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MAGYARORSZÁG 

Covid-19 közlekedési és tranzit információk 

Frissítés dátuma: 2020. május 21. 

 

Frissítés (május 21)  
 
Határátkelő: 
 
A román határrendészet tájékoztatása szerint ma reggel 6 órától az alábbi tíz határ 
átkelőhelyen lehetséges a Romániába való be- és kiutazás a gépkocsi- és 
személyforgalom számára:  
 

1. Petea - Csengersima 
2. Urziceni - Vállalj 
3. Valea lui Mihai- Nyirábrány 
4. Borş - Ártánd 
5. Salonta- Méhkerék 
6. Vărșand - Gyula 
7. Turnu - Battonya 
8. Nădlac I  
9. Nădlac II  
10. Cenad -Kiszombor 

 
Az országba való belépés folyamatos (24/24), a járvány kapcsán hozott jogi 
intézkedések betartásával valamint az országba való belépéskor ellenőrzéssel, az 
egyéni felelősségvállalási nyilatkozat kitöltésével és az Egészségügyi Igazgatóság 
képviselői által végzett járványügyi vizsgálatok elvégzésével az otthoni vagy 
intézményes karatén kijelöléséhez.  
 
Azon személyek számára akik nem saját gépkocsival hanem busszal vagy 
mikrobusszal utaznak Magyarország területén állandó jelleggel két tranzitútvonal 
működik, a Romániába való belépés a Nagylak II és a Bors határátkelőknél 
lehetséges. 
 
A határátkelőkre vonatkozó bővebb információk: 
http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline/. 
 
 
Forrás: Poliția de Frontieră Română 
https://www.facebook.com/229279457118243/posts/3039427672770060/  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.politiadefrontiera.ro%2Ftraficonline%2F%3Ffbclid%3DIwAR2vlabNpFrNSyVb7irLtN2m-YFNLHaq7vTTCN_ir6a9kYpde_rLB1GbTJQ&h=AT1sbPidHWjLOmNVJ42SxsE9Ghocku6EeIBVrUI-QiYNDCRX59tuZbev1pM0dEcyDXOSa3SBdZouqqmCbjXnfreXyAmQd6y9PJmyHhK0hd3Iv3Pd15_g_OyyaWP1SVx9KMuI&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1smC8mk8qB3dokHefly5InQE_Zpze4vK6-giu6UoLKd5YmzyysJkm1aznoiJi-e-vvwuKHVOu1xSz5ZX9W-eDa0JP4nwplAHhI14DQuiO0rhLmVG5C0_y8bZLzClQE1UP0ilJuMjx841oD9W9urdeh73BeSJH-a_H1Z0LVD7UBFH6wQZdjtXaJQOm5
https://www.facebook.com/229279457118243/posts/3039427672770060/
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Frissítés (május 18) 

Határátkelő:  

ROMÁNIA –MAGYARORSZÁG: 

NAGYLAK II (autópálya)  

 Román állampolgárok kiutazása  

VĂRŞAND-GYULA, BORŞ-ÁRTÁND, PETEA-CSENGERSIMA:  

 Román állampolgárok be- és kiutazása 

 

Frissítés (május 13): 

HATÁRÁTKELŐ: 

MAGYARORSZÁG-AUSZTRIA 

Az osztrák hatóságokkal történt egyeztetések értelmében, ma reggeltől –május 13- 
megnyílik a Jánossomorja és Andau, valamint az Alsószölnök és Neumarkt közötti 
határátkelő a személyforgalom előtt. 

 

Frissítés (május 8):  

KORLÁTOZÁSOK A ORSZÁGBA VALÓ BELÉPÉS KAPCSÁN:  

 Március 17-től kezdve tilos az idegen állampolgárok belépése és átutazása 
Magyarországon, kivéve azokat akik a március 18-án kialakított humanitárius 
folyosót a származási országba való hazautazásuk céljából használják valamint 
azok akik az április 24-én hozott intézkedés értelmében a nyugati országokba 
való átutazás céljából használják.  

 Azok a magyar állampolgárok akik a veszélyzónákból érkeznek (Olaszország, 
Kína, Dél-Korea, Irán és Izrael) beléphetnek az ország területére a karatén 
szabályok betartásával.  
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 Nem léphetnek be Magyarországra azok a nemzetközi vonatjáratok, 
autobuszjáratok és repülőgépjáratok amelyek Olaszországból, Kínából, Dél-
Koreából, Iránból vagy Izraelből érkeznek.  

Határátkelők az országba való belépés vagy átutazás tekintetében:  

MAGYARORSZÁG-ROMÁNIA 

1. NAGYLAK I (NĂDLAC I) (a régi határátkelő) 

 magyar állampolgárok;  

 külföldi állampolgárok akik Nyugat-Európa irányába tartanak, E.U-s 
állampolgárok hazatelepülés céljából, az átutazás naponta 06.00-
24.00 között  

 határon átnyuló munkavállalók akik a határ 30 km-es körzetében 
laknak 

 mezőgazdasági szezonmunkások (csoportok, a magyar gazdák 
kérésére, az alábbiakban megfogalmazott feltételekkel)          

2. CENAD –KISZOMBOR: 

 csak magyar állampolgárok;  

 nemzetközi árúszállítás 7,5 t 

 határon átnyuló munkavállalók ( román és magyar állampolgárok 
egyaránt) akik a határ 30 km-es körzetében laknak 

3. TURNU-BATTONYA 

 csak magyar állampolgárok;  

 határon átnyuló munkavállalók ( román és magyar állampolgárok 
egyaránt) akik a határ 30 km-es körzetében laknak 

4. VĂRŞAND-GYULA 

 csak magyar állampolgárok;  

 nemzetközi árúszállítás 

 határon átnyuló munkavállalók ( román és magyar állampolgárok 
egyaránt) akik a határ 30 km-es körzetében laknak 

5. SALONTA-MÉHKERÉK 

 magyar állampolgárok; 

 határon átnyuló munkavállalók ( román és magyar 
állampolgárok egyaránt) akik a határ 30 km-es körzetében laknak 
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6. BORŞ-ÁRTÁND 

 csak magyar állampolgárok;  

 nemzetközi árúszállítás 

 határon átnyuló munkavállalók ( román és magyar állampolgárok 
egyaránt) akik a határ 30 km-es körzetében laknak 

7. SĂCUIENI-LÉTAVÉRTES 

 csak magyar állampolgárok;  

 határon átnyuló munkavállalók ( román és magyar állampolgárok 
egyaránt) akik a határ 30 km-es körzetében laknak 

 nyitvatartás naponta 06.00-22.00 óra között 

8. VALEA LUI MIHAI-NYIRÁBRÁNY 

 vasúti árúszállítás   

9. URZICENI-VÁLLAJ 

 csak magyar állampolgárok;  

 határon átnyuló munkavállalók ( román és magyar állampolgárok 
egyaránt) akik a határ 30 km-es körzetében laknak 

10. PETEA-CSENGERSIMA 

 csak magyar állampolgárok;  

 nemzetközi árúszállítás 

 határon átnyuló munkavállalók ( román és magyar állampolgárok 
egyaránt) akik a határ 30 km-es körzetében laknak 

MAGYARORSZÁG- AUSZTRIA 

HEGYESHALOM-NICKELSDORF (autópálya) 

 magyar állampolgárok; 

 üzleti célból cseh, lengyel, német, osztrák, szlovák és dél-koreai 
állampolgárok 

 átutazás céljából, naponta 20.00-12.00 óra között, román 
állapolgárok és Moldova Köztársaság, Bulgária, Ukrajna, Szlovénia és 
Horvátország állampolgárai 

 nemzetközi árúszállítás 

 határon átnyuló munkavállalók ( román és magyar állampolgárok) 
területi korlátozás nélül 
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MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA 

RAJKA-RUSOVCE M15 

 magyar állampolgárok; 

 üzleti célból cseh, lengyel, német, osztrák, szlovák és dél-koreai 
állampolgárok 

 átutazás céljával, naponta 20.00-12.00 óra között, román 
állampolgárok és Moldova Köztársaság, Bulgária, Ukrajna, 
Szlovénia, Horváthország állampolgárai 

 nemzetközi árúszállítás 

 határon átnyuló munkavállalók (magyar és szlovák állampolgárok) 
akik a határ 30 km-es körzetében laknak 

 

  

MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA 

TORNYISZENTMIKLOS-PINCE (M70) 

 magyar állampolgárok; 

 átutazás céljával, naponta 20.00-12.00 óra között, román 
állampolgárok és Moldova Köztársaság, Bulgária és Ukrajna állampolgárai 

 nemzetközi árúszállítás 

 határon átnyuló munkavállalók (magyar és szlovén 
állampolgárok) akik a határ 30 km-es körzetében laknak 

! Szezonmunkások figyelmébe:   

Megengedett a szomszédos országokból érkező szezonmunkások belépése az 
országba. Romániából a beutazás a nagylaki határátkelőn lehetséges, a 
munkáltatónak előzetesen (48 órával előtte), e-mail formájában értesítenie kell a 
határőrséget. A szezonmunkásoknak a határon felkell mutatniuk az értesítés 
másolatát. Ugyanakkor a munkavállalói szerződés eredeti példányát amely igazolja a 
foglalkozási területet, a tevékenység helyszínét és a periódust amelyre a szerződés 
meglett kötve. 

A munkáltatónak 3 nappal a szezonmunkások érkezése előtt értesítenie kell a 
magyarországi közegészségügyi hatóságokat.  A szezonmunkások megérkezését 
követően, szükséges a karatén feltételek biztosítása a munkahelyen:   
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 a munkásokat a munkáltatónak, szervezett módon kell elszállítania a 
határátkelőtől a szálláshelyre, egyéni utazás nem engedélyezett 

 a szálláshelyet csak szervezetten a munkahelyre való utazás céljából lehet 
elhagyni 

 a munkások étkeztetését a munkavállaló biztosítja 

 a munkásoknak jelenteniük kell a betegség bármilyen tünetét a munkahelyi 
karatén ideje alatt, abban az esetben, ha tüneteket állapítanak meg a munkást 
elkell különíteni és értesíteni kell a magyarországi közegészségügyi 
hatóságokat  

! Határon átnyuló munkavállalók figyelmébe:  

A határon történő ellenőrzés során a személyeknek kötelezően felkell mutatniuk a 
munkavállalói szerződést, tulajdonjogi vagy más egyenértékű dokumentumot, amely 
igazolja, hogy szakmai érdekben, mezőgazdasági tevékenységek végzése vagy 
élelmiszeripari termékek forgalmazásának céljával lépik át az államhatárt. A határon 
átnyuló munkavállalók mentesülnek az otthoni  és az intézményes karatén alól, 
hogyha a Magyarországról Romániába történő átkelés során nem mutatják a Covid 
19 vírussal való fertőzöttség tüneteit. A 2020. április 8-án érvénybe lépő 8-as számú 
katonai rendelet értelmében, határon átnyuló munkavállalónak számít az a személy 
aki bizonyítani tudja, hogy a magyar-román határ egyik vagy másik oldalának 30 km-
es körzetében lakik vagy dolgozik, a legközelebbi, személyközlekedésre nyitott 
határátkelőhöz viszonyítva, és aki hetente legalább egyszer hazatér az otthonába.  

 

Frissítés (május 5.)   

 Május 5-től kezdve a román állampolgárok átutazása minden nap lehetséges, 
a Románia felé vezető humanitárius folyosón, magyar idő szerint 20.00–12.00 
között, a magyar hatóságok által megjelölt útvonalakon (a következő 
határátkelők: Nickelsdorf/Hegyeshalom, Rajka/Dunacsún și Tornyiszentmiklós-
Pince M70)  

 Romániából Magyarországon keresztül a nyugati államokba: a Nagylak I 
határátkelő 06.00-24.00 (magyarországi idő szerint) óra között nyitva áll,  azzal 
a kötelezettséggel, hogy mihamarabb el kell hagyni Magyarország területét. 

 

Április 24-től kezdve, a magyar hatóságok lehetővé tették a nyugati államokba való 
átutazást Romániából Magyarországon keresztül abban az esetben ha a román 
állampolgárok:  
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 orvosi ellenőrzésnek vetik alá magukat a határon és nem mutatják Covid 19 
vírussal való fertőzöttség tüneteit;  

 megfelelnek a schengeni határ-ellenőrzési kódexben előírt belépési 
feltételeknek; 

 hitelt érdemlő dokumentumokkal alátámasztják hogy a célországba történő 

belépésük biztosított.  

A Nagylak I határátkelő erre a célra 10.00-22.00 (magyarországi idő szerint) óra 
között nyitva áll,  azzal a kötelezettséggel, hogy mihamarabb el kell hagyni 
Magyarország területét. 

 

Március 18-tól kezdve a román állampolgárok átutazása minden nap lehetséges, a 
Románia felé vezető humanitárius folyosón, magyar idő szerint 21.00–5.00 között, a 
magyar hatóságok által megjelölt útvonalakon 
(http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2020/covid_2020/sz%C3%B3r%C3
%B3lap-v5-nyolcnyelv%C5%B1_v%C3%A1ltozat.pdf) . Magyarországon ugyanazt a 
folyosót használják az árufuvarozók is, a folyosóra való belépés  Ausztriából a 
Nickelsdorf határátkelőhelyen, Szlovéniából a Pince átkelő helyen lehetséges. 
Romániába csak a Nagylak I. határátkelőhelyen lehet belépni.   

AZ ORSZÁGON VALÓ ÁTUTAZÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK: 

Április 6-tól kezdve a magyar hatóságok lehetővé tették a nyugati államokba való 
átutazást Romániából Magyarországon keresztül anélkül, hogy szükséges lenne 
egyedi kérelem küldésére abban az esetben ha a román állampolgárok:  

 belépéskor alávetik magukat egészségügyi vizsgálatnak; 

 COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapítják meg; 

 hitelt érdemlő igazolással alátámasztják hogy a célországba történő belépésük 

biztosított  

 A Magyarországi tranzit során a kijelölt tranzitútvonalon közlekednek és az 
autópályákon a meghatározott üzemanyag töltőállomáson állnak meg.   

A Nagylak I. határátkelő erre a célra 21.00-24.00 óra  (magyar idő szerint) között 
nyitva áll, azzal a kötelezettséggel, hogy Magyarország területét 05.00-ig (magyar idő 
szerint) elkell hagyni. A magyar-román határon vegyes magyar-osztrák csapatok 
működnek, ennek értelmében az átutazást csak azoknak a személyeknek 
engedélyezik akiknek a célország Ausztria vagy Németország. Azok a román 
állampolgárok akik Ausztriába utaznak és nem tudnak felmutatni orvosi igazolást arra 
vonatkozóan, hogy nem fertőzőttek Covid 19 vírussal, 14 napos karaténba kerülnek 
Ausztriában.   

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2020/covid_2020/sz%C3%B3r%C3%B3lap-v5-nyolcnyelv%C5%B1_v%C3%A1ltozat.pdf
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2020/covid_2020/sz%C3%B3r%C3%B3lap-v5-nyolcnyelv%C5%B1_v%C3%A1ltozat.pdf
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Ha a COVID-19 fertőzés gyanúja merül fel, akkor a helyi egészségügyi hatóság szükség 
esetén a beutazás engedélyezésével összefüggésben eltérő intézkedéseket hozhat a 
fertőzésvédelmi törvénynek megfelelően. 

Ausztria és Németország is csak abban az esetben fogja beengedi a személyeket, ha 

az Általuk meghatározott feltételeknek megfelelnek.   

! Az Ausztriába és Németországba történő belépés feltételeiről az alábbi oldalakon 
tájékozódhatnak:  

 Ausztria: https://www.mae.ro/node/51901  

 Németország: https://www.mae.ro/node/51913  

 

KORLÁTOZÁSOK AZ ORSZÁGBA VALÓ BELÉPÉS KAPCSÁN: 

 Március 17-től kezdve nem engedélyezett a külföldi állampolgárok belépése 
Magyarország területére, valamint az országon való átutazás, kivéve azokat, 
akik a március 18-án létrehozott humanitárius folyosót használják hazautazás  
(repatriere) céljából.  

 Azok a magyar állampolgárok akik a fokozottan veszélyes országokból 
érkeznek (Olaszország, Kína, Dél-Korea, Irán és Izrael)  beléphetnek 
Magyarország területére  a karatén rendszer betartásának feltételével.   

Vonatok:  

 Nem léphetnek be Magyarország területére azok a nezmetközi vonatjáratok, 
autóbuszok és repülőgépek amelyek Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából, 
Iránból és Izraelből érkeznek.  További információk: 
https://www.mavcsoport.hu/mavinform/nemzetkozi-utazas/koronavirussal-
kapcsolatos-vasuti-valtozasok  

 Magyarország felfüggesztette aa nemzetközi forgalmat Romániával: az 
utolsó vonat Magyarország-Románia vonalon március 17-én közlekedett, 
Románia –Magyarország vonalon pedig március 18-án.  

 A magyar vasút társaság (MÁV) biztosítja a személyszállítást a országhatártól a 
belföldi úticélok irányába (https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-
utazas/2019-2020-evi-belfoldi-kozforgalmu-menetrend)  

Légi tranzit:  

A Debreceni repülőteret kiszolgáló határrendőrség kijelentette, hogy a külföldi 
állampolgárok (ideértve a román állampolgárokat) a debreceni repülőtéren keresztül 
nem léphetnek be Magyarország területére. A debreceni repülőtér által szolgáltatott 

https://www.mae.ro/node/51901
https://www.mae.ro/node/51913
https://www.mavcsoport.hu/mavinform/nemzetkozi-utazas/koronavirussal-kapcsolatos-vasuti-valtozasok
https://www.mavcsoport.hu/mavinform/nemzetkozi-utazas/koronavirussal-kapcsolatos-vasuti-valtozasok
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/2019-2020-evi-belfoldi-kozforgalmu-menetrend
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/2019-2020-evi-belfoldi-kozforgalmu-menetrend
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információk szerint jelenleg oda/vissza járatok vannak  az Egyesült Királyságba  
(London, Sheffield); Németországba (München); Franciaországba (Párizs); Svájcba 
(Bázel); Hollandiába (Eindhoven); Oroszországba (Moszkva).   

Romániába lehet utazni az EU-s vagy a nem EU országokból, Romániába induló 
járatok útján, átszállással a budapesti repülőtér tranzit terminálján, mindaddig, amíg 
a légitársaság nem utasítja el a beszállást (mint például a WizzAir és a Ryanair 
esetében).   

AZ ORSZÁGON VALÓ ÁTUTAZÁSRA VONATKOZÓ KIVÉTELEK ÉS ELŐÍRÁSOK:  

A határátlépés csak a következő helyzetekben lehetséges:  

 Azok a külföldi állampolgárok akiknek ideiglenes vagy állandó tartozkodási 
joguk van Magyarországon, egy lakcímkártyával együtt beléphetnek az 
országba.  

 A Magyarországon tartozkodó külföldi állampolgárok elhagyhatják az országot 
a szárazföldi határátkelőkön: a román állampolgárok esetében javasolt a 
https://www.politiadefrontiera.ro/en/traficonline/ weboldal felkeresése az 
aktuális határátkelő helyek és várakozási időről való tájékozodás érdekében.  

 Azok a külföldi állampolgárok (szomszédos államok és Bulgária állampolgárai), 
akik Ausztriából és Szlovéniából kívánnak belépni Magyarországra, 
átutazhatnak Magyarországon is, feltéve, hogy a kilépés biztosított; Ebben a 
tekintetben a magyar hatóságok a szomszédos államok jóváhagyását fogják 
kérni a beutazó személyek tekintetében. Az érintett országok polgárai 21:00 és 
5:00 között használhatják a megjelölt tranzitfolyosókat. 

 A külföldi állampolgároknak joguk van belépni a repülőtéri tranzit területére, 
feltéve, hogy ezt a területet csak a tartózkodási országukba történő beszállás 
céljából használják. 

 Azok  a  magyar állampolgárok akik Magyarországra utaznak haza légi 
határátkelőn, vihetik magukkal a családtagjaikat is, még akkor is ha azok  
külföldi állampolgárok. 

 A teherfuvarozók számára az Ausztriából Magyarországon áthaladó fő 
tranzitút az A4-M1-es autópálya a Nickelsdorf-Hegyeshalom határátkelő 
irányából majd a legközelebbi humanitárius útvonalon. Tekintettel az ezen a 
folyosón lévő  megnövekedett forgalomra és az árufuvarozás fontosságára 
ebben az időszakban, a Heiligenkreuz-Rabafuzes, a Deutschkreuz-Kophaza és a 
Klingenbach-Sopron határátkelőhelyek szintén nyitottak a Magyarország 
irányába beleértve azokat a fuvarokat is amelyek célországa Magyarország.   

 A fuvarozó cégek az autóvezetők rendelkezésére kell bocsássanak egy a 
magyar közlekedési miniszter hivatalos leveléről készült másolatat, amelyet a 
határátkelés során felmutathatnak ha szükséges. A levél elérhető a 
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2020/covid_2020/scrisoare_
ministrul_ungar_al_transporturilor.pdf linken.  

http://www.mae.ro/node/51934#inbox/_blank
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2020/covid_2020/scrisoare_ministrul_ungar_al_transporturilor.pdf
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2020/covid_2020/scrisoare_ministrul_ungar_al_transporturilor.pdf
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 A repülőgépek repülhetnek a magyar légtér felett.  

 Kivételes esetben, a hivatalos küldöttségek belépése Magyarországra vagy az 
országon való átutázás a magyar hatóságok jóváhagyásával történik, előzetes 
információk alapján.  

 A romániai és a magyar határőrizeti hatóságok engedélyezik a határátlátlépést 
Cenad, Nădlac, Turnu, Vărșand, Salonta, Borș, Săcuieni, Urziceni și Petea 
határátkelőknél azon román vagy magyar állampolgársággal rendelkező, a 
határon átnyúló munkavállalok számára akiknek állandó vagy ideiglenes 
lakhelye az országhatáron belüli 30 km-es körzetbe esik. A személyeknek a 
határellenőrzésnél munkaszerződést, tulajdonjogi vagy más egyenértékű 
okmányt kell bemutatniuk, amely igazolja, hogy szakmai érdekben, 
mezőgazdasági tevékenységek végzése vagy élelmiszeripari termékek 
forgalmazása céljából lépik át az államhatárt. A határokon átnyúló 
munkavállalók mentesülnek az otthoni elszigetelés vagy a karantén 
intézkedések alól, ha Magyarországról Romániába belépve nem mutatnak 
COVID-19-hez kapcsolódó tüneteket.  

 A határmenti  térségben ( 30 km sugarú körzet) lakó, HU/SK országok 
valamelyikében dolgozó személyek átlépése a másik ország területére a 
munkáltató által kiállított igazolás alapján történik. 
 

Árúszállítás: 

 A Magyarországon történő átutazás kizárólag csak az autópályán lehetséges 
illetve a határőrség által megjelölt útvonalon.  

 Az átutazás engedélyezése érdekében a határon a gépkocsivezetőknek két cég 
közti szerződést kell felmutatniuk. 

 Nincs súlykorlátozás  
 Magánszemélyként vagy magán személyeknek szállító gépkocsivezetőt nem 

engednek be az országba 
 Azok a külföldi gépkocsivezetők akik a fokozottan veszélyes országokból 

lépnek be Magyarországra árúszállítás vagy berakodás céljából kötelező 14 
napos karaténba kerülnek. A romániai gépkocsivezetők kivételt képeznek ez 
alól, Románia ugyanis nem fokozottan veszélyes ország. Így a Romániából 
érkező járművezetők  nem kerülnek 14 napos karaténba , kivéve ha 
nyilatkoztatot tesznek arról, hogy az elmúlt két hétben fokozottan veszélyes 
országban voltak. A 14 napos karatén ideje alatt a járművezető új szállítást 
hajthat végre  ha egészségügyi állapota lehetővé teszi a jármű biztonságos 
vezetését, illetve nem mutatja betegség tüneteit, és ezt a munkáltató / a 
munkapont vezetője is megállapította. Ilyen körülmények között a 
járművezető csak az illetékes járványügyi hatóság (a döntést meghozó területi 
hivatal) tájékoztatásával hagyhatja el a karanténra kijelölt helyet, és ha a 
berakodás helyétől az előre meghatározott útvonalat követve hagyja el az 
országot.   
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 A járművezetőknek a magyarországi  berakodó/lerakodó munkapontról 
dokumentumot kell felmutassanak. Ha Magyarország csak tranzit országnak 
számít akkor a külföldi berakodó/lerakodó munkapontokat szükséges igazolni.  

 A 3,5 tonnánál kisebb járműveknek a kisteherautó kategóriába kell tartozniuk 
a törzsköny szerint. 

 Csak a járművezető (k) tartózkodhatnak a járműben, más utasok (pl. 
családtag) nélkül.  

 A járművezetőknek csak az áruszállítási útvonalakat szabad használniuk  
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2020/covid_2020/sz%C3%B3
r%C3%B3lap-v5-nyolcnyelv%C5%B1_v%C3%A1ltozat.pdf   

 Az osztrák hatóságok a kamionok és a személygépkocsik részére különálló 
folyósokat fognak  létrehozni ezzel segítve a forgalom gördülékenységét 
Magyarország irányába.  

 A szlovén határ tekintetében, a várakozási idő csökkentése érdekében a Rajka 
és Parassapuszta határátkelők mellett megnyitották a Tornyosnémeti 
határátkelőt is.  

 Határátkelők:   

Ukrán határszakasz:  http://www.police.hu/hu/hirek-es-
informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=ukr%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz  

Román határszakasz: http://www.police.hu/hu/hirek-es-
informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz  

Szerb határszakasz: http://www.police.hu/hu/hirek-es-
informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szerb+hat%C3%A1rszakasz  

Horvát határszakasz: http://www.police.hu/hu/hirek-es-
informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=horv%C3%A1t+hat%C3%A1rszakasz  

Osztrák határszakasz: http://www.police.hu/hu/hirek-es-
informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=osztr%C3%A1k+hat%C3%A1rszakas
z  

Szlovén határszakasz: http://www.police.hu/hu/hirek-es-
informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szlov%C3%A9n+hat%C3%A1rszakas
z  

Szlovák határszakasz: http://www.police.hu/hu/hirek-es-
informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szlov%C3%A1k+hat%C3%A1rszakas
z  

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2020/covid_2020/sz%C3%B3r%C3%B3lap-v5-nyolcnyelv%C5%B1_v%C3%A1ltozat.pdf
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2020/covid_2020/sz%C3%B3r%C3%B3lap-v5-nyolcnyelv%C5%B1_v%C3%A1ltozat.pdf
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=ukr%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=ukr%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szerb+hat%C3%A1rszakasz
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szerb+hat%C3%A1rszakasz
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=horv%C3%A1t+hat%C3%A1rszakasz
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=horv%C3%A1t+hat%C3%A1rszakasz
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=osztr%C3%A1k+hat%C3%A1rszakasz
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=osztr%C3%A1k+hat%C3%A1rszakasz
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=osztr%C3%A1k+hat%C3%A1rszakasz
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szlov%C3%A9n+hat%C3%A1rszakasz
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szlov%C3%A9n+hat%C3%A1rszakasz
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szlov%C3%A9n+hat%C3%A1rszakasz
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szlov%C3%A1k+hat%C3%A1rszakasz
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szlov%C3%A1k+hat%C3%A1rszakasz
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szlov%C3%A1k+hat%C3%A1rszakasz
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További információkat az alábbi elérhetőségeken javasoljuk megtekinteni, 

konzultálni az utazás megkezdése előtt:  

- Romániai külügyminisztérium általános ügyfélszolgálata: 

o http://www.mae.ro/node/51759 

o Telefon: +4021.320.20.20 

o COVID 19 vírussal kapcsolatos tájékoztató 

https://www.mae.ro/node/51917 

- Magyarországon működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o https://budapesta.mae.ro/ 

o Telefon:  +36 1 384 83 94  

További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita 

Megye Tanácsa munkaközösségéhez, a Borboly Csaba elnök úr honlapján 

található elérhetőségeken: https://www.borbolycsaba.ro/  

 

Forrás: http://www.mae.ro/node/51934    

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/hataratlepessel-

kapcsolatos-informaciok  

 

http://www.mae.ro/node/51759
https://www.mae.ro/node/51917
https://budapesta.mae.ro/
https://www.borbolycsaba.ro/
http://www.mae.ro/node/51934
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/hataratlepessel-kapcsolatos-informaciok
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/hataratlepessel-kapcsolatos-informaciok
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	 Romániából Magyarországon keresztül a nyugati államokba: a Nagylak I határátkelő 06.00-24.00 (magyarországi idő szerint) óra között nyitva áll,  azzal a kötelezettséggel, hogy mihamarabb el kell hagyni Magyarország területét.
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	A Nagylak I határátkelő erre a célra 10.00-22.00 (magyarországi idő szerint) óra között nyitva áll,  azzal a kötelezettséggel, hogy mihamarabb el kell hagyni Magyarország területét.
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