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Bár mától ismét határátlépé-
si szigorításokat vezetnek be 
Magyarországon, a Romániából 
érkezők továbbra is beléphetnek 
az anyaország területére legfel-
jebb 24 órára az államhatártól 
számított 30 kilométeres távol-
ságon belülre. A magyar hatósá-
gok további kivételes eseteket is 
felsoroltak.
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A teljes belső határon ideiglene-
sen visszaállítja a határellenőr-
zést szeptember elsejétől a bu-

dapesti kormány a Magyar Közlönyben 
vasárnap megjelent kormányrendelet 
értelmében. A külföldiek esetében fo-
ganatosított beutazási korlátozás alól 
felmentést jelent többek között a tanul-
mányi vagy vizsgakötelezettség teljesí-
tése, továbbá a családi eseményeken 
– házasságkötés, keresztelő, temetés – 
való részvétel. A külföldről az anyaor-
szágba érkező magyar állampolgárok, 
illetve állampolgársággal nem rendel-
kező családtagjaik személyforgalmi 
beléptetéskor egészségügyi vizsgála-
ton eshetnek át. Ha ez a fertőzés gya-
núját állapítja meg, akkor a belépők 
kijelölt karanténba, vagy ha az nem 

jelent járványügyi kockázatot, ható-
sági házi karanténba kerülnek. Ha a 
vizsgálat nem állapítja meg a fertőzés 
gyanúját, a belépők a járványügyi ha-
tóság által kijelölt karanténba vagy 
hatósági házi karanténba kerülnek 14 
napra. Ez alól felmentést két, legalább 
48 óra különbséggel elvégzett mole-
kuláris biológiai vizsgálat (PCR-teszt) 
adhat. Kontaktkutatásos fertőzés gya-
núja esetén az első vizsgálatot attól a 
naptól számított negyedik napon lehet 
megkezdeni, amikor a kontaktszemély 
a fertőzöttel érintkezett.

Azonos megítélés
A rendelet szerint a magánútlevéllel, 
valamint egyéb úti okmánnyal végre-
hajtott nem hivatalos célú határátlé-
pésnél a magyar állampolgárral azonos 
megítélés alá esnek azok és családtag-
jaik, akik Magyarországon állandó tar-
tózkodásra jogosultak, valamint azok, 
aki rendelkeznek az idegenrendészeti 
hatóság 90 napot meghaladó idejű 
magyarországi tartózkodásra kiadott 
engedélyével, illetve a magyarországi 

sportszervezetek versenyzői, sport-
szakemberei és delegáltjai, ha külföldi 
nemzetközi sporteseményen való rész-
vételt követően lépnek be az országba. 
A rendelet hatálya nem terjed ki a te-
herforgalomra és a hivatalos útlevéllel 
történő határátlépésre, valamint azok-
ra, akik a belépéskor hitelt érdemlően 
igazolják, hogy a megelőző hat hó-
napban átestek koronavírus-fertőzé-
sen. A rendelet szerint a nem magyar 
állampolgárok személyforgalomban 

Magyarország területére nem léphet-
nek be. Ez alól felmentést csak a rend-
őrség adhat, például a magyarországi 
bírósági vagy hatósági eljárásban való 
részvétel, meghívólevéllel igazolt üzle-
ti célú tevékenység vagy egyéb mun-
kavégzés, beutalóval igazolt egészség-
ügyi ellátás igénybevétele, tanulmányi 
vagy vizsgakötelezettség teljesítése, a 
fuvarfeladat kiindulópontjára történő 
eljutás vagy onnan hazatérés személy-
forgalomban, családi eseményeken 
– házasságkötés, keresztelő, teme-
tés – való részvétel, hozzátartozó 
gondozása, ápolása, kiemelt jelentő-
ségű, nemzetközi sport-, kulturális, 
illetve egyházi rendezvényen történő 
részvétel vagy más méltányolható ok 
esetén. A kérelem elektronikus úton 
magyarul és angolul nyújtható be, 
beadhatja törvényes képviselő vagy 
meghatalmazott is.

Huszonnégy órás
„szomszédolás”
A szomszédos államok polgárai és az 
ott élő magyar állampolgárok Magyar-

ország területére legfeljebb 24 órára az 
államhatártól számított 30 kilométeres 
távolságon belülre beléphetnek, de ezt 
a sávot nem hagyhatják el. Szintén be-
léphetnek az ebben a 30 kilométeres 
sávban élő magyarok is, ha 24 óránál 
kevesebbet tartózkodtak a szomszédos 
állam határától számított 30 kilométe-
res sávban. A közlönyben megjelent 
belügyminiszteri rendelet szerint az 
üzleti céllal érkezők bármely állam 
területéről beléphetnek Magyaror-

szágra. A külföldiek tranzitáthaladása 
belépéskor egészségügyi vizsgálatot 
követően engedélyezett, ha fertőzés 
gyanúja nem merül fel, a belépő ren-
delkezik a schengeni határellenőrzési 
kódexben előírt beutazási feltételek-
kel, igazolja utazásának célját, célor-
szágát, és a célországhoz utazás út-
vonalán fekvő szomszédos államba a 
belépése biztosított.

Közölték, a tranzitforgalom csak 
meghatározott útvonalon lehetséges, 
csak bizonyos pihenőkön megállva, és 
legfeljebb 24 óráig. Külföldi nemzetkö-
zi sporteseményen való részvételét kö-
vetően a magyarországi sportszervezet 
versenyzője, sportszakembere vagy 
a magyarországi sportszervezet általi 
delegált számára a hatósági házi ka-
rantén helyeként a sportszervezet által 
sporttevékenység végzésére használt 
ingatlan területét is ki kell jelölni. Így a 
sportoló a hatósági házi karantén ide-
je alatt a lakóhelye vagy tartózkodási 
helye és a sporttevékenység végzésére 
használt ingatlan között mozoghat, az 
edzésen részt vehet.
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Új határátlépési szabályok
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Vírus és egyéni
felelősség

Valamivel több mint fél év telt el azóta, hogy Romá-
niában azonosították az első koronavírus-fertőzöt-
tet, az elmúlt hónapok során átestünk szükségál-
lapoton, kĳ árási tilalmon, kényszerszabadságon, 
megannyi korlátozáson. A veszély ugyanakkor 
nem múlt el, sőt ha a diagnosztizáltak számának 
napi alakulását vizsgáljuk, rosszabbul állunk, mint 
a szükségállapot idején, ami egyébként érthető is 
a szabaddá vált jövés-menés következtében. Vi-
szont szeptember rendkívül kényesnek ígérkezik 
járványügyi szempontból, hiszen a hónap köze-
pén kezdődik az iskola, a végén pedig helyhatósá-
gi választásokat rendeznek. Kihívás a javából.

Adja magát a kérdés, vajon tanultunk-e az el-
múlt hónapok megpróbáltatásaiból, mennyiben 
rántotta össze, ösztönözte együttműködésre az 
embereket, közösségeket, országokat az egész 
világot sújtó járvány. Szeretnénk igennel vála-
szolni a kérdésre, attól tartunk azonban, hogy 
csak önmagunkat ámítanánk. Nemzetközi szin-
ten látványos összefogásnak nyoma sincs, min-
denki úgy igyekszik túlélni ezt a nehéz időszakot, 
ahogy tudja, ahány ország, annyiféle szabályozás 
és korlátozás, a vakcinagyártás terén ugyanakkor 
valóságos versengés alakult ki a különböző álla-
mok között – már amelyik képes védőoltást kifej-
leszteni.

Valószínűleg elmondható ugyanez bármelyik 
más országról, Romániára azonban kimondottan 
jellemző, hogy 19 millió virológus országa lettünk. 
Mindenkinek határozott véleménye van a koro-
navírusról, teljesen tisztában van vele, honnan 
származik, mennyire ártalmas és mennyire nem, 
indokolt-e a maszkviselés, a távolságtartás, a 
megannyi megszorító intézkedés. Nap mint nap 
érzékelhető szakadék tátong „vírushívők” és -ta-
gadók, szkeptikusok és racionális válaszokat ke-
resők között, a legmarkánsabb bizalmatlanságot 
ugyanakkor a kormány, a hatóságok intézkedéseit 
övezi. Az értetlenség természetesen sok esetben 
indokolt, hiszen nyilvánvaló, hogy a bukaresti 
kormány nem mindig járványügyi szempontokat 
fi gyelembe véve hozza meg az egész ágazatokat 
érintő döntéseit. Az éttermek belső tereinek, a 
színházak, mozik szeptember elsejei megnyitásá-
ra például nem hozható fel több indok most, mint 
mondjuk egy hónappal ezelőtt, amikor kevesebb 
volt a fertőzöttek száma. Mint ahogy a mai napig 
arra sem érkezett hivatalos indoklás, miért nyíl-
hattak meg már korábban a játékbarlangok, de az 
éttermek, teátrumok nem. A mostani döntést alap-
vetően befolyásolta a vendéglátóipari munkálta-
tók bekeményítése, a sztrájkfenyegetés, a lazítás 
mögött pedig egyértelműen választási megfonto-
lás is húzódik. Mindez természetesen tovább nö-
veli a hatósági intézkedések megalapozottságával 
kapcsolatos kételyeket.

A lényeg azonban már régen nem azon van, mit 
tett jól, illetve mit rontott el a román kormány, az 
országos vagy a megyei vészhelyzeti parancs-
nokság. A vírus közelségében eltöltött hónapok 
mindenekelőtt arra taníthattak meg, „képez-
hettek ki” valamennyiünket, hogy a legnagyobb 
hangsúly az egyéni felelősségen van. Megkérdő-
jelezhetjük a vírus létét, a járvány intenzitását, a 
kormányzati intézkedések megalapozottságát, 
fennen hangoztathatjuk, hogy márpedig szerin-
tünk „eltúlozzák az egészet”. Egyet viszont sem-
miképpen se tehetünk: nem vehetjük félvállról 
a vírust, a járványt, a kórokozó szervezetünkre 
gyakorolt hatásának a kockázatát. Arra kell gon-
dolnunk, hogy foganatosítsanak bármilyen óvin-
tézkedést a hatóságok, vezessenek be megannyi 
korlátozást, a saját egészsége mindenkinek a 
legdrágább, amelynek megőrzése érdekében ma-
gunk tehetünk a legtöbbet. És ugyanígy fontos a 
hozzánk közel állók egészsége, ezért nem lehet 
közömbös számunkra, ha a hozzátartozóink, ba-
rátaink megfertőződnek, vagy sem.

Ha csupán ennyi a világjárvány elmúlt fél évének 
a tanulsága mindannyiunk számára, akkor már fél-
sikert arattunk a vírussal szemben.
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Félig zárt határ. Bizonyos feltételek mellett továbbra is be lehet lépni Magyarország területére

Nyolc helyett tizenkét határátkelő működik 

A magyar hatóságok által bevezetett utazási korlátozásokról egyeztetett te-
lefonon tegnap reggel Marcel Vela román és Pintér Sándor magyar belügymi-
niszter. A megbeszélés eredményeképpen a korábban kĳ elölt nyolc határát-
kelő mellett még négy nyitva lesz a román állampolgárok számára – számolt 
be az Agerpres hírügynökség. A román belügyminisztérium tájékoztatása 
értelmében nyitva áll a Pete–Csengersima-, az Érmihályfalva–Nyírábrány-, 
a Csalános–Vállaj: a Bors–Ártánd-, a Gyulavarsánd–Gyula-, a Tornya–Batto-
nya, a nagylaki közúti, illetve a Nagylak 2–Csanádpalota-autópálya-átkelő. 
Ugyanakkor a Nagycsanád–Kiszombor- és a Nagyszalonta–Méhkerék-átkelő 
a határon túl dolgozó munkavállalók számára is, a Székelyhíd–Létavértes-ha-
tárátkelő minden típusú forgalom számára, Kürtös–Lőkösházán pedig a vas-
úti forgalomnak biztosítanak átkelést. A nemzetközi teherforgalom számára 
nem vezettek be korlátozásokat, az a korábbi feltételek mellett működik 
továbbra is. A két miniszter megegyezett abban is, hogy a lehető legrövidebb 
időn belül működésbe helyezik a második borsi határátkelőhelyet, amelyet 
2020. szeptember 4-én fognak átadni. Marcel Vela kérésére a két tárcavezető 
megállapodott abban, hogy szeptember végén tanácskozásra ülnek össze a 
két intézmény közötti kapcsolatok megtárgyalása érdekében.




