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Ki utazhat be Magyarországra a járványügyi készültség idején?

A Magyar Helsinki Bizottság tájékoztatója

Utolsó frissítés: 2021. május 5.

Kik azok, akik beléphetnek Magyarországra?

Ezt a járványhelyzet miatt elfogadott új Kormányrendelet határozza meg. Ez alapján Magyarországra
beléphetnek

● a magyar állampolgárok;

● azok, akik a határon hitelt érdemlően igazolják, hogy a Magyarországra érkezést megelőző hat
hónapban átesetek a koronavírus fertőzésen, és felgyógyultak belőle (ez elsősorban angol
vagy magyar nyelvű PCR koronavírus teszt pozitív és negatív eredményeit tartalmazó irattal
igazolható);

● azok, akiknek Szerbiában, Montenegróban, Szlovéniában, Bahreinben kiállított védettségi
igazolványuk van;

● a Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult személyek és családtagjaik,
amennyiben tartózkodási jogosultságukat megfelelő dokumentummal (például állandó
tartózkodási kártya, letelepedési, bevándorlási engedély) igazolják;

● olyan tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek, akiknek engedélye 90 napot
meghaladó magyarországi tartózkodást tesz lehetővé (például tartózkodási kártya
EGT-állampolgár részére, munkavállalási, tanulmányi célú tartózkodási engedélyek stb.);

● magyarországi sportszervezeteknek a versenyzői, illetve sportszakemberei, ha
külföldön megrendezésre kerülő sporteseményen való részvételt követően jönnek
Magyarországra;

● a külföldön megrendezésre kerülő sporteseményre magyarországi sportszervezet által
delegált személyek, ha a sporteseményt követően jönnek Magyarországra;

● magyarországi kulturális intézmény foglalkoztatottjai, ha külföldön megrendezésre
kerülő kulturális rendezvényen fellépőként vagy technikai személyzetként vettek részt;

● a menekültek és az oltalmazottak, ha ezt a státuszt itt kapták, mivel őket ugyanolyan
jogok illetik meg, mint a magyar állampolgárokat;

● a kapcsolt vállalkozásokban érintett gazdasági társaság vezetőtisztségviselője vagy
munkavállalója;

● az ingázók, azaz a szomszédos országokban élők, ha Magyarország területére legfeljebb 24
óra időtartamra érkeznek és az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belül
maradnak;
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● a Magyarországra üzleti vagy gazdasági célból utazók, ha e célt hitelt érdemlő módon
igazolják az arra a célra rendszeresített igazolással;

● a Magyarországon megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény, illetve kulturális
rendezvény nézője, a rendezvényre jogosító jegy birtokában, ha magyar vagy angol nyelvű
irattal igazolja, hogy a belépést megelőző 3 napon belül tesztelték (PCR teszt) koronavírusra
és a teszteredmény negatív lett, valamint a Magyarországra történő belépéskor elvégzett
egészségügyi vizsgálat során sem merül fel koronavírus fertőzés gyanúja, és legfeljebb 72 órát
tölt Magyarországon;

● külföldi állampolgárok, ha Magyarországra csupán átutazás céljából, az utazáshoz
szükséges okmányok birtokában lépnek be és a.) az országba történő belépéskor elvégzett
egészségügyi vizsgálat során koronavírus fertőzés gyanúja nem merül fel, b.) igazolni tudják
azt, hogy csupán átutaznak Magyarországon annak érdekében, hogy egy Magyarországgal
szomszédos országba beléphessenek, c.) rendelkeznek azokkal az okmányokkal, melyek
szükségesek ahhoz, hogy a célországukat elérjék, d.) kizárólag a rendőrség által közzétett
útvonalon közlekednek, útjukat csak egészségügyi vagy műszaki okból szakítják meg, és csak
a meghatározott pihenőhelyeken állnak meg, e.) Magyarország területét 24 órán belül
elhagyják;

Fontos, hogy az utazás során végig Önnél legyen az a dokumentum, amely bizonyítja, hogy Ön
ezekhez a csoportokhoz tartozik (magyar személyi igazolvány, állandó tartózkodási kártya,
sportszervezet névre szóló meghívólevele, koronavírus teszt eredménye stb.).

Ha Ön ezekhez a csoportokhoz tartozik, akkor a rendőrség nem tilthatja meg, hogy Ön belépjen
Magyarországra. Ha mégis megtiltja, akkor Ön bírósághoz fordulhat a rendőrség döntésével szemben.

Mit tehet, ha Ön a fenti szabályok értelémben nem léphet be Magyarországra?

Ha Ön olyan külföldi állampolgár, aki most nem léphet be Magyarországra, akkor kérheti, hogy a
rendőrség tegyen kivételt és az Ön egyéni helyzetét figyelembe véve mégis engedélyezze az Ön
belépését. Ezt a rendőrség méltányossági eljárás keretében teheti meg. Amennyiben Ön ilyen
kérelmet szeretne előterjeszteni, úgy kérem olvassa el az erről szóló tájékoztatónkat.

Karantéba kell vonulnom, miután megérkeztem Magyarországra?

Amikor Magyarországra belép, akkor kötelező egészégügyi vizsgálaton eshet át.

Akiknél a vizsgálat koronavírus fertőzés gyanúját állapítja meg, azt egy külön erre kijelölt
karanténban (zárt térben) fogják elhelyezni rögtön a vizsgálat után, vagy ha járványügyi kockázatot
nem jelent, házi karanténba kell vonulnia.
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Akinél a vizsgálatot követően nem merül fel, hogy koronavírus fertőzött, annak házi karanténban,
azaz otthon kell maradnia 10 napig. Ez azt jelenti, hogy másfél hétig nem hagyhatja el a lakóhelyét.
Amennyiben Magyarországon lakóhellyel nem rendelkezik, úgy ezt az időtartamot a hatóság által
kijelölt helyen kell töltenie.

Amennyiben házi karanténban van, kérheti, hogy engedélyezze a járványügyi hatóság, hogy
teszteltesse magát (PCR teszt). Ebben az esetben kettő tesztet kell elvégeztetni – a másodikat
legalább 48 órával az elsőt követően, de még 5 napon belül az elsőhöz képest. Amennyiben mindkét
egymást követő teszt negatív lett, a járványügyi hatóság felmentést ad a karantén alól.

Fontos, hogy amennyiben az első tesztet (PCR teszt) még a Magyarországra történő belépését
megelőzően végezték a schengeni térség országaiban (Svájc, Liechtenstein, Norvégia, Izland és az EU,
kivéve Bulgária, Ciprus, Írország, Románia), az Egyesült Államokban vagy Kanadában, és e tesztet
követően legalább 48 órán múlva, de még 5 napon belül sor kerül Magyarországon az újabb
tesztelésre, úgy e külföldön végzett teszt eredményét is figyelembe lehet venni, ha arról van magyar
vagy angol nyelvű irat. Tehát elegendő egy tesztet külföldön, majd 48 óra elteltével, de 5 napon belül
egy tesztet Magyarországon csináltatni ahhoz, hogy a járványügyi hatóság felmentést adjon a
karantén alól.

Nem kell karanténba vonulnia, ha Ön

● a határon hitelt érdemlően igazolta, hogy a Magyarországra érkezést megelőző hat hónapban
átesetett koronavírus fertőzésen, és felgyógyult belőle;

● Magyarországon, Szlovéniában, Montenegróban, Szerbiában vagy Bahreinben kiállított
védettségi igazolvánnyal rendelkezik;

● kapcsolt vállalkozásban érintett gazdasági társaság vezetőtisztségviselője vagy
munkavállalója.

● Ingázó: határtól számított 30 kilométeres sávon belül élő szomszédos ország állampolgára
vagy magyar állampolgár, aki szomszédos ország területéről jön Magyarországra, ha
legfeljebb 24 órát marad Magyarországon, és a határtól számított 30 km-es sávon belül
marad. VAGY Magyarországon a határ 30 kilométeres sávján belül él, és szomszédos
országból jön vissza, ha a külföldi tartózkodása időtartama nem haladta meg a 24 órát, és a
szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyta
el.
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● Üzleti vagy gazdasági célból Magyarországra érkező személy, ha e célt hitelt érdemlő módon
igazolni tudja, és a rendeletben meghatározott ország1 állampolgára vagy ott 90 napnál
hosszabb idejű tartózkodásra jogosult;

● magyar állampolgár, aki üzleti vagy gazdasági célú tevékenység végzése érdekében ment a
rendeletben meghatározott országba és üzleti útjáról tér haza, ha ezt hitelt érdemlően tudja
igazolni.

● Nemzetközi sportesemény vagy kulturális rendezvény nézőjeként érkezik Magyarországra, ha
rendelkezik olyan magyar vagy angol nyelvű irattal, ami bizonyítja, hogy a belépést megelőző
3 napon belül tesztelték koronavírusra, a teszteredmény negatív lett és a Magyarországra
történő belépéskor elvégzett egészségügyi vizsgálat során sem merül fel koronavírus fertőzés
gyanúja. Ebben az esetben legfeljebb 72 órát tölthet Magyarországon.

● Olyan külföldi állampolgár, aki

o a Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény
résztvevője,

o a Magyarországon megrendezésre kerülő sportrendezvény hivatalos szervezője által,
névre szólóan kiadott meghívólevéllel rendelkezik;

o magyarországi sportszervezet meghívására érkező versenyengedéllyel rendelkező
versenyző vagy meghívott sportszakember, valamint a sportrendezvény
lebonyolításában közreműködő személy,

o Magyarország területén megrendezésre kerülő kulturális rendezvény fellépője vagy
technikai személyzetének a tagja,

és rendelkezik olyan magyar vagy angol nyelvű irattal, ami bizonyítja, hogy a belépést
megelőző 5 napon belül kétszer (48 órás különbséggel) VAGY a rendezvényt megelőző 3
napon belül egyszer tesztelték koronavírusra és a teszteredmény negatív lett.

● Magyarországon csupán csak átutazó külföldi állampolgár;

Amennyiben Ön a fentiek szerint nem mentesül a karatén kötelezettség alól, de
magyarországi sportszervezet versenyzője vagy sportszakembere, illetve Önt magyar
sportszervezet névre szólóan delegálta külföldre, és Magyarországon lakóhellyel nem
rendelkezik, úgy a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan területét fogják
hatósági házi karanténként kijelölni. Ha lakóhellyel rendelkezik Magyarországon, úgy a lakóhelyét
és a sportszervezet által sporttevékenység végzésére használt ingatlan területét is kijelölik egyszerre

1 Európai Unió tagállamai, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc, Albánia, Észak-Macedónia, Montenegró,
Szerbia, Törökország, Egyesült Királyság, Amerikai Egyesült Államok, Azerbajdzsán, Bahrein, Egyesült Arab
Emírségek, Grúzia, India, Indonézia, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kirgizisztán, Koreai Köztársaság,
Oroszország, Szingapúr, Ukrajna, Üzbegisztán
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karanténként. A két helyszín közötti közlekedést a sportszervezet biztosítja, ezt veheti igénybe. Így az
edzéseken részt vehet. Tesztelése engedélyezését és karantén alóli felmentését a fenti szabályok
szerint kérheti, de elegendő, ha a két teszt között 24 óra telik el.

További információ:

● Magyar Helsinki Bizottság: helsinki@helsinki.hu
● Vegye fel a kapcsolatot annak az országnak a magyar külképviseletével, amelyben éppen

tartózkodik és/vagy tájékozódjon a Magyar Konzuli Szolgálat honlapján – ITT és ITT
● Rendőrségi információk - ITT
● A rendőrség elérhetősége – ITT

Továbbra is figyeljük a jogszabályok változásait és a hatóságok gyakorlatát, és folyamatosan próbáljuk
frissíteni ezt a tájékoztatót. Ez egy általános, közérthető nyelven írt tájékoztató, ami nem minősül jogi
tanácsadásnak.

Vonatkozó jogszabályok:

● 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól
● 13/2020. (VIII. 31.) KKM rendelet a járványügyi készültségi időszakban a korlátozott sávban

történő határátlépés körébe tartozó államokról
● 33/2020. (VIII. 30.) BM rendelet a kapcsolt vállalkozások közötti üzleti utazás körébe tartozó

államokról
● 4/2021. (III. 1.) KKM rendelet a járványügyi készültségi időszakban a gazdasági, illetve üzleti

célú utazás körébe tartozó további államokról
● 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról
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