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Kormányrendeletek

A Kormány 406/2020. (VIII. 20.) 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 16/A. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„16/A. § (1) 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
cc) a sportrendezvény lebonyolításában közreműködő személy
Magyarország területére – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – 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.
(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti személy az (1) bekezdéstől eltérően akkor is beléphet Magyarország
területére, ha – az Európai Labdarúgó Szövetség vonatkozó protokolljára is figyelemmel – a sporteseményt, illetve
a sportrendezvényt megelőző 3 napon belül, egy 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.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,
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IX. Határozatok Tára

A miniszterelnök 68/2020. (VIII. 20.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között
a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt
Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról szóló megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a belügyminiszter, a külgazdasági és külügyminiszter és az igazságügyi miniszter együttes előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló,
Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás jegyzékváltással
történő módosításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Módosító Megállapodás) szövegének – a jóváhagyás
fenntartásával történő – végleges megállapítására;
2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Módosító Megállapodás szövegének végleges
megállapításához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom a belügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy a Módosító Megállapodás kihirdetéséről
szóló kormányrendelet tervezetét a Módosító Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
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A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
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