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Ország: Magyarország  

Közlekedési feltételek 

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)?  

- NEM  

- Szeptember 1-től kezdve március 15-ig külföldi állampolgár nem léphet be az 

ország területére 

 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

- IGEN 

 

Kivételt képeznek a belépési korlátozások alól: Korlátozás nélkül utazhat Magyarországra az adott személy állampolgárságtól 

függetlenül: 

 a teherforgalomban történő határátlépés során, 

 a diplomata, a külügyi szolgálati, a szolgálati, a hajós szolgálati útlevéllel 

belépésre jelentkező személyek, 

 a magánútlevéllel, valamint az egyéb úti okmánnyal végrehajtott hivatalos 

látogatás céljából belépésre jelentkező személyek (a hivatalos célt okirattal 
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igazolni kell), 

 aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a 

határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 

betegségen átesett. 

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 kérelemre felmentést adhat. A kérelmet  csak 

elektronikusan lehet igényelni, magyar vagy angol nyelven az 

https://ugyintezes.police.hu/en/home  oldalon.  

A rendőri szerv engedélyezheti a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés 

célja: 

- közigazgatási vagy bírósági eljárásban való részvétel egy bíróság vagy intézmény 

által kiállított dokumentum bemutatásával;  

- üzleti vagy egyéb szakmai tevékenység végzése, amelyet a központi, a helyi 

hatóságok vagy az önálló közigazgatás által kiadott meghívás indokol; 

- ha a magyarországi tartózkodást orvosi célok indokolják, orvosi levél vagy más 

orvosi igazolás bemutatásával; 

https://ugyintezes.police.hu/en/home
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- a tanulók és hallgatók vizsgán való részvétele, ha az oktatási intézmény ezt 

bizonyítja igazolással;  

- mentességeket lehet adni az árufuvarozás területén dolgozó munkavállalók 

számára is, ha az országba történő belépés a munkahelyre történő utazásra 

vonatkozik (szállítás indulása), illetve az áruk szállításának a munkáltató által 

igazolt visszatérése után az országba; 

- közeli hozzátartozók ünnepségen való részvételért (házasság, elhalálozás, 

keresztség); 

- rokonok gondozása, a magyar polgári törvénykönyv V. cikke szerint; 

- a sport, kultúra vagy vallás területén zajló nemzetközi rendezvényeken való 

részvétel; 

- egyébb indokolt esetekben.   

A méltányossági kérelmet a rendőrség visszautasíthatja ha:  

 kétség merül fel a Magyarországra való belépés valódi céljával kapcsolatban 

 Járványügyi, közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági kockázatot jelent a belépni 
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kívánó személy 

A méltányossági kérelmet megalapozó dokumentumokat eredetileg be kell nyújtani a 

magyar határőrizeti hatóságoknak az országba való belépés napján.    

Üzleti célú utazás feltételei:  

- a külföldi állampolgárok korlátozások nélkül beléphetnek az országba, 

kereskedelmi vagy gazdasági tevékenység végzése céljából, ha ezt a belépéskor 

igazolják. Ezzel kapcsolatban az üzletemberek igazoló dokumentumokat 

mutatnak be, amelyek igazolják az utazás célját. Az utazás számos formát ölthet 

(kereskedelmi tárgyalások, kiállításon való részvétel, nyersanyagok vásárlása 

stb.), így a beutazó szervezetnek, egy (a vállalat nevében aláírt) dokumentumban 

igazolnia kell, hogy a beutazás kereskedelmi vagy gazdasági célból történik, a 

konkrét ok megjelölésével. A fenti okirat kiállításának érdekében az alábbi 

igazolás-minta alkalmazandó 

(http://www.police.hu/sites/default/files/Igazol%C3%A1s%20%C3%BCzleti%20va

gy%20gazdas%C3%A1gi%20c%C3%A9l%C3%BA%20beutaz%C3%A1shoz%20-

%20Certificate%20for%20business%20travellers.pdf) , amely hiánytalan kitöltése 

és belépéskor eredetben történő bemutatása esetén az üzleti és gazdasági cél 
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ellenőrzése gördülékenyebbé válik. 

A kulturális és sporteseményeken való részvétel feltételei:  

1. Külföldi állampolgár Magyarország területén szervezett nemzetközi 

sporteseményen az alábbi feltételekkel vehet részt ( NEM NÉZŐKÉNT):    

- a Magyarországon megrendezésre kerülő sportrendezvény hivatalos szervezője 

által, névre szólóan kiadott meghívólevéllel rendelkező személy; 

- a magyarországi sportszervezet vagy országos sportági szakszövetség 

meghívására érkezik; 

- versenyengedéllyel rendelkező versenyző 

- sportszakember, valamint a sportrendezvény lebonyolításában közreműködő 

személy. 

A Magyarország területén megrendezésre kerülő kulturális rendezvényen külföldi 

állampolgár résztvehet ha az esemény: 

            a.)fellépője, 
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            b.)technikai személyzetének a tagja. 

Magyarország területére beléphet, ha a Magyarországra történő belépést megelőző 5 

napon belül, legalább 48 órás különbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi 

szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – 

eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 

koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. 

Fentiektől eltérően a személy akkor is beléphet Magyarország területére, ha a 

sporteseményt, a sportrendezvényt, illetve a kulturális rendezvényt megelőző 3 napon 

belül, egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, 

molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - eredményét tartalmazó, magyar 

vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a 

vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. 

2. A nemzetközi sportesemények és kulturális események nézőiként a beutazáskor 

az alábbi feltételekkel:   

- egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek a tűrésére köteles, 

- köteles bemutatni a nemzetközi sportesemény vagy a kulturális rendezvény 
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megtekintésére feljogosító részvételi jegyet, és 

-  a belépést megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai 

szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - 

eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 

koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. 

A Magyarország területén tartózkodó személy köteles Magyarország területét a belépést 

követő 72 órán belül elhagyni. 

 Nem léptethető be Magyarország területére a néző, ha 

a) az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg; 

b) a részvételi jegyet nem mutatja be, vagy 

c) a részvételi jegy hitelességével kapcsolatban kétség merül fel.  

Rendelkezések a határ 30 km-es körzetébe való beutazásról:  

- A magyar hatóságok engedélyezik a szomszédos országokból való beutazást 

Magyarországra, a határ 30 km-es körzetébe, maximum 24 órás ott 
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tartozkodással.  

Rendelkezések a szezonmunkások tekintetében: 

- A Romániából érkező szezonmunkások belépése is engedélyezett, azzal a 

feltétellel, hogy a munkaadó egy, az adataikat tartalmazó nyomtatványt nyújt be 

a magyar rendőrséghez. Erre a célra szolgáló határátkelőhelyek megnevezése a 

magyar rendőrség által történik. 

Az újonnan bevezetett intézkedések nem befolyásolják az áru forgalmat.  

-  

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

- NEM 

- Tesztkötelezettség van a nemzetközi sporteseményeken és kulturális 

rendezvényeken való részvételre. Bővebb információk a 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-

hireink/hatarrendeszet/utazok-figyelmebe-ajanljuk-a-valtozasokat linken 

olvashatók. 

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

- IGEN, 10 napos karatén vagy hatósági házi karantén  

- Lehetőség van felmentés kérésére a karantén alól. Az erre vonatkozó feltételek 

bővebben a http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/utazok-figyelmebe-ajanljuk-a-valtozasokat
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/utazok-figyelmebe-ajanljuk-a-valtozasokat
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/utazok-figyelmebe-ajanljuk-a-valtozasokat
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hireink/hatarrendeszet/utazok-figyelmebe-ajanljuk-a-valtozasokat linken 

olvashatók. 

Kötelező úti okmányok? - Méltányossági kérelem az országba való beutázás engedélyezéséhez 

- Igazolás az üzleti célú utazások esetén 

Az országból Romániába való visszatérés 

feltételei? 

- IGEN: Magyarországból Romániába visszatérő személyek 14 napos karanténba 

kell lépjenek, a román hatóságok által közzétett és 2021.02.20-án hatályba lépett, 

magas epidemiológiai kockázattal rendelkező országok / területek listája szerint. 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

- IGEN 

Milyen tranzit útvonalak használhatóak? Az átutazás, a magyar rendőrség honlapján közzétett útvonalon lehetséges, (a 

pihenőhelyek is megjelöltek): (http://www.police.hu/hu/hirek-es-

informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz )   

 

A román állampolgárok számára az alábbi határátkelőken van lehetőség az 

beutazásra/átutazásra:  

BORS II- NAGYKEREKI, nemzetközi személy és árúforgalom 

PETEA – CSENGERSIMA, nemzetközi személy és árúforgalom (tranzit); 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/utazok-figyelmebe-ajanljuk-a-valtozasokat
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
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URZICENI – VÁLLAJ, nemzetközi személyforgalom (tranzit); 

VALEA LUI MIHAI – NYÍRÁBRÁNY, nemzetközi személy és árúforgalom (tranzit) 

BORŞ – ÁRTÁND, nemzetközi személy és árúforgalom (tranzit) 

VĂRŞAND – GYULA, nemzetközi személy és árúforgalom (tranzit) 

TURNU – BATONYA, nemzetközi személy és árúforgalom (tranzit) 

NĂDLAC – NAGYLAK, nemzetközi személy és árúforgalom (tranzit) 

NĂDLAC 2 (autostradă) – CSANÁDPALOTA, nemzetközi személy és árúforgalom (tranzit). 

CURTICI-LOKOSHAZA – vasúti személy és árúforgalom 

SZALONTA –MÉHKERÉK- vasúti személyforgalom  

A tranzitálás során milyen intézkedésekre 

szükséges odafigyelni? (pl. csak kijelölt 

helyeken lehet megállni, mennyi ideig lehet 

egy pihenőben tartózkodni, mennyi idő áll 

rendelkezésre az országon való áthaladásra) 

- Az országon való átutazáshoz NEM szükséges Covid 19 teszt.  

- Az alábbi feltételek mellett megengedett:  

o Az országon való átutazás nem haladhatja meg a 24 órát 

o Az átutazó személyek tünetmentesek 
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- Egy dokumentum bemutatása amelyből látszik az utazás célja és a célország, 

valamint az, hogy a személy beléphet a célországba. 

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

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

https://reopen.europa.eu/ 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-

hireink/hatarrendeszet/utazok-figyelmebe-ajanljuk-a-valtozasokat  

Általános intézkedések 

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? Veszélyhelyzet: IGEN   

 Este nyolc és reggel öt között kijárási tilalom lép életbe, este 8-ra haza kell érni. A 

kijárási tilalom alól csak a munkába járás és a rendkívüli események jelentenek 

kivételt; 

 Minden gyülekezés tilos; 

 Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott csak az étel elvitele 

céljából lehet tartózkodni.  

 Az üzletek - a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével - este 7 óráig 

maradhatnak nyitva és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb 

reggel 5 órakor nyithatnak ki.  

 A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett 

http://www.mae.ro/node/51934
https://reopen.europa.eu/
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/utazok-figyelmebe-ajanljuk-a-valtozasokat
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/utazok-figyelmebe-ajanljuk-a-valtozasokat
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vendégeket fogadhatnak. 

 Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ide értve a kulturális eseményeket. A 

vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg. 

A Kormány felkéri a vallási közösségeket, hogy a szertartásaik során a magatartási 

szabályokat az általános szabályokkal összhangban határozzák meg; 

 Magán és családi rendezvények (például: születésnap) 10 főig megtarthatóak; 

 Esküvőket csak lakodalom nélkül lehet megtartani. Az egyházi és polgári 

szertartásokon csak a lebonyolításban részt vevők, illetve a családtagok közül a 

szülők, a testvérek és a tanúk vehetnek részt; 

 Temetéseket legfeljebb 50 fővel tarthatnak; 

 A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. Az egyéni szabadtéri 

sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint 

versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak; 

 A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a 

fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat és 

állatkerteket, korcsolyapályákat;  

 Az iskolák online tanulási módban működnek, mind a VIII-XII. osztályos diákok, 

mind a felsőoktatási intézmények (egyetemek, főiskolák stb.); 

 Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsődék dolgozóit és a szociális intézményben 
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dolgozókat - külön kormányrendeletben foglaltak szerint - hetente tesztelni kell; 

 A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok 

továbbra is érvényesek, azzal, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes 

közterületein a maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a polgármester 

feladata. Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a 

maszk viselése továbbra sem kötelező; 

 szigorították a maszk viselésére vonatkozó szabályokat, a kötelezettséget 

meghosszabbították, így a maszkviselés a nyílt helyeken is kötelező. 

Emberi Erőforrások Minisztériuma:  

November 10-től elrendelték a halasztható műtétek felfüggesztését. 

(https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kasler-miklos-elrendelte-halaszthato-mutetek-

felfuggeszteset-keddtol)  

 

- 1,5 m társadalmi távolságtartás 

- Kötelező maszkhasználat vásárláskor, tömegközlekedési eszközökön, taxikban, 

várótermekben stb. Kivétel a 6 éven aluli gyerekek.  

Melyek az érvényben lévő lazítások? Emberi Erőforrások Minisztériuma: a veszélyhelyzet időtartama alatt lejáró szakorvosi 

javaslatok érvényesek maradnak a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig. 

(https://koronavirus.gov.hu/cikkek/ujabb-konnyitest-vezet-be-az-emmi-veszelyhelyzet-

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kasler-miklos-elrendelte-halaszthato-mutetek-felfuggeszteset-keddtol
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kasler-miklos-elrendelte-halaszthato-mutetek-felfuggeszteset-keddtol
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/ujabb-konnyitest-vezet-be-az-emmi-veszelyhelyzet-megszunese-utan-meg-90-napig-ervenyesek
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megszunese-utan-meg-90-napig-ervenyesek)  

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM):  

- A közúti áruszállítás zavartalansága érdekében a nehéz tehergépkocsik 

határozatlan ideig hétvégi korlátozás nélkül közlekedhetnek a magyar utakon. 

(https://koronavirus.gov.hu/cikkek/hetvegi-kamionstopot-visszavonasig-

feloldotta-az-itm )  

- Rugalmassabbá válnak a távmunka szabályai a veszélyhezet idején: a 

veszélyhelyzet időtartama alatt a munkáltatók és a munkavállalók a Munka 

törvénykönyve távmunkavégzésre vonatkozó előírásaitól eltérően is 

megállapodhatnak. (https://koronavirus.gov.hu/cikkek/itm-rugalmasabba-valnak-

tavmunka-szabalyai-veszelyhelyzet-idejen )  

 

Ismét meghosszabítja a kormány a lejárt okmányok érvényességét: a november 4-e után 

lejáró igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig még 

használhatók maradnak. Ugyanez vonatkozik azokra az okmányokra is, amelyek a tavaszi 

veszélyhelyzet idején, 2020. március 11. és július 3. között jártak le, de akkor 

meghosszabbította a kormány az érvényességüket. 

(https://koronavirus.gov.hu/cikkek/miniszterelnokseg-ismet-meghosszabbitja-kormany-

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/ujabb-konnyitest-vezet-be-az-emmi-veszelyhelyzet-megszunese-utan-meg-90-napig-ervenyesek
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/hetvegi-kamionstopot-visszavonasig-feloldotta-az-itm
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/hetvegi-kamionstopot-visszavonasig-feloldotta-az-itm
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/itm-rugalmasabba-valnak-tavmunka-szabalyai-veszelyhelyzet-idejen
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/itm-rugalmasabba-valnak-tavmunka-szabalyai-veszelyhelyzet-idejen
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/miniszterelnokseg-ismet-meghosszabbitja-kormany-lejart-okmanyok-ervenyesseget
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lejart-okmanyok-ervenyesseget )  

 

Gazdasági intézkedések A kormány döntése alapján június 30-ig meghosszabbítják a Diákhitel Plusz igénylési 

határidejét. A kamatmentes és szabad felhasználású Diákhitel Pluszt minden olyan, aktív 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgár igényelheti, maximum félmillió 

forint összegben, aki még nem töltötte be az 55. életévét. 

(https://koronavirus.gov.hu/cikkek/junius-30-ig-meghosszabbitjak-diakhitel-plusz-

igenylesi-hataridejet ) 

Novák Katalin a családokért felelős tárca nélküli miniszter: Január elsejétől bővülnek a 

lehetőségek az otthonteremtési program keretein belül: például az, hogy a tetőtér beépítéshez a 

teljes összegű csokot fel lehet majd venni a többgenerációs együttélés megkönnyítésére -, de a 

kormány csökkenti az új építésű ingatlanok áfáját 27-ről 5 százalékra, ráadásul ezt az áfát is 

visszaigényelhetik azok, akik csokkal vásárolnak új otthont. Illetve a kormány elengedi az illetéket 

mindenkinek, aki csokkal vásárol.  

(https://koronavirus.gov.hu/cikkek/novak-az-otthonteremtes-csaladtamogatasok-egyik-

legfontosabb-eleme)  

Novák Katalin a családokért felelős tárca nélküli miniszter: megszavazta az Országgyűlés a 

csecsemőgondozási díj (csed) emelését, az új építésű ingatlanok áfacsökkentését és a családi 

otthonteremtési kedvezménnyel (csok) vásárolt ingatlanok illetékmentességét 

(https://koronavirus.gov.hu/cikkek/novak-megszavazta-az-orszaggyules-csed-emeleset-lakasafa-

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/miniszterelnokseg-ismet-meghosszabbitja-kormany-lejart-okmanyok-ervenyesseget
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/junius-30-ig-meghosszabbitjak-diakhitel-plusz-igenylesi-hataridejet
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/junius-30-ig-meghosszabbitjak-diakhitel-plusz-igenylesi-hataridejet
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/novak-az-otthonteremtes-csaladtamogatasok-egyik-legfontosabb-eleme
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/novak-az-otthonteremtes-csaladtamogatasok-egyik-legfontosabb-eleme
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/novak-megszavazta-az-orszaggyules-csed-emeleset-lakasafa-csokkenteset-es-az
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csokkenteset-es-az)  

Gazdaságvédelmi Operatív Törzs: hat pontos pénzügyi csomagot fogadott el az Operatív 

Törzs, ezek mindegyike egyszerűbbé, olcsóbbá, és gyorsabbá teszi a pénzügyek intézését 

(https://koronavirus.gov.hu/cikkek/varga-mihaly-hatpontos-penzugyi-csomagot-fogadott-el-az-

operativ-torzs)  

 

Pénzügyminisztérium: a kormány 40 milliárdról 80 milliárd forintra emeli a Nagyvállalati 

Beruházási Támogatási program idei keretét (https://koronavirus.gov.hu/cikkek/varga-mihaly-

megduplazzak-nagyvallalati-beruhazasi-tamogatasi-program-idei-keretet )  

 

A digitalis oktatásban tanulóknak ingyen internet használatot biztosítanak 

(https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-ingyen-internet-jon-digitalis-oktatasban-

tanuloknak)  

 

Pénzügyminisztérium:  

Valószínűleg tovább bővítik az egészségipari program keretét ( Forrás: 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/pm-valoszinuleg-bovitik-az-egeszsegipari-tamogatasi-

program-keretet )  

Pénzügyminisztérium:  

Újabb támogatások az Egészségipari támogatási programban ( Forrás: 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/novak-megszavazta-az-orszaggyules-csed-emeleset-lakasafa-csokkenteset-es-az
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/varga-mihaly-hatpontos-penzugyi-csomagot-fogadott-el-az-operativ-torzs
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/varga-mihaly-hatpontos-penzugyi-csomagot-fogadott-el-az-operativ-torzs
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/varga-mihaly-megduplazzak-nagyvallalati-beruhazasi-tamogatasi-program-idei-keretet
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/varga-mihaly-megduplazzak-nagyvallalati-beruhazasi-tamogatasi-program-idei-keretet
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-ingyen-internet-jon-digitalis-oktatasban-tanuloknak
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-ingyen-internet-jon-digitalis-oktatasban-tanuloknak
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/pm-valoszinuleg-bovitik-az-egeszsegipari-tamogatasi-program-keretet
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/pm-valoszinuleg-bovitik-az-egeszsegipari-tamogatasi-program-keretet
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https://koronavirus.gov.hu/cikkek/varga-mihaly-ujabb-tamogatasok-az-egeszsegipari-

tamogatasi-programban)  

 

Külgazdasági és Külügyminisztérium:  

 újabb 155 milliárd forintot kaphatnak a beruházásokra a vállalkozások. (Forrás: 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/szijjarto-peter-ujabb-155-milliard-forintot-

kaphatnak-beruhazasokra-vallalkozasok ) 

 újabb egymilliárd forinttal megemelik a kis- és közepes vállalkozások külpiacra 

jutási támogatásának keretösszegét, amely így hárommilliárd forintra nő (Forrás: 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/szijjarto-egymilliarddal-no-kkv-k-kulpiacra-

jutasi-tamogatasanak-keretosszege )  

 

A koronavírus-világjárvány jelentős gazdasági hatása által érintett polgárok és 

vállalkozások megsegítését célzó magyarországi támogatási intézkedésekről, bővebben: 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-

economy-during-coronavirus-pandemic/state-aid-cases/hungary_hu  

 

Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere bővítette a Covid-ellátásba bevont 

intézmények körét. Újabb hat vidéki kórház fogad a jövőben Covid-betegeket: a váci 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/varga-mihaly-ujabb-tamogatasok-az-egeszsegipari-tamogatasi-programban
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/varga-mihaly-ujabb-tamogatasok-az-egeszsegipari-tamogatasi-programban
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/szijjarto-peter-ujabb-155-milliard-forintot-kaphatnak-beruhazasokra-vallalkozasok
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/szijjarto-peter-ujabb-155-milliard-forintot-kaphatnak-beruhazasokra-vallalkozasok
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/szijjarto-egymilliarddal-no-kkv-k-kulpiacra-jutasi-tamogatasanak-keretosszege
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/szijjarto-egymilliarddal-no-kkv-k-kulpiacra-jutasi-tamogatasanak-keretosszege
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic/state-aid-cases/hungary_hu
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic/state-aid-cases/hungary_hu
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Jávorszky Ödön Kórház, a ceglédi Toldy Ferenc Kórház, az esztergomi Vaszary Kolos 

Kórház, a hatvani Albert Schweitzer Kórház, a Bajai Szent Rókus Kórház és az Orosházi 

Kórház. Ezeknek az intézményeknek az összes finanszírozott ágyszámuk 20 %-ával kell 

felkészülniük a COVID-betegek ellátására.  

Forrás: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kasler-miklos-bovitette-covid-ellatasba-

bevont-intezmenyek-koret  

 

A koronavírus-járvány alatt sem enged a családok támogatásából a kormány. Januártól 

teljes illetékmentességet élvez mindenki, aki családi otthonteremtési kedvezménnyel 

(csok) vásárol ingatlant - közölte Novák Katalin a családokért felelős tárca nélküli 

miniszter kedden Facebook-oldalán.  

Forrás: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/novak-januartol-illetekmentesseget-elveznek-

csokkal-ingatlant-vasarlok  

Az Országgyűlés kedden 2021. június 30-ig meghosszabbította a koronavírus-járvány 

miatt bevezetett törlesztési moratóriumot egyes kiemelt társadalmi csoportoknak és 

pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozásoknak.  

Forrás: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/meghosszabbitottak-torlesztesi-moratoriumot  

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) tájékoztatása szerint a 

gazdaságvédelmi akciótervben meghirdetett bértámogatásokkal mintegy 280 ezer 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kasler-miklos-bovitette-covid-ellatasba-bevont-intezmenyek-koret
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/kasler-miklos-bovitette-covid-ellatasba-bevont-intezmenyek-koret
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/novak-januartol-illetekmentesseget-elveznek-csokkal-ingatlant-vasarlok
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/novak-januartol-illetekmentesseget-elveznek-csokkal-ingatlant-vasarlok
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/meghosszabbitottak-torlesztesi-moratoriumot
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munkavállalón segített a kormány 

Forrás: https://koronavirus.gov.hu/cikkek/itm-meg-mindig-tobb-tizezer-munkahelyet-

vedenek-gazdasagvedelmi-akcioterv-bertamogatasai  

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) összesen több mint 12 milliárd forint 

forrásigénnyel indított programot az alacsony iskolai végzettségű és a fiatal álláskeresők 

iránti munkaerő-piaci kereslet élénkítése érdekében. A Vállalkozások munkaerő 

támogatása program mintegy 25 ezer álláskeresőt juttathat munkalehetőséghez. A 

támogatást gyorsan és egyszerűen, elektronikus úton, egyetlen oldalnyi kérelem 

kitöltésével vehetik igénybe a munkaadók.  

Forrás: https://koronavirus.gov.hu 

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.: 

https://www.kormany.hu;  

https://koronavirus.gov.hu;  

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries    

Hasznos telefonszámok:  

- Romániai külügyminisztérium általános ügyfélszolgálata: 

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

o Telefon: +4021.320.20.20 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/itm-meg-mindig-tobb-tizezer-munkahelyet-vedenek-gazdasagvedelmi-akcioterv-bertamogatasai
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/itm-meg-mindig-tobb-tizezer-munkahelyet-vedenek-gazdasagvedelmi-akcioterv-bertamogatasai
https://koronavirus.gov.hu/
https://www.kormany.hu/
https://koronavirus.gov.hu/
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
http://www.mae.ro/node/51759
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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: 

o https://www.borbolycsaba.ro/ 

 

 

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

