
Érvényes beutazási szabályok 1



Érvényes beutazási szabályok 2

A nemzetközi járványhelyzetre való tekintettel 2020. szeptem-
ber elején új beutazási szabályok léptek életbe Magyarországon, 
melyeket az alábbiakban foglalunk össze.
 
A járványügyi készültségi időszak alatt érvényes beutazási szabályokat 
a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 
408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza.
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• a teherforgalomban történő határátlépésre,

• a diplomata-útlevéllel, a külügyi szolgálati útlevéllel, a szolgálati 
útlevéllel és a hajós szolgálati útlevéllel történő határátlépésre,

• arra a személyre, aki a Magyarországra való belépés során hitelt ér-
demlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját meg-
előző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen (a továbbiakban: 
fertőzés) átesett,

• arra a személyre, aki a határátlépés során a koronavírus elleni vé-
dettségét a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. 
(II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: 
védettségi igazolvány), valamint a védettségi igazolványon feltün-
tetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány 
felmutatásával igazolja, valamint arra a tizennyolcadik életévét be 
nem töltött személyre, aki a ezen személy felügyelete alatt áll, és 
vele együtt lépi át Magyarország határát,

• arra a személyre, aki olyan ország által kiállított védettségi igazo-
lással rendelkezik, amely a védettségi igazolások kölcsönös elfo-
gadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal, 
és az ezen ország által a részére kiállított koronavírus elleni védett-
séget igazoló hatósági igazolvány felmutatásával a koronavírus el-
leni védettségét igazolja, valamint arra a tizennyolcadik életévét 
be nem töltött személyre, aki a ezen személy felügyelete alatt áll, 
és vele együtt lépi át Magyarország határát,

AZ UTAZÁSI
KORLÁTOZÁSOKRÓL
SZÓLÓ JOGSZABÁLY 
ELŐÍRÁSAIT NEM KELL
ALKALMAZNI: 
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• arra a személyre, aki olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, 
amely ország viszonyában Magyarország a védettségi igazolásokat egyoldalúan 
elismeri, és az ezen ország által a részére kiállított koronavírus elleni védettséget 
igazoló hatósági igazolvány felmutatásával a koronavírus elleni védettségét iga-
zolja, valamint arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyre, aki ezen 
személy felügyelete alatt áll, és vele együtt lépi át Magyarország határát, továbbá

• arra a személyre, aki – a polgári légijárművel történő beutazás esetét ide nem értve – 
a Horvát Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, Románia, a Szerb Köztársaság, a Szlovák 
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, valamint Ukrajna területéről lép Magyarország 
területére,

• arra a személyre, aki 72 óránál nem régebbi, 
- az Európai Unió valamely tagállamában vagy valamelyik európai 
 uniós tagjelölt országban,
- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely 
 tagállamában,
- az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállamában,
- az Oroszországi Föderációban,
- a Kínai Népköztársaságban,
- az Egyesült Arab Emírségekben,
- a Bahreini Királyságban,
- a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiban: 
 Azerbajdzsáni Köztársaságban, Kazah Köztársaságban, Kirgiz Köz- 
 társaságban, Török Köztársaságban, Üzbég Köztársaságban vagy
- a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős minisz- 
 terrel egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országban

elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai 
vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol 
nyelvű okirattal igazolja, hogy a szervezetében
a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.
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A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapítását a külpolitikáért fele-
lős miniszter a határrendészetért felelső miniszterrel egyetértésben kiadott rendele-
tében állapítja meg. (7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet – a védettségi igazolások kölcsönös 
elfogadásának megállapításáról)

A védettségi igazolvány felmutatásával egyenértékű, ha az érintett a Covid–19- 
világjárvány idején a  szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, 
Covid–19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális 
Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szó-
ló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továb-
biakban: EUr.) szerinti uniós digitális Covid-igazolvány (a továbbiakban: digitális 
Covid-igazolvány) felmutatásával igazolja, hogy 

1.  A KORONAVÍRUS ELLEN 
•  az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett, 
•  az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt 

 kapott oltóanyagokat tartalmazó listáján szereplő vagy 
•  a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált 
 oltóanyaggal legalább egy alkalommal beoltották, és az első oltástól 
 számított egy év még nem telt el, 

2. A FERTŐZÉSEN ÁTESETTSÉG MIATT VÉDETT, VAGY 

3.  A 72 ÓRÁNÁL NEM RÉGEBBI, AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMAI SZABÁLYOK 
 NAK MEGFELELŐ, MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI VIZSGÁLAT – SARS-COV-2  
 PCR TESZT – IGAZOLJA, HOGY AZ ÉRINTETT SZEMÉLY SZERVEZETÉBEN
 A  SARS-COV-2 KORONAVÍRUS A VIZSGÁLAT IDŐPONTJÁBAN NEM VOLT  
 KIMUTATHATÓ.
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Fertőzésen átesettség miatt védettnek minősül az, aki digitális Covid-igazolvány-
nyal igazolja, hogy az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló, 
az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő molekuláris biológiai vizsgálatától – 
SARS-CoV-2 PCR teszt – vagy az EUr. szerinti igazolványhoz elfogadható pozitív antigén 
gyorsteszttől számított 15 nap eltelt, és 180 nap még nem telt el. 

Az igazolás során az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazol-
vány bemutatására külön is felhívható, a digitális Covid-igazolványt ellenőrző szerv 
vagy személy jogosult az érintett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági iga-
zolványán és a digitális Covid-igazolványában jelzett adatok megismerésére, azonban 
annak adatait semmilyen módon nem lehet rögzíteni.
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Nem magyar állampolgár Magyarország területére csak kivételes eset-
ben léphet be, mentességet a belépés helye szerinti rendőri szerv, 
a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés 
esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság adhat. 

A RENDŐRI SZERV ENGEDÉLYEZHETI A BEUTAZÁST, HA A KÉREL-
MEZŐ IGAZOLJA, HOGY A BELÉPÉS CÉLJA:

1. a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, 
magyar bíróság vagy hatóság által kiállított okirattal igazolt eljárá-
si cselekményen történő részvétel,

2. az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő iga-
zolással egészségügyi ellátás igénybevétele,

3. a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi 
vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény 
által kiállított igazolás tanúsítja,

4. a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kap-
csolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a fuvarfela-
dat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) 
történő eljutás vagy az ilyen munkavégzést követően személyfor-
galomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató általkiállított 
igazolás tanúsítja,

5. a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) rész-
vétel,

6. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzá-
tartozó gondozása, ápolása,

7. a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású egyházi rendezvé-
nyen történő részvétel vagy

8. a fentieken kívüli egyéb méltányolható ok.

KÜLFÖLDI 
ÁLLAMPOLGÁROK
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A kérelem kizárólag elektronikus úton, az erre a célra létrehozott elektronikus űrlapo-
kon, magyar vagy angol nyelven terjeszthető elő. A benyújtott irat eredeti példányát 
a Magyarország területére történő belépéskor be kell mutatni.

A Magyarországra való belépés során az utas egészségügyi vizsgálaton eshet át. 
Ha az fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be. Ha 
a fertőzés gyanúja nem merül fel, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt ka-
ranténban, vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. Ez alól felmentést kaphat, 
ha 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai 
szabályoknak megfelelő negatív tesztet mutat be a felmentés megadása érdekében.

Ebben az esetben az első vizsgálatként azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet 

a)  az Európai Unió valamely tagállamában vagy valamelyik európai uniós 
 tagjelölt országban,
b)  a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában,
c)  az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállamában,
d)  az Oroszországi Föderációban,
e)  a Kínai Népköztársaságban,
f)  az Egyesült Arab Emírségekben,
g)  a Bahreini Királyságban,
h)  a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiban: Azerbajdzsáni 
 Köztársaságban, Kazah Köztársaságban, Kirgiz Köztársaságban, Török
 Köztársaságban, Üzbég Köztársaságban vagy
i) a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel  
 egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országban 

 végeztek el, és amelynek eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű  
 okirattal igazolja.



Érvényes beutazási szabályok 9

A magyar állampolgárokra
vonatkozószabályok 
A magyar állampolgár Magyarországról történő gazdasági vagy üzleti 
célú kiutazást követően Magyarország területére – az alábbiak szerinti 
kivétellel – a magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésé-
nek szabályai alcímben foglalt szabályok szerint léphet be.

HA MAGYARORSZÁGRÓL
a)  az Európai Unió tagállamába,
b)  az a) ponton kívül, az Európai Gazdasági Térségről szóló meg- 
 állapodásban részes más államba,
c)  az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai 
 Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes 
 állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad  
 mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági 
 Térségről szóló megállapodásban részes állammal azonos  
 jogállású államba,
d)  európai uniós tagjelölt államba,
e)  Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába vagy
 f)  az a)–e) ponton kívüli a külpolitikáért felelős miniszter által 
 – a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben –
 rendeletben meghatározott államból történő kiutazás célja  
 olyan gazdasági vagy üzleti célú tevékeny ség, amelynek tényét
 a magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor 
 igazolja, a magyar állampolgár a kiutazást követően Magyarország  
 területére korlátozás nélkül beléphet.

ENGEDÉLYEZETT
A GAZDASÁGI, ILLETVE 
ÜZLETI CÉLÚ UTAZÁS
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A nem magyar állampolgárokra
vonatkozószabályok 
A nem magyar állampolgár gazdasági vagy üzleti célból Magyarország 
területére – az alábbiak szerinti kivétellel - a magyar állampolgárság-
gal nem rendelkezők Magyarországra történő belépésének szabályai 
alcímben foglalt szabályok szerint léphet be.

Ha 
a) az Európai Unió tagállamából,
b) az a) ponton kívül, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapo-
dásban részes más államból,
c) az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött 
nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga 
tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes állammal azonos jogállású államból,
d) európai uniós tagjelölt államból,
e) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságából vagy
 f) az a)–e) ponton kívüli a külpolitikáért felelős miniszter által – a határ-
rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben megha-
tározott államból 

ezen állam állampolgára, vagy ezen államban 90 napot meghaladó 
tartózkodásra jogosult személy Magyarországra történő beutazása 
gazdasági vagy üzleti célú tevékenység, amelynek tényét Magyaror-
szág területére történő belépéskor igazolja, Magyarország területére 
korlátozás nélkül beléphet.

Ha a nem magyar állampolgár Magyarországra történő belépése során 
a fenti indok igazolásának hitelességével kapcsolatban kétség merül fel, 
akkor a magyar állampolgársággal nem rendelkezők Magyarországra 
történő belépésének szabályai szerint kell eljárni.
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Ingázók
A szomszédos állam polgárai és az ott élő magyar állampolgárok 
Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatár-
tól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek. A magyar 
állampolgárok a szomszédos ország területéről visszatérve szintén kor-
látozás nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem 
haladta meg a 24 órát, és a szomszédos országban az államhatártól 
számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el.

Átutazók
Külföldről érkező nem magyar állampolgár közúti, vasúti vagy vízi 
személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében Magyarország terü-
letére beléphet, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálat-
nak, és az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg. 

A tranzitáthaladás céljából történő belépés további feltétele, hogy 
a külföldről érkező nem magyar állampolgár

a) rendelkezzen a schengeni határellenőrzési kódexben előírt beuta-
zási feltételekkel,

b) hitelt érdemlően igazolja az utazásának célját és utazása célorszá-
gát, valamint

c) célországba történő beutazása és ennek érdekében a tervezett uta-
zás útvonalán fekvő, Magyarországgal szomszédos államba történő 
belépése biztosított.
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A tranzitáthaladás céljából külföldről érkező, közúti személyforgalom-
ban beléptetett nem magyar állampolgár a Magyarország területén 
történő áthaladás során csak az országos rendőrfőkapitány által meg-
határozott és a rendőrség hivatalos honlapján közzétett útvonalon köz-
lekedhet, és a jogszabályban foglalt kivételektől eltekintve kizárólag 
az áthaladáshoz elengedhetetlenül szükséges okból - így különösen 
egészségügyi vagy műszaki okból az országos rendőrfőkapitány által 
meghatározott és a rendőrség hivatalos honlapján közzétett pihenő-
helyeken állhat meg, ezenkívül a meghatározott útvonalon történő 
haladását csak azonnali beavatkozást igénylő műszaki vagy egészség-
ügyi szükséghelyzetben szakíthatja meg, és állhat meg. A tranzitátha-
ladás céljából külföldről érkező, vasúti vagy vízi személyforgalomban 
beléptetett nem magyar állampolgár a Magyarország területén törté-
nő áthaladás során az áthaladáshoz elengedhetetlenül szükséges ok-
ból, így különösen egészségügyi okból, a vasúti vagy vízi közlekedéssel 
összefüggően  bekövetkezett műszaki vagy forgalomtechnikai okból, 
valamint átszállás érdekében - állhat meg. 
Az átutazó köteles Magyarország területét az országos rendőrfőkapi-
tány által erre meghatározott időkereten belül, de legfeljebb 24 óra 
alatt elhagyni.

Az országos rendőrfőkapitány meghatározza és a rendőrség hivatalos 
honlapján közzéteszi a közúti, vasúti és vízi átutazó személyforgalom 
be- és kilépésére szolgáló határátkelőhelyeket, közúti közlekedés ese-
tén az átmenő forgalom útvonalát és a pihenőhelyeket, valamint azt az 
időkeretet, amely alatt a közúti, vasúti és vízi személyforgalomban be-
léptetett, külföldről érkező nem magyar állampolgár köteles elhagyni 
Magyarország területét.
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Sport- és kulturális rendezvények
A magyarországi sportrendezvényekre való kiutazás és beutazás szigo-
rú feltételei kiterjednek a kulturális rendezvényekre is.

Eszerint a hazánkban megrendezendő nemzetközi sportesemény, 
valamint kulturális rendezvény nézője csak akkor léphet be az ország-
ba, ha rendelkezik a belépést megelőző 3 napon belül, egy alkalommal 
elvégzett, negatív PCR-teszteredménnyel, bemutatja a rendezvényre 
szóló jegyet, és szükség esetén aláveti magát az egészségügyi vizsgá-
latnak. A A Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi spor-
tesemény, valamint kulturális rendezvény nézője köteles a belépést 
követő 72 órán belül elhagyni az országot.

Magyar állampolgárok
A külföldről hazatérő magyaroknak 10 napig - vagy mindaddig, amíg 
két nap különbséggel két negatív tesztet nem tudnak bemutatni - 
karanténba kell vonulniuk. 

Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, kijelölt 
karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági 
házi karanténban kerül elhelyezésre.

A karanténban elhelyezett személy kérelmére a járványügyi hatóság 
engedélyezheti a karanténban elhelyezett személy számára, hogy 
5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal az egész-
ségügyi szakmai szabályoknak megfelelő (molekuláris biológiai vizs-
gálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt) teszten vegyen részt. Ha a vírus nem 
volt kimutatható, a karantén alól az érintett felmentést kap
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Friss információkért látogasson el az alábbi oldalak valamelyikére:
abouthungary.hu
konzuliszolgalat.kormany.hu/en

Külföldi vendégeink kérdéseit
a covid19@mtu.gov.hu e-mail címen várjuk. 

NAPRAKÉSZ COVID
TÁJÉKOZTATÓ ANGOLUL

http://www.abouthungary.hu 
http://www.konzuliszolgalat.kormany.hu/en 
mailto:covid19%40mtu.gov.hu?subject=
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