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Grenzübertritt: Wie beantrage ich eine Freistellung? 
1. Verwenden Sie den folgenden Link für die Einreichung Ihres Antrages: 

https://ugyintezes.police.hu/en/uj-ugy-inditasa  

2. Klicken Sie auf folgende Optionen: 

„Államhatáron történő“ [2x] > COVID-02 (Außer wenn Sie Zugang zum ungarischen 

Verwaltungssystem haben „ugyfélkapu” (als Person) / „cégkapu“ (als Firma), dann 

bitte COVID-01 auswählen) > Elektronikusan 

 

3. Füllen Sie den Online-Antrag aus.  

Verwenden Sie für die Übersetzung ein Online-Tool (z.B. Google Translator) oder die 

nachfolgende Tabelle. 

 

Das Formular besteht aus den folgenden vier Seiten: 

1. Daten für die Einreichung, Informationen und Erklärung / A beküldésre vonatkozó adatok, 

Tájékoztató és nyilatkozat 

2. Angaben zum Antrag / A kérelem adatai 

3. Weitre Angaben zum Antrag im Falle von mitreisenden Verwandten / A kérelem további adatai 

hozzátartozók beutazása esetén 

4. Hinzufügen von Personen, die mit einreisen / Együtt belépő személyek felvitele 

Wechseln Sie zwischen den Seiten über die linke Navigationsspalte (entweder durch direktes Anklicken 

des Seitentitels oder die Pfeiltasten. Verwenden Sie die Scroll-Funktion, um an das Ende der Seite zu 

navigieren. Pflichtfelder sind mit Stern markiert (*). Nicht ausgefüllte Pflichtfelder werden unterhalb des 

Onlineformulars als Fehlermeldung angezeigt. 

  

https://ugyintezes.police.hu/en/uj-ugy-inditasa
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Daten für die Einreichung, Informationen und Erklärung / A beküldésre vonatkozó adatok, Tájékoztató 

és nyilatkozat 

Seite 1. Antragsteller / Beküldő személy  

 Titel (Dr., Prof.) / Viselt név - Titulus  

 Familienname und Vorname / családi és 
utónév * 

  

 Geburtsname – Titel / Születési név - Titulus  

 Geburtsname (Familienname und Vorname 
/ Születési családi és utónév: * 

 

 Geburtsort und –datum / Születési hely, 
idő: * 

 

 Name der Mutter – Titel / Anyja neve - 
Titulus 

 

 Name der Mutter (Familienname und 
Vorname / Anyja családi és utóneve: * 

 

 Erreichbarkeit des Antragstellers /A 
beküldő elérhetőségei 

 

 Der Kontakt erfolgt hauptsächlich per E-
Mail! 
Bitte geben Sie eine E-Mail-Adresse ein, die 
Sie regelmäßig überprüfen, um die 
Bearbeitung zu beschleunigen. / A 
kapcsolattartás elsődlegesen e-mail 
formájában történik! 
Kérjük a gyorsabb ügyintézés céljából 
szíveskedjen olyan e-mail címet megadni, 
amelyet rendszeresen ellenőriz. 
 

 

 Telefonnummer / telefonszám: *  

 E-Mailadresse / e-mail cím: *  

 Erneute Eingabe der E-Mailadresse / e-mail 
cím ismételt megadása* 

 

 Informationen und Erklärung / Tájékoztató 
és nyilatkozatok 

 

 Datenschutzerklärung / Nyilatkozat az 
adatvédelmi tájékoztató megismerésről 

 

 Ich habe die Datenschutzerklärung für das 
vorliegende Formular gelesen (und 
verstanden) / A jelen űrlappal 
összefüggésben készült adatvédelmi 
tájékoztatót elolvastam (és az abban 
foglaltakat megértettem). * 

 

 Erklärung über die Akzeptierung der 
Nutzungsbedingungen / Nyilatkozat a 
szolgáltatási szabályzat elfogadásáról 

 

 Gleichzeitig mit der Einreichung des 
Antrages erkläre ich, dass ich die 
Vorschriften des elektronischen 
Verwaltungsdienstes der Polizei gelesen 
und akzeptiert/Az űrlap benyújtásával 
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egyben kijelentem, hogy a Rendõrség 
elektronikus űrlap igénybevételével történõ 
elektronikus ügyintézés szolgáltatási 
szabályzatát megismertem és elfogadom. * 

 

Zur Einsicht der elektronischen Verwaltungsdienstrichtlinien klicken Sie bitte hier / Az 

elektronikus ügyintézés szolgáltatási szabályzata megtekintéséhez kattintson ide. 
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Angaben zum Antrag / A kérelem adatai 

Seite 2 Grunddaten des Antrages / A kérelem 
alapadatai 

 

 Art der Vertretung / Képviselet módja * 
 

Für sich selbst und für die im eigenen 
Haushalt lebende Person/Saját és vele egy 
háztartásban élő hozzátartozói nevében 

Im Namen einer Organisation oder eines 
gesetzlichen Vertreters/ Szervezeti/jogi 
képviselő nevében 

 Zweck des Antrages / Kérelem célja * Festlegung spezifischer Verhaltensregeln für 
ungarische Staatsbürger/ egyedi magatartási 
szabályok megállapítása magyar állampolgár 
számára 

Einreise-Antrag für einen Ausländer/ 
beutazási kérelem külföldi állampolgár 
számára 

Antrag auf Einreise und Festlegung 
spezifischer Verhaltensregeln für einen 
Ausländer/ beutazási kérelem és egyedi 
magatartási szabályok megállapítása külföldi 
állampolgár számára 

Sonstiges/egyéb 

 Grund für den Antrag / kérelem indoklása: 
* 

Teilnahme an einem Gerichtsverfahren in 
Ungarn/bírósági eljáráson való részvétel 

Geschäftstätigkeit oder Arbeit, deren 
Echtheit von einer zentralen 
Regierungsbehörde, einer unabhängigen 
Regulierungsbehörde, oder einer 
autonomen Behörde bescheinigt wird/ olyan 
üzleti célú tevékenység vagy egyéb 
munkavégzés, amelyek indokoltságát 
központi kormányzati igazgatási szerv, 
önálló szabályozó szerv vagy autonóm 
államigazgatási szerv meghívólevelével 
igazolja 

Zugang zur Gesundheitsversorgung mit 
einem Überweisungsschein von einer 
Gesundheitseinrichtung oder einem 
anderen geeigneten Zertifikat/ az 
egészségügyi intézmény beutalójával vagy 
más megfelelő igazolással egészségügyi 
ellátás igénybe vétele 

Erfüllung der Prüfungspflicht auf Grundlage 
eines schulischen oder studentischen 
Rechtsverhältnisses, wenn dies durch eine 
von der Bildungseinrichtung ausgestellten 
Bescheinigung nachgewiesen wird/ hallgatói 
vagy tanulói jogviszony alapján fennálló 
vizsgakötelezettség teljesítése, amennyiben 
ezt az oktatási intézmény által kiállított 
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igazolás tanúsítja 

Reise im Personenverkehr in 
Zusammenhang mit der Ausübung einer 
Beförderungstätigkeit mit dem Ziel, am 
Abfahrtsort der Beförderung anzukommen 
oder von diesem abzureisen / a fuvarozási 
tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez 
kapcsolódó utazás személyforgalomban, 
amelynek célja a fuvarfeladat kiinduló 
pontjára történő eljutás vagy hazatérés 

Teilnahme an der Beerdigung eines nahen 
Verwandten/ közeli hozzátartozó temetésén 
történő részvétel 

Sonstiges/egyéb 

 Besonderer Freistellungsgrund / különös 
méltányossági ok: * 

 

 Datum der Einreise / belépés időpontja: *  

 Ort der Einreise (Grenzübergang) / belépés 
helye (határátkelőhely): * 

 

 Art der Einreise/Belépés módja * 
 

Personenkraftwagen/ személygépjármű 

Flugzeug/repülőgép 

Zug/vonat 

Bus/busz 

Sonstiges/egyéb 

 Art der beigefügten Dokumente / Becsatolt 
mellékletek típus: * 

Sterbeurkunde/halotti anyakönyvi kivonat 

Heiratsurkunde/házassági anyakönyvi 
kivonat 

Geburtsurkunde/születési anyakönyvi 
kivonat 

Arbeitgebervertrag/munkáltatói szerződés 

Bestätigung über das 
Arbeitsverhältnis/munkaviszony igazolás 

Ärztlicher Überweisungsschein/orvosi 
beutaló 

Immobilien-Eigentümernachweis/ingatlan 
tulajdoni lap 

Mietvertrag/lakásbérleti szerződés 

Empfangsbestätigung des Eigentümers der 
Unterkunft/szálláshely tulajdonosának 
fogadónyilatkozata 

Kaufvertrag/adás-vételi szerződés 

Bescheinigung über den schulischen 
Status/tanulói jogviszony igazolás 

Bescheinigung über eine im Ausland bereits 
verbrachte Quarantäne /külföldön már 
letöltött karanténról szóló határozat 

Flugticket/ repülőjegy 

Zugticket/vonatjegy 

Busticket/buszjegy 

Registrierungsnachweis/regisztrációs 
igazolás 



6 

 

Aufenthaltsgenehmigung/ tartózkodási 
engedély 

Verbalnote/szóbeli jegyzék 

Passagierliste/utaslista 

Sonstiges/egyéb 

 Melléklet csatolásához kérjük görgessen az oldal aljára és kattintson az Új feltöltés… 
gombra. 
Für das Anhängen von Dokumenten bitten wir Sie an das Ende der Seite zu scrollen und 
das Feld „Új feltöltés…“ anzuklicken. 

 Anzahl der einreisenden Personen / a 
beutazó személyek száma 
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Weitre Angaben zum Antrag im Falle von mitreisenden Verwandten / A kérelem további adatai 

hozzátartozók beutazása esetén 

Seite 3 Adresse der einreisenden 
Personen/Beutazó személyek lakcíme 

 

 Land  

 Land/ország* 
Abhängig von Ihrer Länderwahl müssen Sie 
eines der beiden Blöcke entsprechend 
ausfüllen(Name des Herkunftslandes nur 
auf Ungarisch verfügbar) / Az 
országválasztásnak megfelelően kell az 
alábbi két blokk valamelyikét kitöltenie. 

Anmerkung: Németország für Deutschland 
eingeben 

 Daten der Adresse in Ungarn / 
Magyarországi címadatok megadása * 

Postleitzahl/irányítószám 

Ort/település 

Komitat/megye 

Bezirk/Kerület 

Öffentlicher Ort/közterület 

Art des öffentlichen Ortes/közterület jellege 

Hausnummer/házszám 

Gebäude/épület 

Treppenhaus/lépcsőház 

Stockwerk/emelet 

Tür/ajtó 

Topographische Nummer/helyrajzi szám 

Sonstiges/egyéb 

 Adresse im Ausland / Külföldi címadatok 
megadása* 

Postleitzahl/irányítószám 

Ort/település 

Öffentlicher Ort/közterület 

 Weitere Angaben zum Antragsteller / A 
bejelentő személy további adatai 

 

 Nationalität des Antragstellers / a bejelentő 
személy állampolgársága: * 

 

 Dokumente des Antragstellers / Okmányai  

 Art des Ausweises / azonosító okmány 
típusa*  

Personalausweis/személyi igazolvány  

Reisepass/útlevél 

 Ausweisnummer / azonosító okmány száma 
* 

 

 Weitere Ausweisdokumente / további 
okmány típusa * 

Registrierungsnachweis/regisztrációs 
igazolás 

Aufenthaltsgenehmigung/tartózkodási 
engedély 

Sonstiges/egyéb 

 Angaben zum Aufenthaltsort / 
tartózkodási hely * 

Postleitzahl/irányítószám* 

Ort/település * 

Komitat/megye 

Bezirk/Kerület 

Öffentlicher Ort/közterület 

Art des öffentlichen Ortes/közterület jellege 

Hausnummer/házszám 
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Gebäude/épület 

Treppenhaus/lépcsőház 

Stockwerk/emelet 

Tür/ajtó 

Topographische Nummer/helyrajzi szám 

Sonstiges/egyéb 

 Weicht die Adresse des Quarantäneortes 
vom Wohnort ab? / a karantén helye eltér a 
tartózkodási helytől? * 

Ja/igen 
Nein/nem 
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Hinzufügen von Personen, die mit einreisen/ Együtt belépő személyek felvitele 

Seite 4 Angabe der einreisenden Person /A belépő 
személy adatai 

 

 Weicht der Aufenthaltsort der 
mitreisenden Person vom Aufenthaltsort 
des Antragstellers ab? / a belépő személy 
tartózkodási helye eltér a bejelentő személy 
tartózkodási helyétől? 

Ja/igen 
Nein/nem 

 Staatsangehörigkeit / állampolgársága*  

 Angaben zur Person / Azonosító adatai  

 Titel (Dr. Prof.) / Viselt név - Titulus  

 Familienname und Vorname / Név, 
utónév:* 

 

 Geburtsname Titel / születési név - Titulus  

 Geburtsname (Familienname und Vorname 
/ Születési név: * 

 

 Geburtsort und –datum / Születési hely, 
idő:* 

 

 Name der Mutter Titel / Anya neve - Titulus  

 Name der Mutter / Anyja neve:*  

 Unterlagen   

 Art des Ausweisdokuments / azonosító 
okmány típusa:* 

 

 Nummer des Ausweises / Okmány száma*  

 Weitere Ausweis-Typen / További okmány 
típusa 

 

 Aufenthaltsort / tartózkodási hely * Postleitzahl/irányítószám 

Ort/település 

Komitat/megye 

Bezirk/Kerület 

Öffentlicher Ort/közterület 

Art des öffentlichen Ortes/közterület jellege 

Hausnummer /házszám 

Gebäude/épület 

Treppenhaus/ lépcsőház 

Stockwerk/emelet 

Tür/ajtó 

Topographische Nummer/helyrajzi szám 

Sonstiges/egyéb 

 Der Quarantäneort weicht vom Wohnort ab 
/ a karantén helye eltér a tartózkodási 
helytől 

Ja/Igen 
Nein/nem 

 Hilfe für die weitere Bearbeitung des 
Antrages / Segítség a kitöltés 
folytatásához 

 

 Möchten Sie weitere Personen 
registrieren? / Kíván-e újabb személyeket 
rögzíteni? 

Ja/Igen 
Nein/nem 
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Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder ausgefüllt wurden. Wenn alle Felder ausgefüllt sind und 

sich unter dem Formular keine Felderliste befindet (Sie können zum fehlerhaften Feld navigieren, indem 

Sie auf die ausgewählte Zeile in der Fehlerliste klicken), klicken Sie auf die Schaltfläche „véglegesités“ in 

der unteren rechten Ecke unter dem Formular. Fügen Sie Ihre Anhänge vor dem Abschluss ihrer 

Einreichung bei! 

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! 


