
TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRVÉNYES UTAZÁSI 

KORLÁTOZÁSOKRÓL (MAGYARORSZÁG) 
 

I. Magyar védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek belépése 

Magyarországra 

  

A magyar védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek korlátozás nélkül térhetnek haza 

Magyarországra. 

Azon országok tekintetében, amelyekkel Magyarország ilyen tartalmú kétoldalú 

megállapodásokat köt, a két ország által kiállított védettségi igazolványokkal kölcsönösen, 

korlátozás nélkül lehet egymás területére beutazni, ha az általános beutazási feltételeknek az 

utazók egyébként megfeleltek. 

Magyarország eddig az alábbi államokkal kötött ilyen megállapodást: 

 Bahreini Királyság, 

 Horvát Köztársaság, 

 Montenegrói Köztársaság, 

 Szerb Köztársaság, 

 Szlovén Köztársaság 

 Török Köztársaság 

 Észak-macedón Köztársaság 

 Cseh Köztársaság 

 Georgia 

 Mongólia 

 Románia (egyoldalú elismerés) 

II. Külföldön oltott magyar állampolgárok belépése Magyarországra   

 

2021. május 21-től korlátozás nélkül léphet be Magyarország területére az a magyar 

állampolgár, aki 

a) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett, COVID-19 elleni oltóanyaggal 

került beoltásra a lent felsorolt országokban, s erről az adott országban elfogadott magyar vagy 

angol nyelven kiállított igazolással, vagy más nyelven kiállított igazolás hiteles magyar 

fordításával rendelkezik; 

  

ÉS 

  

b) a Magyarországra történő belépésének a célja, hogy a magyar védettségi igazolvány 

kiállításával kapcsolatos kérelmet a kormányablakban személyesen benyújtsa, 

  

ÉS 

  

c) a b) pont szerinti kérelmet legkésőbb a belépését követő 2. munkanapon a kormányablakban 

benyújtja. 

  



A fentiek szerint Magyarországra belépő magyar állampolgár felügyelete alatt álló, 

tizennyolcadik életévét be nem töltött személy a belépő magyar állampolgárral együtt 

Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. Az a) pontban felsorolt feltételeknek eleget 

tevő magyar állampolgár Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet abban az esetben 

is, ha a b) pont szerinti kérelmet a megadott módon, elektronikus úton benyújtotta, és azt 

igazolja. 

  

A kérelem díjmentes. 

  

Jelenleg az alábbi országokból utazhatnak be magyar állampolgárok az ott felvett oltások 

alapján magyar védettségi igazolvány igénylése céljából: 

a) az Európai Unió valamely tagállamából vagy valamelyik európai uniós tagjelölt országból, 

b) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamából (Svájc is 

tagja!), 

c) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállamából, 

d) az Oroszországi Föderációból, 

e) a Kínai Népköztársaságból, 

f) az Egyesült Arab Emírségekből, 

g) a Bahreini Királyságból, 

h) a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiból: Azerbajdzsáni 

Köztársaságból, Kazah Köztársaságból, Kirgiz Köztársaságból, Török Köztársaságból, Üzbég 

Köztársaságból vagy 

i) a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben 

kiadott rendeletében megjelölt országból. 

  

A Magyarországra történő belépéssel kapcsolatos egyéb korlátozások változatlanul 

megmaradnak, ld. lent. 

  

2021. május 21-től az a magyar állampolgár, aki [fogadó ország]-ban kapta meg a koronavírus 

elleni oltást, olyan vakcinával, amelyet Magyarország is elfogad, s erről a [fogadó ország] által 

kiállított hivatalos igazolással is rendelkezik, díjmentesen magyar védettségi igazolványt 

igényelhet:  

- bármely magyarországi kormányablakban személyesen, vagy  

- Ügyfélkapun keresztül. A védettségi igazolványt a külföldön beoltott magyar állampolgár 

részére a hatóság 15 napon belül állítja ki.  

A kérelemhez csatolni kell a külföldi hatóság vagy az oltást végző egészségügyi szolgáltató 

által kiállított, az oltás tényének magyar vagy angol nyelvű igazolását, ennek hiányában más 

idegen nyelvű igazolásának hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az igazolásnak tartalmaznia 

kell a koronavírus elleni oltóanyag típusát (a továbbiakban: oltóanyag típusa), az oltás 

időpontját és helyét.  

A kérelemhez a kérelmező megadja  

- a természetes személyazonosító adatait,  

- a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányazonosítóját,  

- a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe) és  



- ha azzal rendelkezik, a TAJ számát.  

 

A kérelemben megküldött adatokat a hatóság - az igazolás megfelelősége esetén - az EESZT-

ben rögzíti. 

 

III. Oltással nem rendelkező állampolgárok 

A járványügyi helyzetre tekintettel a Kormány 2020. szeptembertől a beutazásokat illetően új 

szabályokat vezetett be, amelyeket részletesen a 408/2020. (VIII.30.) Kormányrendelet 

tartalmaz. 

A magyar állampolgárok illetve magyar állampolgársággal nem rendelkező 

családtagjaik személyforgalomban bármely országból érkeznek Magyarországra, 10 nap 

karanténra kötelezettek. Ez alól felmentést 5 napon belül két, legalább 48 óra különbséggel 

elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat ( SARS-CoV-2 PCR-teszt) adhat, amelyet a 

karanténba helyezett személy kérelmezhet. 

Az első, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, mole0kuláris biológiai 

vizsgálatként – SARS-CoV-2 PCR tesztként – azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, 

amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban 

vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű 

okirattal igazolja. 

Mintavétel céljából felkereshető intézmények Magyarországon (térképpel): 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/mintavetel-celjabol-felkeresheto-

intezmenyek-listaja# 

  

A magyar állampolgárokkal azonos megítélés alá esnek a 

 - a Magyarországon állandó tartózkodási jogosultsággal rendelkező külföldiek és 

családtagjaik, 

 - az idegenrendészeti hatóság által kiadott, 90 napnál hosszabb idejű tartózkodásra jogosító 

engedéllyel rendelkezők, 

- aki magyarországi sportszervezetnek a sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve 

sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való 

részvételét követően lép be Magyarország területére, 

- aki a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi 

sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő 

személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét 

követően lép be Magyarország területére, 

- a magyarországi kulturális intézmény foglalkoztatottja, ha külföldön megrendezésre kerülő 

kulturális rendezvényen fellépőként vagy technikai személyzetként való részvételét követően 

lép be Magyarország területére. 

  

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/mintavetel-celjabol-felkeresheto-intezmenyek-listaja


A nem magyar állampolgárok főszabályként személyforgalomban Magyarország területére 

nem léphetnek be. Ez alól felmentést csak a rendőrség adhat, ha a kérelmező igazolja, hogy a 

belépés célja 

- a magyarországi bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó, magyar bíróság vagy hatóság 

által kiállított okirattal igazolt eljárási cselekményen történő részvétel, 

- az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás 

igénybevétele, 

- a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség 

teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja, 

- a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás 

személyforgalomban, amelynek célja a  fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés 

megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az  ilyen munkavégzést követően 

személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja, 

- a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel, 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozó gondozása, 

ápolása, 

- a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású egyházi rendezvényen történő részvétel vagy 

- egyéb méltányolható ok. 

  

A kérelem elektronikus úton magyarul és angolul nyújtható be, beadhatja törvényes képviselő 

vagy meghatalmazott is. 

https://ugyintezes.police.hu/hu/meltanyossagi-kerelem 

  

Az engedéllyel rendelkező külföldi személy a Magyarországra való belépés során egészségügyi 

vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. 

a) Akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére 

nem léptethető be. 

b) Akinél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja nem merül fel, 10 napra az 

illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül 

elhelyezésre. 

Ez alól felmentést 5 napon belül két, legalább 48 óra különbséggel elvégzett molekuláris 

biológiai vizsgálat ( SARS-CoV-2 PCR-teszt) adhat, amelyet a karanténba helyezett személy 

kérelmezhet. 

Az első, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatként 

– SARS-CoV-2 PCR tesztként – azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely 

schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában 

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

  

A kapcsolt vállalkozások közötti utazásra vonatkozó szabályok 

https://owahub.mfa.gov.hu/OWA/redir.aspx?C=l6FHR_fFD-PGZA168ueCjib00jTFr-zhYe251Z8KYPSOHEkBzX_YCA..&URL=https%3A%2F%2Fugyintezes.police.hu%2Fhu%2Fmeltanyossagi-kerelem


A  külföldről érkező személy Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan 

belföldi vagy külföldön bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy 

munkavállalója, amely egyben további külföldön bejegyzett gazdasági társasággal kapcsolt 

vállalkozási viszonyban áll, és a személy az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti. 

  

Ingázók 

A Magyarországgal szomszédos állam polgárai és az ott élő magyar állampolgárok 

Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres 

távolságon belülre beléphetnek. 

Az ingázó személy Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres 

sávján belül köteles tartózkodni, és köteles Magyarország területét a belépést követő 24 órán 

belül elhagyni. 

A Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül élő 

magyar állampolgárok a szomszédos ország területéről visszatérve korlátozás 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. 

  

Az üzleti, illetve gazdasági célú utazásra vonatkozó rendelkezések 

Ha a Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, 

amelynek tényét a magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor igazolja, a 

magyar állampolgár a kiutazást követően Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. 

Ha a magyar állampolgár Magyarországra történő belépése során a fenti indok igazolásának 

hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, a 408/2020. Korm. rendelet. 2–4. § 

szerint kell eljárni. 

Ha a Magyarországra történő beutazás üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét 

a nem magyar állampolgár Magyarország területére történő belépéskor igazolja, Magyarország 

területére korlátozás nélkül beléphet. 

Ha a nem magyar állampolgár Magyarországra történő belépése során a fenti indok 

igazolásának hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, a 408/2020. Korm. 

rendelet 5–7. § szerint kell eljárni. 

  

A Magyarországon átutazó személyekre vonatkozó szabályok 

  

A külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében 

Magyarország területére beléphet, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és 

az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg. 

Az átutazási célból történő 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. 

Az átutazó külföldről érkező nem magyar állampolgár a Magyarország területén történő 

áthaladás során csak meghatározott útvonalon közlekedhet, és kizárólag az áthaladáshoz 

elengedhetetlenül szükséges okból – így különösen egészségügyi vagy műszaki okból –, a 

meghatározott pihenőhelyeken állhat meg, és a meghatározott idő – de legfeljebb 24 óra – alatt 

köteles elhagyni Magyarország területét. 

  

A rendelet külön rendelkezéseket tartalmaz a versenyzőkre, a sportszakemberekre, illetve 

sporteseményeken részt vevőkre, a kulturális rendezvényekre történő belépésekre, valamint a 

katonai konvojok belépésére vonatkozóan. 

  

A rendelet hatálya nem terjed ki 

a) a teherforgalomban történő határátlépésre, 

b) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 6/A. § (2) bekezdése szerinti hivatalos 

útlevéllel történő határátlépésre, valamint 

c) arra a személyre, aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a 

határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett. 

  

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII.30.) 

Kormányrendelet, és a határellenőrzés ideiglenes vissazállításáról szóló 407/2020. (VIII.30.) 

Kormányrendelet a Magyar Közlöny 195. számában jelent meg: 

408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól 

- Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (jogtar.hu) 

  

A Konzuli Szolgálat honlapján megjelent tájékoztató: 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-

torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-covid-19-jarvany-miatti-magyarorszagra-

torteno-belepesi-korlatozasokrol 

 

 

 

Genfi Konzulátus elérhetősége: 

 

Telefonszám: +41-22-908-06-26 

E-mail cím: consulate.gva@mfa.gov.hu 
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