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Mit tehet, ha nem léphet be Magyarországra? 
 

Tájékoztató a méltányossági eljárásról 

Utoljára frissítve: 2020. július 15.  

 

A Magyarországra történő beutazás szabályai 2020. július 15-ével ismételten változtak.  

Amennyiben az új szabályok szerint Ön nem léphet be Magyarországra, méltányossági kérelmet            
terjeszthet elő a rendőrségnél. Amennyiben kérelmének helyt adnak, úgy beléphet Magyarország           
területére akkor is, ha amúgy beutazási korlátozás alá esne. 

Méltányossági kérelmet az alábbi esetekben lehet előterjeszteni: 

● Ha Önnek magyar bíróság vagy hatóság előtt folyamatban lévő eljárásban kell valamilyen            
eljárási cselekményen részt vennie, például rendőrségi vagy bírósági meghallgatása van. Ezt a            
bíróság vagy más hatóság által kiállított irattal (pl. idézéssel) kell igazolni; 
 

● Ha olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés miatt kell Magyarországra           
belépnie, amelyek indokoltságát állami szerv meghívólevelével tudja igazolni; 
 

● Ha egészségügyi ellátás igénybevétele miatt jönne Magyarországra és ezt például beutalóval           
vagy más megfelelő módon igazolja; 
 

● Ha oktatási intézmény hallgatója vagy tanulója és vizsgakötelezettség teljesítése miatt kell           
Magyarországra jönnie és ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja; 
 

● Ha Ön azért utazna személyforgalomban Magyarországra, mert fuvarozási munkát teljesít, és           
ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja; 
 

● Ha családi eseményen (házasságkötés, keresztelő, temetése) venne részt Magyarországon. 
 

● Ha hozzátartozó gondozása, ápolása céljából szükséges az országba jönnie; 

 

● Ha a beutazás célja kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve           
egyházi rendezvényen történő részvétel; 
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● Vagy ha egyéb, a fentiekben fel nem sorolt méltányolható ok miatt kell Magyarországra             
utaznia. 

1. Hogyan kell a méltányossági kérelmet előterjesztenem? 

 

A kérelmet online kell előterjesztenie, magyar vagy angol nyelven. 

A kérelemben le kell írni, hogy milyen különös méltánylást érdemlő körülmény miatt kéri             
Magyarországra történő beengedését. Írja le a kérelmében, hogy az Ön egyéni helyzete miatt             
pontosan miért fontos, hogy Önt Magyarországra beengedjék. A kérelemhez csatolni kell minden            
olyan irat másolatát, amely alátámasztja, amit Ön a kérelemben leírt (például orvosi beutalót,             
egyetemi vizsgaigazolást). Ezeknek az iratoknak az eredeti példányai Önnél kell hogy legyenek,            
mikor Magyarországra belép, mivel a határnál azokat a rendőr kérheti.  

A kérelemben meg kell nevezni azt a személyazonosításra alkalmas okmányt is, melyet az             
utazáskor használni fog (például útlevél). 

A kérelmet kitöltheti és beküldheti törvényes képviselő (például kiskorú gyermek esetén) vagy mást             
is meghatalmazhat ebből a célból. A meghatalmazást ebben az esetben teljes bizonyító erejű             
magánokiratba kell foglalni. Ez azt jelenti, hogy a meghatalmazást Önnek kell kézzel írnia és              
aláírnia. A meghatalmazást géppel is írhatja, ez esetben két tanúnak is alá kell azt írnia, nevük és                 
lakcímük feltüntetésével a meghatalmazáson. Ha ügyvéd tudja ellenjegyezni a meghatalmazást          
(tehát ügyvédi pecséttel és aláírással látja azt el), az is megfelelő. A meghatalmazott személynek              
csatolnia kell meghatalmazését a kérelemhez. 

Ha többen utaznak ugyanabból a célból és ugyanabban az időpontban, elég, ha egy             
személyt hatalmaznak meg a kérelem benyújtására. 

Ha Ön egy háztartásban élő közeli hozzátartozóival utazna, ugyanabban az időpontban és            
célból, elég egy kérelmet kitölteni.  

Ez az eljárás ingyenes. 

2. Melyik rendőrségi szerv fogja a kérelmemet elbírálni? 

Az a helyi rendőrkapitányság fog az ügyében döntést hozni, amelyiknek illetékességi területén            
Magyarországra belép. Amennyiben repülővel érkezne Magyarországra, úgy a 18. kerületi          
Rendőrkapitányság illetékes.  

3. Elutasíthatja a kérelmet a rendőrség? 
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A rendőrség el fogja utasítani kérelmét, ha Magyarországra történő beutazása céljával kapcsolatban            
kétség merül fel, vagy ha beutazása járványügyi, nemzetbiztonsági vagy közbiztonsági okból           
kockázatos.  

4. Fellebbezhetek az elutasító döntéssel szemben? 

A rendőrség elutasító határozatával szemben az eljáró rendőrség felettes szervéhez - megyei vagy 
fővárosi rendőr-főkapitányság - lehet fordulni. 

5. Helyt adtak a kérelmemnek és beléphetek Magyarországra. Mi történik ezt          
követően? 

A belépést követően kötelező orvosi vizsgálatnak kell alávetnie magát. 

6. Ha helyt adtak kérelmemnek, megtagadhatják, hogy belépjek az országba? 

Ha a vizsgálat eredményeként megállapítják a COVID-19 (“koronavírus”) fertőzés gyanúját,          
akkor a rendőrség a beléptetést a helyszínen megtagadja akkor is, ha korábban azt engedélyezte. 

7. Karantén 

Ha a vizsgálatot követően COVID-19 ("koronavírus") fertőzés gyanúja nem merült fel, vállalnia kell azt              
is, hogy 14 napig házi karanténban lesz, amelynek helye eltérhet a tartózkodási helyétől. Ha              
lakóhelye Magyarországon Önnek nincs, akkor a hatóság által kijelölt helyen kell erre az             
időtartamra karanténba vonulnia.  

Amennyiben házi karanténban van, kérheti, hogy teszteljék. Ebben az esetben kettő tesztet fognak             
elvégezni – a másodikat 48 órával az elsőt követően. Mi történik a tesztelés után? 

● Amennyiben Ön sárga jelzésű országból érkezett Magyarországra:  
- Amennyiben az első tesztje negatív lett, úgy elhagyhatja a kötelező házi karantént. Ha             

második tesztje azonban pozitív lesz, úgy ismételten házi karanténba kell vonulnia. 
● Amennyiben Ön piros jelzésű országból érkezett Magyarországra:  

- Ebben az esetben cask akkor hagyhatja el a házi karantént, ha mindkét egymást             
követő teszt negatív lett. 

További információ: 

3 
 

http://www.helsinki.hu/


 

 

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 
1074 Budapest, Dohány utca 20. II/9. 

1242 Budapest, Pf. 317. 

Tel/fax: + 36 1 321 4323, 321 4141, 321 4327 

helsinki@helsinki.hu 

www.helsinki.hu 

  

 
 
● Magyar Helsinki Bizottság: helsinki@helsinki.hu 
● Vegye fel a kapcsolatot annak az országnak a magyar külképviseletével, amelyben éppen            

tartózkodik és/vagy tájékozódjon a Magyar Konzuli Szolgálat honlapján – ITT 
● Rendőrségi információk - ITT 
● A rendőrség elérhetősége – ITT 

Vonatkozó jogszabályok: 

● 41/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól 
● 34320-1/2020/OTF iktatószámú közlemény a COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi        

viszonyok alapján az országok besorolásáról szóló országos tisztifőorvosi határozatról 
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