
COVID-19 logisztikai járványügyi megoldás típusai Elérhetőség Nyelv Szervezet Kapcsolattartó e-mail Telefonszám

Érvényben lévő áruforgalmi korlátozások világszerte - dinamikusan 

frissülő, letölthető excel file
http://exporthungary.gov.hu/ magyar KKM n.a. exportkoord@mfa.gov.hu n.a.

Magyar Logisztikai Egyesület információs platformja magyar 

tranzitútvonalakról
http://mle.hu/magyarorszag-teruleten-kijelolt-tranzitutvonalak/ magyar MLE n.a. n.a. +361/4846407

Európai államok közúti fuvarozást érintő járványügyi 

intézkedéseinek gyűjtőhelye
https://nit.hu/index.php/2014-02-27-11-34-43/egyeb-hirek/1536-gyorstajekoztato-az-egyes-eu-tagallamok-kozuti-fuvarozast-erinto-jarvanyugyi-intezkedeseirolmagyar NIT Hungary Dittel Gágor nit@nit.hu

+3630/9005543 

+361/2645040/301 mellék

Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének folyamatosan frissülő hazai 

és nemzetközi járványügyi korlátozásbeli információs platformja
https://www.mkfe.hu/hu/mediamenu/hirek/belf%C3%B6ldi-h%C3%ADrek/10286-koronavirus.htmlmagyar MKFE n.a. posta@mkfe.hu +3612520688/220 mellék

EU kamionstop mentességi adatbázis https://www.mkfe.hu/hu/mediamenu/hirek/k%C3%BClf%C3%B6ldi-h%C3%ADrek/10419-%C3%B6sszes%C3%ADtett-kamionstop-mentess%C3%A9gek-a-covid-19-j%C3%A1rv%C3%A1ny-ideje-alatt-az-eu-ban.htmlmagyar MKFE n.a. posta@mkfe.hu +3612520688/220 mellék

Árufuvarozási/terméklogisztikai közvetlen segítségnyújtás COVIDlogisztika@mfa.gov.hu magyar KKM n.a. COVIDlogisztika@mfa.gov.hu n.a.

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság: covid-19 

karanténhelyzetek miatti lejárt vízumok ideiglenes 

meghosszabbításának lehetősége

idegenrend@bah.b-m.hu magyar OIF n.a. idegenrend@bah.b-m.hu n.a.

EU országok kormányainak áruforgalom korlátozó intézkedései https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en angol EU Zupkó Gábor  comm-rep-bud@ec.europa.eu +361/2099700

EU országok kormányainak személyi forgalmat / munkaerő szabad 

áramlását korlátozó intézkedései
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation_en#reinforcing-health-measures-at-the-schengen-bordersnbspwhile-ensuring-the-free-flow-of-goodsangol EU Zupkó Gábor  comm-rep-bud@ec.europa.eu +361/2099700

ENSZ Gazdasági bizottsága által gyűjtött globális határátlépési 

intézkedések és információk
https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due+to+COVID-19+Homeangol ENSZ Forthcoming n.a. n.a.

EU interaktív térképe engedélyezett áruforgalmi 

határátkelőhelyekről
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html?basemap=&layer=5,17&corridor=&extent=-6892785.462641882,4233830.029018746,8135345.794446057,9888947.129667722angol EU Zupkó Gábor  comm-rep-bud@ec.europa.eu +361/2099700

Nemzetközi légi áruforgalmi intézkedések/információk gyűjtőhelye https://www.iata.org/en/programs/cargo/ angol IATA n.a. https://www.iata.org/en/contact-support/ n.a.

Európai Unió végrehajtási rendeleteinek (így az áruforgalmi és EU-

kiviteli korlátozások is) tárháza
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1584714498963&uri=CELEX:32020R0402magyar EU n.a. https://www.iata.org/en/contact-support/ n.a.

EU országok közti határátlépési idők dinamikusan változó 

gyűjtőhelye
https://covid-19.sixfold.com/ angol Sixfold n.a. covid-19@sixfold.com n.a.

Nemzetközi Szállítmányozási fórum közúti információs adatbázisa https://www.itf-oecd.org/covid-19-road-group angol ITF n.a.  contact@itf-oecd.org  +33 1 73 31 25 00

Európai Hajózásbiztonsági Ügynökség covid-19 hajózási 

rendelkezési információs gyűjtőhelye
http://emsa.europa.eu/news-a-press-centre/covid19.html angol EMSA n.a. http://emsa.europa.eu/contacts.html n.a.

Nemzetközi Tengerészeti Szervezet infoplatformja http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/Coronavirus.aspxangol IMO Lee Adamson media@imo.org 020 7587 3153

A Duna Bizottság hajózási rendelkezés és információs oldala https://www.danubecommission.org/dc/en/2020/03/24/information-regarding-the-status-of-all-national-covid-19-restrictions-for-danube/angol DC n.a. secretariat@danubecommission.org +361/4618010

exporthotline@hepa.hu
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