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Beutazás a szomszédos országokból 
 

Utolsó frissítés: 2020. június 17. 
 
 

Ország: Beutazás, kötelező házi karantén: 

Ausztria Magyar állampolgárok korlátozások nélkül beléphetnek Ausztriából 
Magyarországra, vagyis nem kötelesek 14 napra elkülöníteni magukat. 
Osztrák állampolgárok beléphetnek Magyarországra korlátozások 
nélkül. Mindkét állam polgárai korlátlan ideig maradhatnak a másik 
állam területén. 
Ugyanez vonatkozik az állandó tartózkodási kártyával rendelkező 
EGT-állampolgárokra is, de a többi külföldire nem. Más külföldieknek 
tehát – amennyiben jogosultak belépni Magyarországra – 14 napra el kell 
különíteniük magukat. 
Más országokból beutazó magyar állampolgároknak is 14 napra el kell 
különíteniük magukat (hatósági házi karantén). 
(263/2020 (VI. 6.) Kormány. rendelet) 

Horvátország ld. Ausztria 
(263/2020 (VI. 6.) Kormány. rendelet) 

Románia ld. Ausztria 
(263/2020 (VI. 6.) Kormány. rendelet) 

Szerbia Magyar és szerb állampolgárok korlátozások nélkül beléphetnek 
Szerbiából Magyarországra, vagyis nem kötelesek 14 napra elkülöníteni 
magukat. Mindkét állam polgárai korlátlan ideig maradhatnak a másik 
állam területén. Ugyanez vonatkozik az állandó tartózkodási kártyával 
rendelkező EGT-állampolgárokra is, de a többi külföldire nem. Más 
külföldieknek tehát – amennyiben jogosultak belépni Magyarországra – 14 
napra el kell különíteniük magukat. 
(226/2020 (V. 25.) Korm. rendelet) 

Szlovákia ld. Ausztria 
(263/2020 (VI. 6.) Kormány. rendelet) 
 
A Cseh Köztársaságra és a Németországra is ezek a szabályok 
vonatkoznak. 

Szlovénia ld. Szerbia 

http://www.helsinki.hu/
https://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/right_to_enter_hungary_0604.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000263.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000263.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000263.KOR
https://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/right_to_enter_hungary_0604.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000226.KOR
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000263.KOR
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 (243/2020. (V. 28.) Korm. rendelet) 

Ukrajna  Ukrajnából csak a belépést követő 14 napos házi karantén 
teljesítésével léphetnek be Magyarországra azok, akik az általános 
beutazási feltételek alapján jogosultak erre. 
Ukrán állampolgárok beléphetnek Ukrajnából Magyarországra, és nem 
kötelesek 14 napra házi karanténba vonulni, ha: 

- csak átutaznak Magyarországon, és nem hagyják el a kijelölt 
útvonalat. 

(ORFK tájékoztató – 2020. 06. 05.) 

 
 
 
 
 
 

http://www.helsinki.hu/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000243.KOR&dbnum=1
https://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/beutazas_veszhelyzet_idejen_0604.pdf
https://www.helsinki.hu/wp-content/uploads/beutazas_veszhelyzet_idejen_0604.pdf
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/aktualis-korlatozasok-a-szomszedos

