


Csongrád megye határátkelőhelyei
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Szerb viszonylat Román viszonylat
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Illetékességi terület: 4 262,68 km2

Határszakasz hossza: 129,6 km

• Szárazföldi: 96,8 km

• Vízi: 32,8 km

Népesség: 424 849 fő

Települések: 60

Megyeszékhely: Szeged



Veszélyhelyzet idejére vonatkozó 
jogszabályok

 a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet

 az egészség és az élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság

helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos

rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet

 a különös méltányossági jog gyakorlásának rendjéről szóló 194/2020.

(V. 11.) Korm. rendelet

 az országos rendőrfőkapitány 29000/12535-1/2020. ált. számú

határozata

 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/399 rendelete (2016.

március 9.) a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós

kódexéről (Schengeni határ-ellenőrzési kódex)

2020. május 21-én hatályos



A veszélyhelyzet ideje alatt működő 
határátkelőhelyek

4

Röszke autópálya határátkelőhely Kiszombor közúti határátkelőhely Nagylak közúti határátkelőhely

Csanádpalota autópálya határátkelőhely

2020. május 21-én hatályos



Teherforgalom

A teherforgalom a kijelölt „korridoron” keresztül közlekedhet,

Csongrád megye tekintetében Csanádpalota- és Röszke autópálya

határátkelőhelyeken, valamint 7,5 tonna súlyhatárig Kiszombor közúti

határátkelőhelyen léphet át.

2020. május 21-én hatályos



Személyforgalom

A személyforgalomra vonatkozó általános szabályok:

1. A magyar állampolgár vagy azzal egy tekintet alá eső, állandó tartózkodásra

jogosult EGT-állampolgár belépésre jogosult, és

 a COVID-19 fertőzés gyanúja esetén kijelölt karanténba;

 COVID-19 fertőzés gyanúja hiányában 14 napra hatósági házi karanténba

kerül.

2. A nem magyar állampolgár nem léphet be, kivéve:

 ingázás céljából a szomszéd országok állampolgárai;

 humanitárius célból történő tranzitáthaladás érdekében a szomszédos

állammal kötött megállapodásban megjelölt államok polgárai, ha

rendelkeznek a belépés általános (Schengeni határ-ellenőrzési Kódex) és

különös feltételeivel (célország által előírt).

2020. május 21-én hatályos



Személyforgalom 

 a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti célú utazás esetén, amennyiben a külföldi

személy a Cseh Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Koreai Köztársaság, a

Németországi Szövetségi Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Szlovák

Köztársaság területéről érkezett, az adott ország állampolgára és valószínűsíti az

üzleti célú utazás tényét;

 az agrárágazat munkaerőigényének biztosítása céljából a szomszédos országokból

érkező, a szomszédos állam állampolgárai vagy magyarországi lakóhellyel nem

rendelkező magyar állampolgárok;

 különös méltánylást érdemlő esetben a rendészeti országos rendőrfőkapitány-

helyettes által adott felmentés, illetve egyedi magatartási szabály megállapítása.

A koronavírus-járványra tekintettel elrendelt veszélyhelyzetben a határátlépés

biztosítása érdekében hozott különös intézkedések mellett az Európai Parlament és a

Tanács (EU) 2016/399 rendelete 6. Cikk (1) bekezdésében meghatározott általános

belépési feltételeket is teljesíteni kell.

2020. május 21-én hatályos



Az ingázásra vonatkozó előírások

 Csak szomszédos országok állampolgárai és magyar állampolgárok részére

biztosított lehetőség!

 Az ingázási célú határátlépés feltétele:

 Az államhatártól számítva meghatározott távolságon belül lakóhely vagy

tartózkodási hely:

o 30 km Magyarország – Szlovákia, Magyarország – Románia,

Magyarország – Horvátország, Magyarország – Szlovénia;

o 50 km Magyarország – Szerbia;

o területi korlátozás nélkül Magyarország – Ausztria, ÉS

 a másik állam területén történő munkavégzési cél megfelelő igazolása

(konjunktív feltételek).

 Az átlépés során minden személynek át kell esnie helyszíni

egészségügyi vizsgálaton.

COVID-19 fertőzés gyanúja esetén:

o Ha magyar vagy külföldi állampolgárnál nem merül fel a fertőzés

gyanúja – beléptethető.

o Ha felmerül a fertőzés gyanúja, karantén elrendelése.

o Ha külföldi állampolgárnál felmerül a fertőzés gyanúja – nem

léptethető be.2020. május 21-én hatályos



Az ingázásra vonatkozó előírások

 Az ingázási célú határátlépés feltétele (folytatás):

 A másik állam területén folytatott egészségügyi kezelés igénybevétele

(igazolni kell, pl. beutalóval).

 Mezőgazdasági munkavégzési cél – másik állam területén lévő földtulajdon

igazolása.

Magyarország és Románia közötti ingázás különös szabályai (30 km-en belül):

 bejelentett lakcím és munkahely;

 munkavégzés vagy egészségügyi ellátás igénybevétele céljából;

 lakcímkártya és munkáltatói igazolás szükséges; vagy

 egészségügyi beutalóval kell rendelkezni.

Magyarország és Szerbia közötti ingázás különös szabályai (50 km-en belül):

 Röszke autópálya-, Tompa és Hercegszántó közúti határátkelőhelyek;

 lakcímkártya és munkáltató igazolás szükséges.

 50 km-en belül a szomszéd állam területén lévő földterület tulajdon- vagy

használati jogának igazolása.

2020. május 21-én hatályos



Az ingázásra vonatkozó előírások

Magyarország - Horvátország/Szlovénia közötti ingázás különös szabályai

(30 km-en belül):

 lakcímkártya és munkáltatói igazolás szükséges;

 a szomszéd állam területén lévő földterület tulajdon- vagy használati jogának

igazolása.

Magyarország és Ausztria közötti ingázás különös szabályai (nincs területi korlát!):

 munkáltatói igazolás szükséges;

 területi korlátozás nélkül a szomszéd állam területén lévő földterület tulajdon-

vagy használati jogának igazolása;

 tanulók és hallgatók, ha ezen jogviszonyukat hitelt érdemlően igazolják.

2020. május 21-én hatályos

A magyar fél további feltétele, hogy a magyar munkáltató által kiállított igazolást

a foglalkoztatás helye szerint illetékes foglalkoztatási szerv (járási hivatal)

hitelesítse!



Az agrárágazat munkaerőigényének biztosítása céljából az 
ágazatban dolgozók csoportos határátlépésére vonatkozó 

szabályok

2020. május 21-én hatályos

Kizárólag a román és az ukrán határszakaszon van lehetőség az alábbi

határátkelőhelyeken:

Ukrán határszakasz:

 Záhony közúti határátkelőhely

Román határszakasz:

 Kiszombor (kiszomborhrk@csongrad.police.hu)

 Nagylak (munkavegzes.nagylakhrk@csongrad.police.hu)

 Battonya

 Gyula

 Méhkerék

 Ártánd

 Létavértes

 Vállaj

 Csengersima

közúti határátkelőhelyek.



Az agrárágazat munkaerőigényének biztosítása céljából az 
ágazatban dolgozók csoportos határátlépésére vonatkozó 

szabályok

 A munkáltató kötelessége, hogy a tervezett határátlépés előtt legalább 48 órával

megküldje a 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 4/B. § (3) bekezdésében meghatározott

tartalommal ellátott kérelmet és mellékleteit a határátlépés tervezett helye szerinti

határrendészeti kirendeltségnek a Rendőrség honlapján közzétett e-mail címére.

 A munkavállalók beléptetését a kérelem beérkezése, illetve a hiánypótlás

megérkezésétől számított 48 óra elteltével hajtja végre a Rendőrség.

 Kizárólag csoportosan (minimum 3 fő) és a munkáltató által szervezetten történhet a

munkavállalók határátléptetése és a meghatározott munkavégzési- vagy szálláshelyre

történő utaztatása.

 A határátlépés során helyszíni egészségügyi vizsgálatra kerül sor.

 A határátlépés megtagadására kerül sor, amennyiben a kérelem hiányos, illetve a

kérelmező a hiánypótlásban megjelölt adatokat a hatóság számára nem küldi meg,

illetve az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját állapítja meg.

 A határátlépés során teljesíteni kell továbbá, a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 6.

Cikkében foglalt általános beutazási és tartózkodási feltételeket.
2020. május 21-én hatályos



Az agrárágazat munkaerőigényének biztosítása céljából az 
ágazatban dolgozók csoportos határátlépésére vonatkozó 

szabályok

A határátlépés speciális feltételei:

 A munkáltatónak a munkavállalók hazautazásának megszervezése során is értesítési

kötelezettsége van a belépés helye szerinti határrendészeti kirendeltség irányába, melyet

a tervezett határátlépés előtt legalább 48 órával kell megtenni.

 Abban az esetben, ha jelentős számú, egyidejű csoportos átlépéssel kapcsolatos

bejelentés érkezik, az érintett határrendészeti kirendeltség – a beérkezett értesítések

időrendi sorrendje szerint – jogosult a tervezetthez képest egyéb időpontot

meghatározni a határátlépés végrehajtására.

 A magántulajdonú gépjármű parkolása a határátkelőhely területén nem engedélyezett.

 A munkavállaló egyénileg, saját gépjárművel nem utazhat be Magyarországra

munkavégzés céljából.

 18 év alatti személy beléptetése csak az Országos Rendőr-főkapitányság engedélyével

hajtható végre. Alapesetben munkavégzési célból a fiatalkorú beléptetése nem

engedélyezett, családok esetében sem.

2020. május 21-én hatályos



Tranzitáthaladás céljából történő 
határátlépés

A Nyugat-Európából történő tranzitáláshoz Hegyeshalom, Rajka és Tornyiszentmiklós 

határátkelőhelyen van lehetőség naponta 20.00–12.00 óra között. 

A kilépés:

 a román és a moldáv állampolgárok részére kizárólag Ártánd és Nagylak közúti 

határátkelőhelyen;

 a bolgár állampolgárok részére kizárólag Nagylak közúti határátkelőhelyen;

 az ukrán állampolgárok részére kizárólag Záhony közúti határátkelőhelyen;

 a szlovén és a horvát állampolgárok részére valamennyi, a hazájuk irányába nyitva 

tartó határátkelőhelyen lehetséges.

2020. május 21-én hatályos



A hazatérő szerb állampolgárok részére az alábbi tranzitálási lehetőség biztosított:

 2020. április 13-án, majd azt követően (a szerb fél által bevezetett kijárási korlátozások

függvényében) naponta 00.00 és 05.00 óra közötti hegyeshalmi belépéssel;

 a kijelölt tranzitútvonalon (M1-M0-M5), a legszükségesebb esetben, csak a kijelölt

pihenő- és üzemanyagtöltő helyeken történő megállással;

 Röszke autópálya határátkelőhelyen történő kilépéssel.

Tranzitáthaladás céljából történő 
határátlépés

2020. május 21-én hatályos



Nyugat-európai úti céllal a nem magyar állampolgárok, valamint hazatérés céljából az

uniós állampolgárok tranzitálás céljából kizárólag az alábbi határátkelőhelyeken

léphetnek be Magyarország területére (a meghatározott tranzitútvonalon keresztül a lehető

legrövidebb időn belül el kell hagyniuk Magyarország területét):

 Románia területéről Nagylak közúti határátkelőhelyen (naponta 06.00 és 24.00 óra

között;

 Szerbia területéről Röszke autópálya határátkelőhelyen (naponta 10.00 és 22.00 óra

között);

 Ukrajna területéről Záhony közúti határátkelőhelyen (naponta 10.00 és 22.00 óra

között).

Az általános belépési feltételek:

 a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak és COVID-19 fertőzés gyanúja

nem állapítható meg;

 rendelkeznek a schengeni határ-ellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel, és

 hitelt érdemlően igazolják, hogy a célországba történő belépésük biztosított.

Tranzitáthaladás céljából történő 
határátlépés

2020. május 21-én hatályos



Méltányossági kérelem

A rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes különös méltánylást érdemlő esetben, illetve

egyedi magatartási szabály megállapításával felmentést adhat:

 nem magyar állampolgár belépésére vonatkozó általános tilalom alól;

 a magyar állampolgár vagy azzal egy tekintet alá eső, állandó tartózkodásra jogosult

EGT-állampolgár esetében a belépésre vonatkozó szabályok alkalmazása alól.

A kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő!

A kérelem magyar nyelven nyújtható be.

Amennyiben a beutazásra ugyanabban az időpontban kerül sor és a beutazás indoka

azonos, úgy az érintett személyek meghatalmazásának csatolása esetén egy meghatalmazott

több személy nevében egy kérelmet terjeszthet elő.

Azonos okból és időpontban történő határátlépés esetében a kérelmezővel egy

háztartásban élő közeli hozzátartozók tekintetében elegendő egy kérelmet benyújtani.



Méltányossági kérelem

A kérelemben valószínűsíteni kell a különös méltánylást érdemlő körülményeket, meg kell

nevezni az érintett személyazonosításra alkalmas, az államhatár átlépéséhez felhasználni

kívánt okmányt és meg kell adni az okmány azonosító számát, valamint a kérelemhez csatolni

kell:

 amennyiben az a kérelem indokára figyelemmel lehetséges, a kérelem különös méltánylást

érdemlő elbírálásának indokát igazoló irat másolatát;

 meghatalmazott útján történő eljárás esetén a meghatalmazást.



Méltányossági kérelem

Különös méltánylást érdemlő körülményként értékelhető, ha a kérelmező igazolja, hogy a

belépés célja:

 a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy

hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel;

 olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, amelyek indokoltságát központi

kormányzati igazgatási szerv, önálló szabályozó szerv vagy autonóm államigazgatási szerv

meghívó levelével igazolja;

 az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi

ellátás igénybevétele;

 hallgatói vagy tanulói jogviszony alapján fennálló vizsgakötelezettség teljesítése,

amennyiben ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja;

 a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás

személyforgalomban, amelynek célja a fuvarfeladat kiinduló pontjára (munkavégzés

megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően

személyforgalomban történő hazatérés, amennyiben ezt a munkáltató által kiállított

igazolás tanúsítja;

 közeli hozzátartozó temetésén történő részvétel.



Méltányossági kérelem

A kérelem kizárólag:

a) elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött

elektronikus űrlap beküldésével,

b) cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség

internetes honlapján elérhető intelligens űrlap kitöltésével és beküldésével

nyújtható be.

A kérelem megalapozottságának igazolása érdekében az ahhoz benyújtott irat eredeti

példányát a Magyarország területére történő belépéskor az érintett köteles a rendőr

felhívására bemutatni.



Kiszombor közúti határátkelőhely
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Határátkelőhely nyitva tartása: 00.00-24.00

Engedélyezett utasforgalmi kategóriák:

Belépő személyforgalomban magyar állampolgár.

Nemzetközi teherforgalom 7,5 t korlátozással.

Nyitvatartási idő alatt 30-30 km-es távolságon belül azon román és magyar

állampolgárok, akik munkáltatói igazolással, illetve lakcímet igazoló irattal

rendelkeznek, vagy egészségügyi ellátási céllal érkeznek. (INGÁZÓK)

Az agrárágazat munkaerőigényének biztosítása céljából az agrárágazatban 

dolgozó román és magyar állampolgárok csoportos határátlépése (a tervezett 

határátlépést megelőzően legalább 48 órával korábban - a vonatkozó szabályok 

szerint - jelezni kell a kiszomborhrk@csongrad.police.hu email címen).

2020. május 21-én hatályos

mailto:kiszomborhrk@csongrad.police.hu


Nagylak közúti határátkelőhely
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Határátkelőhely nyitva tartása: 00.00-24.00

Engedélyezett utasforgalmi kategóriák:

Belépő személyforgalomban csak magyar állampolgár.

Nyugat-európai úti céllal a nem magyar állampolgárok, valamint hazatérés céljából az uniós 

állampolgárok kizárólag tranzitálás céljából naponta 06.00-24.00 óra között.

Nyitvatartási idő alatt 30-30 km-es távolságon belül azon román és magyar állampolgárok, 

akik munkáltatói igazolással, illetve lakcímet igazoló irattal rendelkeznek, vagy egészségügyi 

ellátási céllal érkeznek. (INGÁZÓK)

Az agrárágazat munkaerőigényének biztosítása céljából az agrárágazatban dolgozó román és

magyar állampolgárok csoportos határátlépése (a tervezett határátlépést megelőzően

legalább 48 órával korábban - a vonatkozó szabályok szerint - jelezni kell a

munkavegzes.nagylakhrk@csograd.police.hu email címen).

2020. május 21-én hatályos

mailto:munkavegzes.nagylakhrk@csograd.police.hu


Csanádpalota autópálya határátkelőhely
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Határátkelőhely nyitva tartása: 00.00-24.00

Engedélyezett utasforgalmi kategóriák:

- Teherforgalom

- Személyforgalom csak eseti jelleggel az alábbi feltételek fennállása esetén:

- Nagylak közúti határátkelőhelyen a személyforgalomban jelentős várakozás

alakul ki,

- a román fél hozzájárul a személyforgalom átirányításához,

- az okot adó körülmény megszűnéséig.
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Határátkelőhely nyitva tartása: 00.00-24.00

Engedélyezett utasforgalmi kategóriák:

Belépő személyforgalomban magyar állampolgár.

Nemzetközi teherforgalom.

Nyugat-európai úti céllal a nem magyar állampolgárok, valamint hazatérés céljából az

uniós állampolgárok kizárólag tranzitálás céljából naponta 10.00-22.00 óra között.

50-50 km-es távolságon belül azon szerb és magyar állampolgárok, akik munkáltatói

igazolással, illetve lakcímet igazoló irattal rendelkeznek, vagy az 50 km-en belül

megművelt földterület tulajdonjogát/használati jogát igazolni tudják. (INGÁZÓK)
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Forgalmi adatok
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Hasznos linkek, közérdekű információk

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

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

information

http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/meltanyossagi-kerelem-

magyarorszagra-torteno-beutazashoz

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/tajekoztatas-information
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/meltanyossagi-kerelem-magyarorszagra-torteno-beutazashoz
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Összefoglalás

Magyarországra személyforgalomban nem magyar állampolgárok nem léphetnek be, 

kivéve:

 Tranzitáthaladás érdekében

 Ingázási célból

 Üzleti célú utazás (kapcsolt vállalkozás) esetén

 Agrárágazat munkaerőigényének biztosítása céljából (román, ukrán határszakasz)

 Különös méltánylást érdemlő esetben (ORFK engedéllyel)

A belépés előfeltétele a fenti valamennyi esetben, hogy az érintett személyek:

 a belépéskor alávetik magukat egészségügyi vizsgálatnak és COVID-19 fertőzés 

gyanúja nem állapítható meg,

 rendelkeznek a schengeni határ-ellenőrzés kódexben előírt beutazási feltételekkel, és

 hitelt érdemlően igazolják, hogy a célországba történő belépésük biztosított.

2020. május 21-én hatályos



dr. Terbe Roland r. százados

mb. határrendészeti osztályvezető

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság

Határrendészeti Osztály

Telefon: (+36-62) 562-400


