Zöld,
sárga,
besorolások jelentése

piros

Mit jelentenek a színek, hogy egyes országok zöld, sárga vagy
piros besorolás alá esnek? Mikor kell hatósági házi karanténba
vonulni, és hogy lehet előzetesen, vagy utólag felmentést
nyerni alóla?
Zöld

Alacsony fertőzöttségű, alacsony kockázatú országok. Az adott
ország
területéről
korlátozás
nélkül
beléphetünk
Magyarországra. Nincs házi karantén kötelezettség, nem kell
bemutatni negatív tesztet. Esetleges szúrópróba szerű
egészségügyi vizsgálat alá vethetnek alá.
Sárga és piros besorolású országok

Sárga vagy piros besorolású országból Magyarországra
belépéskor egészségügyi vizsgálat tűrésére vagyunk kötelesek.
Ha felmerül a fertőzés gyanúja, kórházi karanténba
kerülhetünk. Ha nem merül fel a fertőzés gyanúja, akkor is 14
napos házi karanténra vagyunk kötelezettek. A határon hatósági
házi karantén elrendeléséről szóló tájékoztatót kapunk, és
piros cédulát, melyet kötelesek vagyunk a lakásunk vagy a
házunk bejáratára kiragasztani A házi karantén betartását a
rendőrség ellenőrzi. A karantén a 14. nap éjfélig tart.
Utólagos mentesítés: Amennyiben valaki mentesülni szeretne a
hatósági házi karantén alól, akkor a magyarországi
lakóhely/tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal

kerületi vagy járási hivatalának népegészségügyi osztályánál
lehet kérelmezni a hatósági házi karantén alóli mentesítést,
3000 Ft illeték megfizetése mellett. A kérelmet Ügyfélkapun,
ill. az epapir.gov.hu-n keresztül lehet beadni, vagy pedig
kézbesítő (pl. családtag) viheti be.
A hatósági házi karantén alóli mentesítéshez PCR-tesztet kell
elvégeztetni. Sárga jelölésű ország esetén már 1 db negatív,
piros jelölésű ország esetén 2 db negatív PCR-teszt esetén
oldható fel a karantén. Augusztus 1-től a teszt már nem
ingyenes, és azt nem a háziorvosnál kell kedvezményezni, és
már nem a mentők végzik. Teszt egészségügyi szolgáltatóknál
végezhető, és az ő díjaikat kell kifizetni. Az ár 30-32 ezer
Ft általában, de egyes helyeken ennél jóval magasabb, tehát
érdeklődjünk az árakról is időpontkéréskor! A tesztet végző
egészségügyi szolgáltatók listája ITT található.
A tesztvégzés helyszínére az eljutást úgy lehet megoldani,
hogy a kérelem benyújtását követően a házi karantén alól való
felmentést kérelmező kap egy rendelkezést, amelynek birtokában
a tesztelés idejére elhagyhatja a karantént és felkeresheti az
általa választott mintavételi helyet. A mintavételi helyre
utazáshoz tömegközlekedési eszközt nem lehet igénybe venni, és
előzetesen egyeztetett időpontban, maszkban kell érkezni.
Az egészségügyi szolgáltatótól az eredményeket e-mailben, vagy
az EESZT felületén (akik rendelkeznek Ügyfélkapuval) keresztül
megkapjuk. Az eredményeket (lehetőleg elektronikusan) meg kell
küldeni a kormányhivatal kerületi vagy járási hivatal
népegészségügyi osztálya felé. Negatív teszt esetén a hatóság
határozat formájában a mentesítést kiadja, és második tesztre
kötelez. Második teszt sárga jelzésű ország esetében is
kötelező, a különbség a piros országhoz képest, hogy sárga
besorolású országból érkezést követően az 1. teszt után
elhagyhatjuk a karantént, míg piros országból csak a 2. után.
Mentesítés egyből határátlépés után: Ha a Magyarországra
belépést megelőző 5 napban legalább 48 óra időkülönbséggel, az

egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő (orr- és
torokváladékból vett mintából készülő PCR-teszt), két negatív
koronavírus-tesztet tudunk hitelt érdemlően felmutatni, ezt
magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolni, akkor mentesülünk
a karantén alól.
Az a magyar állampolgár is mentesül a járványügyi megfigyelés
alól, aki a Magyarországra való belépés során hitelt
érdemlően, angol vagy magyar nyelvű okirattal igazolni tudja,
hogy a határátlépést megelőző 6 hónapon belül a COVID-19
betegségen átesett.
Nem magyar állampolgár zöld jelzésű országból ugyanúgy
beléphet Magyarország területére, mint a magyar állampolgárok.
Piros jelzésű országból a nem magyar állampolgár nem léphet be
Magyarország területére, kivéve különös méltánylást érdemlő
esetben, ez esetben, ha ezt a belépés helye szerinti illetékes
rendőri szerv (a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér esetében a
XVIII. kerületi rendőrkapitányság az illetékes) kedvezően
elbírálja, ha nem merül fel a fertőzés gyanúja, beléphet, és
14 napos hatósági házi karanténra kötelezett. A méltányossági
kérelmet elektronikus úton ITT lehet beadni külföldi
állampolgárnak, vagy az ő számára. Sárga jelzésű országból
való belépés esetén a nem magyar állampolgár tartózkodási
helyén (szálloda, azok lakása/háza, akik vendégül látják)
tudja letölteni a karantént. A magyar állampolgároknál leírt
módon, tesztekkel a külföldi állampolgár is mentesülhet a
karantén alól, tehát ahogy a zöld, úgy a sárga besorolású
országok esetén is ugyanazok a szabályok, mint a magyar
állampolgárok esetében. Ugyanakkor, fertőzés gyanúja esetén,
nem magyar állampolgára sárga jelzésű országból sem léphet be
Magyarország területére.

További információk
Lehetőség van arra, hogy országokon, régiókon belül is

különböző beutazási zónákat jelöljenek ki. Egyelőre még
nincs ilyen, de ha lesz, azt a térképen, és a listában
megjelenítjük. Hogy országon belül honnan tér haza az
utazó, arról az ő nyilatkozata a mérvadó, ill.
cellainformációkat nézhetnek.
Az országok besorolása változhat. Ezeket szerdánként
vizsgálják felül, de más napokon is változtathatnak. A
szerdai változtatások péntektől szoktak életbe lépni.
A kiindulási ország számít. Tehát, ha valaki a zöld
Görögországból indul haza, a sárga Szerbián keresztül,
akkor nem kell karanténba vonulnia, ugyanakkor csak
tranzitutakon közlekedhet. Ha viszont pl. a sárga
jelzésű Nagy-Britanniából, de Ausztrián keresztül, pl.
Ausztriába repülve, a magyar határt a zöld Ausztriánál
átlépve, akkor már kötelező a karantén. A kiinduló
ország kapcsán az utazó nyilatkozata
cellainformációkat nézhetnek.

dönt,

ill.

További információkat kapni, kérdéseket feltenni a
hivatalos koronavírus információs csatornákon lehet:
koronavirus(kukac)bm.gov.hu,
06-80-277-455,
06-80-277-456. Az ingyenes információs vonalak 0-24
óráig hívhatok,
ingyenesen.
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