


Tartózkodási engedélyek érvényessége a második veszélyhelyzet idején 
 

Utolsó frissítés: 2020. 12. 08. 
 
2020. november 4-től előreláthatóan 2021. február 7-ig ismét hivatalosan kihirdetett          
veszélyhelyzet van Magyarországon a koronavírus járvány miatt. A tartózkodási engedélyek          
érvényességére megint kivételes szabályok vonatkoznak, hasonlóan a 2020 tavaszi         
veszélyhelyzethez. 
 
A 2020. november 3-án még érvényes tartózkodásra jogosító engedélyek érvényességi ideje           
automatikusan meghosszabbodik, ha a tartózkodási engedély érvényességi ideje 2020.         
november 4. és 2021. február 7. között jár le. A tartózkodási engedélyek érvényességi ideje              
2021. március 9-ig hosszabbodik meg automatikusan, tehát a veszélyhelyzet megszűnése után           
még 30 napig érvényesek. 
 
 
Melyik engedély érvényességi ideje hosszabbodik meg automatikusan? 
 
Ezeknek a tartózkodási engedélyeknek hosszabbodik meg automatikusan az érvényességi         
ideje: 

- Tartózkodási kártya (EGT állampolgárok és családtagjaik részére kiállított tartózkodási         
kártyák) 

- Állandó tartózkodási kártya 
- Tartózkodási engedély (pl. családi együttélés biztosítása, tanulmányi, munkavégzési,        

jövedelemszerzési, egyéb, álláskeresési, gyógykezelés, látogatás, kutatás, vállalaton belüli        
áthelyezés, önkéntes tevékenység, gyakornoki tevékenység célú tartózkodási engedélyek) 

- Bevándorlási engedély 
- Letelepedési engedély (ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély,        

EK letelepedési engedély) 
- EU Kék kártya 

 
 
Melyik engedély érvényességi ideje NEM hosszabbodik meg automatikusan? 
 
Nem hosszabbodik meg automatikusan az érvényessége: 

- Vízumok (‘C’ és ‘D’ típusú rövid távú vízumok) 
- Ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás 

 
Nem hosszabbodik meg automatikusan az érvényessége a 2020. november 4. előtt           
(legkésőbb 2020. november 3-án) lejárt tartózkodási engedélyeknek. 
 
Nem hosszabbodik meg automatikusan a tartózkodási engedély érvényességi ideje, ha          
valamilyen változás történt a tartózkodási engedély céljában, alapját jelentő         
körülményekben. 
Például ha Önnek munkavállalási tartózkodási engedélye van, és munkahelyet vált, akkor nem            
hosszabbodik meg automatikusan a tartózkodási engedélye. 
Vagy például ha Ön egyetemre jár Magyarországon, és megszűnik a hallgatói jogviszonya, akkor             
nem hosszabbodik meg automatikusan a tartózkodási engedély érvényessége. 



Ha az Ön tartózkodási engedélyének céljában, vagy ha az Ön tartózkodási engedélyének            
alapjául szolgáló körülményekben változás történik, akkor a szokásos szabályok szerint          
kérnie kell a tartózkodási engedély meghosszabbítását vagy új tartózkodási engedélyt. 
 
Nyitva van a bevándorlási hivatal a veszélyhelyzet alatt? 
 
A bevándorlási hivatalokban (Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság) a veszélyhelyzet ideje         
alatt is van ügyintézés, de csak időpontfoglalással lehet bemenni. Időpontot ITT tud foglalni.             
Az Enter Hungary oldalon online is intézhet ügyeket. 
 
 

Fontos! 
 
A tartózkodási engedélyek meghosszabbítását majdnem minden esetben legkésőbb 30 nappal az           
engedély érvényességének lejárta előtt kell kérni. Ez azt jelenti, hogy ha az Ön tartózkodási              
engedélye automatikusan meghosszabbodik a veszélyhelyzet miatt, akkor is legkésőbb         
2021. február 8-ig kérni kell a tartózkodási engedélyének a meghosszabbítását. 
Ezért javasoljuk, hogy már a veszélyhelyzet alatt kérje a hosszabbítást az Enter Hungary oldalon,              
vagy foglaljon időpontot személyes ügyintézésre. 
 
 
Ha kérdése van a tartózkodási engedélyével vagy státuszával kapcsolatban, keresse bizalommal a            
Magyar Helsinki Bizottságot: helsinki@helsinki.hu. 
 
 
Jogszabályok: 

- A veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok           
megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 

- A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 
- A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 

http://oif.gov.hu/index.php?option=com_osservicesbooking&view=default&field_id=16&lang=hu
https://enterhungary.gov.hu/
mailto:helsinki@helsinki.hu

