Ügyféltájékoztató államhatáron történő beutazáshoz szükséges
méltányossági kérelem benyújtásához
Fiche d’information relative à une demande de dérogation d’entrée sur le
territoire
Tájékoztatóban szereplő inNOVA űrlapok / formulaire inNOVA figurant dans ls fiche
d’information
Témacsoport: Államhatáron történő beutazáshoz méltányossági kérelem / Sujets : demande de
dérogation d’entrée sur le territoire
Azonosító

COVID-01

COVID-02

Űrlap megnevezése
Méltányossági kérelem beutazáshoz (ügyfélkapu\cégkapu
regisztrációval rendelkezők részére) / demande de dérogation d’entrée
sur le territoire (pour les personnes ayant une identification
électronique – portail unique du gouvernement ou de l’entreprise)
Méltányossági kérelem beutazáshoz (bejelentkezés nélkül) / demande
de dérogation d’entrée sur le territoire (sans identification ou
connexion)

A tájékoztató hatályos 2020. május 13-tól. / Entré en vigueur à partir du 13 mai 2020
Az elektronikusan intézhető ügy rövid leírása
Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt
veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése értelmében a rendészeti országos
rendőrfőkapitányhelyettes különös méltánylást érdemlő esetben felmentést adhat a 2. §-ban és
a 3. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések alól, illetve egyedi magatartási szabályt
állapíthat meg a 2. § szerint érintett nem magyar állampolgárok, valamint a 3. § szerint
érintett magyar állampolgárok erre irányuló kérelmére.
Különös méltányossági jog gyakorlásának rendjéről szóló 194/2020. (V. 11.) Korm. rendelet
1. §-a szerint az R. 4. § (1) bekezdése szerinti rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes
által meghozható méltányossági döntés iránti kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető
elő. A hivatkozott Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint az elektronikus kérelem formai és
tartalmi követelményeit az országos rendőrfőkapitány határozatban állapítja meg.
Ki jogosult az eljárásra? / Qui peut bénéficier de la procédure ?
A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján lehet benyújtani kizárólag
elektronikus úton – elektronikus azonosítást követően (COVID-01 űrlap), vagy elektronikus

azonosítás nélkül (COVID-02 űrlap) – az ugyintezes.police.hu internetes oldalon. A kérelmet
a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes bírálja el.
La demande peut être soumise personnellement ou par une personne mandatée uniquement
via les moyens électroniques – soit par une identification électronique (formulaire COVID01), soit sans identification ou connexion (formulaire COVID-02) – sur le site internet
https://ugyintezes.police.hu/ La demande sera évaluée par le commissaire de la police
nationale adjoint.

Milyen adatokat kell megadni a kérelemben? / Quelles informations doivent être fournies
dans votre demande ?
a) A beadvány beküldésére vonatkozó adatok: / Les données relatives à l’envoi de la
demande :
–
–
–

Vezeték és utónév / nom de famille, prénoms ;
születési név / nom de naissance ;
születési hely, – születési idő, – anyja neve / lieu et date de naissance, nom de jeune
fille de la mère.

b) A beadvány beküldésének módja: / Mode de l’envoi de la demande:
–
–

elektronikus azonosítás (ügyfélkapu\cégkapu) igénybevételével / via identification
électronique (portail unique du gouvernement ou de l’entreprise) ;
azonosítás\bejelentkezés nélkül elektronikus űrlapon / via formulaire électronique
sans identification ou connexion.

c) A beküldő elérhetőségei: / Les coordonnées de l’expéditeur:
–

telefonszám, – e-mail cím / n° de téléphone, adresse e-mail.

d) A kérelem alapadatai: / Les données de la demande:
–
–
–
–
–
–
–
–

képviselet módja, – a kérelem célja / moyen de la représentation, le but de la
demande ;
a kérelem indokolása / motif de la demande ;
különös méltányosságot megalapozó ok megjelölése / identification des raisons de
la demande de dérogation ;
belépés időpontja / date de l’entrée sur le territoire ;
a belépés helye / lieu de l’entrée sur le territoire ;
a belépés módja / moyen d’entrée sur le territoire ;
a becsatolt mellékletek típusa / type des annexes en pièce jointe ;
a kérelemmel érintett személyek száma / nombre des personnes concernées par la
demande.

e) A beutazó személyek lakcíme: / Adresse des personnes voulant entrer sur le territoire :
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ország / pays ;
Irányítószám / code postal ;
település, megye / nom de l’agglomération, du département ;
kerület / nom de l’arrondissement ;
közterület / nom de la rue ;
a közterület jellege / type de la rue ;
házszám/ numéro ;
lépcsőház, emelet / escalier, étage ;
ajtó / porte ;
helyrajzi szám / référence cadastrale.

f) A bejelentő személy további adatai / Les données supplémentaire du demandeur :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

állampolgársága / nationalité ;
azonosító okmány típusa / type du document d’identification ;
az okmány száma / n° du document ;
további okmány típusa / type d’un autre document d’identification ;
egyéb okmány / nom d’un autre document d’identification ;
okmány száma / n° du document ;
irányítószám / code postal ;
település, megye / nom de l’agglomération, du département ;
kerület / nom de l’arrondissement ;
közterület / nom de la rue ;
a közterület jellege / type de la rue ;
házszám/ numéro ;
lépcsőház, emelet / escalier, étage ;
ajtó / porte ;
helyrajzi szám / référence cadastrale ;
a karantén helye / l’adresse du lieu de la quarantaine.

g) Együtt belépő személyek adatai: / Les donnes des personnes supplémentaires entrant
sur le territoire :
–

–
–
–
–
–
–
–

a belépő személy tartózkodási helye eltér a belépő személy tartózkodási helyétől /
l’adresse de la personnes entrant sur le territoire si elle diffère de celle de la
première personne ;
állampolgársága / nationalité ;
vezeték és utónév / nom de famille et prénoms ;
születési név / nom de naissance ;
születési hely / lieu de naissance ;
születési idő / date de naissance ;
anyja neve / nom de jeune fille de la mère ;
azonosító okmány típusa / type du document d’identification ;
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–
–
–
–
–

az okmány száma / n° du document ;
további okmány típusa / type d’un autre document d’identification ;
egyéb okmány / nom d’un autre document d’identification ;
okmány száma / n° du document ;
a karantén helye eltér a tartózkodási helytől / l’adresse si le lieu de la quarantaine
diffère de l’adresse du lieu de séjour.

Milyen iratok szükségesek? Szükséges: / Quels sont les documents nécessaires ?
a) a Magyarországra történő beutazáshoz szükséges érvényes okmány / document valide
pour entrer sur le territoire hongrois ;
b) amennyiben az a kérelem indokára figyelemmel lehetséges, a kérelem különös
méltánylást érdemlő elbírálásának indokát igazoló irat másolata / s’il y a une raison qui
pourrait appuyer la justification de l’entrée sur le territoire, la copie de ce document
pour une évaluation de dérogation ;
c) meghatalmazott útján történő eljárás esetén a meghatalmazás / la procuration si la
demande est faite par une personne mandatée.

A fenti feltételeken túl a schengeni külső határon belépésre jelentkező személynek
rendelkeznie kell a Schengeni határ-ellenőrzési kódexben előírt beutazási feltételekkel.
En plus des conditions demandées ci-dessus, la personne voulant entrer sur le territoire
hongrois par une frontière en dehors de la zone Schengen doit disposer des conditions
d’entrée stipulées par le code frontières Schengen.
Milyen költségei vannak az eljárásnak? / Quels sont les frais de la procédure ?
Az eljárásnak nincs költsége. / La procédure n’a pas de frais.
Jogorvoslati lehetőség / Les voies de recours possibles
A méltányossági jogkörben hozott döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye, valamint bíróság
előtt nem támadható meg.
Aucun recours n’est possible contre la décision prise par jugement en équité, la décision ne
peut pas être poursuivre en justice.
Vonatkozó jogszabályok / Législations applicables
a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet / le décret
gouvernemental 40/2020. (III. 11.) sur la déclaration de l’état d’urgence ;
az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében
elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV.
1.) Korm. rendelet; / le décret gouvernemental 81/2020. (IV. 1.) sur la protection de la
santé et de la vie et sur les mesures extraordinaires prises dans l’intérêt de la
restauration de l’économie nationale relatives à l’état d’urgence ;
különös méltányossági jog gyakorlásának rendjéről szóló 194/2020. (V. 11.) Korm.
rendelet / le décret gouvernemental 194/2020. (V. 11.) sur l’exercice de droit de
dérogation extraordinaire ;
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az országos rendőrfőkapitány 29000/12535-1/2020.ált. számú határozata / la décision
n° 29000/12535-1/2020.ált. du commissaire de la police nationale.
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