
  
 

  

Ország: Horvátország Utolsó frissítés: 2021.09.09. 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Országba való belépés feltételei -Horvátország vonatkozásában általános határátlépési korlátozás van érvényben az EU azon 

tagállamaiból érkezők számára, akik nem rendelkeznek az Unióban kölcsönösen elfogadott, 

érvényes digitális COVID igazolvánnyal. 

A digitális COVID igazolvány felmutatása, érvényes útiokmányok birtokában, mentesít a 

határátlépési korlátozások alól. 

-Abban az esetben, ha az illető személy nem rendelkezik digitális Covid igazolvánnyal, beutazhat 

Horvátországba, ha teljesíti az alább felsoroltak valamelyikét: 

 A mintavételtől számított 72 óránál nem régebbi, negatív SARS-CoV-2 PCR teszt (PCR teszt) 

vagy a mintavételtől számított 48 óránál nem régebbi,  az EU-által elfogadott antigén-alapú 

gyorsteszt felmutatásával. (Az elfogadott antigén-tesztek listája az itt belinkelt 

dokumentumban található: 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-

19_rat_common-list_en.pdf ) Fontos kitétel: A szerológiai teszteket a határátlépésnél a 

horvát hatóságok NEM fogadják el. Az antigén tesztek esetében, a patikában vásárolható és 

öntesztelésre használható gyorsteszteket a horvát hatóságok NEM fogadják el. Az antigén 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf


  
 

  

teszteket laborban vagy erre a célra hitelesített tesztelési központokban kell elvégeztetni, 

amelyekből a teszt eredménye és a teszt elvégzésének dátuma is hitelesen megállapítható.   

 aki már átesett a COVID betegségen és azt a határátlépés idején igazolni tudja. A 

betegségen való átesettség igazolható: 270 napnál nem régebbi, de az utazást megelőzően 

legalább 11 nappal korábban kiállított pozitív PCR teszttel vagy antigén-teszttel, vagy a 

fertőzésen való átesettséget hitelt érdemlően  igazoló orvosi igazolással. A pozitív antitest 

eredmény nem felel meg a betegségen való átesettség igazolására!! 

 COVID Védőoltással:  a COVID-elleni védőoltások megszerzését igazoló igazolás felmutatása 

a határátlépésnél mentesít a tesztelési és karantén-kötelezettség alól, amennyiben a 

beutazó a határátlépés napján igazolni tudja, hogy a kétdózisú védőoltás  második dózisát 

is megkapta, míg egydózisú (Janssen) vakcina esetében legalább 14 nappal a beutazás 

napját megelőzően kapta az oltást. A védőoltás megszerzését igazoló igazolványokat, papír 

alapú dokumentumokat nem szükséges horvát vagy angol nyelvre lefordíttatni. A horvát 

hatóságok elfogadják a Pfizer/Moderna/Astra Zeneca/Sputnik/Sinopharm és Janssen 

oltóanyagokat. A védőoltásokat a horvát hatóságok a 2. dózis (Janssen esetében az 

egyetlen dózis) felvételétől számított legfeljebb 270 napig fogadják el érvényesnek. 

 a csak egy oltással/első oltási dózissal rendelkezők esetében érvényes beépési feltételek: 

Pfizer/Moderna/Sputnik vakcina első dózisával oltott személyek esetében Horvátország 

szabad és korlátozásmentes belépést biztosít, ha az első dózis felvétele után eltelt 22 nap, 

de nem telt el 42 nap. Tehát, az első dózis felvételét követő 22. és 42. (negyvenkettedik!) 



  
 

  

nap közötti időszakban. Az AstraZeneca vakcina első dózisával oltott személyek esetében 

Horvátország szabad és korlátozásmentes belépést biztosít,  ha az első dózis felvétele után 

eltelt 22 nap, de nem telt el 84 nap. Tehát, az első dózis felvételét követő 22. és 84. 

(nyolcvannegyedik!) nap közötti időszakban. Fontos azonban, hogy a korlátozásmentes 

belépés kizárólag ebben az időszakban, ezekben az idősávokban érvényes. Ha az első dózis 

felvételét követő mentességi időszak (a 42. nap, illetve 84. nap) letelik, akkor a beutazó 

csak a második dózis felvételét követően tud szabadon és karantén-mentesen beutazni. A 

Sinopharm vakcina esetében a FŐSZABÁLY, azaz két dózis felvétele biztosít szabad 

belépést, míg a Janssen vakcina esetében az oltást követően 14 napnak kell eltelnie a teszt- 

és karanténmentes beutazáshoz!  

  Az a személy, aki az utazást megelőző fél évben átesett a COVID betegségen és csak egy 

oltási dózist kapott meg, az első oltást követő fél évig szintén mentesül a karantén és teszt 

kötelezettség alól. Természetesen mindkét körülményt (betegségen való átesettséget, első 

oltást) igazolni szükséges. (Pl.: Ha az illető rendelkezik a antigén teszttel vagy orvosi 

igazolással, amely tanúsítja, hogy az elmúlt fél évben átesett a betegségen és ugyanebben a 

féléves időszakban megkapja az oltás első dózisát is, akkor az első oltás napjától számított 

fél évig teszt nélkül beutazhat Horvátországba, anélkül, hogy rendelkezne a második 

oltással is.) 

 Kiskorúakra vonatkozó szabály: a 12 év alatti kiskorúak mentesülnek az uniós digitális oltási 

igazolás bemutatása alól, ahogyan a tesztelési kötelezettség alól is, amennyiben 



  
 

  

szüleik/felnőtt kísérőjük társaságában utaznak, és a szülők/kísérők rendelkeznek az előírt 

negatív (PCR, antigén gyorsteszt) eredménnyel vagy a fentebb előírt védőoltással vagy a 

betegségen való átesettséget igazoló dokumentummal.  Ez a mentesség jelenleg nem illeti 

meg a 12-18. év közötti korosztályt.         

- A határon minden esetben nyilatkozni kell a Horvátországban tervezett tartózkodás 

időtartamáról, annak helyszínéről, valamint többnapos tartózkodás esetén a szállás pontos 

címéről: A torlódás elkerülése, s a várakozási idő csökkentése érdekében javasolt az adatokat a 

beutazást megelőzően feltölteni a https://entercroatia.mup.hr/  honlapon keresztül.  Ezt követően 

az utas visszaigazoló e-mail üzenetet kap, továbbá megkapja a Horvát Közegészségügyi Intézet 

útmutatóival és javaslataival kapcsolatos információkat. 

Negatív PCR teszt felmutatására 

vonatkozó szabályozások 

Van lehetőség a tesztelést saját költségre a határátlépést követően Horvátországban elvégezni, ez 

esetben a teszt eredmény megérkezéséig házi karanténban kell tartózkodni. A házi karantén 

pontos címéről, amely lehet apartman, hotel vagy magánház is, a beutazó személy a határon 

nyilatkozik vagy azt az utazást megelőzően a https://entercroatia.mup.hr/ honlapon keresztül 

rögzíti. 

Azoknak az egészségügyi központoknak a listája, ahol teszteknek végeznek a Horvátországba 

történő belépés után a következő oldalon érhető el: https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-

u-republici-hrvatskoj/763 

A teszt elvégzése önköltségű, 70 és 200 euró között mozog az ára. 

Karanténra vonatkozó Mindazok a beutazó személyek, akik a fent felsoroltak közül egyik kritériumot sem teljesítik, 

https://entercroatia.mup.hr/
https://entercroatia.mup.hr/
https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763
https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763


  
 

  

kötelezettségek beléphetnek az országba, de 10 napos karanténkötelezettség vár rájuk.  

Kivételek a 

karanténkötelezettség és a 

negatív PCR teszt felmutatása 

alól 

Az alábbi személyi kör tagjai alanyi jogon korlátozásmentesen (pl. teszt vagy karantén-

kötelezettség nélkül) utazhatnak be Horvátországba: 

- diplomaták, nemzetközi szervezetek tagjai,  

- a nyomós családi okból beutazók,  

- a fenti okra hivatkozással mentesülhetnek a beutazási korlátozások alól a temetésre érkező 

személyek, akik a határon kötelesek igazolni a beutazásuk célját (pl.gyászhír 

bemutatásával), 

- halaszthatatlan üzleti célból utazók ((pl. üzleti meghívó levéllel utazók). Ingatlantulajdoni 

lap nem elegendő az üzleti célú beutazás igazolásához! 

- a halaszthatatlan gyógykezelésre érkezők,  

- a közlekedési személyzet tagjai, beleértve a tehergépjárművek vezetőit, 

humanitárius okból, a földrengés által sújtott területek megsegítése céljából érkezők, valamint 

az egészségügyi dolgozók, mentősök, a tanulók, a napi ingázók, a kiküldött munkavállalók, a 

Horvátország területén tranzitáló utasok, amennyiben Horvátországot a belépéstől számított 

legkésőbb 12 órán belül elhagyják, 

-az árufuvarozási feladatokat ellátók szintén a mentességet élvező kategóriába tartoznak, a 

fuvarművelet tranzitálásnak számít. 

 

Hasznos oldalak  https://mae.ro/travel-conditions/3688#807  

https://mae.ro/travel-conditions/3688#807


  
 

  

 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-

19_rat_common-list_en.pdf  

https://entercroatia.mup.hr/ 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?horvatorszag  

https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763  

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf
https://entercroatia.mup.hr/
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?horvatorszag
https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763

