
  
 

  

Ország:  Magyarország Utolsó frissítés: 2021.05.13. 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Országba való belépés feltételei, 

kivételek  

Szeptember 1-től kezdve május 23-ig külföldi állampolgár nem léphet be az ország területére 

Korlátozás nélkül utazhat Magyarországra az adott személy állampolgárságtól függetlenül: 

 a teherforgalomban történő határátlépés során, 

 a diplomata, a külügyi szolgálati, a szolgálati, a hajós szolgálati útlevéllel belépésre jelentkező 

személyek, 

 a magánútlevéllel, valamint az egyéb úti okmánnyal végrehajtott hivatalos látogatás céljából 

belépésre jelentkező személyek (a hivatalos célt okirattal igazolni kell), 

 aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre 

jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett. 

 aki a  határátlépés során a  koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) 

Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány, valamint a  védettségi igazolványon feltüntetett 

személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány felmutatásával igazolja a 



  
 

  

koronavírus elleni védettségét, valamint a felügyelete alatt álló, Magyarországra vele együtt belépő, a 

tizennyolcadik életévét be nem töltött személy; 

 aki a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) 

KKM rendelet szerinti ország által kiállított védettséget igazoló hatósági igazolvány 

felmutatásával igazolja a koronavírus elleni védettségét. 

Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a 

Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi 

Rendőrkapitányság kérelemre felmentést adhat. A kérelmet  csak elektronikusan lehet igényelni, 

magyar vagy angol nyelven az https://ugyintezes.police.hu/en/home  oldalon.  

A rendőri szerv engedélyezheti a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja: 

- közigazgatási vagy bírósági eljárásban való részvétel egy bíróság vagy intézmény által kiállított 

dokumentum bemutatásával;  

- üzleti vagy egyéb szakmai tevékenység végzése, amelyet a központi, a helyi hatóságok vagy az 

önálló közigazgatás által kiadott meghívás indokol; 

- ha a magyarországi tartózkodást orvosi célok indokolják, orvosi levél vagy más orvosi igazolás 

bemutatásával; 

https://ugyintezes.police.hu/en/home


  
 

  

- a tanulók és hallgatók vizsgán való részvétele, ha az oktatási intézmény ezt bizonyítja 

igazolással;  

- mentességeket lehet adni az árufuvarozás területén dolgozó munkavállalók számára is, ha az 

országba történő belépés a munkahelyre történő utazásra vonatkozik (szállítás indulása), illetve 

az áruk szállításának a munkáltató által igazolt visszatérése után az országba; 

- közeli hozzátartozók ünnepségen való részvételért (házasság, elhalálozás, keresztség); 

- rokonok gondozása, a magyar polgári törvénykönyv V. cikke szerint; 

- a sport, kultúra vagy vallás területén zajló nemzetközi rendezvényeken való részvétel; 

- egyébb indokolt esetekben.   

A méltányossági kérelmet a rendőrség visszautasíthatja ha:  

 kétség merül fel a Magyarországra való belépés valódi céljával kapcsolatban 

 Járványügyi, közbiztonsági vagy nemzetbiztonsági kockázatot jelent a belépni kívánó személy 

A méltányossági kérelmet megalapozó dokumentumokat eredetileg be kell nyújtani a magyar 

határőrizeti hatóságoknak az országba való belépés napján.    



  
 

  

Üzleti célú utazás feltételei:  

- a külföldi állampolgárok korlátozások nélkül beléphetnek az országba, kereskedelmi vagy 

gazdasági tevékenység végzése céljából, ha ezt a belépéskor igazolják. Ezzel kapcsolatban az 

üzletemberek igazoló dokumentumokat mutatnak be, amelyek igazolják az utazás célját. Az 

utazás számos formát ölthet (kereskedelmi tárgyalások, kiállításon való részvétel, nyersanyagok 

vásárlása stb.), így a beutazó szervezetnek, egy (a vállalat nevében aláírt) dokumentumban 

igazolnia kell, hogy a beutazás kereskedelmi vagy gazdasági célból történik, a konkrét ok 

megjelölésével. A fenti okirat kiállításának érdekében az alábbi igazolás-minta alkalmazandó 

(http://www.police.hu/sites/default/files/Igazol%C3%A1s%20%C3%BCzleti%20vagy%20gazdas

%C3%A1gi%20c%C3%A9l%C3%BA%20beutaz%C3%A1shoz%20-

%20Certificate%20for%20business%20travellers.pdf) , amely hiánytalan kitöltése és belépéskor 

eredetben történő bemutatása esetén az üzleti és gazdasági cél ellenőrzése gördülékenyebbé 

válik. 

A kulturális és sporteseményeken való részvétel feltételei:  

1. Külföldi állampolgár Magyarország területén szervezett nemzetközi sporteseményen az alábbi 

feltételekkel vehet részt ( NEM NÉZŐKÉNT):    



  
 

  

- a Magyarországon megrendezésre kerülő sportrendezvény hivatalos szervezője által, névre 

szólóan kiadott meghívólevéllel rendelkező személy; 

- a magyarországi sportszervezet vagy országos sportági szakszövetség meghívására érkezik; 

- versenyengedéllyel rendelkező versenyző 

- sportszakember, valamint a sportrendezvény lebonyolításában közreműködő személy. 

A Magyarország területén megrendezésre kerülő kulturális rendezvényen külföldi állampolgár 

résztvehet ha az esemény: 

            a.)fellépője, 

            b.)technikai személyzetének a tagja. 

Magyarország területére beléphet, ha a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, 

legalább 48 órás különbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak 

megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – eredményét tartalmazó, magyar 

vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat 

időpontjában nem volt kimutatható. 



  
 

  

Fentiektől eltérően a személy akkor is beléphet Magyarország területére, ha a sporteseményt, a 

sportrendezvényt, illetve a kulturális rendezvényt megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett, 

az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt 

- eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a 

szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. 

2. A nemzetközi sportesemények és kulturális események nézőiként a beutazáskor az alábbi 

feltételekkel:   

- egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek a tűrésére köteles, 

- köteles bemutatni a nemzetközi sportesemény vagy a kulturális rendezvény megtekintésére 

feljogosító részvételi jegyet, és 

-  a belépést megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak 

megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - eredményét tartalmazó, magyar 

vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat 

időpontjában nem volt kimutatható. 

A Magyarország területén tartózkodó személy köteles Magyarország területét a belépést követő 72 



  
 

  

órán belül elhagyni. 

 Nem léptethető be Magyarország területére a néző, ha 

a) az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg; 

b) a részvételi jegyet nem mutatja be, vagy 

c) a részvételi jegy hitelességével kapcsolatban kétség merül fel.  

Rendelkezések a határ 30 km-es körzetébe való beutazásról:  

- A magyar hatóságok engedélyezik a szomszédos országokból való beutazást Magyarországra, a 

határ 30 km-es körzetébe, maximum 24 órás ott tartozkodással.  

Rendelkezések a szezonmunkások tekintetében: 

- A Romániából érkező szezonmunkások belépése is engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy a 

munkaadó egy, az adataikat tartalmazó nyomtatványt nyújt be a magyar rendőrséghez. Erre a 

célra szolgáló határátkelőhelyek megnevezése a magyar rendőrség által történik. 



  
 

  

 

Az újonnan bevezetett intézkedések nem befolyásolják az áru forgalmat.  

Negatív PCR teszt felmutatására 

vonatkozó szabályozások 

Tesztkötelezettség van a nemzetközi sporteseményeken és kulturális rendezvényeken való részvételre. 

Bővebb információk a http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-

hireink/hatarrendeszet/utazok-figyelmebe-ajanljuk-a-valtozasokat linken olvashatók. 

Karanténra vonatkozó 

kötelezettségek 

10 napos karatén vagy hatósági házi karantén  

Lehetőség van felmentés kérésére a karantén alól. Az erre vonatkozó feltételek bővebben a 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/utazok-figyelmebe-

ajanljuk-a-valtozasokat linken olvashatók. 

Kivételek a 

karanténkötelezettség és a 

negatív PCR teszt felmutatása 

alól 

Lásd az “Országba való beutazás feltételei, kivételek” 

Hasznos oldalak  http://www.mae.ro/node/51934 

https://reopen.europa.eu/ 

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/utazok-figyelmebe-

ajanljuk-a-valtozasokat 

https://koronavirus.gov.hu/#/  
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