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III. Kormányrendeletek

A Kormány 400/2020. (VIII. 15.) Korm. rendelete
a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (1b)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik,)
„c) aki magyarországi sportszervezetnek a  sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha 
külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország 
területére,
d) aki a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre 
szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő 
nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére.”

2. §  Az R. 12. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„12. A versenyzőkre, a sportszakemberekre, illetve sporteseményeken részt vevőkre vonatkozó 
rendelkezések
16. § (1) Ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően
a) magyarországi sportszervezetnek a sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere vagy
b) a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre 
szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy
Magyarország területére a sárga vagy a piros jelzéssel besorolt ország területéről vagy közigazgatási területről lép 
be, a 3. § (3) bekezdését a (2)–(5) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A  magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti személy 
esetében a  hatósági házi karantén helyeként a  sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan 
területét is ki kell jelölni.
(3) A  magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti 
személy esetében – a  3.  § (3)  bekezdés b)  pontjától eltérően kijelölt karantén helyett – a  sportszervezet által 
sporttevékenység végzésére használt ingatlan területét kell hatósági házi karanténként kijelölni.
(4) A  (2)  bekezdés szerinti személy a  hatósági házi karantén ideje alatt a  lakóhelye vagy tartózkodási helye és 
a  sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan között a  sportszervezet által biztosított 
formában közlekedhet.
(5) A (2) és a (3) bekezdés szerinti személy a sportszervezet által szervezett edzésen részt vehet.
(6) Az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti személy esetében a  3.  § (6) és (9)  bekezdése szerinti két alkalommal 
elvégzett, az  egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt  – 
között 24 órának kell eltelnie.
16/A. § A magyar állampolgársággal nem rendelkező, sárga vagy a piros jelzéssel besorolt ország területéről vagy 
közigazgatási területről
a) a Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény résztvevője – ide nem értve a nézőt –,
b) a Magyarországon megrendezésre kerülő sportrendezvény hivatalos szervezője által, névre szólóan kiadott 
meghívólevéllel rendelkező személy,
c) a magyarországi sportszervezet vagy országos sportági szakszövetség meghívására érkező
ca) versenyengedéllyel rendelkező versenyző,
cb) sportszakember, valamint
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cc) a sportrendezvény lebonyolításában közreműködő személy
Magyarország területére akkor léphet be, ha a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 
48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris 
biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy 
SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.”

3. §  Az R. a következő 21. §-sal egészül ki:
„21.  § A  járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 400/2020. (VIII. 15.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 5. napig a  sárga és a  piros 
jelzéssel besorolt ország területéről vagy közigazgatási területről a Magyarország területén megrendezésre kerülő 
nemzetközi sportesemény résztvevője – ide nem értve a nézőt – Magyarország területére – a 16/A. §-tól eltérően – 
korlátozás nélkül beléphet.”

4. §  Az R. 18. §-ában az „a 14. §, és a 15. § (2)–(4) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 14. §, a 15. § (2)–(4) bekezdése és 
a 16. § (4) bekezdése” szöveg lép.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Semjén Zsolt s. k.,
  miniszterelnök-helyettes
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.
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