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Ki utazhat be Magyarországra a járványügyi készültség idején? 

Tájékoztató azoknak, akik NEM családtagjai magyar állampolgárnak, illetve 
magyarországi tartózkodási engedéllyel NEM rendelkeznek  

Utolsó frissítés: 2020. július 15. 

A Magyarországra történő beutazás szabályai 2020. július 15-ével ismételten változtak. 

1. Az országok osztályozása 

Az országos tisztifőorvos 3 kategóriába sorolta be a külföldi országokat aszerint, hogy mennyire             
veszélyesek járványügyi szempontból. Ez a három kategória a ‘zöld’, ‘sárga’ és ‘piros’ jelzésű             
országok. A zöld jelzésű országokból érkezőkkel szemben nincsenek korlátozások érvényben, a ‘sárga’            
és ‘piros’ jelzésű országok listáját pedig ITT találhatja az 1. számú és 2. számú mellékletben. 

2. Kik azok, akik korlátozásokra számíthatnak a magyarországi beutazásukkal        
összefüggésben?  

Önnek korlátozásokra kell számítania ha Magyarországra utazik, amennyiben: 

● Ön nem magyar állampolgár; 
● nincsen magyar állampolgárságú családtagja; 
● nem rendelkezik magyarországi tartózkodás engedéllyel; 
● nem családtagja olyan személynek, aki magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkezik;  
● nem rendelkezik olyan magyarországi tartózkodási engedéllyel, amely 90 napnál         

hosszabb időtartamú tartózkodásra jogosítaná;  
● semmilyen egyéb dokumentummal nem tudja igazolni, hogy Magyarországon        

jogszerűen tartózkodhatna. 

3. Mikor utazhat be korlátozások nélkül Magyarországra anélkül, hogy        
karanténba kellene vonulnia?  

Ön járványügyi korlátozások nélkül beléphet Magyarország területére, amennyiben igazolja, hogy          
az belépését megelőző hat hónapon belül Ön felépült a COVID-19 (‘koronavírus’) fertőzésből.  

A zöld jelzéssel ellátott országokból érkezők korlátozások nélkül léphetnek be az országba. Abban             
az esetben azonban, ha koronavírus fertőzés tüneteit észleli magán az országba történő belépését             
követő 14 napon belül, úgy otthon kell maradnia és értesítenie kell a járványügyi hatóságot.  
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4. A házi karantén szabályai sárga jelzésű országokból érkezők esetében  

Amennyiben sárga jelzésű országból érkezik, úgy kötelező egészégügyi vizsgálaton kell átesnie.  

Amennyiben koronavírus fertőzés gyanúja az Ön esetében NEM merül fel, úgy 14 napra házi              
karanténba vagy a hatóság által kijelölt karanténba kell vonulnia. A hatóság dönti el, hogy a               
14 napos karantént hol fogja eltölteni.  

Nem kell karatnénba vonulnia, amennyiben angol vagy magyar nyelvű irattal igazolja, hogy            
kettő negatív COVID tesztje volt a beutazását megelőző 5 napon belül és a két teszt között                
lealább 48 óra eltelt.  

Amennyiben házi karanténba kell vonulnia, úgy kérheti, hogy végezzék el COVID tesztelését. Ez             
esetben két tesztet fognak elvégezni Önön és a kettő között legalább 48 órának kell eltelnie.               
Amennyiben első tesztje negatív, úgy a járványügyi hatóság felmenti a karantén kötelezettség alól.             
Amennyiben második tesztje pozitív, úgy ismételten karanténba kell vonulnia.  

5. Mely esetekben nem utazhatok Magyarországra? 

Piros jelzéssel elltott országból Ön nem utazhat Magyarországra.  

Amennyiben sárga jelzésű országból érkezik Magyarországra és a fentebb említett kötelező           
egészégügyi vizsgálat azt állapítja meg, hogy koronavírus fertőzés gyanúja áll fenn, úgy nem             
léphet be Magyarország területére.  

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 
● Rendőrségi információk - ITT 
● A rendőrség elérhetősége – ITT 

Vonatkozó jogszabályok: 

● 41/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól 
● 34320-1/2020/OTF iktatószámú közlemény a COVID-19 betegséggel való aktuális fertőzöttségi        

viszonyok alapján az országok besorolásáról szóló országos tisztifőorvosi határozatról 
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