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MEOSZ tájékoztató  

a beutazás során elrendelt  
karanténnal összefüggő keresőképtelenségről 

 
 
Nem jár táppénz a piros- vagy sárga besorolású országból hazaérkezők számára elrendelt házi 

karantén idejére 
 
2020. augusztus 14-étől a piros vagy sárga besorolású országból való beutazás során elrendelt 
házi karantén időtartama nem minősül keresőképtelenségnek, ezért annak időtartamára 
táppénz sem jár. Főszabály szerint a járványügyi okból elrendelt karantén (zárlat) időtartama 
keresőképtelenségnek minősül és táppénz is igénybe vehető, de a 2020. augusztus 14-ével 
hatályba lépő rendelet alapján aki részére hatósági házi karantént rendeltek el a nem hivatalos 
célú kevésbé súlyos vagy súlyos fertőzöttségi mértékű országból Magyarország területére 
történő beutazáskor, az nem minősül keresőképtelennek és ezért táppénz sem jár számára. 
 
 
Az új típusú koronavírus okozta járvány terjedésének megakadályozása érdekében az országos 
tisztifőorvos és a Külgazdasági és Külügyminisztérium folyamatosan besorolja a külföldi országokat az 
aktuális vírus-fertőzöttségi mérték szerint. A zöld besorolású országban az aktuális fertőzöttség 
mértéke alacsony. A piros besorolású országban az aktuális fertőzöttség mértéke súlyosnak minősül és 
a Külgazdasági és Külügyminisztérium utazásra nem javasolt országnak tekinti (jelenleg pl: Bosznia-
Hercegovina, Ukrajna, Törökország). A sárga besorolású országban az aktuális fertőzöttség mértéke 
kevésbé súlyos, azonban a Külgazdasági és Külügyminisztérium az országot fokozott biztonsági 
kockázatot jelentő térségnek tekinti (jelenleg pl: Románia, Spanyolország, Szerb Köztársaság).  
 
Annak a magyar állampolgárnak, aki piros vagy sárga besorolású országból érkezik haza, a 
Magyarország területére való belépésekor hatósági házi karantént rendelnek el. Az országba 
belépés során a közúti határátkelőhelynél vagy a repülőtéren adják át a hatósági házi karantén 
elrendeléséről szóló dokumentumot és azt az iratot, amit a lakása vagy háza bejáratára ki kell 
ragasztani. 
 
A beutazással összefüggésben elrendelt karantén és az az alóli mentesülés feltételeiről részletes 
tájékoztató a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján a 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/741-gyik-a-szerdatol-eletbe-lepo-
beutazasi-szabalyok-celja pontban olvasható.  
 
Az országok besorolásának folyamatosan frissülő listája a Külügyminisztérium                                                        
Konzuli Tájékoztatás internetes oldalán a 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/download/c/65/a2000/Orszaglista200807.pdf oldalon érhető 
el. 
 
Budapest, 2020. augusztus 14. 
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