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Border crossing : how to request an exemption? 
1. Use the following link to submit your application : 

https://ugyintezes.police.hu/en/uj-ugy-inditasa  
2. Click on the following options :  

 « Államhatáron történő » [2x] > COVID-02 (except if you have an access 
to the Hungarian administration system “ugyfélkapu” (as a person) / 
cégkapu (as a company), then COVID-01) > elektronikusan 

 

3. Fill in the online application.  
For translation, use an online tool (e.g. Google translate) or the table 
below. 

 

 

Page 

1. 
APPLICANT’s 
Last name and first name/családi és 
utónév 

  

 Birth last and first name/Születési 
családi és utónév: 

 

 Place and date of birth/Születési hely, 
idő: 

  

 Mother’s last and first name/Anyja 
családi és utóneve: 

 

 phone number/Beküldő telefonszáma:  
 e-mail address/Beküldő e-mail címe:  
 I have read and understood the privacy 

statement/az adatvédelmi tájékoztatót 
elolvastam és megértettem 

 

 I have read and accept the Police's 
electronic administration service 
regulations/A Rendőrség elektronikus 
ügyintézés szolgáltatási szabályzatát 
megismertem és elfogadom 
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2. 
Képviselet módja /Way of 
representation: 
 

for him/herself and person living in 
his/her household 

on behalf of an organization or legal 
representative 

 Kérelem célja / Purpose of the request: establishing specific rules of conduct 
for Hungarian citizens/ egyedi 
magatartási szabályok megállapítása 
magyar állampolgár számára 

entry application for a foreign national/ 

beutazási kérelem külföldi állampolgár 
számára 

application for entry and establishment 
of specific rules of conduct for a foreign 
national/ beutazási kérelem és egyedi 
magatartási szabályok megállapítása 
külföldi állampolgár számára 

Other/egyéb 
 Justification of the request/kérelem 

indoklása: 
participation in court proceedings in 
Hungary/bírósági eljáráson való 
részvétel 

business activity or work, the 
authenticity of which is certified by a 
central government authority, an 
independent regulatory authority or an 
autonomous authority/ olyan üzleti 
célú tevékenység vagy egyéb 
munkavégzés, amelyek indokoltságát 
központi kormányzati igazgatási szerv, 
önálló szabályozó szerv vagy autonóm 
államigazgatási szerv meghívólevelével 
igazolja 

access to health care with a referral 
from a health care institution or other 
appropriate certificate/ az 
egészségügyi intézmény beutalójával 
vagy más megfelelő igazolással 
egészségügyi ellátás igénybe vétele 

exam obligation certified by the 
educational institution/ hallgatói vagy 
tanulói jogviszony alapján fennálló 
vizsgakötelezettség teljesítése, 
amennyiben ezt az oktatási intézmény 
által kiállított igazolás tanúsítja 

travel in passengers traffic for work in 
connection with transport activities, 
with the aim of reaching the starting 
point of the transport task/ a 
fuvarozási tevékenységgel összefüggő 
munkavégzéshez kapcsolódó utazás 
személyforgalomban, amelynek célja a 
fuvarfeladat kiinduló pontjára történő 
eljutás vagy hazatérés 

participation in the funeral of a close 
relative/ közeli hozzátartozó temetésén 
történő részvétel 

other/egyéb 
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 Reasons of leniency request/különös 
méltányossági ok: 

 

 Date of entry/belépés időpontja:   
 Place of entry (border crossing)/ 

belépés helye (határátkelőhely): 
 

 Method of entering/Belépés módja 
 

car/ személygépjármű 

air plane/repülőgép 

train/vonat 

bus/busz 

other/egyéb 
 Type of attachements/Becsatolt 

mellékletek típus: 
death certificate/halotti anyakönyvi 
kivonat 

marriage certificate/házassági 
anyakönyvi kivonat 

birth certificate/születési anyakönyvi 
kivonat 

employer contract/munkáltatói 
szerződés 

employment certificate/munkaviszony 
igazolás 

medical referral/orvosi beutaló 

real estate property deed/ingatlan 
tulajdoni lap 

apartment lease 
agreement/lakásbérleti szerződés 

receiving notice of the owner of the 
accommodation/szálláshely 
tulajdonosának fogadónyilatkozata 

purchase sale/adás-vételi szerződés 

certificate of student status/tanulói 
jogviszony igazolás 

decision on quarantine already 
compleated abroad/külföldön már 
letöltött karanténról szóló határozat 

air ticket/ repülőjegy 

train ticket/vonatjegy 

bus ticket/buszjegy 

registration certificate/regisztrációs 
igazolás 

residence permit/ tartózkodási 
engedély 

verbal note/szóbeli jegyzék 

passenger’s list/utaslista 

other/egyéb 
 Melléklet csatolásához kérjük görgessen az oldal aljára és kattintson az Új 

feltöltés… gombra. 
To attach an attachment, please scroll to the bottom of the page and click the 
New Upload… button. 

 number of persons entering/a beutazó 
személyek száma 
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3 
Address of the entering 
persons/Beutazó személyek lakcíme: 

 

 Country/ország  
You must complete one of the following 
two blocks, depending on your country 
selection/ Az országválasztásnak 
megfelelően kell az alábbi két blokk 
valamelyikét kitöltenie. 

 

 Address data in Hungary/ Magyarországi 
címadatok megadása 

Postal code/irányítószám 
Settlement/település 
County/megye 
District/Kerület 
Public domain/közterület 
Type of public domain/közterület 
jellege 
House number/házszám 
Building/épület 
Lépcsőház/staircase 
Emelet/floor 
Ajtó/door 
Topographical number/helyrajzi szám 
Other/egyéb 

 Address data abroad/Külföldi címadatok 
megadása 

Postal code/irányítószám 
Settlement/település 
Public domain/közterület 

 Nationality of the applicant/a bejelentő 
személy állampolgársága: 

 

 Type of  identification 
document/azonosító okmány típusa  

Identity card/személyi igazolvány  
Passport/útlevél 

 Number of  identification 
document/azonosító okmány száma 

 

 Other identification documents/további 
oknmány típusa 

registration certificate/regisztrációs 
igazolás 

residence permit/ tartózkodási 
engedély 

Other/egyéb 
 Place of stay/tartózkodási hely Postal code/irányítószám 

Settlement/település 
County/megye 
District/Kerület 
Public domain/közterület 
Type of public domain/közterület 
jellege 
House number/házszám 
Building/épület 
Lépcsőház/staircase 
Emelet/floor 
Ajtó/door 
Topographical number/helyrajzi szám 
Other/egyéb 

 Is the place of quarantine different from 
the place of stay?/a karantén helye eltér 
a tartózkodási helytől?: 

Yes/igen 
No/nem 
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Relatives entering with the applicant/a 
bejelentővel együtt belépő 
hozzátartozók 

No, I enter alone/Nincsenek, egyedül 
lépek be 

Yes, I enter with relatives/vannak, 
hozzátartozókkal lépek be 

 Details of persons entering 
together/Együtt belépő személyek 
adatai: 

 

 The place of stay of the person entering 
is different from the place of stay of the 
applicant ?/a belépő személy 
tartózkodási helye eltér a bejelentő 
személy tartózkodási helyétől? 

Yes/igen 
No/nem 

 Nationality/állampolgársága:  
 Last name and first name/Név, utónév:  
 Last and first name at birth/Születési 

név: 
 

 Place and date of birth/Születési hely, 
idő: 

 

 Mother’s name/Anyja neve:  
 Type and number of identification 

document/azonosító okmány típusa és 
szàma: 

 

 Place of stay if different from the 
applicant’s/tartózkodási hely 

Postal code/irányítószám 
Settlement/település 

County/megye 

District/Kerület 

Public domain/közterület 

Type of public domain/közterület 
jellege 

House number/házszám 

Building/épület 

Lépcsőház/staircase 

Emelet/floor 

Ajtó/door 

Topographical number/helyrajzi szám 

Other/egyéb 
 The place of quarantine is different from 

the place of residence/a karantén helye 
eltér a tartózkodási helytől 

Yes/Igen 
No/nem 

 Do you want to record more 
people?/Kíván-e újabb személyeket 
rögzíteni? 

Yes/Igen 
No/nem 

 

Check that all required fields have been filled out. If all fields are filled in and 
there is no error list below the form (you can navigate to the incorrect field by 
clicking on the selected line in the error list), click the Finalize button in the lower 
right corner below the form! Attach your supporting documents to your 
submission before finalizing! 

Ellenőrizze le, hogy az összes kötelező mező kitöltése megtörtént. Ha minden 
mező ki van töltve, és nem található az űrlap alatt hibalista (a hibalista 
kiválasztott sorára kattintva a hibás mezőre navigálhat), akkor kattintson az űrlap 
alatt a jobb alsó sarokban található Véglegesítés gombra! A Véglegesítés előtt 
csatolja a mellékleteit a beadványhoz! 


