BUD CB frissítés ECDC szín szerinti besorolás, Magyarországra való beutazás *** Magyarországra való beutazás lehetséges-e. (Mi történik
(Magyarország engedi-e)
az adott országba való visszaérkezés esetén?)
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2020.01.21. 16:00

Ausztria

Belgium

Bulgária

Ciprus

Csehország

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarországról való kiutazás

Kötelező 10 napos karantén, amit legkorábban 5 nap után Kötelező 10 napos karantén, amit legkorábban 5 nap után elvégzett
elvégzett negatív teszt birtokában lehet elhagyni
negatív teszt birtokában lehet elhagyni

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 rövidebb
tartózkodás esetén nincsenek korlátozások kiutazáskor.

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Korlátozás nélkül utazhatnak vissza Bulgáriába.

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.

Az ország teljes területe vörös.

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.

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Az ország teljes területe vörös.

2021. január 18-tól Magyarország a Cseh Köztársaság
járványbiztonsági besorolási rendszere szerint a romló
hazai járványügyi mutatók miatt visszakerült a piros
kategóriába, ezáltal kizárólag alapos indokkal (az üdülési,
Igen, 5 napnál nem régebbi negatív turisztikai, vagy látogatási célból történő utazás ebben az
teszt felmutatásával
esetben kizárt), sürgős esetben lehetséges a belépés az
ország területére Magyarországról. A belépéshez tesztre
van szükség, vagy ennek hiányában kötelező karanténba
vonulni, illetve az országba való belépést megelőzően
elektronikusan regisztrálni szükséges.

2021. január 18-tól Magyarország a Cseh Köztársaság
járványbiztonsági besorolási rendszere szerint a romló hazai
járványügyi mutatók miatt visszakerült a piros kategóriába,ezáltal
kizárólag alapos indokkal (az üdülési, turisztikai, vagy látogatási
célból történő utazás ebben az esetben kizárt), sürgős esetben
lehetséges a belépés az ország területére Magyarországról. A
belépéshez tesztre van szükség, vagy ennek hiányában kötelező
karanténba vonulni, illetve az országba való belépést megelőzően
elektronikusan regisztrálni szükséges.

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

Rendezvénytartási szabályozások

Részletesebb információ

Az adott ország
rendezvénytartási
szabályozásának utolsó
frissítési dátuma

2021.01.15-től érvényes

Jelenlegi állás szerint rendezvénytartási tilalom lépett érvénybe 2021. február
végéig.

https://www.vienna.convention.at/en/
event-planning/covid-19/updatemeetings

2021. február végéig
érvényes

2021.01.08

Az engedélyezett sportversenyek kivételével minden esemény felfüggesztésre
került. A konferenciatermek jelenleg még nyitva vannak, de a közönség
részvételével zajló kulturális rendezvények jelenleg szünetelnek, a
konferenciatermek nem használhatók például közönség részvételével folytatott
vitákhoz vagy összejövetelekhez. Másrészt a konferenciatermeket a vállalatok, a
közszolgáltatások stb. használhatják tárgyalóként olyan szakmai találkozók
megszervezésére, amelyek távolról nem bonyolíthatók le. Ezen felül mindenki
köteles maszkot vagy bármilyen más szájat és orrot eltakaró szövetet viselni a
konferenciatermekben.

https://www.infocoronavirus.be/en/faq/

2020.11.27

2021.01.31-ig érvényes

2021.01.18

2021.01.18

Kizárólag a benzinkutak, élelmiszerboltok, gyógyszertárak, optikák, kisállateledel
boltok, bankok, biztosítók, telekommunikációs vállalatok üzlethelyiségei
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/eu
tarthatnak nyitva. Felfüggesztették a kulturális programok megrendezését.
ropa-utazasi-tanacsok?bulgaria
Részlegesen felfüggesztették a sportrendezvények megszervezését. Ezáltal az
üzleti jellegű rendezvények tartása is ellehetetlenült.

2021. január 31-ig tilos beltéren és kültéren egyaránt a magán, állami
összejövetelek, nyilvános rendezvények tartása. Továbbá, gyülekezési tilalom
vonatkozik a nyílt, nyilvános helyekre (pl. terek, piknikezőhelyek, kikötők stb.).
Kivételt képez a parkokban és a strandokon való fizikai sportok végzése, ahol a
résztvevők létszáma nem haladhatja meg a két főt.

https://publications.gov.cy/assets/user
/publications/2021/2021_991/HTML/in
dex.html

https://turizmus.com/desztinaciok/ujrabevezettek-a-szuksegallapototA rendkívüli állapotot Csehországban 2021. január 22-ig meghosszabbították.
csehorszagban-1171924
Minden étterem, valamint a legtöbb üzlet és szolgáltatás zárva tart. Legfeljebb két
ember tartózkodhat együtt (kivéve az egy háztartásban élőket), és 21:00 és 5:00
között éjszakai kijárási tilalom van. A fitneszközpontok, az uszodák és a fedett https://konzuliszolgalat.kormany.hu/eu
ropa-utazasi-tanacsok?csehsporthelyszínek zárva tartanak. A szállodák nem fogadhatnak szabadidős
koztarsasag
vendégeket.

2021.01.31-ig érvényes

2021.01.31-ig érvényes

2021.01.22-ig érvényes,
egyelőre nem érkezett új
tájékoztatás

https://www.osu.eu/24712/the-latestcovid-19-related-news/

2021.02.28-ig érvényes

Dániában jelenleg tilos az olyan események vagy egyéb tevékenységek
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/eu
szervezése, amelyeken ötnél több ember gyűlik össze egy időben, ugyanazon a
ropa-utazasi-tanacsok?dania
helyen. A konferenciák, közgyűlések, üzleti rendezvények is a maximum 5 fős
részvételre vonatkozó korlátozás hatálya alá tartoznak, azonban a szükséges
okokból résztvevők, például a pincérek és egyéb személyzet nem tartoznak bele https://coronasmitte.dk/en/nationalaz 5 fős limitbe.
measures/events-and-gatherings

2021.02.28-ig érvényes

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Az észt kormány döntése nyomán 2021. január 15-től a
Az észt kormány döntése nyomán 2021. január 15-től a
Magyarországról érkezőknek – amennyiben ki akarják
Magyarországról érkezőnek– amennyiben ki akarják váltani a
váltani a kötelező 10 napos karantént – elengedhetetlen a
kötelező 10 napos karantént – kötelező a tesztelés a beutazást
tesztelés a beutazást megelőzően és azt követően is. Az
megelőzően és azt követően is. . Az első koronavírus PCR-tesztet
első koronavírus PCR-tesztet legkésőbb 72 órával az
legkésőbb 72 órával az országba lépést megelőzően kell elvégezni. A
országba lépést megelőzően kell elvégezni. A második
második tesztet pedig Észtországban, legkorábban az előző teszttől
tesztet pedig Észtországban, legkorábban az előző teszttől
számított hatodik napot követően kell megcsináltatni.
számított hatodik napot követően kell megcsináltatni.

2021.01.15-től érvényes

Minden nyilvános beltéri rendezvény, találkozó és csoportos tevékenység
(beleértve a sportot is) február elsejéit tilos. Nyilvános szabadtéri tevékenységek
(a találkozók, a szabadidős foglalkozások és a sporttevékenységek) tartása
https://www.visittallinn.ee/eng/visitor/i
engedélyezett a résztvevők számának korlátozásával, csoportonként maximum deas-tips/tips-and-guides/travel-advice10 fő lehet. Vallási istentiszteletek abban az esetben engedélyezettek,
for-tallinn
amennyiben a résztvevők száma nem haladja meg az helyszín maximális
befogadóképességének 50%-át.

2021.02.01-jéig érvényes

Az ország teljes területe
narancssárga.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarország is a korlátozott beutazású országok listáján
Magyarország is a korlátozott beutazású országok listáján szerepel. A
szerepel. A turista célú beutazás nem engedélyezett.
turista célú beutazás nem engedélyezett. Egyéb, méltányolható
Egyéb, méltányolható célból továbbra is be lehet utazni
célból továbbra is be lehet utazni (munkavégzés, tanulmányok
(munkavégzés, tanulmányok folytatása, rokonlátogatás),
folytatása, rokonlátogatás), illetve visszatérhetnek az országban
illetve visszatérhetnek az országban életvitelszerűen élő
életvitelszerűen élő magyarok is.
magyarok is.

2021.02.09-ig érvényes

A maximális résztvevőszámot a rendezvényeken régiónként korlátozzák. Részletes https://valtioneuvosto.fi/en/informatio
információ a linken érhető el.
n-on-coronavirus/current-restrictions

2020.11.19

Franciaország

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Görögország

3 régiója kapott zöld besorolást
(Dél-Égei-szigetek, Jón-szigetek,
Epirusz), az ország többi része
narancssárga kategória.

Dánia

Észtország

Finnország

Az ország teljes területe vörös

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Az eddigi korlátozó intézkedéseket - köztük a beutazási
korlátozást is – meghosszabbították 2021. február 28-ig.
Belépéskor 24 óránál nem régebbi, negatív koronavírus
teszt (PCR vagy gyorsteszt) felmutatása esetén.

Az eddigi korlátozó intézkedéseket - köztük a beutazási korlátozást is
– meghosszabbították 2021. február 28-ig. Ennek értelmében a
Dániába történő beutazás külföldi állampolgár számára nem
lehetséges, kivéve rendkívül alapos indok és 24 óránál nem régebbi,
negatív koronavírus teszt (PCR vagy gyorsteszt) felmutatása esetén.

https://www.gouvernement.fr/en/coro
navirus-covid-19

Korlátozás nélküli beutazás
lehetséges a 3 zöld besorolású
régióból.

Korlátozás nélkül lehetséges

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

Korlátozás nélkül lehetséges

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

2020.11.28

2021.01.07-től érvényes

Nyilvános és zártkörű összejövetelek továbbra is tilosak.

Jelenleg a szabad mozgást korlátozó intézkedések vannak érvényben.
Összejövetelek és rendezvények szempontjából kizárólag a temetések és a
keresztelők tartása engedélyezett.

https://en.convention.parisinfo.com/lat
est-news/information-eventscoronavirus-covid

2021.01.20

https://kongresmagazine.eu/2020/08/covid-19-whicheu-countries-are-open-for-events/
2021.01.20
https://globalmonitoring.com/gm/page/events/epide
mic0001942.ugWbZWZFtsIc.html?lang=en

BUD CB frissítés ECDC szín szerinti besorolás, Magyarországra való beutazás *** Magyarországra való beutazás lehetséges-e. (Mi történik
(Magyarország engedi-e)
az adott országba való visszaérkezés esetén?)
2021.01.21.
2020.01.21. 16:00

Magyarországról való kiutazás

Magyarországra karanténkötelezettség (10 nap)
Magyarországra karanténkötelezettség (10 nap) vonatkozik.
vonatkozik. Ezenfelül, a tervezett érkezést megelőző 72
Ezenfelül, a tervezett érkezést megelőző 72 óránál nem régebbi
óránál nem régebbi negatív PCR-tesztről szóló papír alapú
negatív PCR-tesztről szóló papír alapú igazolást és egy egészségügyi
igazolást és egy egészségügyi nyilatkozatot ('health
nyilatkozatot ('health declaration form') kell bemutatni ahhoz, hogy
declaration form') kell bemutatni ahhoz, hogy az utazó
az utazó felszállhasson beléphessen az országba.
beléphessen Hollandiába.

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

Rendezvénytartási szabályozások

Részletesebb információ

Az adott ország
rendezvénytartási
szabályozásának utolsó
frissítési dátuma

2020.12.29

https://business.gov.nl/corona/situatio
Zárlat van érvényben 2021. február 09-ig. A legtöbb esemény szervezése és
ns/rules-for-tourism-businesses-andmegtartása további bejelentésig tilos. Kivételek: demonstrációk, találkozók és
events/
összejövetelek a nyilvános megnyilvánulásokról szóló törvényben
meghatározottak szerint (hollandul Wet openbare manifestaties), továbbá
https://business.gov.nl/corona/situatio
kivételt képzenek az élelmiszert árusító piacok is. A hotelek nyitva maradhatnak, ns/rules-for-tourism-businesses-andde étkezési szolgáltatás nyújtása tilos.
events/

2021.02.09-ig érvényben

https://hr.usembassy.gov/covid-19information-2/

2021.01.31-ig érvényben

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Horvátország

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

December 1-jétől az ECDC térkép szerint nem zöld
besorolású országokból érkezőknek 48 óránál nem
régebbi, negatív PCR tesztet kell bemutatni vagy a
helyszíni teszt eredményéig karanténba vonulni.

December 1-jétől az ECDC térkép szerint nem zöld besorolású
országokból érkezőknek 48 óránál nem régebbi, negatív PCR tesztet
kell bemutatni vagy a helyszíni teszt eredményéig karanténba
vonulni.

2021.01.04

Minden nyilvános rendezvényen, összejövetelen és ünnepségen maximálisan 25
fő vehet részt, és 22:00 órakor véget kell érniük, beleértve a vallási
istentiszteleteket is. A privát összejövetelek résztvevőszáma legfeljebb 10 fő
lehet, és szintén 22:00 órakor be kell fejeződniük. A temetéseken résztvevők
száma legfeljebb 15 fő lehet, de a részvétnyilvánításkor kerülni kell a fizikai
érintkezést. Esküvők, vásárok és turisztikai rendezvények tartása tilos.

Írország

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

2021. január 16-tól az Írországba történő beutazáshoz
egy, a mintavételtől számított 72 óránál nem régebbi
negatív PCR teszt eredményét kell bemutatni.

2021. január 16-tól az Írországba történő beutazáshoz egy, a
mintavételtől számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt
eredményét kell bemutatni.

2021.01.16-tól érvényes

Írországban 5. szintű korlátozások vannak érvényben, melyek minden megyére
vonatkoznak 2021. január 31-ig. Ennek értelmében szabálysértésnek minősül a
több mint 6 fős beltéri és a több mint 15 fős szabadtéri rendezvények szervezése.

https://www.garda.com/crisis24/newsalerts/386421/ireland-authorities-toimpose-tighter-covid-19-restrictionsnationwide-from-october-7-update-15

2021.01.31-ig érvényben

2021.01.31-ig érvényes

Lengyelország is meghosszabbította gyülekezési korlátozásait január 31-ig. A
nyilvános összejöveteleken legfeljebb 5 fő vehet részt. Esküvők, gyülekezések,
fogadások és egyéb ünnepi rendezvények tartása tilos. Vásárokat, kiállításokat,
kongresszusokat és konferenciákat csak online lehet rendezni.

https://www.gov.pl/web/coronavirus/t
emporary-limitations

2021.01.31-ig érvényben

https://covid19.gov.lv/en/supportsociety/how-behave-safely/covid-19control-measures

2021.01.13

Hollandia

Lengyelország

Az ország teljes területe vörös.

2021. január 31-ig az országba szervezett módon beutazó
2021. január 31-ig az országba szervezett módon beutazó személyek
személyek kötelesek 10 napra karanténba vonulni.
kötelesek 10 napra karanténba vonulni. Ezenfelül, a Lengyel
Ezenfelül, a Lengyel Köztársaság határát légi, vízi, vasúti
Köztársaság határát légi, vízi, vasúti vagy közúti tömegközlekedéssel
vagy közúti tömegközlekedéssel átlépő személyeknek
Igen, 5 napnál nem régebbi negatív
átlépő személyeknek 10 napra karanténba kell vonulniuk. Nem
kötelező a 10 napos karantén. Nem vonatkozik a
teszt felmutatásával
vonatkozik a karantén-kötelezettség a magángépjárművel, a 9 főnél
karantén-kötelezettség a magángépjárművel, a 9 főnél
kisebb befogadóképességű közúti járművel vagy a nemzetközi
kisebb befogadóképességű közúti járművel vagy a
személyszállítás keretében a 7-9 főnél kisebb befogadóképességű
nemzetközi személyszállítás keretében a 7-9 főnél kisebb
közúti járművel utazókra.
befogadóképességű közúti járművel utazókra.

2021. január 15-től kezdve valamennyi EU-, EGTországból, valamint Svájcból és az Egyesült Királyságból
Lettországba érkező személynek kötelező a negatív (72
órán belül elvégzett) COVID-19 teszteredmény
bemutatása. Így a hazánkból érkezőknek is kötelező!
Elfogadnak olyan dokumentumot is, amely igazolja, hogy
az adott személy nem fertőző (pl. orvosi papír, vagy
antitestről szóló igazolás). A 10 napos önizolációt a magas
COVID-19 esetszámmal bíró országokból érkezőknek a
negatív teszteredmény mellett is be kell tartani!

2021. január 15-től kezdve valamennyi EU-, EGT-országból, valamint
Svájcból és az Egyesült Királyságból Lettországba érkező személynek
kötelező a negatív (72 órán belül elvégzett) COVID-19 teszteredmény
bemutatása. Így a hazánkból érkezőknek is kötelező! Elfogadnak
olyan dokumentumot is, amely igazolja, hogy az adott személy nem
fertőző (pl. orvosi papír, vagy antitestről szóló igazolás). A 10 napos
önizolációt a magas COVID-19 esetszámmal bíró országokból
érkezőknek a negatív teszteredmény mellett is be kell tartani!

2021.01.15-től érvényes

Nyilvános rendezvények tartása tilos. Éttermekben és egyéb hasonló
létesítményekben az ételek és italok csak elvitelre kérhetők. Múzeumok és
könyvtárak nyitva tarthatnak bizonyos feltételek betartása mellett, azonban
egyéb kulturális helyszínek, például színházak, mozik és kiállítás helyszínek zárva
tartanak. Sportesemények és versenyek tartása tilos. Vásárokra és kiállításokra
nem kerülhet sor.

Lettország

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Litvánia

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

14 napos kötelező karantén vonatkozik

14 napos kötelező karantén vonatkozik

2021.01.21

2021. január 31-ig meghosszabbították az országos zárlatot, mely értelmében a
rendezvénytartás is szünetel.

https://koronastop.lrv.lt/en/news/covi
d-19-related-restrictions-updated-on-2december-2020

2021.01.31-ig érvényes

Luxemburg

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

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

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

2020.11.24

A 100 főnél nagyobb rendezvények tartása tilos. Tilos a rendezvény alatt
bármiféle étel- vagy italszolgáltatás nyújtása. A gyerekek sem számítanak
kivételnek a 100 fős limitet illetően.

https://covid19.public.lu/en/sanitarymeasures/gatherings.html

2020.11.16

Málta

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

72 óránál nem régebbi, negatív PCR teszt felmutatása
kötelező.

72 óránál nem régebbi, negatív PCR teszt felmutatása kötelező.

2020.11.27-től érvényes

https://www.garda.com/crisis24/newsA nyilvános összejövetelek maximális számát 6 főre korlátozták, és minden bár és
alerts/405541/malta-malta-updatesklub zárva tart. A szigorú higiéniai és társadalmi távolságtartási intézkedéseket
international-entry-restrictions-as-ofbetartása mellett a legtöbb vállalkozás és létesítmény működhet. A maszk
december-1-due-to-changing-covid-19használata országszerte minden kültéri és beltéri közterületen kötelező.
activity

2020.12.16

2021.01.17

A kulturális, szórakoztató vagy szabadidős szektorba tartozó események - például
koncertek, operák, színházi előadások és táncos események – tartása tilos. Zárt
terekben nyilvános rendezvényeket legfeljebb 50 fővel lehet megrendezni.
Szabadtéri nyilvános rendezvényeken maximum 100 fő vehet részt. Zártkörű
https://www.berlin.de/corona/en/mea
találkozók legfeljebb két háztartásból és 5 fővel tarthatók meg. Temetések és
sures/#headline_1_6
kapcsolódó rendezvények esetében a megengedett létszám zárt térben 20 fő,
kültéren pedig 50 fő. Mind az engedélyezett nyilvános rendezvények szervezői,
mind pedig a 20-nál több résztvevővel rendelkező magánrendezvények szervezői
kötelesek biztonsági és higiéniai tervet készíteni.

2021.01.31-ig érvényes

2020.12.10

https://www.politico.eu/article/italy2020. decemberben a rendezvényekre vonatkozó szigorítások megmaradnak. A
coronavirus-restrictions-conte/
szállodák nyitva maradnak ugyan, de ünnepi vacsorák, rendezvények
https://www.thelocal.it/20201127/coro
szervezésére nincs lehetőség.
navirus-what-will-italys-rules-be-overchristmas

2020.12.03

2021.01.15

2021. január 31-ig az 5 főnél nagyobb csoportok tartózkodása tilos magán- vagy
nyilvános helyiségekben, hacsak nem ugyanahhoz a háztartáshoz tartoznak.
Továbbá, a vallási ünnepek tartása engedélyezett, de be kell tartaniuk a
kapacitáscsökkentés, a távolságtartás és a maszk kötelező használatának
szabályait.

Németország

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Németországban 2021. január 11-től „két-teszt-stratégia”
van érvényben. Eszerint a rizikóterületről beutazóknak a
Németországban 2021. január 11-től „két-teszt-stratégia” van
belépéskor 48 óránál nem régebbi negatív COVID-19
érvényben. Eszerint a rizikóterületről beutazóknak a belépéskor 48
teszttel kell rendelkezniük, vagy közvetlenül a beutazást
óránál nem régebbi negatív COVID-19 teszttel kell rendelkezniük,
követően kell a tesztet elvégeztetni. Beutazást követően a vagy közvetlenül a beutazást követően kell a tesztet elvégeztetni.
lakóhelyre/tartózkodási helyre kell utazni és 10 napig házi Beutazást követően a lakóhelyre/tartózkodási helyre kell utazni és 10
karanténban kell maradni. A karantén időtartama
napig házi karanténban kell maradni. A karantén időtartama
lerövidíthető egy második negatív PCR-teszttel, amit
lerövidíthető egy második negatív PCR-teszttel, amit leghamarabb a
leghamarabb a karantén megkezdését követő 5. nap után
karantén megkezdését követő 5 nap után lehet elvégeztetni.
lehet elvégeztetni.

Olaszország

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

2020. december 10-től az utazók kötelesek a belépést
2020. december 10-től az utazók kötelesek a belépést megelőző 48
megelőző 48 órán belül elvégzett negatív eredményű
órán belül elvégzett negatív eredményű PCR teszt bemutatására.
teszt bemutatására. Ennek hiányában a beutazó személy Ennek hiányában a beutazó személy 14 napos karanténkötelezettség
14 napos karanténkötelezettség alá esik.
alá esik.

Portugália

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, korlátozás nélkül (Madeira szigetcsoport és az Azoriszigetek esetén szigorúbb előírások a külföldről
érkezőkkel szemben).

Igen, korlátozás nélkül (Madeira szigetcsoport és az Azori-szigetek
esetén szigorúbb előírások a külföldről érkezőkkel szemben). Az
országon belül azonban szigorú korlátozó intézkedések vannak
érvényben.

https://www.visitportugal.com/en/nod
e/421175

2021.01.31-ig érvényes

BUD CB frissítés ECDC szín szerinti besorolás, Magyarországra való beutazás *** Magyarországra való beutazás lehetséges-e. (Mi történik
(Magyarország engedi-e)
az adott országba való visszaérkezés esetén?)
2021.01.21.
2020.01.21. 16:00

Románia

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Spanyolország

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

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

Magyarország 2021. 01. 09. 20:00-tól ismét
„kockázatmentes” besorolást kapott (nem része a „sárga
zónának”), így a Magyarországról a fenti időpont után
beutazóknak nem kell karanténba vonulniuk
Romániában, az utazás korlátozás nélkül megengedett.

Magyarország 2021. 01. 09. 20:00-tól ismét „kockázatmentes”
besorolást kapott (nem része a „sárga zónának”), így a
Magyarországról a fenti időpont után beutazóknak nem kell
karanténba vonulniuk Romániában, az utazás korlátozás nélkül
megengedett.

2021.01.19

Jelenleg tilos nyilvános vagy magánrendezvényt szervezni. A beltéri piacok és
vásárok zárva tartanak. 500 lej (120 dollár) és 2500 lej (600 dollár) közötti
pénzbírság is kiszabható, ha valaki megsérti a létszám szabályozást a beltéri
összejöveteleken, koncerteken, találkozókon, kulturális vagy vallási eseményeken.

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

2021.01.12

November 23-tól az ECDC térkép alapján vörös
besorolású országokból érkezőktől 72 óránál nem régebbi
negatív PCR tesztet kérnek.

November 23-tól az ECDC térkép alapján vörös besorolású
országokból érkezőktől 72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet
kérnek.

2020.12.14-től érvényes

Régiónként eltérő szabályok vonatkoznak mind a rendezvényekre, mind a
korlátozások egy részére.

https://www.northstarmeetingsgroup.c
om/coronavirus-countries-citiesreopening-COVID-19-new-cases

2020.12.04

Svédország

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

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

Igen, korlátozás nélkül

2020.11.18

Szlovákia

Az ország teljes területe vörös.

Igen, 5 napnál nem régebbi negatív
teszt felmutatásával

Igen, de 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt
szükséges hazaérkezéskor, ennek hiányában negatív
teszteredményig kötelező a házi vagy az intézményi
karantén. Ez alól mentesülnek az ingázók, tranzitutazók,
teherfuvarozók és zöld területekről érkezők.

Igen, de 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt szükséges
hazaérkezéskor, ennek hiányában negatív teszteredményig kötelező
a házi vagy az intézményi karantén. Ez alól mentesülnek az ingázók,
tranzitutazók, teherfuvarozók és zöld területekről érkezők.

2020.11.26

https://www.visitstockholm.com/goodto-know/coronavirus/
Svédország is meghosszabbította gyülekezési korlátozásait, 2021. február 7-ig az
éttermekben legfeljebb négy ember ülhet együtt egy asztalnál, a legtöbb
https://www.krisinformation.se/en/haz
nyilvános rendezvény elhalasztásra került, és olyan helyszínek, mint a mozik,
ards-and-risks/disasters-andszínházak és koncerttermek egyszerre legfeljebb nyolc vendéget fogadhatnak. A incidents/2020/official-information-ongyülekezés maximum létszáma is nyolc fő.
the-new-coronavirus/restriktioner-ochforbud

2021. január 24-ig országos kijárási tilalom van érvényben, néhány kivételével https://konzuliszolgalat.kormany.hu/eu
ropa-utazasi-tanacsok?szlovakia
minden létesítmény bezár, kivéve azokat, amelyek az alapvető szükségleteket
biztosítják (élelmiszer, drogériák stb.). Ebből adódóan rendezvények tartása sem
lehetséges az adott időszakban.
https://www.visitbratislava.com/covid1
9-news/

2020.02.07-ig érvényes

2020.12.11

https://www.visitljubljana.com/en/visit
ors/travel-information/coronaviruscovid-19/
Szlovénia

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Egyesült Királyság

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

10 napos kötelező karantén vagy 48 óránál nem régebbi
negatív teszt.

10 napos kötelező karantén vagy 48 óránál nem régebbi negatív
teszt szükséges.

Az Angliába történő beutazást január 18-tól negatív CovidAz Angliába történő beutazást január 18-tól negatív Covid-teszthez
teszthez kötik. A mintavételnek az indulást megelőző 72
kötik. A mintavételnek az indulást megelőző 72 órán belül meg kell
órán belül meg kell történnie, az eredményt a határon be
történnie, az eredményt a határon be kell mutatni. Skóciára szintén
kell mutatni. Skóciára szintén ugyanezen beutazási
ugyanezen beutazási korlátozás vonatkozik már január 15-től.
korlátozás vonatkozik, már január 15-től.

2021.01.02

2021.01.18

Minden összejövetelt szüneteltetnek, kivéve a közvetlen családtagok vagy
ugyanazon háztartás tagjai között tartandó eseményeket. Minden nem alapvető https://www.garda.com/crisis24/newsvállalkozás zárva tart. Nyilvános rendezvények és vallási szertartások tartása tilos. alerts/407561/slovenia-internationalentry-restrictions-domestic-socialdistancing-mandates-in-effect-as-ofdecember-4-due-to-covid-19-update21

2021. január 4-én Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország miniszterelnöke külön- https://www.instituteforgovernment.or
külön szabályozásokat vezetett be az Egyesült Királyság négy országrészére
g.uk/explainers/coronavirus-lockdownvonatkozóan. Bővebb információ angol nyelven elérhető a megadott linken.
rules-four-nations-uk

https://ch.usembassy.gov/covid-19info/
A Svájci Szövetségi Tanács újabb szigorító intézkedéseket határozott meg. Az
intézkedéseket 2021. január 18-tól kell alkalmazni, és 2021. február 28-ig vannak
érvényben. Családi és baráti összejöveteleken a maximális gyülekezési létszáma 5 https://www.bag.admin.ch/bag/en/ho
fő lehet, a nyilvános összejövetelek maximum létszáma szintén 5 fő.
me/krankheiten/ausbrueche-epidemienRendezvények tartása általánosságban tilos, kivételt képeznek azonban a vallási
pandemien/aktuelle-ausbruecheszertartások, temetések, politikai demonstrációk és törvényhozó közgyűlések, epidemien/novel-cov/massnahmen-desnézők nélkül megtartott sportrendezvények.
bundes.html

2020.12.04

2021.01.04-től érvényes

Svájc

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarország lekerült a kockázati területek listájáról, az
utazás korlátozás nélkül lehetséges.

Magyarország lekerült a kockázati területek listájáról, az utazás
korlátozás nélkül lehetséges.

2021.02.01-től érvényes

Liechtenstein

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarország lekerült a kockázati területek listájáról, az
utazás korlátozás nélkül lehetséges.

Magyarország lekerült a kockázati területek listájáról, az utazás
korlátozás nélkül lehetséges.

2021.02.01-től érvényes

Ugyanaz, mint Svájcban.

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/eu
ropa-utazasi-tanacsok?liechtenstein

2021.02.28-ig érvényes

Norvégia

11 megyéje közül kettő
(Rogaland és Viken) vörös
kategória, az ország többi része
sárga.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, de 10 napos kötelező karantén vagy két negatív
teszt szükséges, melyből az első az érkezéstől számított 24
órán belül, a második legkorábban az érkezés után 7
nappal végezhető el.

Igen, de 10 napos kötelező karantén vagy két negatív teszt
szükséges, melyből az első az érkezéstől számított 24 órán belül, a
második legkorábban az érkezés után 7 nappal végezhető el.

2021.01.18-tól érvényes

A legtöbb privát összejövetelt és rendezvényt el kell halasztani vagy törölni kell.
Privát összejövetelek esetén legfeljebb 10 vendég tartózkodhat beltéren, kültéren
legfeljebb 20 résztvevő. A nyilvános helyiségekben történő rendezvényeken
legfeljebb 10 ember tartózkodhat beltéren nem fix ülőhelyek esetében, fix
ülőhelyek esetében viszont közönség száma 200 fő lehet. A beltéri temetési
szertartáson maximum 50 fő vehet részt. Fix helyek nélkül 200 fő tartózkodhat
kültéren, fix ülőhelyek esetén pedig 600 fő, 200 fős csoportokra osztva.

https://www.fhi.no/en/op/novelcoronavirus-facts-advice/advice-andinformation-to-other-sectors-andoccupational-groups/events-andgatherings/

2021.01.19

2021.01.19

A gyülekezések korlátozására vonatkozó új rendelet 2021. január 13-án lépett
hatályba, és 2021. február 17-ig marad érvényben. Az ugyanazon a helyen
tartózkodó személyek maximális létszáma 20 fő, mind a nyilvános, mind a privát
helyszíneken. Ez a létszámkorlátozás azonban nem vonatkozik az egy
háztartásban élő személyekre.

https://www.covid.is/subcategories/what-is-ban-on-publicevents

2021.02.17-ig érvényes

Izland

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, de két PCR teszt (kb. 6 nap karantén) vagy 14 nap
karantén. Kivételek: a nemzetközi repülőtér terminálját
Igen, de két PCR teszt (kb. 6 nap karantén) vagy 14 nap karantén.
nem elhagyó átutazók; nemzetközi személy- és
Kivételek: a nemzetközi repülőtér terminálját nem elhagyó átutazók;
áruszállításban Izlandon regisztráltan résztvevők; a
nemzetközi személy- és áruszállításban Izlandon regisztráltan
beutazást megelőzően átestek a COVID-19 fertőzésen
résztvevők; a beutazást megelőzően átestek a COVID-19 fertőzésen
(hitelt érdemlően bizonyítható) és akik nemzetközi oltási (hitelt érdemlően bizonyítható) és akik nemzetközi oltási könyvvel
könyvvel igazolják, hogy megkapták a koronavírus elleni
igazolják, hogy megkapták a koronavírus elleni védőoltást.
védőoltást.

2021.02.28-ig érvényes

BUD CB frissítés ECDC szín szerinti besorolás, Magyarországra való beutazás *** Magyarországra való beutazás lehetséges-e. (Mi történik
(Magyarország engedi-e)
az adott országba való visszaérkezés esetén?)
2021.01.21.
2020.01.21. 16:00

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

2020. december 21-től az alábbi korlátozásokkal lehet Szerbiába
utazni:
Külföldi állampolgár kizárólag a kiindulási ország
referencialaboratóriumában elvégzett, 48 óránál nem régebbi
negatív PCR teszt birtokában utazhat be Szerbiába, ellenkező
esetben a beutazó tíznapos hatósági házi karanténba kerül. A
korlátozás állampolgárságtól függetlenül mindenkire vonatkozik.

2020.12.21

A kötelező társadalmi távolságtartási protokoll
1,5 méter. A sport- és szórakoztató rendezvények tiltva vannak, valamint
országszerte a több mint 5 fős összejövetelek beltéren és kültéren.

https://rs.usembassy.gov/serbia-covid19-information/

2021.01.05

Igen, de kötelező PCR teszt 96 órán belül,
és 10 nap kötelező karantén.
Rendkívül gyorsan változó beutazási szabályok, amik emírségenként
különbözőek lehetnek!

2020.11.05

A szabályok emírségenként különbözőek lehetnek.

https://www.northstarmeetingsgroup.c
om/coronavirus-countries-citiesreopening-COVID-19-new-cases

2020.10.01

2020.11.25

Az ország még viszonylag zárva tartja a határait, a szabályok és a korlátozások
akár városonként is különbözőek lehetnek.

https://www.goal.com/en/news/coron
avirus-isl-i-league-football-resumecrowd-indiaunlock/yp4vlf11o7gd1rqmbku0wf1h4

2020.12.02

http://www.bccdc.ca/healthinfo/diseases-conditions/covid19/event-planning

2020.11.19

Szerbia

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

2020. december 21-től az alábbi korlátozásokkal lehet
Szerbiába utazni:
Külföldi állampolgár kizárólag a kiindulási ország
referencialaboratóriumában elvégzett, 48 óránál nem
régebbi negatív PCR teszt birtokában utazhat be
Szerbiába ellenkező esetben a beutazó tíznapos hatósági
házi karanténba kerül. A korlátozás állampolgárságtól
függetlenül mindenkire vonatkozik.

Egyesült Arab
Emírségek

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Igen, de kötelező PCR teszt 96 órán belül, és 10 nap
kötelező karantén.

India

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

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

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

2021. január 7-től minden 5 éven felüli, Kanadába légi
úton beutazónak - kiindulási állomásától függetlenül - 72
2021. január 7-től minden 5 éven felüli, Kanadába légi úton
óránál nem régebbi negatív PCR-tesztről szóló igazolást
beutazónak - kiindulási állomásától függetlenül - 72 óránál nem
kell bemutatnia a Kanadába induló repülőjáratra történő
régebbi negatív PCR-tesztről szóló igazolást kell bemutatnia a
felszállás előtt.
Kanadába induló repülőjáratra történő felszállás előtt.
A negatív teszt igazolása a felszálláshoz és a beléptetéshez A negatív teszt igazolása a felszálláshoz és a beléptetéshez szükséges,
szükséges, nem érinti a Kanadába történő beutazást
nem érinti a Kanadába történő beutazást követően előírt 14 napos
követően előírt 14 napos házi karantén-kötelezettséget,
házi karantén-kötelezettséget, azaz a negatív PCR- teszt ellenére is
azaz a negatív PCR- teszt ellenére is karanténba kell
karanténba kell vonulni a külföldről beutazóknak.
vonulni a külföldről beutazóknak.

2021.01.07

Jelenleg a rendezvényszervezők kötelesek korlátozni az összes 50 főnél nagyobb
nyilvános összejövetelt. Ide tartoznak a beltéri és kültéri szezonális vásárok,
sportesemények, konferenciák, találkozók, koncertek, színházak, vallási
összejövetelek vagy más hasonló események. A rendezvényszabályozások
továbbra is eltérhetnek tartománytól függően.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Külföldi állampolgároknak a teszt elvégzésének helye szerinti
országban található kínai külképviselettől szükséges igényelnie
konzuli tanúsítványt (a negatív teszt eredményének bemutatását
követően). Tanúsítvány hiányában a légitársaság az érintett
14 nap központi karantén, majd 7 nap otthoni karantén.
beszállását megtagadja. 14 nap központi karantén, majd 7 nap
otthoni karantén van továbbra is érvényben. Üzleti utazás esetén
kínai vízumért folyamodni a kínai nagykövetségeken/konzulátusokon
lehet.

2020.11.05

Nincs konkrét tájékoztatás

n.a. (egyedi példák vannak)

-

Jelenleg tilos az utazás a Schengen övezetből, kivátel néhány egyedi
MO jelenleg 3-as fokozatú: „Gondolja meg az utazást!”
elbirálású személy. Október 1-jétől New York állam 14 napos
kategória. 2021. január 26-tól kezdődően, az USA-ba
kötelező karantént ír elő minden olyan nemzetközi utas számára,
történő utazáskor minden külföldről légiközlekedéssel
akik a jelenlegi általános korlátozás ellenére beléphetnek az ország
érkező utasnak (2 év vagy a fölötti életkor) már a
területére a schengeni térségből. 2021. január 26-tól kezdődően, az
felszálláskor rendelkeznie kell negatív COVID-19 teszt
USA-ba történő utazáskor minden 2 év feletti, külföldről
dokumentációval (papír, vagy elektronikus alapú), az
légiközlekedéssel érkező utasnak már a felszálláskor rendelkeznie kell
indulást megelőző 3 napon belül vett minta alapján
negatív COVID-19 teszt dokumentációval (papír, vagy elektronikus
készült teszt az elfogadott, vagy amennyiben valaki a
alapú), az indulást megelőző 3 napon belül vett minta alapján készült
fertőzésen már átesett, úgy arra vonatkozóan szükséges
teszt az elfogadott, vagy amennyiben valaki a fertőzésen már
igazolás és egy orvosi dokumentáció arra nézve, hogy
átesett, úgy arra vonatkozóan szükséges igazolás és egy orvosi
utazásra alkalmas.
dokumentáció arra nézve, hogy utazásra alkalmas.

2020.01.13

Államonként változnak a szabályok, 2021.01.19-én frissített cikk alapján a linken
elérhetőek a legfrissebb információk.

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

2021.01.19

2020.11.17

Konkrét létszámkorlátozás egyelőre nincsen, azonban egyes joghatóságok
https://www.themoscowtimes.com/20
korlátozhatják a nagy összejöveteleket és a tömeges eseményeket. Területenként 20/10/29/coronavirus-in-russia-theváltozó szabályok lehetnek érvényben.
latest-news-oct-29-a69117

Kanada

Kína

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Egyesült Államok
(USA)

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Oroszország

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

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.

2020.10.29

