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A Magyarországra történő belépés legfontosabb szabályai a járványügyi készültségi időszak utazási 
korlátozásairól szóló, 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendelet alapján 

 
 
Az országokat az országos tisztifőorvos zöld-sárga-piros jelöléssel besorolja a COVID-19 betegséggel 
való aktuális fertőzöttségi viszonyok alapján. 
 
A magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének legfontosabb szabályai (3. §) 
Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem 
rendelkező családtagja (a továbbiakban együtt: magyar állampolgár) személyforgalomban 

a) zöld jelzéssel besorolt ország területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, 
b) sárga vagy piros jelzéssel besorolt ország területéről történő belépés során 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 

a) az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági 
házi karanténban, 

b) az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra a 
járványügyi hatóság által kijelölt karanténban 

kerül elhelyezésre. 
 
A járványügyi hatóság a kijelölt karanténban és a hatósági házi karanténban lévő személyeket 
nyilvántartásba veszi. 
 
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 – eredményét 
tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében 
a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. 
 
A magyar állampolgársággal nem rendelkezők Magyarországra történő belépésének legfontosabb 
szabályai (4–8. §) 
Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban zöld jelzéssel besorolt ország 
területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. Ha ez a személy a belépést követő 14 
napon belül a fertőzés tünetét észleli, akkor a lakóhelyét, tartózkodási helyét vagy szálláshelyét nem 
hagyhatja el, és haladéktalanul köteles telefonon értesíteni a járványügyi hatóságot. 
 
Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban sárga jelzéssel besorolt ország 
területéről történő belépés során egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles. Ha ez a 
személy esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére 
nem léptethető be.  
 
Ha a sárga jelzéssel besorolt ország területéről belépő személy esetében az egészségügyi vizsgálat a 
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. 
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A járványügyi hatóság a kijelölt karanténban és a hatósági házi karanténban lévő személyeket 
nyilvántartásba veszi. 
 
Nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha a sárga jelzéssel besorolt ország területéről 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 – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű 
okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt 
kimutatható. 
 
Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére a piros 
jelzéssel besorolt ország területéről nem léphet be, kivéve a különös méltánylást érdemlő eseteket. 
 
A különös méltánylást érdemlő, meghatározott esetekben a 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 (a továbbiakban: 
rendőri szerv) kérelemre felmentést adhat, ha a belépés célja a hallgatói jogviszony alapján fennálló 
tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás 
tanúsítja.  
 
A méltányossági kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, magyar, illetve angol nyelven 
nyújtható be cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlapon, vagy a rendőrség 
internetes honlapján elérhető intelligens űrlap kitöltésével és beküldésével. 
 
Az engedélyes a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek 
tűrésére köteles. Akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország 
területére nem léptethető be. Akinél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja nem merül fel, 
14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül 
elhelyezésre. A kijelölt karanténban és a hatósági házi karanténban elhelyezett személyeket a 
járványügyi hatóság nyilvántartásba veszi. 


