

 

1.7. A karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság a közlekedési, utazási és 

jelölés-elhelyezési szabályok, a karanténszoftver alkalmazási szabályok, a karanténlakás 

elhagyására vonatkozó szabályok, az ellenőrzést elősegítő, illetve karanténlakásba történő 

bejutási szabály megsértése esetén a szabályszegést elkövető személyre 5 000 forinttól 150 

000 forintig terjedő bírságot szab ki.  Az említett bírság azonos napon több egymást 

követő ellenőrzés alkalmával megállapított újabb jogsértések esetén ismételten 

kiszabható, azzal, hogy az azonos napon elkövetett jogsértések miatt kiszabható bírság 

legfeljebb 600 000 forint lehet. 

 

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.berhida.hu honlapon,  

- Berhida Város facebook oldalán (Berhida Város Önkormányzata facebook csoport) keresztül.  

 

Berhida, 2020.10.28.   

 

 

                                                                                                  Pergő Margit  

                                                                                                  polgármester                                                                                               
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