
  
 

  

Ország: Magyarország Utolsó frissítés: 2022.02.04. 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Országba való belépés feltételei, 

kivételek  

1. Vasúton, közúton, vízi úton való beutazás feltételei:  

A Romániából, Horvátországból, Ausztriából, Szlovákiából, Szlovéniából, Szerbiából és Ukrajnából 
érkező személyek - állampolgárságtól és a koronavírus elleni védettségtől függetlenül - járványügyi 
korlátozás nélkül utazhatnak be az országba, illetve utazhatnak át az országon.  

Feloldották a Magyarországra való belépés korlátozását a 18 év kor alatti kiskorúak esetében is, 
anélkül, hogy további formalitásokra lenne szükség, ha a határon kísérik őket a COVID elleni 
védőoltást igazoló szülő / szülők / felnőttek.  

2. Légi úton való beutazás feltételei:   

Az országba való beutazáshoz és átutazáshoz egyaránt szükséges: Covid 19 oltási igazolás vagy EU 
digitális Covid igazolvány.  

3. Azokra a román állampolgárokra akik nem rendelkeznek oltási igazolással vagy nem 
Romániából, Horváthországból, Ausztriából, Szlovákiából és Szerbiából utaznak be, 
továbbra is érvényesek az országba való beutazás kapcsán előzőleg hozott intézkedések: 
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/covid-19-utazasi-
informaciok/utazok-figyelmebe-ajanljuk-a .  

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/covid-19-utazasi-informaciok/utazok-figyelmebe-ajanljuk-a
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/covid-19-utazasi-informaciok/utazok-figyelmebe-ajanljuk-a


  
 

  

4. Az idénymunkásokra vonatkozó rendelkezések: a román idénymunkások beléphetnek 
Magyarország területére, feltéve, hogy a magyar munkáltató elektronikus nyomtatványt 
nyújt be a magyar rendőrségnek az azonosító adatokkal. 

Korlátozások az országba való belépés tekintetében:  

Külföldi állampolgár tartózkodási céllal Magyarország területére nem léphet be, kivéve az alábbi 
szigorúan szabályozott helyzetekben:  

 a teherforgalomban történő határátlépés során, 
 a diplomata, a külügyi szolgálati, a szolgálati, a hajós szolgálati útlevéllel belépésre 

jelentkező személyek, 
 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; 

 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, valamint a felügyelete alatt álló, 
Magyarországra vele együtt belépő, a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy; 

 aki a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet 
szerinti ország által kiállított védettséget igazoló 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 72 óránál nem régebbi, a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdés a)-i) pontja 
szerinti országok valamelyikében elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak 



  
 

  

 

 

 

megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat - SARS-CoV-2 PCR teszt - eredményét tartalmazó, 
magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy a szervezetében a SARS-CoV-2 
koronavírus a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. 

 azok a személyek akik közúton, vasúton vagy vízi úton Romániából, Horváthországból, 
Ausztriából, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából vagy Ukrajnából utaznak 
Magyarországra. 

Negatív PCR teszt felmutatására 

vonatkozó szabályozások 

Lásd az Országba való belépés feltételei, kivételek  

Karanténra vonatkozó 

kötelezettségek 

Lásd az Országba való belépés feltételei, kivételek 

Kivételek a 

karanténkötelezettség és a 

negatív PCR teszt felmutatása 

alól 

Lásd az Országba való belépés feltételei, kivételek 

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