
Ügyféltájékoztató 

Államhatáron történő beutazáshoz szükséges méltányossági kérelem, 

valamint az erre irányuló döntéssel szembeni fellebbezés benyújtásához  

Tájékoztatóban szereplő inNOVA űrlapok 

Témacsoport: Államhatáron történő beutazáshoz méltányossági kérelem 

Azonosító Űrlap megnevezése 

COVID-01 
Méltányossági kérelem beutazáshoz (ügyfélkapu\cégkapu 

regisztrációval rendelkezők részére) 

COVID-02 Méltányossági kérelem beutazáshoz (bejelentkezés nélkül) 

COVID-03 
Fellebbezés Magyarországra történő beutazási kérelem elbírálása 

tárgyában hozott döntéssel szemben (bejelentkezés nélkül) 

COVID-04 

Fellebbezés Magyarországra történő beutazási kérelem elbírálása 

tárgyában hozott döntéssel szemben (ügyfélkapu\cégkapu 

regisztrációval rendelkezők részére) 

A tájékoztató hatályos 2020. július 15-től. 

 

Az elektronikusan intézhető ügyek rövid leírása 

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (1) bekezdése értelmében a Magyarország területére történő 

tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi 

repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság a (2) 

bekezdésben meghatározott belépési célok esetében kérelemre felmentést adhat a belépési 

tilalom alól. 

A rendőri szerv határozatával szemben fellebbezésnek van helye, amelyet a rendőri szerv 

irányítását ellátó megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bírál el. 

Az R. 7. § (3) és (7) bekezdések alapján a kérelem, valamint a fellebbezés kizárólag 

elektronikus úton magyar, illetve angol nyelven terjeszthető elő. 

 

Ki jogosult az eljárásra? 

A kérelmet az R. 1. § (1)-(4) bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel, külföldről érkező nem 

magyar állampolgár személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján nyújthatja be, kizárólag 

elektronikus úton – elektronikus azonosítást követően (COVID-01 űrlap), vagy elektronikus 

azonosítás nélkül (COVID-02 űrlap) – az ugyintezes.police.hu internetes oldalon.  
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A fellebbezést az R. 1. § (1)-(4) bekezdésének rendelkezéseire figyelemmel, külföldről érkező 

nem magyar állampolgár személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján terjesztheti elő a 

döntést hozó hatóságnál, kizárólag elektronikus úton – elektronikus azonosítást követően 

(COVID-03 űrlap), vagy elektronikus azonosítás nélkül (COVID-04 űrlap) – az 

ugyintezes.police.hu internetes oldalon. 

 

Milyen adatokat kell megadni a kérelemben? 

a) A beadvány beküldésére vonatkozó adatok: 

– Vezeték és utónév, 

– születési név, 

– születési hely, 

– születési idő, 

– anyja neve. 

b) A beadvány beküldésének módja: 

– elektronikus azonosítás (ügyfélkapu\cégkapu) igénybevételével, 

– azonosítás\bejelentkezés nélkül 

elektronikus űrlapon. 

c) A beküldő elérhetőségei: 

– telefonszám, 

– e-mail cím, 

d) A kérelem alapadatai: 

– képviselet módja, 

– belépés céljának megjelölése, 

– kérelem leírása, 

– belépés időpontja, 

– a belépés helye, 

– a belépés módja, 

– a becsatolt mellékletek típusa, 

– a kérelemmel érintett személyek száma. 

e) A beutazó személyek lakcíme: 

– ország,  

– irányítószám,  

– település,  

– megye, 

– kerület, 

– közterület,  

– a közterület jellege,  

– házszám, 

– lépcsőház,  



3 
 

– emelet,  

– ajtó, 

– helyrajzi szám. 

f) A bejelentő személy további adatai 

– állampolgársága, 

– azonosító okmány típusa, 

– az okmány száma, 

– további okmány típusa, 

– egyéb okmány, 

– okmány száma, 

– irányítószám,  

– település,  

– megye, 

– kerület, 

– közterület,  

– a közterület jellege,  

– házszám, 

– lépcsőház,  

– emelet,  

– ajtó, 

– helyrajzi szám, 

– a karantén helye. 

g) Együtt belépő személyek adatai: 

– a belépő személy tartózkodási helye eltér a belépő személy tartózkodási helyétől, 

– állampolgársága, 

– vezeték és utónév, 

– születési név, 

– születési hely, 

– születési idő, 

– anyja neve, 

– azonosító okmány típusa, 

– az okmány száma, 

– további okmány típusa, 

– egyéb okmány, 

– okmány száma, 

– a karantén helye eltér a tartózkodási helytől. 

Milyen iratok szükségesek? 

Szükséges: 

a) a Magyarországra történő beutazáshoz szükséges érvényes okmány,  

b) az R. 7. § (2) bekezdés szerinti, a belépés célját igazoló dokumentum, 

c) meghatalmazott útján történő eljárás esetén a meghatalmazás. 

A fenti feltételeken túl a schengeni külső határon belépésre jelentkező személynek rendelkeznie 

kell a Schengeni határ-ellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel.  
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Milyen költségei vannak az eljárásnak? 

Az eljárásnak nincs költsége. 

Jogorvoslati lehetőség 

A beutazási kérelmek (COVID-01, COVID-02) tárgyában hozott döntés ellen fellebbezésnek 

(COVID-03, COVID-04) van helye. 

Vonatkozó jogszabályok 

 a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. 

rendelet; 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény; 

 a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény; 

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény. 


