
Ügyféltájékoztató 

Karanténkötelezett személy PCR szűrésen történő megjelenése 

időpontjának és helyének bejelentése (COVID-05 és COVID-06), 

Karanténkötelezett személy negatív PCR teszt eredményének beküldése 

karanténkötelezettség alóli jogszabályi mentesülés érdekében (COVID-07 és 

COVID-08), Magyarországra történő belépést megelőző határátlépési 

adatközlés (határátlépési előregisztráció, beutazási engedélykérelem nélkül) 

(COVID-09 és COVID-10) űrlapok benyújtásához 

 

 

Tájékoztatóban szereplő inNOVA űrlapok 

Témacsoport: Járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos beadványok 

Azonosító Űrlap megnevezése 

COVID-05 

Karanténkötelezett személy PCR szűrésen történő megjelenése 

időpontjának és helyének bejelentése (ügyfélkapu\szervezeti tárhely 

regisztrációval rendelkezők részére) 

 

COVID-06 

Karanténkötelezett személy PCR szűrésen történő megjelenése 

időpontjának és helyének bejelentése (bejelentkezés nélkül) 

 

COVID-07 

Karanténkötelezett személy negatív PCR teszt eredményének 

beküldése karanténkötelezettség alóli jogszabályi mentesülés 

érdekében (ügyfélkapu\szervezeti tárhely regisztrációval rendelkezők 

részére) 

COVID-08 

Karanténkötelezett személy negatív PCR teszt eredményének 

beküldése karanténkötelezettség alóli jogszabályi mentesülés 

érdekében (bejelentkezés nélkül) 

COVID-09 

Magyarországra történő belépést megelőző határátlépési adatközlés 

(határátlépési előregisztráció, beutazási engedélykérelem nélkül) 

(ügyfélkapu\szervezeti tárhely regisztrációval rendelkezők részére) 

COVID-10 

Magyarországra történő belépést megelőző határátlépési adatközlés 

(határátlépési előregisztráció, beutazási engedélykérelem 

nélkül)(bejelentkezés nélkül) 

A tájékoztató hatályos 2020. október 28-tól. 
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Az elektronikusan intézhető ügy rövid leírása 

COVID-05 és COVID-06 űrlapok: 

A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi 

intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2020. CIV. évi törvény (a 

továbbiakban: törvény) 6. § (1) bekezdése értelmében – amennyiben a jogszabályi feltételek 

fennállnak – a karanténkötelezett az egészségügyi vizsgálat időpontját legalább az 

egészségügyi vizsgálatot megelőző 24 órával elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról 

vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap, illetve cégkapu vagy ügyfélkapu 

igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség hivatalos honlapján elérhető intelligens 

űrlap kitöltésével és beküldésével magyar vagy angol nyelven a karantén lakás helye szerinti 

rendőrkapitányságnál bejelenti. 

COVID-07 és COVID-08 űrlapok: 

A törvény 6. § (4) bekezdése értelmében amennyiben az egészségügyi vizsgálat eredménye 

alapján a karanténkötelezett kormányrendeletben meghatározottak szerint a hatósági házi 

karantén alól mentesül, akkor az azt igazoló egészségügyi vizsgálat eredményeit elektronikus 

ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap, illetve 

cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség hivatalos 

honlapján elérhető intelligens űrlap kitöltésével és beküldésével magyar vagy angol nyelven 

mutathatja be a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak. 

COVID-09 és COVID-10 űrlapok: 

A törvény 4. §-ának (1) bekezdése alapján a határellenőrzést végző rendőri szerv – a járvány 

terjedésének megelőzésére, illetve a lakosság egészségének védelmére tekintettel a 

karanténkötelezettség ellenőrzése céljából – legkésőbb a karanténkötelezett Magyarországra 

történő belépésekor rögzíti a bekezdésben meghatározott adatokat.  

A Magyarország területére történő belépés gyorsítása, a határellenőrzési feladatok 

adminisztratív terheinek csökkentése érdekében lehetőség van az (1) bekezdésben 

meghatározott adatok, valamint a karanténlakás címének a belépést megelőző 24 órával korábbi 

bejelentésére. Az előzetesen bejelentett adatokat az határellenőrzést végző rendőri szerv a 

határátlépéskor használt okmány adataival összeveti, majd azokat, valamint a Magyarországra 

történő belépés pontos idejét és helyét a belépést követő 8 órán belül a karanténlakás helye 

szerint illetékes rendőrkapitányság részére átadja. 

Ki jogosult az eljárásra? 

COVID-05 és COVID-06 űrlapok: 

A bejelentést a karanténkötelezett, amennyiben rendelkezik az egészségügyi vizsgálatra 

egészségügyi intézmény által biztosított időponttal, személyesen vagy meghatalmazott 

képviselő útján lehet megtenni kizárólag elektronikus úton – elektronikus azonosítást követően 

(COVID-05 űrlap), vagy elektronikus azonosítás nélkül (COVID-06 űrlap) – az 

ugyintezes.police.hu internetes oldalon.  

COVID-07 és COVID-08 űrlapok: 

A karanténkötelezett, amennyiben az egészségügyi vizsgálat eredménye alapján a 

kormányrendeletben meghatározottak szerint mentesül a hatósági házi karantén alól, az 

egészségügyi vizsgálat eredményét személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján küldheti 

meg kizárólag elektronikus úton – elektronikus azonosítást követően (COVID-07 űrlap), vagy 

elektronikus azonosítás nélkül (COVID-08 űrlap) – az ugyintezes.police.hu internetes oldalon. 
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COVID-09 és COVID-10 űrlapok: 

A kérelmet magyar állampolgár, illetve magyar állampolgárral azonos megítélés alá eső nem 

magyar állampolgár személyesen, valamint saját és vele egy háztartásban élő hozzátartozó 

nevében nyújthatja be kizárólag elektronikus úton – elektronikus azonosítást követően 

(COVID-10 űrlap), vagy elektronikus azonosítás nélkül (COVID-09 űrlap) – az 

ugyintezes.police.hu internetes oldalon. 

 

Milyen adatokat kell megadni a kérelemben? 

A) A beadvány beküldésére vonatkozó adatok 

a) A beküldő adatai 

– Viselt név: családi és utónév 

– Születési név: családi és utónév 

– Születési hely 

– Születési idő 

– Anyja neve: családi és utónév 

b) A beadvány beküldésének módja (COVID-05-07-09 űrlapok esetén) 

– Ügyfélkapun keresztül 

– Szervezet tárhelyén keresztül  

c) Képviselet módja  

– Saját névben (COVID-09-10 űrlapok esetén Saját és vele egy háztartásban élő 

hozzátartozói nevében) 

– COVID-05-06-07-08 űrlapok esetén természetes személy meghatalmazottjaként 

d) Elérhetőségek 

– COVID-05-06-07-08 űrlap esetében a karanténkötelezett telefonszáma, e-mail címe 

– COVID-09-10 űrlap esetében a beküldő és vele együtt belépő telefonszáma, e-mail 

címe 

B) Az űrlap adattartalma 

e) COVID-05-06-07-08 űrlapok esetében 

5.1 Elrendelt karantén helye szerinti címzett hatóság (Az illetékes hatóság az ismert 

ügyszám vagy a karantén helye szerint kerül megállapításra, és automatikus kitöltésre): 

– Irányítószám (Település, Megye, Kerület mezők az irányítószám alapján 

automatikusan kitöltésre kerülnek) 

– Közterület 

– Közterület jellege 

– Házszám 

– Épület 



4 
 

– Lépcsőház 

– Emelet 

– Ajtó 

– Helyrajzi szám 

– Egyéb megjelölés 

5.2. Hivatkozási szám: 

COVID-05-06 űrlapok esetében opcionális kitölteni: 

– Hatóságkód 

– Iktatókönyv 

– Főszám 

COVID-07-08 űrlapok esetében kötelező kitölteni: 

– Hatóságkód 

– Főszám 

5.3. A beadvány adatai: 

COVID-05-06 űrlapok esetében a PCR teszten való megjelenésre vonatkozó adatok: 

– A PCR tesztelés helyszíne 

– A tesztelés dátuma 

– A tesztelés időpontja 

– A beadvánnyal kapcsolatos további információk (szabadszöveges mező) 

– Csatolmány (opcionális) 

COVID-07-08 űrlap esetében a PCR teszt eredményére vonatkozó adatok:  

Csatolmány (A negatív eredményt igazoló teszteredményeket (legalább egy darab) 

szükséges a beadvány mellékleteként csatolni) 

Első negatív teszt adatai: 

– Eredmény azonosító száma 

– A tesztelés dátuma 

– A PCR tesztelés helyszíne 

Második negatív teszt adatai: 

– Eredmény azonosító száma 

– A tesztelés dátuma 

– A PCR tesztelés helyszíne 

Egyéb információ: 

– A beadvánnyal kapcsolatos további információk (szabadszöveges mező) 

f) COVID-09-10 űrlapok esetében: 

6.1. A bejelentés adatai: 

– Belépés helye 

– Belépés dátuma 

– Képviselet módja 
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– A bejelentő állampolgársága 

6.2. A bejelentő lakcíme: 

– Ország 

a) Magyarországi lakcím megadása esetén:  

– Irányítószám (Település, Megye, Kerület mezők az irányítószám alapján 

automatikusan kitöltésre kerülnek) 

– Közterület 

– Közterület jellege 

– Házszám 

– Épület 

– Lépcsőház 

– Emelet 

– Ajtó 

– Helyrajzi szám 

– Egyéb megjelölés 

b) Külföldi lakcím megadása esetén: 

– Irányítószám 

– Település 

– Közterület 

6.3. A bejelentő személy további adatai: 

– A határátlépéskor használt útiokmány típusa 

– Az okmány száma 

A Magyarországi tartózkodási hely: 

a) a lakcímmel megegyezik 

b) a lakcímtől eltér 

6.4. Tartózkodási hely: 

– Irányítószám (Település, Megye, Kerület mezők az irányítószám alapján 

automatikusan kitöltésre kerülnek) 

– Közterület 

– Közterület jellege 

– Házszám 

– Épület 

– Lépcsőház 

– Emelet 

– Ajtó 

– Helyrajzi szám 

– Egyéb megjelölés 

A karantén helye eltér a tartózkodási helytől: 
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– igen (Igen válasz esetén a Karantén helye adatainak kitöltése kötelező) 

– nem 

A bejelentővel együtt belépő hozzátartozók: 

– nincsenek, egyedül lépek be 

– vannak, hozzátartozókkal lépek be: („Együtt belépő személyek felvitele” blokkban a 

belépő személyek számával megegyező számban ismételhetően az hozzátartozók 

bejelentővel megegyező adattípusainak megadása kötelező) 

Milyen iratok szükségesek? 

COVID-05 és COVID-06 űrlapok: 

Meghatalmazotti eljárás esetén a meghatalmazás mellékletben csatolandó a beadványhoz. 

COVID-07 és COVID-08 űrlapok: 

Az egészségügyi vizsgálat eredményeinek csatolása kötelező a beadványhoz. 

Meghatalmazotti eljárás esetén a meghatalmazás mellékletben csatolandó a beadványhoz. 

COVID-09 és COVID-10 űrlapok: 

Meghatalmazotti eljárás esetén a meghatalmazás mellékletben csatolandó a beadványhoz. 

 

Milyen költségei vannak az eljárásnak? 

Az eljárásnak nincs költsége. 

Jogorvoslati lehetőség 

A beadványok tekintetében nem értelmezhető a jogorvoslati lehetőség. 

Vonatkozó jogszabályok 

 A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a 

járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi 

CIV. törvény; 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;  

 a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) 

Korm. rendelet. 


