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MAGYARORSZÁG 

Covid-19 közlekedési és tranzit információk 

Frissítés dátuma: 2020. július. 15. 

 

Frissítés (július 15) 

Az alábbi táblázatban összefoglalva található, milyen szabályok érvényesek azokra a 

személyekre, akik kedd éjféltől Romániából Magyarországra akarnak bejutni. Fontos 

tudnivaló, hogy a beutazókat a határon egészségügyi vizsgálatnak vetik alá a magyar 

hatóságok. 

  

Forrás: https://www.maszol.ro   

 

Frissítés (július 13) 

2020. július 15-től 00.00-ig alkalmazandó intézkedések 

 A magyar hatóságok július 12-én bejelentették a Magyarországra való belépés 
feltételeire vonatkozó új intézkedéseket, amelyek 2020. július 15-én, szerdán, 
00:00 órakor lépnek hatályba. 

 A belépési feltételek célja a Magyarországra belépni vágyók származási 
országainak három kategóriába sorolása: a zöld terület - korlátozások 

https://www.maszol.ro/
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nélkül, a sárga terület - korlátozásokkal és a piros terület - belépés nem 
megengedett. 

 Így a magyar hatóságok által nyilvánosan közölt információk szerint Romániát 
felvették a sárga államok listájába. Következésképpen a következő 
rendelkezések vonatkoznak a Romániából Magyarországra belépő 
állampolgárokra: 

- Magyarországra való belépéskor orvosi vizsgálat alá kerülnek, és ha a 
COVID-19 fertőzésre jellemző tünetek mutatkoznak, akkor nem engedik 
meg őket Magyarországra; 

- abban az esetben, ha tünetek nem merülnek fel, kötelesek 14 napig 
karanténba kerülni Magyarország területén (intézményesítéssel vagy 
otthon elszigetelten), és a magyar egészségügyi hatóságok 
nyilvántartásába veszik őket. 

 Ugyanakkor az MFA kijelenti, hogy a magyar hatóságok egyes szomszédos 
állampolgárok számára legfeljebb 24 órán keresztül engedélyezhetnek 
belépést Magyarországra, a határtól legfeljebb 30 kilométer sugarú körben. 

 A romániai idénymunkások beléphetnek a magyar területre is, feltéve, hogy a 
magyar munkáltató elektronikus formát nyújt be az azonosító adataikkal a 
magyar rendõrséghez. Az erre a célra szolgáló határátkelőhelyeket a magyar 
rendőrség vezetése hozza létre. 

A tranzit tekintetében a magyar hatóságok kijelentették, hogy az a következő 
feltételek mellett megengedett: 

• az árutovábbítás időtartama nem haladhatja meg a 24 órát; 

• az emberek nem mutatnak a COVID-19 fertőzés specifikus tüneteit, bizonyíthatják 
az utazás célját, illetve a rendeltetési országba való belépés jogát, esetleges 
tranzitját. 

A tranzitra csak a kijelölt útvonalakon kerül sor, és a magyar rendõrség honlapján 
közzéteszik, pontosan megjelölve a megállási / pihenési helyeket. 

BEJELENTÉSI KORLÁTOZÁSOK A NEMZETI TERÜLETEN 

A következő személyek léphetnek be Magyarország területére a COVID19 
vizsgálatának és az otthoni / lakóhelyi karantén / elszigeteltség vizsgálata nélkül: 

Magyar állampolgárok; 
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Az EU-tagállamok állampolgárai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Horvátország, 
Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, 
Olaszország, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, 
Lengyelország, Portugália, Cseh Köztársaság, Románia, Szlovákia , Szlovénia, 
Spanyolország, Svédország és Magyarország); 

 A schengeni államok állampolgárai (Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc); 

 Szerb állampolgárok kétoldalú megállapodás alapján; 

 A fent említett állampolgárok családtagjai; 

 Ukrán állampolgárok, legfeljebb 24 órán keresztül, a Magyarországgal közös 
határtól számított 30 kilométeres körzetben; 

 Üzleti utazások esetén a japán és a dél-koreai állampolgárok e két országban a 
vállalatok alkalmazottai, ha a társaság szerződéses kapcsolatban áll egy 
magyar társasággal. 

 Indokolt esetben a magyar rendõrség egy harmadik országból érkezõk 
számára egyedi belépési engedélyt adhat ki. A következő okok indokoltnak 
tekinthetők: 

a) közigazgatási vagy bírósági eljárásban való részvétel bíróság vagy intézmény által 
kiállított dokumentum bemutatásával; 

b) üzleti vagy egyéb szakmai tevékenység, amelyet a központi, helyi vagy autonóm 
hatóságok felhívása indokol; 

c) orvosi célokra orvosi levél vagy más orvosi igazolás bemutatásával; 

d) diákok és hallgatók vizsgáin való részvétel, ha az oktatási intézmény ezt a tényt 
igazolással igazolja; 

e) az árufuvarozás területén dolgozó alkalmazottak az országba való belépéskor a 
munkahelyre utaznak (a szállítás indulása), illetve az áruszállítás befejezése után 
visszatérnek az országba, amelyet a munkáltató igazolásával igazolnak; 

f) közeli rokonok temetési ünnepségein való részvétel; 

g) rokon gondozása; 

h) részvétel jelentős nemzetközi jelentőségű sport-, kulturális vagy egyházi 
rendezvényeken; 
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vagy 

i. az a) –h) ponttól eltérő indokolt ok. 

Harmadik országok állampolgárai (EU-n kívüli, EGT-n kívüli államok és azok az 
államok, amelyek még nem kötöttek kétoldalú megállapodásokat Magyarországgal) 
2020. július 4-én, 00:00 óráig indulhatnak át Magyarországon. Átutazási célokra való 
belépés akkor engedélyezett, ha a schengeni határ-ellenőrzési kódexben 
meghatározott kritériumok teljesülnek, és az érintett személyek nem mutatják a 
COVID 19 vírusfertőzés tüneteit. 

A tranzitra vonatkozó kivételek és rendelkezések 

SZEMÉLYFORGALOM 

A tranzitforgalom szabályozása csak az ukrán állampolgárok utazása szempontjából 
releváns, a szomszédos magyar államok között, valamint az EU-n kívüli és az EGT-n 
kívüli állampolgárok számára.  

ÁRUSZÁLLÍTÁS 

 Különleges teherfuvarozási folyosókat jelöltek ki a teherautók számára, 
amelyek Magyarországon haladnak át a szomszédos országokba. A határ 
megnyitását követően ez a rendelkezés csak Ukrajnára vonatkozik. 

 Kedd éjféltől szigorítja a határellenőrzést Magyarország, jelentette be a 
kormány vasárnapi sajtótájékoztatóján Gulyás Gergely Miniszterelnökséget 
vezető miniszter. Az országokat három kategóriába sorolják. A sárga vagy 
piros jelzéssel besorolt országból belépő személyeket a határon egészségügyi 
vizsgálatnak vetik alá, és akár beigazolódik a fertőzés, akár nem, karanténba 
kell vonulnia. Két tesztet végeznek el rajta: ha sárga országból érkezett, és az 
első tesztje negatív, kijöhet a karanténból, vörös országból érkezők esetében 
azonban mindenképpen két negatív teszt kell. 

 A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik az, aki Magyarországon 
állandó tartózkodásra jogosult, családtagjával együtt, ha ezt a jogát okmánnyal 
igazolja, illetve aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 
90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, Magyarország területén való 
tartózkodásra jogosító érvényes engedélyével, és az erről szóló okmányt 
belépéskor bemutatja. A rendelet hatálya nem terjed ki arra a személyre, aki a 
Magyarországra való belépéskor hitelt érdemlően igazolja, hogy a 
határátlépésre jelentkezés napját megelőző hat hónapon belül a COVID–19 
betegségen átesett. 
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A sárga országokból érkező nem magyar állampolgároknak akkor is 14 napos 
hatósági karanténba kell vonulniuk, ha a határon elvégzett vizsgálat során nem 
merül fel a fertőzés gyanúja. Ha felmerül, nem léphetnek be Magyarország 
területére. 

A külföldi állampolgárok nem léphetik át a határt, ha vörös jelzéssel ellátott 
országból érkeznek. 

Ha a külföldi állampolgár a Magyarországra történő belépést megelőző öt 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 a SARS-
CoV-2 koronavírust a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem mutatták ki, akkor 
nem szükséges a járványügyi megfigyelés. 

A magyar kormány augusztus 1-ig vállalja a tesztek költségeit, ezt követően 
mindenkinek magának kell vállalnia. A tranziforgalomra és az árukereskedelemre 
nem vonatkoznak az új szabályok. 

Az országok listáját újra és újra felül fogják vizsgálni, jelenleg a következő besorolás 
érvényes: 

 Sárga: Bulgária, Románia, Portugália, Svédország, Egyesült Királyság, Norvégia, 
Oroszország, Szerbia, Japán, Kína, USA. 

 Vörös: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Fehéroroszország, Koszovó, Észak-
Macedónia, Moldova, Montenegró, Ukrajna. 

Forrás: MTI 

 
Határátkelők:  
 
Magyarország-Románia 
 
Május 29-én, reggel 7.00 órától a határátlépés 24/24 órában lehetséges a 
Magyarországra való utazás vagy a Magyarországon a Nyugat-Európai országokba 
való utazás tekintetében.  
11 határátkelőn lehetséges a ki és be utazás.  
 
Személyforgalom és teherforgalom: 

 PETEA-CSENGERSIMA 
 URZICENI-VÁLLAJ 
 VALEA LUI MIHAI-NYIRÁBRÁNY 
 BORŞ-ÁRTÁND 



RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

 VĂRŞAND-GYULA 
 TURNU-BATTONYA 
 NAGYLAK I. 
 NAGYLAK II. 

Határon átnyuló munkások: 

 SALONTA-MÉHKERÉK 
 SĂCUIENI-LÉTAVÉRTES 
 CENAD –KISZOMBOR: 

 
 

MAGYARORSZÁG- AUSZTRIA 

HEGYESHALOM-NICKELSDORF (autópálya) 

 magyar állampolgárok; 

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

 átutazás céljából, naponta 00.00-24.00 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 

 

MAGYARORSZÁG-SZLOVÁKIA 

RAJKA-RUSOVCE M15 

 magyar állampolgárok; 

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

 átutazás céljával, naponta 00.00-24.00 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 
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MAGYARORSZÁG-SZLOVÉNIA 

TORNYISZENTMIKLOS-PINCE (M70) 

 magyar állampolgárok; 

 átutazás céljával, naponta 00.00-24.00 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 

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

 
 
 
 
Frissítés (május 22)  
 

Határátkelők az országba való belépés vagy átutazás tekintetében:  

MAGYARORSZÁG-ROMÁNIA 

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

 román állampolgárok Magyarországról történő vagy nemzetközi tranzitból 
történő beutazása; 

 román állampolgárok kiutazása a Nyugat-Európai országokba 
Magyarországon keresztül. Erre naponta 07.00-01.00 óra között van 
lehetőség; 

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

 mezőgazdasági szezonmunkások be- és kiutazása (a magyar gazdák 
kérésére kiutazó csoportok; megszabott feltételek mellett)  

 május 21-én, 07.00 órától kezdődően engedélyezett a román 
állampolgárok számára a Budapesti Liszt Ferenc reptérre/reptérről való 
személyszállítás ( személygépkocsi, autóbusz). Azok a román állampolgárok 

http://www.mae.ro/node/51934
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akik a budapesti repteret beszállásra használják, átutazás céljával 
beléphetnek Magyarország területére, ezt munkanapokon 07.00-01.00 óra 
között tehetik meg, hétvégén és hivatalos ünnepnapokon 24/24 órában.   

2. NAGYLAK II. (AUTÓPÁLYA)  

 a román állampolgárok nemzetközi tranzitból történő beutazása, 10 
főnél nagyobb mikróbuszok/távolsági buszok,  

 nemzetközi árúszállítás 

 10 főnél nagyobb mikróbuszok/távolsáhi buszok illetve a román 
állampolgárok a Nyugat-Európai országokba történő utazása, naponta 
07.00-01.00 óra között 

3. CENAD –KISZOMBOR: 

 nemzetközi árúszállítás 7,5 t 

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

 mezőgazdasági szezonmunkások be- és kiutazása (a magyar gazdák 
kérésére kiutazó csoportok; megszabott feltételek mellett)  

 nemzetközi tranzitban (átutazóban) lévő román állampolgárok nem 
használhatják ezt a határátkelőt. 

4. TURNU-BATTONYA 

 román állampolgárok Magyarországról történő vagy nemzetközi 
tranzitból történő beutazása ;  

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

 mezőgazdasági szezonmunkások be- és kiutazása (a magyar gazdák 
kérésére kiutazó csoportok; megszabott feltételek mellett)  

  

5. VĂRŞAND-GYULA 

 román állampolgárok Magyarországról történő vagy nemzetközi 
tranzitból történő beutazása;  

 nemzetközi árúszállítás 

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

 mezőgazdasági szezonmunkások be- és kiutazása (a magyar gazdák 
kérésére kiutazó csoportok; megszabott feltételek mellett)  
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6. SALONTA-MÉHKERÉK 

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

 mezőgazdasági szezonmunkások be- és kiutazása (a magyar 
gazdák kérésére kiutazó csoportok; megszabott feltételek mellett)  

 nemzetközi tranzitban (átutazóban) lévő román állampolgárok 
nem használhatják ezt a határátkelőt 

7. BORŞ-ÁRTÁND 

 román állampolgárok Magyarországról történő vagy nemzetközi 
tranzitból történő beutazása, belértve az 10 főnél nagyobb 
autóbuszokat és mikróbuszokat 

 román állampolgárok kiutazása a Nyugat-Európai országokba 
Magyarországon keresztül. Erre naponta 07.00-01.00 óra között van 
lehetőség, beleértve a 10 főnél nagyobb autóbuszokat és 
mikróbuszokat 

 mezőgazdasági szezonmunkások be- és kiutazása (a magyar gazdák 
kérésére kiutazó csoportok; megszabott feltételek mellett)  

 nemzetközi árúszállítás 

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

 május 21-én, 06.00 órától kezdődően engedélyezett a román 
állampolgárok számára a Budapesti Liszt Ferenc reptérre/reptérről 
való személyszállítás ( személygépkocsi, autóbusz, mikróbusz). Azok 
a román állampolgárok akik a budapesti repteret beszállásra 
használják, átutazás céljával beléphetnek Magyarország területére, 
ezt munkanapokon 07.00-01.00 óra között tehetik meg, hétvégén és 
hivatalos ünnepnapokon 24/24 órában. 

 Nemzetközi árúszállítás   

8. SĂCUIENI-LÉTAVÉRTES 

 mezőgazdasági szezonmunkások be- és kiutazása (a magyar gazdák 
kérésére kiutazó csoportok; megszabott feltételek mellett)  

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

 nyitvatartás naponta 06.00-22.00 óra között 

9. VALEA LUI MIHAI-NYIRÁBRÁNY 

 vasúti árúszállítás 
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 román állampolgárok Magyarországról történő vagy nemzetközi 
tranzitból történő beutazása   

 mezőgazdasági szezonmunkások be- és kiutazása (a magyar 
gazdák kérésére kiutazó csoportok; megszabott feltételek mellett)  

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

  

10. URZICENI-VÁLLAJ 

 román állampolgárok Magyarországról történő vagy nemzetközi 
tranzitból történő beutazása   

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

 mezőgazdasági szezonmunkások be- és kiutazása (a magyar gazdák 
kérésére kiutazó csoportok; megszabott feltételek mellett)  

 

11. PETEA-CSENGERSIMA 

 nemzetközi árúszállítás 

 román állampolgárok Magyarországról történő vagy nemzetközi 
tranzitból történő beutazása   

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

 mezőgazdasági szezonmunkások be- és kiutazása (a magyar gazdák 
kérésére kiutazó csoportok; megszabott feltételek mellett)  

Közlekedési információk a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre 
vonatkozóan 

 Új intézkedéseket vezettek be a román állampolgárok - autók, buszok, 
minibuszok - személyszállításával kapcsolatban a budapesti Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtérre és repülőrérről. A járművezetők és az utasok 
mentesülnek a karantén alól Magyarország területén, az utazás során az előre 
meghatározott tranzitfolyosót kell követniük, és csak az útvonal megjelölt 
pontjain szabad megálljanak. 

 A budapesti Liszt Ferenc repülőtérre érkező / onnan induló utasokat szállító 
sofőröknek a határátkelőhelyről való belépéstől számított 24 órán belül el kell 
hagyniuk a Magyarország területét az előre meghatározott folyosón. 

 Az állampolgárok átutazási célú belépésének feltétele, hogy orvosi vizsgálaton 
essenek át, a COVID-fertőzés gyanújának kizárására, illetve megfeleljenek a 
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schengeni határ-ellenőrzési kódexben foglalt  belépési és utazási 
feltételeknek.  

 A sofőröknek  szükséges igazolniuk az utazás célját menetlevéllel vagy más 
dokumentummal amelyből kitűnik, hogy az utasoknak érvényes repülőjegyük 
van és a célországba való belépésük biztosított. 

   

.     

 
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/. 
 

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
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Forrás: Poliția de Frontieră Română 
https://www.facebook.com/229279457118243/posts/3039427672770060/  

 

 

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.  

https://www.facebook.com/229279457118243/posts/3039427672770060/
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 Azok a magyar állampolgárok akik a veszélyzónákból érkeznek (Olaszország, 
Kína, Dél-Korea, Irán és Izrael) beléphetnek az ország területére a karatén 
szabályok betartásával.  

 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 

2. 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)          

12. 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 

13. TURNU-BATTONYA 

 csak magyar állampolgárok;  

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

14. VĂRŞAND-GYULA 

 csak magyar állampolgárok;  

 nemzetközi árúszállítás 

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

15. SALONTA-MÉHKERÉK 



RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

 magyar állampolgárok; 

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

16. BORŞ-ÁRTÁND 

 csak magyar állampolgárok;  

 nemzetközi árúszállítás 

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

17. 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 

18. VALEA LUI MIHAI-NYIRÁBRÁNY 

 vasúti árúszállítás   

19. URZICENI-VÁLLAJ 

 csak magyar állampolgárok;  

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

20. 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 
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 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 

 

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 
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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:   

 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. 
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Április 24-től kezdve, a magyar hatóságok lehetővé tették a nyugati államokba való 
átutazást Romániából Magyarországon keresztül abban az esetben ha a román 
állampolgárok:  

 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 

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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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.   

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.  

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
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 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 
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 

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
http://www.mae.ro/node/51934#inbox/_blank
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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.  

 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 

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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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.   

 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  

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
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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  

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  
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