
Töltse le a Házi Karantén Rendszer alkalmazást
és könnyítse meg a Házi Karantént magának és másoknak!

A koronavírus elleni küzdelemben fontos, hogy mindent megtegyünk az egészségügyi ellátó rendszer és a rendvédelmi 
szervek terhelésének csökkentése érdekében.

A Házi Karantén Rendszer (HKR) olyan alkalmazás, amely segít ellenőrizni a Covid-19 járványhelyzet miatt hatósági házi 
karanténba helyezett személyek esetében a karantén szabályainak betartását. 
Az új szabályok értelmében amennyiben a technikai feltételek adottak abban az esetben a rendszer használata kötelező, 
ezzel biztosítva a karantén kötelezettnek a lehető legkényelmesebb megoldást a karantén szabályainak betartására, 
miközben megelőzhetjük a rendvédelmi szervek túlzott leterheltségét.

A HKR applikáció előnyei

• Nem szükséges egész nap a rendőri 
ellenőrzésre várnia

• Ha nem érzi jól magát a házi 
karanténban, fel sem kell kelnie 
ahhoz, hogy igazolja otthonlétét

• Az adatkezelés teljesen megegyezik 
a személyes rendőri ellenőrzés 
adatkezelési tevékenységével

Az ellenőrzés terhének egy részét 
átveszi a rendőrségtől:
a fizikai közelség kizárásával eltűnik 
a személyes ellenőrzésből adódó 
fertőzésveszély Ön és az ellenőrző rendőr 
számára.

Az egészségügyi kérdőívek hasznosak 
az egyén és a hatóság számára is:
a kitöltött egészségügyi kérdőívekhez 
hozzáfér háziorvosa, ezzel is segítve a 
hatékonyabb betegellátást.

Ha hatósági házi karanténba helyezték és a technikai feltételek adottak úgy a karanténlakásba 
érkezéskor köteles telepíteni az alkalmazást és a karantén ideje alatt használni azt.

Hogyan csatlakozhat a rendszerhez?
Amennyiben Önt házi karanténba helyezték, nincs más dolga, mint letölteni okostelefonjára az alkalmazást, regisztrálni 
(a regisztrációról bővebben a hazikaranten.hu oldalon olvashat), majd a regisztráció visszaigazolása után teljesíteni 
a távellenőrzési kéréseket, illetve a lehetőségeknek megfelelően kitölteni és visszaküldeni az egészségügyi kérdőíveket 
(ez nem kötelező). A HKR rendszer ellenőrzi az adatokat a rendőrségi házi karantén adatbázisban (ez több időt vehet 
igénybe), és az adatok egyezését követően a regisztráció véglegesítéséről a felhasználónak egy visszaigazoló e-mailt 
küld.

Hogyan működik az applikáció?
A karantén ideje alatt a HKR rendszer véletlenszerűen generált időpontokban távellenőrzési kéréseket küld a 
felhasználónak sms útján, melyeket mobilkészüléke használatával egyszerűen teljesíthet.

Távellenőrzési kérés esetén a kérés beérkezését követő 15 percen belül szükséges a HKR alkalmazás elindítása mobil 
készülékén, majd a távellenőrzési kérés teljesítése. A rendszer automatikusan több képet készít a felhasználóról, ami 
alapján igazolja a személyazonosságát, illetve tartózkodási helyét, amit összevet a regisztráció során megadott házi 
karantén címével.

A regisztráció vagy a szoftver használatával kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban a hazikaranten.hu weboldalon 
tájékozódhat, illetve a weboldalon elérhető online chat szolgáltatáson keresztül felveheti az ügyfélszolgálattal a 
kapcsolatot minden nap reggel 8.00 és este 20.00 között.

Amennyiben Ön a fenti tartalommal nyilatkozatot kíván tenni, azt a szoftver letöltése során a regisztráció folyamatában megjelenő 
nyilatkozat elfogadásával teheti meg. A szoftverrel történő ellenőrzéssel összefüggésben a személyes adatok kezelésére vonatkozó 
érintetti tájékoztató a Rendőrség internetes honlapján tekinthető meg.
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