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Ki utazhat be  Magyarországra a járványügyi veszélyhelyzet idején és ki nem? 

A Magyar Helsinki Bizottság tájékoztatója 

2020. május 14. 

 

A jogszabályok gyakori változása és kormányzati kommunikáció miatt sokszor nem egyértelmű, hogy a             
mostani járványhelyzetben kik azok a külföldiek, akik beléphetnek Magyarországra, és kik azok, akik             
nem. Rövid tájékoztatónk ebben próbál segíteni.  

Kik azok, akik beléphetnek Magyarországra? 

Ezt a járványhelyzet miatt elfogadott Kormányrendelet határozza meg. Ez alapján a veszélyhelyzet            
alatt Magyarországra beléphetnek: 

● a magyar állampolgárok,  

● és az Európai Gazdasági Térség (EGT, ez az Európai Unió + Nagy-Britannia, Norvégia,             
Izland, Liechtenstein és Svájc) állampolgárai, ők viszont csak akkor, ha van állandó            
tartózkodási kártyájuk,  

● ingázási célból a szomszédos állammal létrejött megállapodás alapján a szomszédos         
országok állampolgárai (arról, hogy mely szomszédos országokkal van ilyen megállapodása          
Magyarországnak és azok milyen feltételekkel engednek belépést Magyarországra, a Konzuli          
Szolgálatnál érdeklődhet, az ő elérhetőségük e tájékoztató alján található); 

● kapcsolt vállalkozások közötti üzleti célú utazás esetén a Csehországból, Szlovákiából,        
Lengyelországból, Ausztriából, Németországból, Koreából, illetve Japánból érkező szlovák,        
cseh, lengyel, osztrák, német, koreai, japán állampolgárok, ha az üzleti célú utazás tényét a              
belépésnél valószínűsíteni tudják; 

● az mezőgazdasági idénymunka végzése céljából a szomszédos országokból       
érkező szomszédos országok állampolgárai. 
 

Rajtuk kívül a menekültek és az oltalmazottak is beléphetnek Magyarországra, ha ezt a státuszt itt               
kapták. A menekülteket és az oltalmazottakat a Kormányrendelet nem említi. A menedékjogi törvény             
azonban előírja, hogy őket ugyanolyan jogok illetik meg, mint a magyar állampolgárokat. Mivel a              
magyar állampolgárok most is korlátozás nélkül beléphetnek Magyarországra, így a menekültek és az             
oltalmazottak is. Ezt kérdésünkre a rendőrség is megerősítette.  
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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, stb.).           
Előfordulhat például, hogy egy itt élő olasz állampolgárt már a repülőre sem engednek felszállni              
Rómában, ha nincs nála a magyar állandó tartózkodási kártyája, hiába EGT állampolgár. 

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. 

Kik azok, akik nem léphetnek be Magyarországra? 

Sok Magyarországon élő, de most külföldön tartózkodó külföldi nem tud automatikusan belépni            
Magyarországra: 

A korlátozás olyan EGT (EU + Nagy-Britannia, Norvégia, Liechtenstein, Izland és Svájc)            
állampolgárokat érint, akiknek csak regisztrációs kártyája van (nincs állandó tartózkodási kártyája),           
illetve bármely más (nem az EGT-hez tartozó) ország állampolgárait, függetlenül attól, hogy ők milyen              
céllal és milyen engedéllyel élnek Magyarországon. 

Megtagadhatják Magyarországra történő visszatérését például akkor, ha Ön 

● egy Magyarországon működő nemzetközi vállalat amerikai állampolgárságú munkavállalója,        
aki állandó tartózkodási kártyával rendelkezik; 

● egy magyar vállalkozás EU regisztrációs kártyával rendelkező német tulajdonosa; 

● egy magyar egyetem brazil hallgatója, aki tanulmányi célú tartózkodási engedéllyel él           
Magyarországon; 

● egy ugandai állampolgár, aki "D típusú" vízummal lépne be Magyarországra, hogy           
csatlakozzon az itt élő családjához; 

● egy libanoni állampolgár, aki magyar házastársával Magyarországon él és állandó tartózkodási           
kártyája van. 

FONTOS! A sajtóban több helyen megjelent, hogy csak azok a külföldiek térhetnek vissza             
Magyarországra, akik együtt utaznak a magyar családtagjaikkal. Ez nem igaz, egy magyar            
jogszabályban sincs ilyen korlátozás. 

Mit tehet, ha Ön most nem léphet be Magyarországra? 

● Ha Ön ahhoz a csoporthoz tartozik, akik most nem léphetnek be Magyarországra, akkor             
kérheti, hogy a rendőrség (hivatalosan: a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes)         
tegyen kivételt, és az Ön egyéni helyzetét figyelembe véve mégis engedélyezze az Ön             
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belépését. Ezt a rendőrség "különös méltánylást érdemlő" esetekben teheti meg. A felmentést            
csak akkor kaphatja meg, ha elvégezték orvosi vizsgálatát és COVID-19 ("koronavírus")           
fertőzés gyanúja nem merült fel. Ezen kívül vállalnia kell azt is, hogy 14 napig házi               
karanténban lesz, amelynek helye eltérhet a tartózkodási helyétől. Ha lakóhelye          
Magyarországon Önnek nincs, akkor a hatóság által kijelölt helyen kell erre az időtartamra             
karanténba vonulnia.  

○ Mi számít „különös méltánylást érdemlő” esetnek? 

■ Ha Önnek magyar bíróság vagy hatóság előtt folyamatban lévő eljárásban kell           
valamilyen eljárási cselekményen részt vennie, például rendőrségi vagy        
bírósági meghallgatása van. Ezt a bíróság vagy más hatóság által kiállított           
irattal (pl. idézéssel) kell igazolni.  

■ Ha olyan üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés miatt kell          
Magyarországra belépnie, amelyek indokoltságát állami szerv      
meghívólevelével tudja igazolni; 

■ Ha egészségügyi ellátás igénybevétele miatt jönne Magyarországra és ezt         
például beutalóval vagy más megfelelő módon igazolja;  

■ Ha oktatási intézmény hallgatója vagy tanulója és vizsgakötelezettség        
teljesítése miatt kell Magyarországra jönnie és ezt az oktatási intézmény által           
kiállított igazolás tanúsítja; 

■ Ha Ön azért utazna személyforgalomban Magyarországra, mert fuvarozási        
munkát teljesít, és ezt a munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja; 

■ Ha közeli hozzátartozója temetésén venne részt Magyarországon. 

■ A formanyomtatványon a kérelmét egyéb ok alapján is indokolhatja. Ilyen          
egyéb különös méltánylást érdemlő ok lehet még az is, ha Önnek           
Magyarországon egyébként tartózkodási engedélye (és lakhelye, munkája,       
stb.) van, ha Önnek van magyar lakcímkártyája és/vagy magyar állampolgár          
családtagjai most is Magyarországon vannak.  

○ Hogyan kell ilyen kérelmet előterjeszteni? 

■ A kérelmet elektronikusan kell előterjeszteni. Postai úton megküldött kérelmet         
a rendőrség május 13. óta nem fogad el. A kérelmet itt érheti el:             
http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/meltanyossagi-k
erelem-magyarorszagra-torteno-beutazashoz). Ezen a honlapon, a megfelelő      
linkre kattintva eléri azt az elektronikus űrlapot, melyet magyar nyelven kell           
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kitölteni. Más, idegen nyelvű kérelmet a rendőrség nem fogad el. A kérelmet            
ügyfékapun/cégkapun keresztül is beküldheti, ebben az esetben a megfelelő         
ügyfélkapus/cégkapus linkre kattintson az oldalon. 

■ Ha Ön egy háztartásban élő közeli hozzátartozóival utazna, ugyanabban az          
időpontban és célból, elég egy kérelmet kitölteni.  

■ A kérelmet kitöltheti és beküldheti törvényes képviselő (például kiskorú         
gyermek esetén) vagy mást is meghatalmazhat ebből a célból. A          
meghatalmazást ebben az esetben teljes bizonyító erejű magánokiratba kell         
foglalni. Ez azt jelenti, hogy a meghatalmazást Önnek kell kézzel írnia és            
aláírnia. A meghatalmazást géppel is írhatja, ez esetben két tanúnak is alá kell             
azt írnia, nevük és lakcímük feltüntetésével a meghatalmazáson. Ha ügyvéd          
tudja ellenjegyezni a meghatalmazást (tehát ügyvédi pecséttel és aláírással         
látja azt el), az is megfelelő. Ha többen utaznak ugyanabból a célból és             
ugyanabban az időpontban, elég, ha egy személyt hatalmaznak meg a          
kérelem benyújtására. A meghatalmazást elektronikusan csatolni kell majd a         
kérelemhez, de fontos, hogy az eredeti példány Önnél legyen mikor belépnek           
Magyarországra, mivel a határnál a rendőr kérheti, hogy azt mutassák be. 

■ A kérelemben le kell írni, hogy milyen különös méltánylást érdemlő körülmény           
miatt kéri Magyarországra történő beengedését. Írja le a kérelmében, hogy az           
Ön egyéni helyzete miatt pontosan miért fontos, hogy Önt Magyarországra          
beengedjék. A kérelemhez csatolni kell minden olyan irat másolatát, amely          
alátámasztja, amit Ön a kérelemben leírt (például orvosi beutalót, egyetemi          
vizsgaigazolást, csatolja magyar lakcímkártyájának másolatát vagy a       
Magyarországon élő családtagjaival való kapcsolatot bizonyító      
dokumentumokat, mint például a házassági anyakönyvi kivonat). Ezeknek az         
iratoknak az eredeti példányai Önnél kell, hogy legyenek, mikor         
Magyarországra belép, mivel a határnál azokat a rendőr kérheti. A          
kérelemben meg kell nevezni azt a személyazonosításra alkalmas okmányt is,          
melyet az utazáskor használni fog (például tartózkodási kártya, tartózkodási         
engedély, regisztrációs igazolása, útlevél). 

■ A kérelemben – többek között – meg kell jelölnie a beutazás idejét, helyét és              
módját, a magyarországi lakcímének/tartózkodási helyének pontos adatait (pl.        
helyrajzi szám) és a karantén helyét is, amely eltérhet a tartózkodási helyétől.  

■ Figyeljen arra, hogy a kérelem megfeleljen azoknak a követelményeknek,         
amelyekről ebben a tájékoztatóban szót ejtettünk. Ha a kérelem ezeknek a           
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követelményeknek nem felel meg, akkor a rendőrség azt el fogja utasítani           
anélkül, hogy érdemben megvizsgálná. 

■ Az eljárás ingyenes.  

○ Tehetek valamit, ha a méltányossági kérelmemet a rendőrség elutasítja? 

Sajnos nem. A rendőrség elutasító határozatával szemben nem lehet fellebbezéssel          
élni, azt a bíróságon megtámadni nem lehet. Ön viszont elutasítás esetén is            
előterjeszthet újabb kérelmet. Az újabb kérelmet azonban érdemes alaposabban         
megindokolnia, azt még több irattal alátámasztania.  

● Segíthet, ha felveszi a kapcsolatot saját országának budapesti nagykövetségével. A          
nagykövetség nem tudja elintézni, hogy Ön beléphessen Magyarországra, de megírhatják a           
rendőrségnek, hogy miért fontos, hogy Ön beléphessen Magyarországra. Ez segíthet akkor,           
amikor a rendőrség dönt a kérelméről. 

Megtilthatják, hogy Ön belépjen Magyarországra azért mert beteg? 

Ha Ön magyar állampolgár, állandó tarkózkodási kártyával rendelkező EGT állampolgár, menekült vagy            
oltalmazott, akkor is beléphet Magyarországra, ha beteg. Viszont a mostani helyzetben mindenkinek,            
aki belép Magyarországra, kötelező orvosi vizsgálaton kell átesniük. Ezt az Országos Mentőszolgálat            
munkatársai végzik el. Akiknél az orvosi vizsgálat COVID-19 ("koronavírus") fertőzés gyanúját állapítja            
meg, azt egy külön erre kijelölt karanténban (zárt térben) fogják elhelyezni rögtön a vizsgálat után.               
Akiknél az orvosi vizsgálatnál nem merül fel, hogy esetleg COVID-19 fertőzöttek, nekik "házi             
karanténban" kell maradniuk 14 napig. Ez azt jelenti, hogy két hétig nem hagyhatják el a               
lakóhelyüket. Ha Ön bizonyítani tudja, hogy már korábban átesett a COVID-19 fertőzésen, vagy hogy              
a Magyarországra utazása előtt már máshol 14 napig karanténban volt, akkor Önnek nem kell két               
hétig házi karanténban maradnia érkezés után.  

Nem kell házi karatnénba vonulnia, ha üzleti célú utazás miatt érkezett Csehországból, Szlovákiából,            
Lenygelországból, Ausztriából, Németországból, Koreából vagy Japánból és Ön ezen országok          
valamelyikének állampolgára vagy ha mezőgazdasági idénymunka végzése céljából érkezett         
Magyarországra a szomszédos országokból és a szomszédos ország állampolgára. 

 

Mit tehet, ha a tartózkodási jogát igazoló okmánya vagy úti okmánya (útlevele) lejárt? 

Előfordulhat, hogy Ön külföldön van, a mostani szabályok szerint is beléphet Magyarországra, de             
éppen lejár annak a hivatalos okmánynak az érvényessége, amellyel igazolni tudná, hogy jogosult             
Magyarországon tartózkodni (például tartózkodási kártya, tartózkodási engedély). Aggodalomra semmi         
ok, az új jogszabályok szerint a veszélyhelyzet alatt és a veszélyhelyzet hivatalos vége után még 45                
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napig a hatóságok érvényesnek tekintik ezeket az okmányokat (akkor is ha közben hivatalosan lejárt              
az érvényességük).  

Ha Ön magyar állampolgár, vagy Magyarországon kapott korábban menekült vagy oltalmazott           
státuszt, és az útlevele vagy személyi igazolványa lejár amíg Ön külföldön van, úgy ez szintén nem                
okoz problémát. A hatóságok a magyar személyi igazolványokat és úti okmányokat (útleveleket) is             
érvényesnek tekintik a veszélyhelyzet alatt és a veszélyhelyzet hivatalos vége után még 15 napig              
szintén.  

Hol kérhetek további segítséget?  

● Felveheti a kapcsolatot a magyar konzulátussal abban az országban, ahol éppen tartózkodik.            
Valamennyi konzulátus elérhetősége szerepel az alábbi weboldalon:       
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/en  

● A Magyar Külügyminisztérium Konzuli Szolgálata is segítségére lehet:  

○ E-mail: konz@mfa.gov.hu; taj.konz@mfa.gov.hu 

○ Konzuli Tájékoztatási és Ügyeleti Központ 24/7 tájékoztatási vonala a Magyarországról          
ingyenesen hívható 06 80 36 80 36 zöld számon érhető el. Ha külföldön van, ezt a                
számot hívja: 00 36 80 36 80 36, vagy írjon szöveges üzenetet a konzuli szolgálat               
Viber: 06 30 36 36 555 vagy WhatsApp: 06 30 36 36 111 elérhetőségeire. 

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. 
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