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Hazatérés feltételei Magyarországra 

 

 
 

Védettségi 

igazolvány nélkül 

 

 

Feltételek:  

A magyar állampolgár hazatérhet, a külföldi állampolgár 

pedig Magyarország területét érintve hazautazhat akkor 

is, ha nem rendelkezik védettségi igazolvánnyal. 

Karantén nélkül az léphet be, aki hitelt érdemlıen 

igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját 

megelızı 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen 

átesett, de általában az érintettek már meg is kapták 

védettségi igazolványukat (lásd balra). 

 

Feltételek:  

-Védettségi igazolvánnyal rendelkezı 

utasaink szabadon hazatérhetnek,  

semmilyen további igazolás vagy teszt nem 

szükséges. 

 

-Fontos! A Védettségi igazolvány csak a rajta 

feltüntetett sorszámú okmánnyal együtt érvényes 

(pl. személyi  igazolvány), továbbá néhány 

esetben az igazolványnak lehet lejárati dátuma, 

ezt utazás elıtt ellenırizzék! 

Feltételek:  

Azok a 18 évet be nem töltött 

gyermekek, akik védettségi 

igazolvánnyal rendelkezı személy 

felügyelete alatt állnak és vele együtt 

lépik át a határt, szintén szabadon 

beléphetnek, azaz mentesülnek a 

karantén szabályok alól. 

 

             (Egyéb esetben a kötelezı  

             karantén rájuk is érvényes). 

 

 Gyermekek 

Belépés Magyarországra  

(Karantén és/vagy PCR tesztelési kötelezettség mellett). 

Védettségi 

igazolvánnyal 

 

Belépés Magyarországra  

Szabadon, karantén nélkül. 

Autóbusszal, saját autóval hazatérık belépése 

(Pl. Szerbia felıl, Röszke, Tompa határátkelıkön) 

Repülıgéppel hazatérık belépése 
(Pl. BUD Liszt Ferenc Nemzetközi repülıtér, Debrecen) 

-Fıszabály szerint a hazatérıknek a 408/2020. VIII. 

30. k.rendelet értelmében karanténba kell vonulniuk.  

-A karantén alól mentesül az, aki a belépést követıen, 

5 napon belül de 48 óra különbséggel elvégzett, két 

negatív PCR teszttel igazolja hogy nem fertızött. E 

tesztek közül az elsı már hazaindulás elıtt 

Görögországban is elvégezhetı, amennyiben az 

eredményt angolul (vagy magyarul) ki tudja állítani a 

labor vagy az orvos.  

 

 

-2021.06.23.-tól érvénybe lépett rendeletmódosítás értelmében 

Magyarország határain (kivéve Ukrajna) megszőnik az 

egészségügyi (Covid19) ellenırzés. 

Ez azt jelenti, hogy hazatéréskor a Magyarországra való 

belépéskor semmilyen igazolás vagy teszt nem szükséges, 

kizárólag a személyigazolvány/útlevél érvényességét ellenırzik. . 

 

A határnyitás nem állampolgársághoz, hanem határátkelıhelyekhez kötött, 

e szerint a nevesített hat ország szárazföldi és a vízi határátkelıhelyein 

állampolgárságtól függetlenül bárki szabadon beutazhat 

Magyarországra, azaz az innen érkezık számára – beleértve a hazatérı, 

de védettségi igazolvánnyal NEM rendelkezı magyarokat is – lényegében 

megszőnt a karanténkötelezettség. 


