
Közegészségügyi kapcsolattartási és helyazonosító utasokra vonatkozó űrlap 
 
Mielőtt az Egyesült Királyságba utazik, ki kell töltenie ezt az űrlapot. Olvassa el az 
Egyesült Királyságra vonatkozó jogszabályokat, és ellenőrizze, mentes-e. 
 
Mi ezt az információt arra fogjuk használni, hogy felvegyük önnel a kapcsolatot, ha 
egy önnel egy gépen, hajón vagy vonaton utazó utas pozitívnak bizonyul koronavírus 
tesztelésnél (COVID-19). 
 
Minden egy csoportban utazó utasnak külön űrlapot kell kitöltenie. Amennyiben 18 év 
alatti személlyel utazik, akkor nekik nincs szükségük saját űrlapra, ha: 
 

• együtt érkeznek és együtt távoznak, 

• ugyanazon az Egyesült Királysági címen tartózkodnak, 

• az adataikat az ön űrlapjára írják be. 
 
Indulás előtt szüksége van: 
 

• az útlevele adataira, 

• az utazása részleteire, amelybe beletartozik az idő és dátumok, 

• arra a címre, ahol az Egyesült Királyságban fog tartózkodni (amennyiben 
releváns). 

 
Ezt az űrlapot csak 48 órával az Egyesült Királyságba való érkezésének ideje előtt 
tudja benyújtani. 
 
El tudja menteni az információit, és ki tudja később tölteni. Amennyiben 25 percen át 
nem használja, akkor automatikusan kijelentkezik. Amennyiben nem küldi vissza 7 
napon belül ezt az űrlapot, akkor kitörli a rendszer az információit. 
 
Az ön által nyújtott információkat a Belügyminisztérium és az Angol Közegészségügy 
(Public Health England) fogja használni, mint ahogy ez benne van az adatvédelmi 
tájékoztatónkban. 
 

Regisztráljon egy e-mailt. 
 
Írjon be egy e-mail címet és jelszavat, hogy el tudja menteni a válaszait. Ezután egy 
egyedi kapcsot (link) fog e-mailben kapni, hogy újra be tudjon később is lépni a 
kérelmébe, ha ez szükséges. 
 
A kérelme alatt végig ki tudja választani az ,ehhez a kérelemhez későbbi visszatérés’ 
(return to this application later) választási lehetőségét, azért hogy újra elküldje a 
kapcsot a legutoljára elmentett kérelméhez. 
 
A jelszónak legalább 8 számjegyűnek kell lennie, és tartalmaznia kell betűt, számot 
és írásjelet. 
 
Amennyiben nincs e-mail címe, akkor kérem a következő e-mailt használja: 
noemail@homeoffice.gov.uk. Ezen a címen nem fogjuk tárolni az adatait. 
 

Ki számára szolgál ez az űrlap? 
 
Valaki más számára tölti-e ki ezt az űrlapot? 
 

Az ön telefonszáma 
 
Adja meg az ön telefonszámát.  
 
Csak számokat használjon, és a nemzetközi számoknál, kérjük adja meg az ország 
hívószámát. Képes lesz további telefonszámok hozzáadására, miután rákattint a 
,mentés és folytatásra’ (save and continue). 

mailto:noemail@homeoffice.gov.uk


 
Hol használja ezt a telefonszámot? Ki tud választani több mint egy választási 
lehetőségét. 
 
Válassza ki hogy ez az otthoni, mobil vagy munkahelyi telefonszáma. Ki tud 
választani több mint egy választási lehetőségét. 
 

Bármi más telefonszám 
 
Van-e bármi más telefonszáma? 
 

Telefonon keresztüli kapcsolatfelvétel önnel 
 
Tudjuk-e telefonon hívni? 
 

A neve 
 
Írja be a nevét úgy, ahogy ez a jelenlegi útlevelében vagy utazási okmányában 
található.  
 
Az önnek adott név általában az utóneve. A családi neve a vezetéknév, amelyet a 
családjával oszt meg. Amennyiben van középső neve, akkor kérjük foglalja bele az 
utónévnél. Amennyiben van a nevének előtagja (mint pl. Ifj.), akkor kérjük foglalja 
bele az utónévnél. Amennyiben van apai névből származó neve (patronimikon), 
akkor kérjük foglalja bele az utónévnél. Meg kell nekünk adnia az összes önnek adott 
nevet. 
 

Más nevek 
 
A már ön által nyújtott neveken kívül, ismerik-e, illetve ismerték-e valaha is bármilyen 
más néven?  
 
Az összes nevét meg kell adnia. Amennyiben például házasság után megváltoztatta 
a nevét, vagy van másik neve, amelyet szakmai célokra használ. 
 

Az utazási tervei 
 
Mikor tervezi érkezését az Egyesült Királyságba? (Például 2020.06.24) 
 
Mikor, hány órakor fog megérkezni? (Például 14:30) 
 
Mikor tervezi az Egyesült Királyságból a távozását? (választható) 
 

A neme 
 
Mi a neme? 
 

A születési dátuma 
 
Írja be a születési dátumát. 
 

A lakcíme 
 
Írja be a lakcímét. 
 

Az útlevele 
 
Az útlevelét vagy utazási okmányát kell használnia ezen rész kitöltéséhez. 
 
Kibocsátó hatóság 
 



Az útlevelén vagy utazási okmányán ez úgy jelenik meg, hogy ,kibocsátási ország’ 
vagy ,kibocsátási hely’. 
 
A dátumot a következő formában írja be NN HH ÉÉÉÉ 
 

Az Egyesült Királyságban tartózkodása 
 
Átmegy-e az egyesült királysági határellenőrzésen? 
 

Az Egyesült Királyságba érkezésének részletei 
 
Írja be az érkezésének részleteit.  
 

Szervezett csoport tagjaként utazás 
 
Szervezett csoport tagjaként utazik-e az Egyesült Királyságba?  
 
Idetartoznak együtt utazó csoportok, sportolók, munka-, illetve tanulócsoportok. 
 

Az önnel utazó személyek 
 
Utazik-e az Egyesült Királyságba olyan 18 év alatti személlyel, akit nem foglalt bele 
ezen az űrlapon?  
 
Nincs szükségük saját űrlapra, amennyiben együtt utaznak és ugyanazon a címen 
tartózkodnak. 
 

Karantén alóli mentesség 
 
Mentes-e a karanténba vonulástól az Egyesült Királyságban való tartózkodása első 
14 napja alatt? 
 

Hol fog tartózkodni 
 
Tudja-e, hogy az Egyesült Királyságban eltöltendő első 14 nap alatt hol fog 
tartózkodni? 
 

Szállás az Egyesült Királyságban 
 
A tervei szerint kinél fog tartózkodni az Egyesült Királyságban? Amennyiben 
barátoknál, rokonoknál vagy más személy otthonában fog tartózkodni, kérem adja 
meg a teljes nevüket. 
 
Tudja-e a címet, ahol az Egyesült Királyságban eltöltendő első 14 nap alatt fog 
tartózkodni? 
 
Mikor fog oda megérkezni? (Például 2020.06.24) 
 
Mikor fog onnan távozni? (Például 2020.06.24) 
 

Más szállás az Egyesült Királyságban 
 
Fog-e bárhol máshol tartózkodni az Egyesült Királyságban eltöltendő első 14 nap 
alatt? 
 

Vészhelyzeti elérhetőség 
 
Ezeket az adatokat fogjuk használni, amennyiben egy másik utas pozitívnak bizonyul 
a koronavírus tesztelésnél, és nem tudjuk önt közvetlenül elérni. 
 

Ellenőrizze a válaszait 
 



Ellenőrizze az alábbi válaszait, mielőtt továbbmegy a következő részre. 
 

Nyilatkozat 
 
Kinyilatkoztatom, hogy 
 

• 48 órán belül fogok az Egyesült Királyságba megérkezni, és 

• az általam erre az űrlapra beírt információk korrektek. 
 


