
Tisztelt Ügyfeleink! 

 

Szíves tájékoztatásul küldjük a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 

341/2020. (VII.12.) kormányrendelet („Kormányrendelet”) összefoglalóját. 

 

A Kormányrendelet hatálya 

 

- a magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú 

határátlépésére terjed ki 

- a rendelet alkalmazásában a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik: aki 

Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal 

igazolja, illetve aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot 

meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes Magyarország területén való tartózkodásra 

jogosító engedélyével, és az erről szóló okmányt belépéskor bemutatja. 

 

A Kormányrendelet az egyes országokat COVID-19 vírussal („Vírus”) való aktuális fertőzöttségi 

viszonyok alapján három kategóriába sorolja, melyekre eltérő utazási szabályokat határoz meg. 

 

A besorolás az alábbi három kategóriába történik, a fertőzés súlyosságától függően: 

 

- az aktuális fertőzöttség mértéke alacsony, zöld,  

- az aktuális fertőzöttség mértéke kevésbé súlyos, sárga, 

-  az aktuális fertőzöttség mértéke súlyos, piros. 

 

Az országok aktuális fertőzöttségi viszonyai alapján az országos tisztifőorvos határozatban 

közzéteszi a sárga és a piros jelzéssel besorolt országok listáját, melyről közleményt a Hivatalos 

Értesítőben is közzé kell tenni. 

 

Azok az országok, amelyek a határozatban nem kerültek besorolásra, zöld jelzéssel besorolt 

országnak minősülnek. 

 

Külön szabályok vonatkoznak a magyar állampolgárok (és a Kormányrendelet alapján magyar 

állampolgárokkal egy tekintet alá eső személyek) Magyarországra történő belépésére, melyek a 

következők: 

 

- zöld jelzéssel besorolt ország területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, 

- sárga vagy piros jelzéssel besorolt ország területéről történő belépés egészségügyi 

vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles. 

- ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, 

a járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem 

jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. 

 

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, 

és 

- az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági 

házi karanténban, 

- az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra a 

járványügyi hatóság által kijelölt karanténban kerül elhelyezésre. 



 

Kivételek a járványügyi megfigyelés alól (elkerülhető a 14 napos karantén): 

 

Nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha a magyar állampolgár: 

 

- a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, 

két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris 

biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt („Teszt”) – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol 

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

időpontjában nem volt kimutatható. 

 

A hatósági házi karanténban elhelyezett személy kérelmére – amennyiben sárga besorolású ország 

területéről lépett Magyarország területére – az illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti, hogy 

hogy 48 óra különbséggel, két alkalommal Teszten vegyen részt. 

 

Amennyiben az első Teszt igazolja, hogy a személy szervezetében a Vírus a vizsgálat időpontjában 

nem kimutatható, úgy a hatósági házi karantént előíró rendelkezés alól a hatósági házi karantént 

elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad. 

A kérelmező köteles a második Teszt lefolytatására, amelynek pozitív eredménye esetén az illetékes 

járványügyi hatóság ismételten hatósági házi karantént rendel el. 

 

Ugyanezen szabályok vonatkoznak a piros besorolású területről történő belépésre azzal, hogy a 

járványügyi hatóság a hatósági karantén alól felmentést kizárólag abban az esetben ad, ha mindkét 

Teszt negatív eredményt ad. 

 

 

A magyar állampolgársággal nem rendelkezők Magyarországra történő belépésének 

szabályai: 

 

- a külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban zöld jelzéssel besorolt 

ország területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. 

- a külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban sárga jelzéssel besorolt 

ország területéről történő belépés során egészségügyi vizsgálaton esik át amelynek tűrésére 

köteles. 

Ha a sárga jelzéssel besorolt ország területéről belépő személy esetében az egészségügyi vizsgálat 

a fertőzés gyanúját állapítja meg Magyarország területére nem léptethető be. 

 

Amennyiben a Teszt fertőzés gyanúját nem állapítja meg 14 napra a járványügyi hatóság által 

kijelölt karanténban vagy – ha arra lehetőség van és nem jelent járványügyi 

kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. 

 

 

Kivételek a járványügyi megfigyelés alól (elkerülhető a 14 napos karantén): 

 

Nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha a sárga jelzéssel besorolt ország területéről történő 

belépő személy: 

 



- a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, 

két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris 

biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt („Teszt”) – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol 

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

időpontjában nem volt kimutatható. 

 

A hatósági házi karanténban elhelyezett személy kérelmére – amennyiben sárga besorolású ország 

területéről lépett Magyarország területére – az illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti, hogy 

hogy 48 óra különbséggel, két alkalommal Teszten vegyen részt. 

 

Amennyiben az első Teszt igazolja, hogy a személy szervezetében a Vírus a vizsgálat időpontjában 

nem kimutatható, úgy a hatósági házi karantént előíró rendelkezés alól a hatósági házi karantént 

elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad. 

A kérelmező köteles a második Teszt lefolytatására, amelynek pozitív eredménye esetén az illetékes 

járványügyi hatóság ismételten hatósági házi karantént rendel el. 

 

Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére 

a piros jelzéssel besorolt ország területéről nem léphet be. 

 

A Kormányrendelet megfogalmaz nem magyar állampolgárokra vonatkozó különös méltánylást 

érdemlő eseteket, melyek szabályai a csatolt mellékletben megtalálhatóak. 

 

A rendelet az alábbiak szerint fogalmaz meg kivételeket a korlátozott sávban történő 

határátlépésre vonatkozóan: 

 

A külpolitikáért felelős miniszter által – a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben – 

meghatározott szomszédos állam polgárai Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az 

államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek. 

 

A Kormányrendelet meghatároz speciális rendelkezéseket a kapcsolt vállalkozások közötti utazásra 

és az agrárágazatban dolgozókra, illetve a Magyarországon átutazó személyekre, valamint a 

nemzetközi sporteseményekre, sportolókra, valamint sportszakemberekre vonatkozóan, melyek 

szintén megtalálhatóak a csatolt mellékletben. 

 

Sárga jelzéssel besorolt országok, ahol az aktuális fertőzöttségi mértéke kevésbé súlyos: 

 

Bulgária 

Egyesült Királyság 

Norvégia 

Oroszországi Föderáció 

Portugália 

Románia 

Szerb Köztársaság 

Svéd Királyság 

Japán 

Kínai Népköztársaság 

Amerikai Egyesült Államok 

 



Piros jelzéssel besorolt országok, ahol az aktuális fertőzöttség mértéke súlyos: 

 

Albán Köztársaság 

Bosznia-Hercegovina 

Fehérorosz Köztársaság 

Koszovói Köztársaság 

Észak-macedón Köztársaság 

Moldova 

Montenegró 

Ukrajna 

Georgia 

Kazahsztán 

Örményország 

Afganisztán 

Azerbajdzsáni Köztársaság 

Bahrein 

Banglades 

Bhután 

Brunei Szultanátus 

Egyesült Arab Emírségek 

Koreai Népi Demokratikus Köztársaság 

Fülöp-szigetek 

Indiai Köztársaság 

Indonézia 

Iraki Köztársaság 

Iráni Iszlám Köztársaság 

Izrael Állam 

Jemen 

Jordán Hásimita Királyság 

Kambodzsa 

Katar 

Kelet-timori Demokratikus Köztársaság 

Kirgizisztán 

Kuvait 

Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság 

Libanoni Köztársaság 

Malajzia 

Maldív Köztársaság 

Mianmar 

Mongólia 

Nepáli Szövetségi Demokratikus Köztársaság 

Ománi Szultanátus 

Pakisztáni Iszlám Köztársaság 

Srí Lanka 

Szaúd-Arábia 

Szingapúr 

Szíria 

Tádzsikisztán 



Thaiföld 

Törökország 

Türkmenisztán 

Üzbegisztán 

Palesztin Autonómia 

Vietnámi Szocialista Köztársaság 

Algéria 

Angola 

Benin 

Bissau-Guinea 

Botswana 

Burkina Faso 

Burundi 

Comore-szigetek 

Csádi Köztársaság 

Dél-afrikai Köztársaság 

Dél-szudáni Köztársaság 

Dzsibuti 

Egyenlítői-Guinea 

Egyiptomi Arab Köztársaság 

Elefántcsontpart 

Eritrea 

Etiópia 


