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Változnak a Magyarországra való beutazás szabályai
A környező országokban ismételten emelkedő COVID-19 fertőzésekre tekintettel 2020. július 15-től ismételten
változnak, szigorodnak a Magyarországra való személyforgalom keretein belül való beutazás szabályai.

A felállított szabályozási rendszer két rétegű. A szabályozás első rétege azon alapul, hogy (i) Magyarországra
melyik külföldi országból történik a belépés; míg a második réteg (ii) a Magyarországra való belépő személy
állampolgárságán alapul.

A megújult szabályozási logika, hogy a világ egyes országait a magyar hatóságok az aktuális fertőzöttségi viszonyai
alapján zöld, sárga és piros szintű kockázati zónákba sorolja. A különböző kockázati szintű országok esetében
pedig eltérő szabályok kerülnek megállapításra a beutazás kapcsán. A kockázati besorolást az országos tisztifőorvos
teszi közzé az Operatív Törzs felhívására.

A jelenleg hatályos kockázati besorolás itt található. 

Másodikként pedig különböző szabályok kerültek megállapításra atekintetben is, hogy a Magyarország területére
beutazó személy magyar vagy külföldi állam állampolgára-e.

A fenti szabályozás legfontosabb pontjait a 2., 3. és 4. diákon foglaljuk össze, míg az egyes különös, kivétel
szabályok a 4. dián találhatóak.

Mennyire kockázatos a 
kiindulási hely állama?

Magyar állampolgár-e a 
beutazó?
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https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/c5f7b3f6959f8e2f23dd5a96a3817d28db9e2213/megtekintes
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Magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok

• Magyar állampolgár korlátozás 
nélkül beléphet.

• Belépéskor egészségügyi 
vizsgálat.

• 14 nap hatósági házi 
karanténban vagy karanténban
kerül elhelyezésre, amely alól 
felmenthető megfelelő teszt 
alapján (két negatív teszt 
szükséges).

• Amennyiben nincs fertőzésgyanú
kerül járványügyi megfigyelés alá, 
ha a belépést megelőző 5 napon 
belül, legalább 48 órás 
időkülönbséggel, két alkalommal 
elvégzett teszttel igazolja, hogy a 
vírus a teszt időpontjában nem 
volt kimutatható.

• Belépéskor egészségügyi 
vizsgálat.

• 14 nap hatósági házi 
karanténban vagy karanténban 
kerül elhelyezésre, amely alól 
felmenthető megfelelő teszt 
alapján (egy negatív teszt alapján, 
azonban szükséges egy második 
teszt is).

• Amennyiben nincs fertőzésgyanú 
nem kerül járványügyi megfigyelés 
alá, ha a belépést megelőző 5 
napon belül, legalább 48 órás 
időkülönbséggel, két alkalommal 
elvégzett teszttel igazolja, hogy a 
vírus a teszt időpontjában nem 
volt kimutatható.

Zöld PirosSárga
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Külföldi állampolgárokra vonatkozó szabályok
Zöld Piros

• Főszabály szerint a beutazás 
nincs korlátozva, ezen államok 
területéről szabadon be lehet 
utazni Magyarország területére.

• Személyforgalomban 
Magyarország területére nem 
léphet be.

Sárga

• Főszabály szerint a belépéskor 
egészségügyi vizsgálaton 
kötelesek a beutazók átesni.

• Ha a vizsgálat nem állapítja meg a 
fertőzés gyanúját, úgy a beutazó 
14 napos hatósági karanténba
kerül elhelyezésre (lehet házi 
karantén is).

• A hatósági karantén bizonyos 
esetekben kiváltható önteszttel. 

• Ha a vizsgálat fertőzés gyanúját 
állapítja meg, akkor Magyarország 
területére nem lehet belépni.
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Összefoglaló a legfontosabb szabályokról

# ZÖLD SÁRGA PIROS

Magyar 
állampolgár

Korlátozás nélkül 
beutazhat

Beutazás hatósági 
karanténnal

Beutazás hatósági 
karanténnal

Külföldi 
állampolgár

Korlátozás nélkül 
beutazhat

Beutazás hatósági 
karanténnal. Fertőzés 

gyanúja esetén a beutazás 
megtagadható

Nem utazhat be

!

!

!
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Kapcsolt vállalkozások

Külföldről érkező személy (magyar és 
küföldi állampolgár is) Magyarország 
területére korlátozás nélkül beléphet:

• ha olyan belföldi vagy a 
közbiztonságért felelős miniszter 
által meghatározott államok 
egyikében bejegyzett gazdasági 
társaság vezető tisztségviselője

• vagy munkavállalója,
amely egyben a meghatározott államok 
közül legalább egyikében bejegyzett további 
gazdasági társasággal a társasági adóról és 
az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény szerinti kapcsolt vállalkozási 
viszonyban áll..

Méltányossági kivételek

Különös méltánylást érdemlő esetekben 
külföldi állampolgárnak felmentés adható 
a korlátozások alól.
Különös méltánylást érdemlő eset pl.:

• a magyarországi bírósági vagy 
hatósági eljáráshoz kapcsolódó, 
magyar bíróság vagy hatóság által 
kiállított okirattal igazolt eljárási 
cselekményen történő részvétel;

Megadott engedély esetén az engedélyes 
belépéskor egészségügyi vizsgálaton esik át 
és:

• fertőzés gyanúja esetén nem 
léptethető be;

• ha fertőzés gyanúja nem merül 
fel, 14 napra karanténban vagy 
hatósági házi karanténban kerül 
elhelyezésre

A karantén, hatósági házi karantén alól 
megfelelő teszt eredménye alapján 
felmentés adható.

Egyéb kivételek

Katonai konvojokra vonatkozó 
szabályok;

Agrárágazatban dolgozókra vonatkozó 
szabályok;

Korlátozott sávban történő 
határátlépés

Tartalom

Általános 
szabályok

Magyar 
állampolgárok

Külföldi 
állampolgárok

Elérhetőségek

Kivételek

Összefoglalás



6

Elérhetőségeink
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Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes, 
vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. A KPMG ugyan törekszik pontos 
és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi, vagy 
jövőbeli hatályosságáért. A KPMG nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek 
az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik a KPMG-nek az adott esetre vonatkozó teljes 
körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást.

A KPMG név, a KPMG logó a KPMG International Cooperative (“KPMG International”) lajstromozott védjegye.
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