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Az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni 
oltóanyaggal történő védőoltás első dózisa 
beadásának napját követő napon 
hatályba lépő rendelkezések

Az ötmillió-ötszázezredik koronavírus elleni védőoltás beadásával az 
ország újraindulása újabb mérföldkőhöz érkezett, hiszen az új szabá-
lyok további lazításokat vezettek be. A védelmi intézkedések enyhül-
tek, megszűnt a kötelező maszkhasználat a belső terekben is, és már 
védettségi igazolvány nélkül látogathatók a szállodák, az éttermek, a 
fürdők és a strandok is. A védettség igazolására vonatkozó kötelezett-
ség már csak a tömegrendezvények látogatása esetében maradt fenn. 



I. A KORONAVÍRUS 
 ELLENI VÉDETTSÉG   
 IGAZOLÁSA
Az ötmillió-ötszázezredik oltás elérését követően a védettséget csak a 
tömegrendezvényeken való részvétel esetében szükséges igazolni, így 
a sportrendezvényen, a jegy megváltásával látogatható kulturális ese-
ményen, a zenés, táncos rendezvényen, az ötszáz fővel vagy ennél több 
résztvevővel megrendezett szabadtéri egyéb rendezvényen, valamint 
a zárt térben megrendezett egyéb rendezvényen. A védettség igazo-
lására vagy a magyar hatóság által kibocsátott védettségi igazolvány, 
vagy az EESZT applikáció, vagy a Magyarország által elismert külföldi 
védettségi igazolás, továbbá 2021. július 1. napjától az uniós digitális Co-
vid-igazolvány is alkalmas. 

A Magyarország által elismert külföldi védettségi igazolások mintái a 
Külgazdasági és Külügyminisztérium hivatalos honlapján érhetők el: 
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/vedettsegi-igazolasok

Az uniós Covid-igazolványokról szóló részletes tájékoztató ezen a 
linken érhető el: 
https://mtu.gov.hu/cikkek/jogertelmezes-az-agazatot-erint-aktualis-
szabalyokrol-2407
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II. MASZKHASZNÁLAT
Az ötmillió-ötszázezredik oltás elérését követően kizárólag az egész-
ségügyi intézmény, valamint a szociális intézmény területén kell masz-
kot viselni, amelynek szabályait az illetékes miniszterek rendeletben 
állapítják meg. 

Nincs tehát maszkviselési kötelezettség sem a szállodákban, sem a 
vendéglátó üzletekben, sem a szabadidős létesítményekben, ugyan-
akkor a maszkhasználat általánosan senkinek sem tiltható meg, bárki, 
bárhol jogosult maszkot használni. 
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III. RENDEZVÉNYEK
Továbbra is csak a jogszabály által rögzített keretek között tarthatók 
meg a rendezvények, ugyanakkor sem a rendezvényeken résztvevők-
nek, sem az ott foglalkoztatottaknak nem kell maszkot viselni. 

CSALÁDI ESEMÉNYEK, MAGÁNRENDEZVÉNYEK 
(HÁZASSÁGKÖTÉS, LAKODALOM)

A házasságkötésre eddig, ha arra nem az anyakönyvi hivatal házas-
ságkötő termében, a polgármesteri hivatal helyiségében vagy a vallási 
közösség vallási tevékenység céljára használt helyiségében került sor, 
akkor a családi eseményre vagy magánrendezvényre vonatkozó ren-
delkezéseket kellett alkalmazni, azaz ebben az esetben azon például 
maximum csak ötven fő vehetett részt. Az ötmillió-ötszázezredik oltás 
elérését követően azonban a házasságkötésre nem kell a családi ese-
ményre vagy magánrendezvényre vonatkozó szabályokat alkalmazni, 
ha azt nem ezeken a helyszíneken tartják, vagyis már nem érvényesül 
rá a magánrendezvényekre vonatkozó létszámkorlát sem. 

A létszámkorlát egyébként az ötmillió-ötszázezredik oltás elérését 
követően kedvezőbb lett mind a lakodalmak, mind az ezeken kívül 
eső családi események és magánrendezvények esetében, ugyanis a 
lakodalmakon az eddigi 200 fő helyett 400 fő, a lakodalmakon kívü-
li minden más családi esemény és magánrendezvény esetében pe-
dig a korábbi 50 fő helyett 100 fő lett a maximális létszám. A családi 
események és magánrendezvények tekintetében megszűntek azok a 
korlátozó intézkedések is, amelyek a vendéglátó üzletben vagy a szál-
láshelyen tartott családi eseményekre és magánrendezvényekre vo-
natkoztak. Így családi esemény és magánrendezvény is korlátozások 
nélkül tartható mind a vendéglátó üzletekben, mind a szálláshelyeken, 
és azokon már nemcsak a koronavírus ellen védett személyek, hanem 
bárki részt vehet, maszkot pedig nem kell viselni.  
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SPORTRENDEZVÉNYEK, KULTURÁLIS ESEMÉNYEK

A sportrendezvényen - azaz az olyan versenyrendszerben szervezett 
versenyen vagy mérkőzésen, amelyen versenyzőként kizárólag a sport-
ról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló vehet részt - nézőként 
továbbra is a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete 
alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt. 
Ugyanez a szabály vonatkozik a jegy megváltásával látogatható kul-
turális eseményen nézőként részt venni kívánó személyekre is azzal, 
hogy az új szabályok értelmében nem minősül rendezvénynek a kultu-
rális esemény, ha az előadó-művészet valamely ágának fellépése céljá-
ból megtartott esemény az e művészet céljára rendelt helyszínen kerül 
megtartásra, előre megváltott ülőhelyre szóló jegy ellenében látogatha-
tó, és a néző az előadás időtartama alatt az előre megváltott ülőhelyén 
köteles tartózkodni. Maszkot sem a résztvevők, sem pedig az ott foglal-
koztatottak nem kötelesek viselni. A sportrendezvény, illetve a kulturá-
lis esemény szervezője, valamint a sportrendezvény, illetve a kulturális 
esemény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, 
az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a nézőnek a 
beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a 
koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát nem igazolja.
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ZENÉS, TÁNCOS RENDEZVÉNYEK

A zenés, táncos rendezvény helyszínén továbbra is csak koronavírus 
ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személy tartózkodhat, kivéve az ott foglalkoz-
tatottakat, akik – a helyszínen történő videoklip-forgatáson vagy más 
audio- vagy videofelvételen statisztaként közreműködők kivételé-
vel – koronavírus ellen nem védett személyek is lehetnek. Tilos zenés, 
táncos rendezvényt koronavírus ellen nem védett személyek számára 
szervezni, tartani, meghirdetni, arra fellépőket, illetve nézőket toboroz-
ni. Maszkot sem a helyszínen foglalkoztatottaknak, sem pedig a zenés, 
táncos rendezvény résztvevőinek sem kell viselniük. A zenés, táncos 
rendezvény szervezője, valamint a zenés, táncos rendezvény helyszí-
nének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, az üzemeltető 
vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a személynek a beléptetését 
megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a koronavírus 
elleni védettségét, vagy az életkorát nem igazolja. A védelmi intézke-
dés betartatásáról a zenés, táncos rendezvény szervezője, illetve a ze-
nés, táncos rendezvény helyszíne üzemeltetője köteles gondoskodni.
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EGYÉB RENDEZVÉNYEK

A sportrendezvénynek, a kulturális eseménynek, a családi esemény-
nek vagy magánrendezvénynek, zenés, táncos rendezvénynek, vala-
mint falunapnak nem minősülő rendezvényt (a továbbiakban: egyéb 
rendezvény), ha szabadtéren tartják, és azon - az ott foglalkoztatotta-
kon kívül -  ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, azon a koronavírus 
ellen nem védett személy is részt vehet, míg ha ötszáz fő vagy ennél 
több személy van jelen, azon - a sportfesztivál kivételével - kizárólag 
a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő 
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt. (A jogal-
kotó sportfesztiválnak az olyan sporteseményt minősíti, amelyen a 
sportról szóló törvény szerinti versenyszerűen sportoló mellett a sza-
badidős sportoló is részt vehet.) A zárt térben megrendezett egyéb 
rendezvényen az ott foglalkoztatottakon kívül továbbra is kizárólag a 
koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő ti-
zennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt. A védelmi 
intézkedések betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendez-
vény helyszíne üzemeltetője köteles gondoskodni.

Az olyan egyéb rendezvénynek a szervezője, amelyet szabadtéren, öt-
száz fővel vagy ennél több résztvevővel szerveznek, továbbá amelyet zárt 
térben szerveznek, valamint az egyéb rendezvény szervezője, az egyéb 
rendezvény helyszínének üzemeltetője vagy vezetője, illetve a szervező, 
az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja köteles annak a személynek 
a beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a 
koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát megfelelően nem iga-
zolja. Ez alól kivétel, ha a sportfesztiválon olyan versenyszerűen sportoló 
személy kíván elindulni, aki a koronavírus ellen nem védett.

Enyhültek a szabályok az egyéb rendezvények esetében is a tekintet-
ben, hogy a maszkviselés már itt sem kötelező sem a rendezvény részt-
vevőinek, sem pedig az ott foglalkoztatottaknak. 
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FALUNAPOK

A jogalkotó 2021. június 14. napjától a falunapokra speciális szabályokat 
állapított meg. A jogszabály értelmében falunapnak az olyan rendez-
vény minősül, amelyet 5000 főnél nem nagyobb lakónépességű tele-
pülés önkormányzata szervez, és a rendezvényt szabadtéren tartják. A 
falunapon a válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyúj-
tott zeneszolgáltatás megengedett, és a rendezvényen a koronavírus 
ellen nem védett személyek is részt vehetnek. A falunapon életkorra 
való tekintet nélkül egyidejűleg legfeljebb ezerötszáz fő lehet jelen.
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IV. VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK
Az ötmillió-ötszázezredik oltás elérését követően már nemcsak a te-
raszokon lehet a védettség igazolása és maszkviselési kötelezettség 
nélkül tartózkodni és fogyasztani, hanem a vendéglátó üzletek belső 
tereiben is. Így a védettségtől függetlenül bárki elfogyaszthatja a meg-
rendelt ételt és italt akár a teraszokon, akár a vendéglátó üzletek belső 
tereiben a védettség igazolása és maszkviselési kötelezettség nélkül. Az 
új szabályok értelmében a vendéglátó üzletek tehát szabadon látogat-
hatók, a korábban érvényben volt korlátozások hatályukat vesztették. 

10
Az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás 
első dózisa beadásának napját követő napon hatályba lépő rendelkezések



V. SZÁLLÁSHELYEK
Az ötmillió-ötszázezredik oltás elérését követően a szálláshelyeken 
nincs szükség a tartózkodás céljának igazolására és arra sem, hogy a 
szabadidős céllal érkező vendégek igazolják a védettségüket. Az új 
szabályok értelmében a szálláshelyek szabadon látogathatók, a koráb-
ban érvényben volt korlátozások hatályukat vesztették. A szálláshelye-
ken nem kell maszkot viselni.
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VI. SZABADIDŐS 
 LÉTESÍTMÉNYEK
Az ötmillió-ötszázezredik oltás elérését követően a védettségtől füg-
getlenül bárki látogathatja a szabadidős létesítményeket - ideértve a 
jégpályákat, az uszodákat, az edző- és fitnesztermeket is - a védettség 
igazolása nélkül is. Az új szabályok értelmében a szabadidős létesít-
mények tehát szabadon látogathatók, a korábban érvényben volt kor-
látozások hatályukat vesztették. A szabadidős létesítmények területén 
nem kell maszkot viselni.
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VII.  GYAKRAN
          ISMÉTELT KÉRDÉSEK
Felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbi információk a jogértelmezést 
segítő, de általános tájékoztató jelleggel bírnak, tekintettel arra, 
hogy a Magyarországra történő beutazásra vonatkozó, a járvá-
nyügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. 
(VIII.30.) Korm.rendelet egyes pontjainak értelmezésével, alkalma-
zásával és végrehajtásával kapcsolatban az Országos Rendőr-főka-
pitányság határrendészeti szervei illetékesek tájékoztatást adni.

Az üzleti utazók továbbra is védettségi igazolvány és tesztelési kö-
telezettség nélkül utazhatnak Magyarországra?
Igen. A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 
408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint nem változott a gazdasági 
és üzleti célú beutazásra vonatkozó szabályozás.

Amennyiben a külföldi állampolgár nem rendelkezik uniós digitális 
Covid-igazolvánnyal, vagy harmadik országból érkezik, ő milyen fel-
tételekkel (pl. karantén) tud beutazni?
Ha a külföldi állampolgár nem rendelkezik uniós digitális Covid-igazol-
vánnyal, még lehetséges, hogy korlátozás nélkül beutazhat Magyaror-
szágra, például, ha magyar védettségi igazolvánnyal rendelkezik, vagy 
olyan külföldi védettségi igazolása van, amelyet Magyarország elis-
mer. Emellett - állampolgárságtól és a koronavírus elleni védettségtől 
függetlenül - akkor sem vonatkoznak a beutazóra a korlátozások, ha 
a polgári légijárművel történő beutazás esetét kivéve Horvátország, 
Ausztria, Románia, Szerbia, Szlovákia, vagy Szlovénia területéről lép be 
Magyarország területére. A beutazás egyéb, általános feltételeivel (pl. 
érvényes úti okmány) azonban rendelkezni kell.

A felsoroltakon kívüli esetekben az általános szabályok vonatkoznak a 
harmadik országból érkező külföldi állampolgárokra, azaz csak kivételes  
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esetekben léphetnek be Magyarország területére, amelynek során 
egészségügyi vizsgálatnak vethetők alá, és karanténkötelezettségük 
keletkezhet.  

A harmadik országból érkező, pl. orosz állampolgár beutazhat-e 
Magyarországra karanténkötelezettség nélkül, amennyiben igazol-
ni tudja, hogy átesett a betegségen?
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 
408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében a harmadik ország-
ból érkező külföldi állampolgár a polgári légijárművel történő beuta-
zás esetét kivéve Horvátország, Ausztria, Románia, Szerbia, Szlovákia 
és Szlovénia területéről a koronavírus elleni védettségtől függetlenül 
járványügyi korlátozás nélkül léphet be Magyarország területére, azon-
ban a beutazás egyéb, általános feltételeivel (pl. érvényes úti okmány) 
rendelkezni kell.

Az uniós digitális Covid-igazolványra vonatkozó európai uniós szabá-
lyozás alapján a harmadik országból érkező állampolgár számára ké-
relemre kiállítható valamely európai uniós tagállam hatósága által az 
uniós digitális Covid-igazolvány, ha a harmadik országban az európai 
uniós szabályozásnak megfelelő Covid19-oltóanyagra állítottak ki oltá-
si igazolványt, és a tagállam hatóságai az összes szükséges információt 
– ideértve az oltás beadásának megbízható igazolását is – megkapták. 
A tagállamok ugyanakkor nem kötelesek oltási igazolványt kiállítani  
a területükön felhasználásra nem engedélyezett Covid19-oltóanyagra 
vonatkozóan.

Ilyen kérelmet Magyarországon 2021. augusztus 9. napjától lehet be-
nyújtani, és az a személy nyújthatja be, aki:

• a külföldön kapott oltása tekintetében a 60/2021. (II. 12.) Korm. ren-
delet szerinti védettségi igazolványra jogosult, vagy

• aki olyan állam által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, 
amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország elismeri. 
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Az uniós digitális Covid-igazolvány kiállítását az érintett csak Budapest 
Főváros Kormányhivatalánál, illetve a nevében eljáró kormányablaknál 
kérelmezheti. A kiállító szerv a Magyarországon engedélyezett és a 
lakosság oltására felhasznált oltóanyag beadásának igazolása esetén 
állítja ki a digitális Covid-igazolványt. 

Milyen szabályok vonatkoznak a Magyarországon átutazó szemé-
lyekre? (pl. Ukrajna-Mo.-Horvátország)
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 
408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint nem változott a Magyaror-
szágon átutazó személyekre vonatkozó szabályozás, ennek értelmé-
ben a külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalom-
ban, tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére beléphet, ha 
a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészség-
ügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg.

A belépés további feltétele, hogy a külföldről érkező nem magyar  
állampolgár:

a) rendelkezzen a schengeni határellenőrzési kódexben előírt  
     beutazási feltételekkel,
b) hitelt érdemlően igazolja az utazásának célját és utazása  
     célországát, valamint
c) célországba történő beutazása és ennek érdekében a tervezett 
    utazás útvonalán fekvő, Magyarországgal szomszédos államba 
    történő belépése biztosított.

A beléptetett, külföldről érkező nem magyar állampolgár a Magyaror-
szág területén történő áthaladás során csak az országos rendőrfőkapi-
tány által meghatározott és a rendőrség hivatalos honlapján közzétett 
útvonalon közlekedhet, és kizárólag az áthaladáshoz elengedhetetle-
nül szükséges okból – így különösen egészségügyi vagy műszaki ok-
ból az országos rendőrfőkapitány által meghatározott és a rendőrség 
hivatalos honlapján közzétett pihenőhelyeken állhat meg, és az ott 
meghatározott idő – de legfeljebb 24 óra – alatt köteles elhagyni Ma-
gyarország területét.

15
Az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás 
első dózisa beadásának napját követő napon hatályba lépő rendelkezések



A beléptetett, külföldről érkező nem magyar állampolgár az országos 
rendőrfőkapitány által meghatározott és a rendőrség hivatalos honlap-
ján közzétett pihenőhelyen történő megálláson kívül a meghatározott 
útvonalon való haladását csak azonnali beavatkozást igénylő műszaki 
vagy egészségügyi szükséghelyzetben szakíthatja meg, és állhat meg.

Az Egyesült Királyság állampolgárai számára hogyan engedélyezett 
a beutazás Magyarországra?
A Magyarországra történő beutazásra vonatkozó korlátozások nem 
vonatkoznak többek között azokra, akik a koronavírus elleni védettsé-
güket magyar védettségi igazolvánnyal, Magyarország által elismert 
külföldi védettségi igazolással, vagy az uniós digitális Covid-igazolvány-
nyal igazolják. Az a külföldi állampolgár, aki nem rendelkezik a fenti do-
kumentumok egyikével sem, a polgári légijárművel történő beutazás 
esetét kivéve korlátozás nélkül utazhat be Magyarországra, ha a belé-
pés Horvátország, Ausztria, Románia, Szerbia, Szlovákia, vagy Szlovénia 
területéről történik. A beutazás egyéb, általános feltételeivel (pl. érvé-
nyes úti okmány) azonban rendelkezni kell.

Magyarországnak a schengeni belső határoknak minősülő határain 
már egyáltalán nincsen határellenőrzés?
2021. június 23. napján Magyarország schengeni belső határain meg-
szűnt a határellenőrzés.

A külföldi védettségi igazolások elfogadására vonatkozó kétoldalú, 
egyoldalú megállapodások továbbra is hatályban vannak?
Igen, a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló megálla-
podások, valamint a védettség egyoldalú elismerése továbbra is ha-
tályban vannak.

Hány éves kortól van szükség az uniós digitális Covid-igazolványra?
Az uniós digitális Covid-igazolvány kiállítása nincs életkorhoz kötve.
Három típusú igazolás állítható ki:

• Oltási igazolvány
• Tesztigazolvány
• Gyógyultsági igazolvány 
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Sporteseményre, vagy kulturális eseményre érkező külföldiekre mi-
lyen beutazási korlátozások vonatkoznak? (EU-s és nem EU-s állam-
polgárok is)
Az a külföldi állampolgár, aki rendelkezik uniós digitális Covid-igazol-
vánnyal, vagy olyan külföldi védettségi igazolással, amit Magyarország 
elismer, akkor korlátozás nélkül utazhat be Magyarországra. 

A fenti okmányok hiányában a külföldi állampolgár a polgári légijár-
művel történő beutazás esetét kivéve akkor is korlátozás nélkül utaz-
hat be Magyarországra, ha a belépés Horvátország, Ausztria, Románia, 
Szerbia, Szlovákia, vagy Szlovénia területéről történik, azonban a Ma-
gyarországon megrendezett sportrendezvényeken és kulturális ese-
ményeken való részvételhez a védettséget igazolni kell, ezért az ezek-
ből az országokból történő belépés a megfelelő védettségi igazolások 
hiányában önmagában nem teszi lehetővé az ilyen eseményeken való 
részvételt. Az ilyen eseményeknek az uniós digitális Covid-igazolvány-
nyal, vagy a Magyarország által elismert védettségi igazolással nem 
rendelkező külföldi állampolgár nézőire ezért a Magyarországon meg-
rendezett nemzetközi sportesemény, valamint kulturális rendezvény 
nézőire vonatkozó, a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozá-
sairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet speciális szabályai irány-
adók. Eszerint a külföldi állampolgár a Magyarországon megrendezett 
nemzetközi sportesemény, vagy kulturális rendezvény nézőjeként ak-
kor léphet be korlátozás nélkül Magyarországra, ha bemutatja a nem-
zetközi sportesemény vagy a kulturális rendezvény megtekintésére 
feljogosító részvételi jegyet, és a belépést megelőző 3 napon belül, egy 
alkalommal elvégzett, negatív PCR teszteredményt tartalmazó ma-
gyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy a koronavírus a szerve-
zetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. Az így érkező 
néző Magyarország területét a belépést követő 72 órán belül köteles 
elhagyni, az országba való belépésekor pedig egészségügyi vizsgála-
ton eshet át, amelynek tűrésére köteles, és nem léptethető be Magyar-
ország területére, ha a vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, vagy 
ha belépéskor a részvételi jegyet nem mutatja be, vagy annak hiteles-
ségével kapcsolatban kétség merül fel.

17
Az ötmillió-ötszázezredik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő védőoltás 
első dózisa beadásának napját követő napon hatályba lépő rendelkezések



Légi úton érkező külföldiekre milyen szabályok vonatkoznak? 
(EU-s és nem EU-s állampolgárok is)
Amennyiben a külföldi állampolgár rendelkezik uniós digitális Co-
vid-igazolvánnyal, vagy Magyarország által elismert külföldi védett-
ségi igazolással, úgy légi úton karanténkötelezettség nélkül beléphet 
az országba.

Amennyiben a külföldi állampolgár nem rendelkezik sem uniós digi-
tális Covid-igazolvánnyal, sem Magyarország által elismert külföldi vé-
dettségi igazolással, abban az esetben légi úton a járványügyi készült-
ségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet általános szabályai szerint léphet csak be az országba, azaz 
belépése csak a jogszabály által meghatározott esetekben lehetséges, 
belépésekor pedig szűk kivételtől eltekintve (pl. meghatározott orszá-
gokból érkező üzleti utazók) egészségügyi vizsgálatnak vethető alá, 
amelynek következtében karanténkötelezettsége is keletkezhet. 

A szálláshely fogadhat-e szabadidős céllal érkező nem EU-s állam-
polgárt?
Igen. A szálláshelyeknek 2021. július 3. napjától nem kell vizsgálniuk a 
szálláshelyre érkező vendégek esetében sem a tartózkodás célját, sem 
pedig a koronavírus elleni védettséget. 

Amennyiben egy külföldi állampolgár üzleti célból érkezik Magyar-
országra, akkor konferencián milyen feltételekkel vehet részt? 
(Ha van uniós digitális Covid-igazolványa, illetve, ha nincs.)
A konferencia a hatályos magyar szabályozás alkalmazásában egyéb 
rendezvénynek minősül, amelyet, ha szabadtéren 500 fővel vagy en-
nél több résztvevővel tartanak, vagy bármennyi résztvevővel, de zárt 
térben tartanak, azon csak a koronavírus ellen védett személy, és a fel-
ügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy ve-
het részt. Ennek alapján egy külföldi állampolgár egy Magyarországon 
megrendezett konferencián csak a koronavírus elleni védettsége igazo-
lásával vehet részt, amelyre az uniós digitális Covid-igazolványon kívül 
a Magyarország által elismert külföldi védettségi igazolás is alkalmas. 
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