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Tisztelt Miniszter Úr!
2020. szeptember 1-én lép hatályba a 408/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) a
járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól, mely alapján a külföldről érkező magyar
állampolgárok személyforgalomban történő határátlépésük során egészségügyi vizsgálaton esnek át és
amennyiben a vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, úgy 14 napra hatósági házi karanténban kerülnek
elhelyezésre, a külföldi állampolgárok méltányossági kérelem elfogadásával léphetnek határt és ezt követően
kerülnek hatósági karanténba.
A karanténba elhelyezett személy kérelmére a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi
hatóság engedélyezheti, hogy a személy két alkalommal PCR teszten vegyen rész és két negatív tesz esetén
a hatóság a házi karantén alól felmentést ad.
A magyarországi fuvarozó vállalkozásoknál dolgozó hazatérő, vagy munka felvétele érdekében
Magyarországra visszatérő magyar vagy külföldi állampolgárságú hivatásos gépjárművezetők, ha a
külföldről történő határátlépésükre személyforgalomban kerül sor, nem tudják a munkájukat munkarendjük
szerint folytatni és munkába állni, fertőzés gyanúja nélkül is 14 napos házi hatósági karanténba kerülnek
elhelyezésre.
Kérjük a Kormány gyors és támogató közbenjárását abban, hogy magyar munkáltatónál foglalkoztatott
hivatásos gépjárművezetők személyforgalomban történő beléptetésekor, amennyiben a fertőzés gyanúja nem
áll fenn, Magyarország területére korlátozás nélkül beléphessenek, és ne kerüljenek házi hatósági karanténba
elhelyezésre.
Javasoljuk, hogy Magyarország is fogadja el az EU által ajánlott, és széles körben alkalmazott ANNEX III
igazolást, vagy az ennek megfelelő, magyar munkáltató által kiállított munkáltatói igazolást, és amennyiben
a gépjárművezető ilyen igazolással rendelkezik, úgy Magyarország területére történő belépése a Rendelet
alkalmazásában minősüljön hivatalos célú határátlépésnek, vagy az ilyen személyek a Rendelet 1.§ (3)
bekezdésének módosítása által kerüljenek ki a rendelet hatálya alól.
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