BUD CB frissítés ECDC szín szerinti besorolás,
2020.10.22.
2020.10.16.

Magyarországra való
beutazás ***
(Magyarország engedi-e)

Magyarországra való beutazás
lehetséges-e. (Mi történik az adott
országba való visszaérkezés esetén?)

Magyarországról való kiutazás

Az adott ország utolsó
hivatalos közleményének
dátuma a be- és kiutazás
kapcsán

Rendezvénytartási szabályozások

Részletesebb információ

Az adott ország
rendezvénytartási
szabályozásának utolsó
frissítési dátuma

Ausztria

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, korlátozás nélkül (mert MO a
biztonságos országok
A1 függelékében szerepel)

Igen, korlátozás nélkül (mert MO a biztonságos
országok A1 függelékében szerepel)

2020.10.22

Szervezett rendezvények: Kinti: 1500 fő, Benti: 1000 fő

https://www.vienna.convention.at/en/eventplanning/covid-19/update-meetings

2020.10.23

Belgium

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarország piros kategória (Az utazás
erősen nem ajánlott.) Covid-teszt és
kötelező karantén hazaérkezéskor. 48
óránál kevesebb tartózkodás esetén
nincsenek korlátozások hazaérkezéskor.

Covid-teszt és kötelező karantén érkezéskor. 48
óránál kevesebb tartózkodás esetén nincsenek
korlátozások kiutazáskor.

2020.10.21

Benti: 200 fő, Kinti: 400 fő, 1,5 m távolság

https://www.info-coronavirus.be/en/faq/

2020.09.23

Bulgária

28 megyéje közül 10 narancs
besorolású (Vidin, Montana,
Vraca, Lovecs, Gabrovo, Pleven,
Verico, Rusze, Razgard,
Szilisztra), az ország többi része
vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, de
figyelembe kell venni, hogy MO 4-es
kockázati indexet kapott, amely már azt
jelenti, hogy javasolják az utazás
törlését/lemondását MO-ra.

Ideiglenes beutazási tilalom, amely azonban nem
vonatkozik az EU és a Schengeni övezet
állampolgárai, ill. a bolgár állampolgárokra. Ők
továbbra is korlátozás nélkül utazhatnak Bulgáriába.

2020.10.14

November 30-áig meghosszabbított szükségállapot, a kinti és benti összejövetelek
maximális létszáma 30 fő.

https://www.garda.com/crisis24/newsalerts/382251/bulgaria-authorities-extendepidemic-emergency-until-november-30-heedofficial-instructions-update-17

2020.10.15

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

A, B és C kategóriák, ahol „A” jelenti a
legkedvezőbb epidemiológiai helyzetet.
Magyarország = C = high risk country, az
utazás nem ajánlott.

Csak "meghatározott kategóriájú állampolgárok"
léphetnek be. Negatív PCR teszt és 14 nap karantén.
Meghatározott kategóriájú személyek: ciprusi
állampolgár és családtagjaik, Bécsi Egyezménnyel
összhangban, jogszerűen Cipruson tartózkodó
személyek, lehetséges egy különleges engedély
megszerzése a Ciprusi Köztársaságtól.

2020.10.14

Konferenciák, közgyűlések vagy más hasonló összejövetelek megtartása megengedett,
feltéve, hogy a szervezők alkalmazzák az előírt protokollt. Amennyiben ezeken a
rendezvényeken kávét / harapnivalót / koktélt kínálnak, mindig be kell tartani a
maximális 50 fős létszámot. Vásárok, fesztiválok, kiállítások és koncertek szervezése
olyan helyeken, mint stadionok, templomkertek stb., nem megengedett.

https://www.covid19healthsystem.org/countrie
s/cyprus/livinghit.aspx?Section=1.2%20Physical
%20distancing&Type=Section

2020.10.18

2020.10.16

https://turizmus.com/desztinaciok/ujra2020.10.21. Kinti és benti rendezvényeken egyaránt a maximum résztvevőszám 6 fő. AZ bevezettek-a-szuksegallapotot-csehorszagban1171924
ÜZLETI ESEMÉNYEK KIVÉTELT KÉPEZNEK. 2020.09.17. Beltéri rendezvényeken 500 fő
részvétele megengedett, kültérieken 1000 fő. 2020.08.02. Benti: 2500 fő, Kinti: 5000 fő,
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa1,5 m távolság. A területet legfeljebb 5 strukturálisan elkülönített szektorra kell
utazasi-tanacsok?cseh-koztarsasag
felosztani (mindegyik maximum 500/1000 főre). A több mint 100 résztvevős
rendezvényeken kötelező az arcmaszk használata.
https://www.osu.eu/24712/the-latest-covid-19related-news/

2020.10.21

2020.10.14

Ciprus

Csehország

Az ország teljes területe
narancs.

Az ország teljes területe vörös.

Igen, 5 napnál nem régebbi
negatív teszt felmutatásával

Igen, korlátozás nélkül

Igen, korlátozás nélkül

2020.10.17-től érvényes

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa2020.10.14: 50 főben korlátozzák a gyülekezések, rendezvények engedélyezett
utazasi-tanacsok?dania
létszámának felső határát! 2020.09.17. Maximálisan 50 főben korlátozzák a gyülekezési
létszámot, de az ültetett rendezvények, események (pl. esküvő, konferencia) esetén a
felső határ 500 fő. A korlátozás be nem tartása 2500 DKK (~115 000 HUF) kiszabását teszi
lehetővé.
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-192020.08.02.: Benti: 100 fő, Kinti: 500 fő, 1 m távolság.
which-eu-countries-are-open-for-events/

2020.10.25-ig érvényes

Benti: 1500 fő, Kinti: 2000 fő, távolságtartás szükséges, de méterben nincs megadva. A http://www.ecb.ee/en/news/event-regulationsterem kapacitásának legfeljebb 50% -a használható fel.
in-estonia-this-summer/

2020.10.07

https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19which-eu-countries-are-open-for-events/

2020.08.02

2020.10.14. Október 17-től a Lyon, Lille, Grenoble és Saint-Étienne városokban 6 főben https://www.gouvernement.fr/en/coronaviruskorlátozza a gyülekezést, az üzleti eseményekre azonban marad az 1000 fős korlátozás.
covid-19
2020.10.05. Marseille és Guadeloupe, továbbá 3 megye is felkerült újonnan a max. 1000
fős rendezvények tartását engedélyező listára. 2020.09.24. A rendezvények maximum
1000 főre korlátozódhatnak 11 nagyváros (köztük Párizs) esetében. 2020. augusztus: https://iq-mag.net/2020/08/french-gov-extendsTöbb, mint 5000 fős nyilvános rendezvények legalább október 30-ig tiltva.
bans-major-events-winter/#.X2sCPGgzZPY

2020.10.19

Dánia

Az ország teljes területe
narancs.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Citromsárga = nyitott/biztonságos,
Narancs = zárt országok.
Magyarország=narancs! Tiltott ország.

Citromsárga = nyitott/biztonságos, Narancs = zárt
országok. Magyarország=narancs! Tiltott ország.
"Méltó cél esetén" lehet csak belépni. Méltó cél =
életvitelszerű munkavégzés vagy lakhatás, áru- vagy
szolgáltatásszállítás, rokonlátogatás. Az üzleti utak
általánosságban nem számítanak méltó célnak.
További és konkrét utazásra vonatkozó információért
fel lehet venni a kapcsolatot a dán kormánnyal.

Észtország

Az ország teljes területe
narancs.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

MO jelenleg korlátozott kategória.
Észteknek ingyenes teszt hazaérkezéskor,
külföldieknek
kb. 60 EUR. Kötelező 14 napos
házikarantén.

MO jelenleg korlátozott kategória. Észteknek
ingyenes teszt hazaérkezéskor, külföldieknek
kb. 60 EUR. Kötelező 14 napos házikarantén.

Finnország

19 régiója közül 6 narancs
besorolású (Uusimaa,
Pirkanmaa, Dél-Pohjanmaa,
Közép-Finnország, Satakunta,
Pohjanmaa), a többi terület
zöld.

A 13 zöld régióból érkezők
korlátozás nélkül
beléphetnek.

Franciaország

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Görögország

10 régiója közül 4 zöld
besorolású (Kelet-Makedónia és
Thrákia, Közép-Görögország,
Nyugat-Görögország,
Peloponnészosz), az ország
többi régiója narancs.

A 4 zöld régióból érkezők
korlátozás nélkül
beléphetnek.

Igen, MO restriction category 1,
Igen, MO restriction category 1, munkavégzés
munkavégzés jellegű/üzleti célú utazás
jellegű/üzleti célú utazás engedélyezett igazolással, 1
engedélyezett igazolással, 1 negatív PCR
negatív PCR teszt szükséges
teszt szükséges

Igen, korlátozás nélkül

Igen, de hazatéréskor max. 72 órával
ezelőtti negatív PCR teszt eredmény

Igen, korlátozás nélkül

Igen, de belépéskor max. 72 órával ezelőtti negatív
PCR teszt eredmény

2020.10.12

2020.10.14

2020.10.16

Benti: 500 fő, Kinti: 500 fő, 1,5 m távolság

2020.10.23. Egyes regionális közigazgatási egységekben, amelyekben a kockázati
besorolás magas, ott mind a kültéri, mind a beltéri összejövetelek tilosak.
Kültéri események csökkentett résztvevőszámmal mehetnek és kötelező az arcmaszk
viselése. Az 50 főnél nagyobb rendezvények (pl. trade fair) tiltottak. 2020.08.02.Benti:
50% kapacitás, Kinti: 50% kapacitás, 1,5 m távolság

https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19which-eu-countries-are-open-for-events/
2020.10.23
https://globalmonitoring.com/gm/page/events/epidemic0001942.ugWbZWZFtsIc.html?lang=en

BUD CB frissítés ECDC szín szerinti besorolás,
2020.10.22.
2020.10.16.

Magyarországra való
beutazás ***
(Magyarország engedi-e)

Magyarországra való beutazás
lehetséges-e. (Mi történik az adott
országba való visszaérkezés esetén?)

Zöld, citrom, narancs, piros kategóriák. A
szabadidős utazás csak a zöldbe, citromba Igen, bár a szabadidős utazás csak a zöldbe, citromba
ajánlott. Magyarországra
ajánlott. Magyarországra karanténkötelezettség (10
karanténkötelezettség (10 nap)
nap) vonatkozik.
vonatkozik.

Hollandia

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Horvátország

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, korlátozás nélkül

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, de 14 nap karantén, mert jelenleg
MO nincs rajta a korlátozás nélküli "zöld"
listán

Írország

Lengyelország

Az ország teljes területe vörös.

Igen, 5 napnál nem régebbi
Az ország teljes területe vörös.
negatív teszt felmutatásával

Magyarországról való kiutazás

Igen, korlátozás nélkül
(egy űrlapot kell kitölteni)

Igen, de 14 nap karantén, mert jelenleg MO nincs
rajta a korlátozás nélküli "zöld" listán

Igen, korlátozás nélkül

Igen, korlátozás nélkül

Egyáltalán nem ajánlott (piros lista),
kötelező 10 napos karantén
hazaérkezéstől számítva.

Elvileg igen, de kizárólag 10 napos karantén vállalása
esetén.

Nem ajánlott, kötelező 14 napos karantén Elvileg igen, de kizárólag 72 órán belüli PCR teszt ÉS
hazaérkezéstől számítva.
14 napos karantén vállalása esetén.

Lettország

Az ország teljes területe
narancs.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Litvánia

Az ország teljes területe
narancs.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Luxemburg

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Málta

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

72 óránál nem régebbi, negatív PCR teszt 72 óránál nem régebbi, negatív PCR teszt felmutatása
felmutatása kötelező.
kötelező.

Németország

16 tartománya közül 4 zöld
besorolású (Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Elő-Pomeránia,
Szász-Anhalt, Türingia), az
ország többi tartománya
narancs.

A 4 zöld tartományból
érkezők korlátozás nélkül
beléphetnek.

Bács-Kiskun, Békés, Fejér és Tolna megye
Bács-Kiskun, Békés, Fejér és Tolna megye kivételével
kivételével Magyarország kockázati
Magyarország kockázati területnek minősül, 14 nap
területnek minősül, 14 nap kötelező
kötelező karantén érkezéskor.
karantén érkezéskor.

Olaszország

20 régiója közül 1 zöld
A Calabria régióból érkezők
besorolású (Calabria), az ország
korlátozás nélkül
többi régiója narancs.
beléphetnek.

Igen, korlátozás nélkül, max. 1 negatív
PCR tesztet kérnek

Igen, korlátozás nélkül, max. 1 negatív PCR tesztet
kérnek

Az adott ország utolsó
hivatalos közleményének
dátuma a be- és kiutazás
kapcsán

2020.10.14

Rendezvénytartási szabályozások

Részletesebb információ

2020.10.14.-től a legtöbb esemény megtartása tilos, kivéve a folyamatos mozgást
https://business.gov.nl/corona/situations/rulesbiztosító rendezvények, pl. vásárok és piacok, amelyek engedélyezettek előzetes
for-tourism-businesses-and-events/
maximumlétszám bejelentés után.
2020.09.29. - 2020.10.20. Benti: 30 fő, Kinti 40 fő maximális létszám.
2020.09.23. Benti: 100 fő, Kinti: 250 fő, kivéve ha a vendégek folyamatos mozgásban
vannak és tartható a 1.5 m távolságtartás.
2020.08.02. Benti: 100 fő, Kinti: nincs limit, 1,5 m távolság, 10m2/fő terület,
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19konferenciáknál 5m2/fő terület. A résztvevők számának nincs korlátozása, ez azonban
which-eu-countries-are-open-for-events/
csak akkor érvényes, ha a résztvevők előzetesen lefoglalják a helyüket, és
állapotfelmérést végeznek.

Az adott ország
rendezvénytartási
szabályozásának utolsó
frissítési dátuma

2020.10.14

2020.10.14

2020.10.18. Az 50-nél több embert tömörítő rendezvények szervezői kötelesek
engedélyt szerezni a helyi hatóságoktól legalább 5 nappal a tervezett esemény időpontja
előtt. (A korlátozás október 31-ig meghosszabbítva)

https://coronasmitte.dk/en/events-andgatherings

2020.10.18

2020.10.16

2020.10.20. December 1-jéig Írországban lezárásokat vezettek be, minden kül- és beltéri
rendezvényt betiltottak, nem lehet konferenciákat, koncerteket, színházi előadásokat
tartani.
2020.09.21. A szabadtéri rendezvények résztvevői kapacitása 200-ról 15-re csökkent,
míg a beltéri összejövetelek száma hatra korlátozódik, a rajongókat pedig eltiltották a
sporteseményektől.

https://www.garda.com/crisis24/newsalerts/386421/ireland-authorities-to-imposetighter-covid-19-restrictions-nationwide-fromoctober-7-update-15

2020.10.20

2020.10.22

2020.10.22. A vörös zóna kivételével az egész országban megengedett a kongresszusok,
vásárok szervezése. A résztvevők kötelesek eltakarni a szájukat és az orrukat. Az
ülőhelyeknek legfeljebb a fele állhat rendelkezésre. A rendezvény helyszínén a
https://www.gov.pl/web/coronavirus/temporar
résztvevők, a nézők vagy az ügyfelek rendelkezésére álló 4m2-es területen legfeljebb 1
y-limitations
fő lehet, kivéve a kiszolgáló személyzetet - ha ez a követelmény teljesül, a legfeljebb 150
fős korlát nem érvényes.

2020.10.22

2020.10.21

December 31-ig legfeljebb 500 résztvevő gyűlhet össze beltéri rendezvényeken,
szabadtéri rendezvényeken legfeljebb 1000 résztvevő. Nem szabad olyan 300 főnél
nagyobb létszámú, szabadtéri eseményeket szervezni, ahol aktív mozgásra kerül sor,
például futóversenyeket, maratonokat. A fizikai távolságtartás szabálya továbbra is 2
méter.

https://www.latvia.travel/en/article/covid-19and-travelling-latvia

2020.10.14

2020.10.12

Az összes nyilvános összejövetel - beleértve a nem kereskedelmi és az ingyenes
rendezvényeket is - szervezőinek olyan jegyeket kell terjeszteniük, vagy regisztrálniuk
kell a résztvevőket, hogy módjuk legyen a résztvevők visszakövetésére egy esetleges
fertőzés kitörése esetén (ez eddig csak a 300 főnél nagyobb résztvevőszámú
rendezvényekre vonatkozott). Benti: 150 fő, Kinti: 700 fő, 1,5 m távolság

https://www.lrt.lt/en/news-inenglish/19/1247983/lithuania-tightens-rules-onpublic-events-to-counter-rising-coronavirusinfections

2020.10.15

2020.10.21

Nyilvános rendezvények: Szabadtéri összejövetelek legfeljebb 20 fő részvételével
megengedettek. Zárt térben legfeljebb 10 személy gyűlhet össze.
Üzleti rendezvényekre nincs adat.

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europautazasi-tanacsok?luxemburg

2020.09.17

2020.10.23-tól érvényes

Benti: 100 fő, Kinti: 300 fő, tartani kell a 2 m távolságot.

https://mt.usembassy.gov/covid-19information/

2020.10.16

2020.10.22.

2020.10.15.: Magánrendezvények szervezése tilos. A megyei vészhelyzeti bizottságok
elrendelhetik a rendezvények betiltását a megyékben. 1.5-ös fertőzési ráta alatti
településeken a 300 főt nem meghaladó, szabadtéri rendezvényeket meg lehet tartani,
de a résztvevőknek legalább 2 méterre kell ülniük egymástól. Év végéig a benti
rendezvények résztvevőszáma maximum 1000 fő, kültéri rendezvényeken maximum
5000 fő.

https://kcrwberlin.com/2020/10/covid-19-inberlin-and-germany-what-you-need-to-know/

2020.10.21

Igen, mert jelenleg MO nincs rajta a
„kockázati területek” listáján

Igen, mert jelenleg MO nincs rajta a „kockázati
területek” listáján

2020.10.17

Nincs limit a rendezvényeken résztvevők számára. Maszk viselése most is szükséges
kültéri területeken. A tartományok dönthetnek az esetleges szigorításokról.

https://www.eventmanagerblog.com/how-aredifferent-countries-reopening-events#23
https://www.northstarmeetingsgroup.com/coro
navirus-countries-cities-reopening-COVID-19new-cases

2020.10.14

Portugália

18 kerületből négy narancs
jelzésű: Portalegre, Évola,
Setúbal, Beja , a többi vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, korlátozás nélkül

Igen, korlátozás nélkül

2020.10.22

Legfeljebb 20 fős társas összejövetelek megengedettek, valamint szabadtéri előadások,
ahol a fizikai távolságtartás követhető.

https://www.northstarmeetingsgroup.com/coro
navirus-countries-cities-reopening-COVID-19new-cases

2020.10.14

Románia

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarország lekerült a kockázati
területek listájáról, megszűntek a
korlátozások.

Magyarország lekerült a kockázati területek listájáról,
megszűntek a korlátozások.

2020.10.15

2020.10.15.: Magánrendezvények szervezése tilos. A megyei vészhelyzeti bizottságok
elrendelhetik a rendezvények betiltását a megyékben. 1.5-ös fertőzési ráta alatti
településeken a 300 főt nem meghaladó, szabadtéri rendezvényeket meg lehet tartani,
de a résztvevőknek legalább 2 méterre kell ülniük egymástól. 500 főig engedélyeznek
olyan szabadtéri rendezvényeket, ahol a résztvevők legalább 2 m-re ülnek egymástól.

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europautazasi-tanacsok?romania

2020.10.15

Spanyolország

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, korlátozás nélkül

Igen, viszont Október 9-én Spanyolország 15 napos
szükségállapotot hirdetett ki a madridi régióban. A
Schengen határokon kívülről október 31-ig tilos a
beutazás.

2020.10.14

Október 9-én Spanyolország 15 napos szükségállapotot hirdetett ki a madridi régióban.
Gyülekezés maximum létszáma: 6 fő ebben a régióban.

https://www.northstarmeetingsgroup.com/coro
navirus-countries-cities-reopening-COVID-19new-cases

2020.10.09

BUD CB frissítés ECDC szín szerinti besorolás,
2020.10.22.
2020.10.16.

Magyarországra való
beutazás ***
(Magyarország engedi-e)

Magyarországra való beutazás
lehetséges-e. (Mi történik az adott
országba való visszaérkezés esetén?)

Magyarországról való kiutazás

Az adott ország utolsó
hivatalos közleményének
dátuma a be- és kiutazás
kapcsán

Rendezvénytartási szabályozások

Részletesebb információ

Az adott ország
rendezvénytartási
szabályozásának utolsó
frissítési dátuma

https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19which-eu-countries-are-open-for-events/
Svédország

Szlovákia

Szlovénia

Az ország teljes területe
narancs.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Utazás korlátozás nélkül lehetséges,
habár Magyarországra az utazás "nem
tanácsolt"

Igen, korlátozás nélkül

Az ország teljes területe vörös.

Igen, 5 napnál nem régebbi
negatív teszt felmutatásával

Igen, korlátozás nélkül

Igen, korlátozás nélkül

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

14 napos kötelező karantén
(Magyarország lekerült a zöld listáról.)

14 napos kötelező karantén (Magyarország lekerült a
zöld listáról.)

Egyesült Királyság Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, de 14 napos kötelező karantén.

Igen, de 14 napos kötelező karantén.

2020.10.21

2020.10.01

Benti 50 fő, Kinti 50 fő, 1,5 m távolság,

https://www.krisinformation.se/en/hazards-andrisks/disasters-and-incidents/2020/officialinformation-on-the-newcoronavirus/restriktioner-och-forbud

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa2020.10.15.:A tömegrendezvényeken résztvevő személyek maximális száma 50 fő lehet
utazasi-tanacsok?szlovakia
beleértve a rendezvény szervezőit. A kulturális és sport rendezvények esetén a
résztvevők maximális létszáma meghaladhatja az 50 főt abban az esetben ha ezek a
személyek a rendezvény szervezőjének nevében járnak el (sportolók, előadók, szervező
csapat), azonban az ilyen rendezvények nézőközönség nélkül valósulhatnak meg.
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-192020.08.02. Benti 500 fő, Kinti 1000 fő, 2 m távolság. A nézők ültetése akkor van
which-eu-countries-are-open-for-events/
meghatározva, ha a rendezvény kockázatos régióban (járásban) helyezkedik el.

2020.10.12

2020. október: a jelenleg magas kockázatú (vörös) területeken a rendezvénytartás
annak típusától függetlenül tilos. 2020.09.23. Benti és kinti rendezvények maximális
résztvevőszáma egyaránt 100 fő.
2020.08.02. Benti 50 fő, Kinti 50 fő, 1,5 m távolság

2020.10.13

Változhatnak a szabályok Anglia, Skócia, Wales, Észak-Írország között. Az október 1-jére
tervezett nyitás az üzleti rendezvényekre vonatkozóan egyelőre elmarad a növekvő
esetszámok miatt.

2020.10.08

2020.10.15

https://www.slovenia.info/en/things-todo/culture/festival-and-events
https://www.slovenia.info/en/plan-your-trip/allyou-need-to-know-for-a-healthy-and-safevacation-in-slovenia
https://www.gov.uk/government/news/busines
s-events-and-conferences-given-go-ahead-toresume-from-1-october

2020.10.22

2020.10.01

https://www.gov.uk/government/news/coronav
irus-covid-19-what-has-changed-22-september

Svájc

Nincs adat.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarország felkerült a kockázati
területek listájára. 10 nap kötelező
karantén.

Magyarország felkerült a kockázati területek listájára.
10 nap kötelező karantén.

2020.10.12

https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19Október 1-jétől a kormány engedélyezi az 1000 főnél nagyobb rendezvényeket is,
which-eu-countries-are-open-for-events/
amennyiben a szigorú védőintézkedések betartásra kerülnek. 2020. augusztus: Benti
1000 fő, Kinti 1000 fő, 1,5m távolság. A rendezvény szervezőinek biztosítaniuk kell, hogy
az érintkezés maximális száma ne haladja meg a 300-at. Ez a helyszín szektorokra
bontásával érhető el. Az érintkezés nyomon követésének mindenkor lehetővé kell
https://www.ge.ch/en/covid-19-economyválnia, a résztvevők, a látogatók és a vendégek jelenléti listáját 14 napig meg kell őrizni.
employment-and-events/restrictions-andSzeptember végéig biztosan megmarad az 1000 fős korlátozás.
closures

Liechtenstein

Nincs adat.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarország felkerült a kockázati
területek listájára. 10 nap kötelező
karantén.

Magyarország felkerült a kockázati területek listájára.
10 nap kötelező karantén.

2020.10.12

Július 3-tól megengedettek az 1.000 főnél kisebb rendezvények. Október 1-től szigorú (a
svájci előírások átvételének megfelelő) feltételekkel ismét lehetségesek az 1.000 főt
meghaladó nagyrendezvények. Ugyanaz, mint Svájcban.

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europautazasi-tanacsok?liechtenstein

2020.10.01

Igen, de 10 napos kötelező karantén.

Igen, de 10 napos kötelező karantén.

2020.10.17

2020.10.13. : Kültéri rendezvényeken akár 600 fő is részt vehet, amennyiben maximum
200 fős csoportokra vannak bontva. A csoportok között legalább 2 méter távolság,
csoporton belül a résztvevők között legalább 1 méter távolság szükséges. A max. 200 fős
csoportok hosszabb idejű rendezvény alatt cserélhetők. Benti rendezvények maximuma
továbbra is 200 fő.

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirusfacts-advice/advice-and-information-to-othersectors-and-occupational-groups/events-andgatherings/

2020.10.13

Norvégia

11 megyéje közül 3 narancs
A 8 zöld megyéből érkezők
besorolású: (Møre og Romsdal,
korlátozás nélkül
Vestland, Viken), az ország többi
beléphetnek.
megyéje zöld.

2020.10.01

Izland

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, de két PCR teszt (kb. 6 nap
karantén) vagy 14 nap karantén.

Igen, de két PCR teszt (kb. 6 nap karantén)
vagy 14 nap karantén.

2020.10.22

Október 5. és 19. között 20 fős (felnőtt) limit van a konferenciákra, szimpóziumokra,
kültéri meetingekre stb. 2020.10.22: Továbbra is érvényes a 20 fős limit.

https://www.covid.is/sub-categories/what-isban-on-public-events

2020.10.19

Szerbia

Nincs adat.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, korlátozás nélkül

Igen, korlátozás nélkül

2020.10.17

2020. október:
A kötelező társadalmi távolságtartási protokoll
1,5 méter, betiltva a sport- és szórakoztató rendezvények, valamint országszerte tiltva a
több mint 30 fős összejöveteleket beltéren és kültéren.

https://www.oecd.org/south-easteurope/COVID-19-Crisis-in-Serbia.pdf

2020.10.01

Egyesült Arab
Emírségek

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, de kötelező PCR teszt 96 órán belül,
Igen, de kötelező PCR teszt 96 órán belül,
és 14 nap kötelező karantén.
és 14 nap kötelező karantén.
Rendkívül gyorsan változó beutazási szabályok, amik
emírségenként különbözőek lehetnek!

2020.10.07

Október 1-jétől engedélyezett Dubaiban nemzetközi találkozók megrendezése.

https://www.northstarmeetingsgroup.com/coro
navirus-countries-cities-reopening-COVID-19new-cases

2020.10.01

India

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, de 14 napos kötelező karantén
14 napos karantén, gyanús eseteknek 7 nap fizetendő
hazaérkezéskor. Október 31-ig Indiába
intézményi és 7 nap otthoni. Október 31-ig Indiába
beutazni, valamint Indiát elhagyni csak
beutazni, valamint Indiát elhagyni csak kétoldalú
kétoldalú megállapodás alapján működő,
megállapodás alapján működő, külön engedéllyel
külön engedéllyel rendelkező nemzetközi
rendelkező nemzetközi járattal lehet.
járattal lehet.

2020.10.22

Az ország még viszonylag zárva tartja a határait, viszont október 15-től megengedettek
a max. 100 fős rendezvények, pl. sport események.

https://www.goal.com/en/news/coronavirus-isli-league-football-resume-crowd-indiaunlock/yp4vlf11o7gd1rqmbku0wf1h4

2020.09.30

Magyarországra való
beutazás ***
(Magyarország engedi-e)

Magyarországra való beutazás
lehetséges-e. (Mi történik az adott
országba való visszaérkezés esetén?)

Magyarországról való kiutazás

Az adott ország utolsó
hivatalos közleményének
dátuma a be- és kiutazás
kapcsán

Rendezvénytartási szabályozások

Részletesebb információ

Az adott ország
rendezvénytartási
szabályozásának utolsó
frissítési dátuma

Kanada

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

14 nap karantén.

A COVID-19 terjedésének megakadályozása
érdekében Kanada beutazási tilalmat vezetett be,
mely főszabály szerint minden külföldi állampolgárra
vonatkozik.

2020.10.15

Tartományonként változó, pl. Ontario: Benti rendezvény max. 50 fő, kinti rendezvény
max. 100 fő.

https://www.northstarmeetingsgroup.com/coro
navirus-countries-cities-reopening-COVID-19new-cases

2020.09.21

Kína

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, de 14 nap központi karantén, majd
7 nap otthoni karantén.

Nem, viszont üzleti utazások esetén lehet külön
vízumot kérvényezni a Kínai Nagykövetségen.

2020.10.15

Nincs konkrét tájékoztatás, de egyedi példák vannak. Többek között 2020.szept.23.-25.
volt egy nemzetközi kiállítás Pekingben, 20 országból érkezett kb. 500 orvostechnikai
eszközgyártó, illetve ügynökség és vevő (C-Medical Fair/CMEH 2020).

n.a. (egyedi példák vannak)

2020.09.17

2020.10.01

Államonként változnak a szabályok, 2020. október 21-én frissített cikk alapján a linken
elérhetőek a legfrissebb információk.

https://www.aarp.org/politicssociety/government-elections/info2020/coronavirus-state-restrictions.html

2020.10.21

2020.10.16

Konkrét létszámkorlátozás egyelőre nincsen, azonban egyes joghatóságok
korlátozhatják a nagy összejöveteleket és a tömeges eseményeket.

https://ru.usembassy.gov/covid-19-information/

2020.10.06

BUD CB frissítés ECDC szín szerinti besorolás,
2020.10.22.
2020.10.16.

Egyesült Államok
(USA)

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

MO jelenleg 3-as fokozatú: „Gondolja
meg az utazást!” kategória.

Jelenleg tilos az utazás a Schengen övezetből, néhány
kivételes személy mentesülhet a korlátozás alól
pozitív elbírálás esetén. Október 1-jétől New York
állam 14 napos kötelező karantént ír elő minden
olyan nemzetközi utas számára, akik a jelenlegi
általános korlátozás ellenére beléphetnek az ország
területére a schengeni térségből.

Oroszország

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

MO egyelőre piros kategória, az utazás
nem engedélyezett.

MO egyelőre piros kategória, az utazás nem
engedélyezett. Meghatározott kategóriákba tartozó
utazók be- és kiléptetése engedélyezett (pl.
nemzetközi fuvarozásban részt vevők, hivatalos célból
utazók /előzetes bejelentés alapján/).

Színmagyarázat:
Nem ajánlott/nem engedélyezett az utazás
Engedélyezett az utazás, de korlátozással
Korlátozás nélkül lehet utazni
***A katonai konvojok és az üzleti vagy diplomáciai utazások mentesülhetnek a szabályok alól. Továbbá a rendőrség mentességet adhat, ha a belépés bírósági, közigazgatási, családi, egészségügyi, oktatási vagy
egyéb jogos okokra is vonatkozik, és ha az egészségügyi szűrés negatív; azonban a mentesített embereknek is önkaranténba kell menniük. Cseh, szlovák vagy lengyel állampolgárok akkor léphetnek be, ha
legkésőbb 2020.09.30-ig foglaltak szállást, és negatív COVID-tesztet végezhetnek. A Magyarországot átutazó ingázók humanitárius folyosója nyitva maradna. A visegrádi csoport országainak állampolgárai
beléphetnek Magyarországra, ha öt napnál nem régebbi negatív coronavírus tesztet mutatnak. A külföldi diákoknak negatív teszteket kell készíteniük ahhoz, hogy Magyarországon tanulhassanak.
ECDC szerinti
színmagyarázat:
Zöld
Narancs
Narancs
Vörös
Vörös
Szürke

A 14 napos kumulált koronavírus-eset bejelentési arányaz 100,000 betegenként kevesebb, mint 25, a koronavírus-fertőzésre vonatkozó vizsgálatok pozitivitási aránya pedig kevesebb, mint 4
A 14 napos kumulált koronavírus-eset bejelentési arányaz 100,000 betegenként kevesebb, mint 50, a koronavírus-fertőzésre vonatkozó vizsgálatok pozitivitási aránya pedig legalább 4 %.
VAGY A14 napos kumulatív koronavírus-eset bejelentési aránya 25 és 150 között mozog, de a koronavírus-fertőzésre vonatkozó vizsgálatok pozitivitási aránya 4 % alatt van.
A 14 napos kumulált koronavírus-eset bejelentési arányaz 100 betegre legalább 50, a koronavírus-fertőzésre vonatkozó vizsgálatok pozitivitási aránya pedig legalább 4 %.
VAGY A 14 napos kumulált koronavírus-esetbejelentési arány 100 000 személyből több mint 150.
Nem áll rendelkezésre elegendő információ, vagy a vizsgálati arány legfeljebb 300.
AzECDCrendszeresen frissíti és rendelkezésre bocsátja a forrásadatokat.

