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

Az ország teljes területe vörös.

Belgium

Az ország teljes területe vörös.

Bulgária

Az ország teljes területe vörös,
kivéve 2 megyét
(Severoiztochen, Yugozapaden)
ami sötétvörös.

Ciprus

Csehország

Dánia

Észtország

Az ország teljes területe
sötétvörös.

3 régiója (Jihovýchod, Střední
Morava, Moravskoslezsko)
sötétvörös, az ország többi része
vörös.

Egy régiója vörös (Hovedstaden),
egy régiója zöld (Greenland), az
ország többi területe
narancssárga.

Az ország teljes területe
sötétvörös.

Magyarországról való kiutazás

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt vagy 48 óránál nem régebbi negatív
72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt vagy 48 óránál nem régebbi negatív
antigén teszt + kötelező 10 napos karantén, amit legkorábban az 5. nap után
antigén teszt + kötelező 10 napos karantén, amit legkorábban az 5. nap után
elvégzett negatív teszteredmény birtokában lehet elhagyni. Magyarország
elvégzett negatív teszteredmény birtokában lehet elhagyni
nem javasolja az országba való beutazást.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

A tesztelési kötelezettség némileg eltérő a Belgiumban állandó lakóhellyel
A tesztelési kötelezettség némileg eltérő a Belgiumban állandó lakóhellyel
rendelkezők és az állandó lakóhellyel nem rendelkezők esetén. Az a személy, rendelkezők és az állandó lakóhellyel nem rendelkezők esetén. Az a személy,
aki Belgiumban lakóhellyel (szokásos tartózkodási hellyel) rendelkezik, január
aki Belgiumban lakóhellyel (szokásos tartózkodási hellyel) rendelkezik,
2-tól a Belgiumba történő beutazása napján PCR-teszt elvégzésére kötelezett. január 2-tól a Belgiumba történő beutazása napján PCR-teszt elvégzésére
Ez alól azok a beutazók mentesülnek, akik 48 óránál nem hosszabb külföldi
kötelezett. Ez alól azok a beutazók mentesülnek, akik 48 óránál nem
tartózkodás után térnek vissza Belgiumba. Az a személy, aki Belgium területén hosszabb külföldi tartózkodás után térnek vissza Belgiumba. Az a személy,
nem rendelkezik lakóhellyel, azaz szokásos tartózkodási helye nem
aki Belgium területén nem rendelkezik lakóhellyel, azaz szokásos
Belgiumban van, csak akkor léphet Belgium területére, ha a belépéskor
tartózkodási helye nem Belgiumban van, csak akkor léphet Belgium
felmutat egy 72 óránál nem régebben készített negatív COVID-vírustesztet. Ez területére, ha a belépéskor felmutat egy 72 óránál nem régebben készített
a rendelkezés nem vonatkozik a 6 évesnél fiatalabb gyermekekre. Minden
negatív COVID-vírustesztet. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a 6 évesnél
olyan utazónak, aki legalább 48 órát töltött egy „vörös” zónában, és legalább fiatalabb gyermekekre. Minden olyan utazónak, aki legalább 48 órát töltött
48 órát fog Belgiumban tartózkodni, 10 napos kötelező karanténba kell
egy „vörös” zónában, és legalább 48 órát fog Belgiumban tartózkodni, 10
vonulnia. A karantén hetedik napján újabb PCR teszt elvégzése kötelező,
napos kötelező karanténba kell vonulnia. A karantén hetedik napján újabb
amelynek negatív eredménye esetén a karantén elhagyható a tíznapos
PCR teszt elvégzése kötelező, amelynek negatív eredménye esetén a
karantén letelte előtt is.
karantén elhagyható a tíznapos karantén letelte előtt is.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

2021. január 29-től minden, az országba belépni szándékozó személynek
2021. január 29-től minden, az országba belépni szándékozó személynek
rendelkeznie kell, egy, az indulás előtti 72 órával nem régebbi Covid-19-teszt rendelkeznie kell, egy, az indulás előtti 72 órával nem régebbi Covid-19-teszt
negatív eredménnyel. Ennek hiányában 10 napos karanténkötelezettség van negatív eredménnyel. Ennek hiányában 10 napos karanténkötelezettség van
érvényben, ez viszont a belépéstől számított 24 órán belül elvégzett Covid-19 érvényben, ez viszont a belépéstől számított 24 órán belül elvégzett Covidvizsgálat negatív eredményét igazoló dokumentum bemutatásakor
19 vizsgálat negatív eredményét igazoló dokumentum bemutatásakor
visszavonható.
visszavonható.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

A vörös kategóriába tartozó országokból (így Magyarországról is) érkező
A vörös kategóriába tartozó országokból (így Magyarországról is) érkező
utasok esetében a következőkre van szükség: az indulás megkezdése előtt
utasok esetében a következőkre van szükség: az indulás megkezdése előtt 72
72 órával végzett negatív PCR tesztről szóló igazolás, valamint PCR teszt
órával végzett negatív PCR tesztről szóló igazolás, valamint PCR teszt
elvégzése érkezéskor. A teszt költségét az utasok fedezik, és ezen
elvégzése érkezéskor. A teszt költségét az utasok fedezik, és ezen túlmenően
túlmenően ezeknek a személyeknek a teszt eredményének megérkezéséig
ezeknek a személyeknek a teszt eredményének megérkezéséig házi
házi önizolációban kell maradniuk. A ciprusi állampolgárok és családtagjaik
önizolációban kell maradniuk. A ciprusi állampolgárok és családtagjaik (szülők,
(szülők, kiskorú gyermekek és szülők), illetve a Cipruson jogszerűen
kiskorú gyermekek és szülők), illetve a Cipruson jogszerűen tartózkodó
tartózkodó személyek beléphetnek "vörös" országból, miután
személyek beléphetnek "vörös" országból, miután megérkezésükkor saját
megérkezésükkor saját költségükre tesztelnek. 72 órán át kötelező
költségükre tesztelnek. 72 órán át kötelező karanténban kell maradniuk, és a
karanténban kell maradniuk, és a 72 óra elteltével – saját költségükön – egy
72 óra elteltével – saját költségükön – egy újabb PCR-teszten kell átesniük. Ha
újabb PCR-teszten kell átesniük. Ha az ismétlő vizsgálat eredménye negatív,
az ismétlő vizsgálat eredménye negatív, akkor mentesülnek a karantén alól.
akkor mentesülnek a karantén alól.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

2021. január 30-tól a Cseh Köztársaságba csak halaszthatatlanul szükséges
2021. január 30-tól a Cseh Köztársaságba csak halaszthatatlanul szükséges
esetben lehetséges a beutazás. 2021. február 5-től a „narancs”, „vörös” és
esetben lehetséges a beutazás. 2021. február 5-től a „narancs”, „vörös” és
„sötétvörös” területekről érkező utazóknak karanténba kell vonulniuk egy
„sötétvörös” területekről érkező utazóknak karanténba kell vonulniuk egy
második negatív teszteredményig. Magyarország március 15-től a sötétpiros második negatív teszteredményig. Magyarország március 15-től a sötétpiros
(vörös) kategóriába kapott besorolást.
(vörös) kategóriába kapott besorolást.
A sötétpiros (vörös) besorolás következtében 72 óránál nem régebbi negatív A sötétpiros (vörös) besorolás következtében 72 óránál nem régebbi negatív
PCR tesztre van szükség a belépéshez, majd legkorábban a beutazást követő PCR tesztre van szükség a belépéshez, majd legkorábban a beutazást követő
5. napot követően a sötétpiros(vörös) államokból érkezőknek helyben PCR
5. napot követően a sötétpiros(vörös) államokból érkezőknek helyben PCR
tesztre kell menniük. E második teszt elkészültéig a beutazónak önkéntes
tesztre kell menniük. E második teszt elkészültéig a beutazónak önkéntes
karanténban kell lennie. A teszt eredményét jelenteni kell a
karanténban kell lennie. A teszt eredményét jelenteni kell a
lakhely/tartózkodás helye szerint illetékes tisztiorvosi szolgálat felé.
lakhely/tartózkodás helye szerint illetékes tisztiorvosi szolgálat felé.

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

2021.03.11-től
érvényes

2021.04.22

Rendezvénytartási szabályozások

Részletesebb információ

Az adott ország
rendezvénytartási
szabályozásának utolsó
frissítési dátuma

A rendezvénytartási tilalom van érvényben további rendelkezésig. Ez alól
csak az elhalaszthatatlan és a szakmai tevékenység folytatásához
https://www.vienna.convention.at/en/e
nélkülözhetetlen, online formában le nem bonyolítható szakmai találkozók vent-planning/covid-19/update-meetings
képeznek kivételt.

2021.04.22

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.

2021.04.22

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

https://bg.usembassy.gov/covid-19information/
2021.01.29-től
érvényes

2021.04.22

2021.03.15-től
érvényes

A magán jellegű összejövetelek maximális létszáma nem haladhatja meg a https://www.garda.com/crisis24/news15 résztvevőt. A nyilvános és a magán jellegű konferenciák, szemináriumok alerts/435531/bulgaria-authorities-torequire-all-arrivals-to-present-negativeés kiállítások szünetelnek.
covid-19-test-from-jan-29-and-extendthe-state-of-emergency-until-april-30update-20

2021. március 1-től a beltéri sportolási lehetőségek, edzőtermek és
uszodák nyitása engedélyezett. Az egyes háztartásokban maximum 10 fő https://www.garda.com/crisis24/newstartózkodhat. Esküvőkre, keresztelésekre és temetésekre maximum 10 alerts/447991/cyprus-authorities-to-easerésztvevővel kizárólag az istentiszteleti helyeken kerülhet sor. A nyilvános
certain-domestic-covid-19-relatedösszejövetelek legfeljebb 2 főre korlátozódnak, amely alól a gyerekek
restrictions-from-march-1-update-28
kivételt jelentenek.

Vásárok és hasonló hagyományos rendezvények,
kongresszusok, oktatási események és vizsgák kizárólag online tarthatók
meg, a jelenléti részvétel tilos. 2021. április 12-től maximum 2 fő
gyülekezhet beltéren és kültéren egyaránt. Az egy háztartásban élők és az
együtt dolgozók kivételt képeznek.

2021.02.01-től érvényes

2021.03.01-től érvényes

https://www.vlada.cz/en/mediacentrum/aktualne/important-covid-19measures-for-foreigners183562/#retail%20sales%20and%20servi
ces
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/eur
opa-utazasi-tanacsok?cseh-koztarsasag

2021.04.22

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

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Belépéskor 24 óránál nem régebbi, negatív koronavírus teszt (PCR vagy
gyorsteszt) felmutatása szükséges. Azok a dán állampolgárok és külföldiek,
akik Dániában szokásos tartózkodási engedéllyel rendelkeznek , céljuktól
függetlenül bármikor beléphetnek. Azoknak a külföldieknek, akik nem
szokásos tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek
érvényes tartózkodási engedéllyel, méltó céllal kell rendelkezniük. 2021.
február 7-től minden utasra kötelezően 10 napos elkülönítést kell alkalmazni.
Az izolálást egy negatív PCR-vizsgálat bemutatásával lehet befejezni, amelyet
legkésőbb a belépést követő 4. napon végeztek.

A Dániába történő beutazás külföldi állampolgár számára nem lehetséges,
kivéve rendkívül alapos indok esetén és 24 óránál nem régebbi, negatív
koronavírus teszt (PCR vagy gyorsteszt) felmutatása szükséges. A kötelező
10 napos elkülönítés minden utasra vonatkozik. Az elkülönítés a 4. napnál
nem korábban elvégzett negatív PCR-vizsgálat bemutatásával fejezhető be.

2021.04.22

A dán hatóságok a rendezvényekre vonatkozó szigorítások enyhítését
vezettek be 2021. március 22-től kezdődően. A szabadtéri összejöveteleken
résztvevők száma 5-ről 10 főre emelkedett, azonban beltéri csoportosulás
esetén továbbra is csak 5 fő tartózkodhat egyazon helyen. Továbbá, az
egyének száma, akik részt vehetnek a szabadtéren megrendezett sport és
szabadidős tevékenységeken 25-ről 50 főre emelkedett. 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 az 5 fős limitbe.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Az észt kormány döntése nyomán 2021. január 15-től a Magyarországról
érkezőknek – amennyiben ki akarják váltani a kötelező 10 napos karantént –
elengedhetetlen a tesztelés a beutazást megelőzően és azt követően is. Az
első koronavírus PCR-tesztet legkésőbb 72 órával az országba lépést
megelőzően kell elvégezni. A második tesztet pedig Észtországban,
legkorábban az előző teszttől számított hatodik napot követően kell
megcsináltatni. Észtország úgy határozott, hogy a beutazási korlátozások alól
mentesíti azon személyeket, akik az elmúlt hat hónapban megkapták a COVID19 elleni oltást, vagy akik az elmúlt hat hónapban igazoltan meggyógyultak a
COVID-19 betegségből.

Az észt kormány döntése nyomán 2021. január 15-től a Magyarországról
érkezőnek– amennyiben ki akarják váltani a kötelező 10 napos karantént –
kötelező a tesztelés a beutazást megelőzően és azt követően is. . Az első
koronavírus PCR-tesztet legkésőbb 72 órával az országba lépést megelőzően
kell elvégezni. A második tesztet pedig Észtországban, legkorábban az előző
teszttől számított hatodik napot követően kell megcsináltatni. Észtország
úgy határozott, hogy a beutazási korlátozások alól mentesíti azon
személyeket, akik elmúlt hat hónapban megkapták a COVID-19 elleni oltást,
vagy akik az elmúlt hat hónapban igazoltan meggyógyultak a COVID-19
betegségből.

2021.01.15-től
érvényes

Minden beltéri rendezvény, úgymint a színházi előadások, koncertek,
filmvetítések, konferenciák, vallási események megtartása 2021. április 25ig tilos. Nyilvános kültéri rendezvényeken maximálisan 10 fő vehet részt.
Éjszakai események nem engedélyezettek, este 9 és reggel 6 között
mindennemű tevékenység tilos.

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/eur
opa-utazasi-tanacsok?dania

https://www.garda.com/crisis24/newsalerts/457736/denmark-authorities-toease-covid-19-restrictions-on-gatheringseffective-march-22-update-31

https://www.visitestonia.com/en/whyestonia/coronavirus-and-travelling-toestonia

2021.04.22

2021.03.03-tól érvényes

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

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

A kockázatos országból – így Magyarországról - Finnországba érkezők
esetében számos határátkelőnél, pl. a helsinki reptéren, a helsinki és turkui
hajókikötőben, az orosz-finn határátkelőhelyen,Vaalimaaban egészségügyi
szűrővizsgálatot végeznek. Aki nem tud negatív teszteredményt bemutatni,
azt tesztelésre kötelezhetik. A tesztelési kötelezettség alól mentesülnek: akik
72 óránál nem régebbi negatív teszttel rendelkeznek, akik 6 hónapon belül
átestek és kigyógyultak a COVID-ból és ezt hivatalos dokumentummal tudják
bizonyítani, a reptéri tranzitutasok, a cargo sofőrök és a logisztikai
szakemberek feladatuk ellátása során. Karanténkötelezettség is van az utas
állapotától függően: Ha nincs tünete úgy önkéntes karantén betartását kérik,
ha beteg, akkor előírhatnak számára hatósági karantént. Ha valaki 72 óránál
nem régebbi negatív teszttel érkezik Finnországba és a tartózkodás időtartama
nem haladja meg a 72 órát, nem szükséges egy második teszt elvégzése,
illetve nem kell karanténba vonulnia. Általánosságban a beutazót kérik, hogy
14 napra vonuljon önkéntes karanténba. A karanténból előbb kijöhet, ha
kettő – minimum 72 óra eltéréssel végzett – koronavírus tesztjének
eredménye negatív.

A Dél-Finnországi Regionális Adminisztratív Hatóság bejelentette, hogy
2021. március 18-tól előreláthatólag 2021. március 31-ig bevezetik a
kötelező COVID-tesztelést a kockázatos országból – így Magyarországról Finnországba érkezőknél az alábbi határátkelőhelyeken: a helsinki reptéren,
a helsinki hajókikötőben és az orosz-finn határátkelőhelyen,Vaalimaaban. A
tesztelési kötelezettség alól mentesülnek: akik 72 óránál nem régebbi
negatív teszttel rendelkeznek, akik 6 hónapon belül átestek és kigyógyultak a
COVID-ból és ezt hivatalos dokumentummal tudják bizonyítani, a reptéri
tranzitutasok, a cargo sofőrök és a logisztikai szakemberek feladatuk ellátása
során. Karanténkötelezettség is van az utas állapotától függően: Ha nincs
tünete úgy önkéntes karantén betartását kérik, ha beteg, akkor előírhatnak
számára hatósági karantént. Ha valaki 72 óránál nem régebbi negatív
teszttel érkezik Finnországba és a tartózkodás időtartama nem haladja meg
a 72 órát, nem szükséges egy második teszt elvégzése, illetve nem kell
karanténba vonulnia. Általánosságban a beutazót kérik, hogy 14 napra
vonuljon önkéntes karanténba. A karanténból előbb kijöhet, ha kettő –
minimum 72 óra eltéréssel végzett – koronavírus tesztjének eredménye
negatív.

2021.04.22

A maximális résztvevőszámot a rendezvényeken régiónként korlátozzák.
Részletes információ a linken érhető el.

https://valtioneuvosto.fi/en/informationon-coronavirus/current-restrictions

2021.04.22

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Az indulás előtt kevesebb mint 72 órával elvégzett negatív RT-PCR-vizsgálatra
van szükség. 2021. március 2- tól a német kormány a franciaországi Moselle
megyét "vírusvariáns területnek" nyilvánította. Ennek értelmében
Németországba tilos a beutazás erről a területről, még tranzitálási szándékkal
sem engedélyezett. A beutazási tilalom hatálya nem terjed ki a német
állampolgárokra, a Németországban lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási
hellyel rendelkező külföldiekre, továbbá az áru- és teherforgalomban, az
egészségügyben és a mezőgazdaságban dolgozókra. Minden beutazni
szándékozó és arra jogosult személy köteles előzetesen regisztrálni és egy 48
óránál nem régebbi negatívtesztet bemutatni, függetlenül attól, hogy a
vírusvariáns területen tartózkodott, vagy azon csak áthaladt. 2021. március 3tól az egész országra kiterjedő szigorú korlátozás lépett életbe, miszerint
mindenkinek a lakóhelye/ tartózkodási helye 10 km-es körzetében kell
maradnia a következő egy hónapban.

Az indulás előtt kevesebb mint 72 órával elvégzett negatív RT-PCRvizsgálatra van szükség.2021. március 2- tól a német kormány a
franciaországi Moselle megyét "vírusvariáns területnek" nyilvánította. Ennek
értelmében Németországba tilos a beutazás erről a területről, még
tranzitálási szándékkal sem engedélyezett. A beutazási tilalom hatálya nem
terjed ki a német állampolgárokra, a Németországban lakóhellyel vagy
bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező külföldiekre, továbbá az áru- és
teherforgalomban, az egészségügyben és a mezőgazdaságban dolgozókra.
Minden beutazni szándékozó és arra jogosult személy köteles előzetesen
regisztrálni és egy 48 óránál nem régebbi negatívtesztet bemutatni,
függetlenül attól, hogy a vírusvariáns területen tartózkodott, vagy azon csak
áthaladt. 2021. március 3-tól az egész országra kiterjedő szigorú korlátozás
lépett életbe, miszerint mindenkinek a lakóhelye/ tartózkodási helye 10 kmes körzetében kell maradnia a következő egy hónapban.

BUD CB frissítés ECDC szín szerinti besorolás, Magyarországra való beutazás *** Magyarországra való beutazás lehetséges-e. (Mi történik az adott országba
(Magyarország engedi-e)
való visszaérkezés esetén?)
2021.04.22.
2021.04.22. 16:00

Finnország

Franciaország

Egy régiója zöld Pohjois- ja ItäSuomi, az ország többi része
narancssárga.

Nyolc régiója vörös(Bretagne,
Nouvelle-Aquitaine, Corse,
Guadeloupe, Martinique,
Guyane, La Réunion, Mayotte),
az ország többi része sötétvörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Lehetséges, de hazatéréskor a beutazástól számított 72 óránál nem régebbi Lehetséges, de hazatéréskor a beutazástól számított 72 óránál nem régebbi
negatív PCR tesztet kell bemutatni. A Görögországba belépőknek 7 napos
negatív PCR tesztet kell bemutatni. A Görögországba belépőknek 7 napos
hatóság által felügyelt otthoni karanténba kell vonulniuk. A bemutatott
hatóság által felügyelt otthoni karanténba kell vonulniuk. A bemutatott
negatív teszt ellenére előfordulhat, hogy gyorstesztet végeznek el az országba
negatív teszt ellenére előfordulhat, hogy gyorstesztet végeznek el az
belépő utasokon. Akinek a gyorstesztje pozitív eredményt mutat, 14 napos
országba belépő utasokon. Akinek a gyorstesztje pozitív eredményt mutat,
hatóság által felügyelt otthoni karanténba kell vonulnia.
14 napos hatóság által felügyelt otthoni karanténba kell vonulnia.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

A holland kormány döntése értelmében 2021. január 23-tól 13 éves kortól
minden, a holland kormány által magas kockázatúnak ítélt országból
Hollandiába utazónak és Hollandián keresztül továbbutazónak az érkezési
időpontnál 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztről és egy, a közlekedési
eszköz fedélzetére lépést megelőző 4 óránál nem régebbi, gyorsteszttről
(antigén, PCR) szóló nyomtatott/digitális igazolást, valamint egy egészségügyi
nyilatkozatot ('health declaration form') kell bemutatnia ahhoz, hogy
felszállhasson egy Hollandiába tartó repülőgép vagy hajó fedélzetére, illetve
Hollandiába tartó autóbuszra vagy vasúti járatra. Vagy mindezt kiválthatja a
közlekedési eszköz fedélzetére lépést megelőző 24 óránál nem régebbi
negatív PCR-tesztről szóló nyomtatott / digitális igazolás, valamint egy
egészségügyi nyilatkozattal. Az utazáshoz elvégzett PCR-teszt negatív
eredményétől függetlenül a Hollandiába érkezést követően továbbra is
szükséges a 10 napos házi karantén betartása. A visszatérést követő ötödik
napon lehetőség van tesztelésre és negatív eredmény esetén véget ér a
karantén. A szárazföldi határokon gépkocsival érkezők esetében nem áll fenn
tesztelési kötelezettség.

Horvátország

Az ország teljes területe
sötétvörös, kivéve egy régiót
(Panonska Hrvatska), amely
vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

2020. december 1-jétől az ECDC térkép szerint nem zöld besorolású
2020. december 1-jétől az ECDC térkép szerint nem zöld besorolású
országokból érkezőknek 48 óránál nem régebbi, negatív PCR tesztet kell
országokból érkezőknek 48 óránál nem régebbi, negatív PCR tesztet kell
bemutatni vagy a helyszíni teszt eredményéig karanténba vonulni. A
bemutatni vagy a helyszíni teszt eredményéig karanténba vonulni. A tesztelési
tesztelési kötelezettségnek eleget tesz az a személy is, aki már átesett a
kötelezettségnek eleget tesz az a személy is, aki már átesett a COVID
COVID betegségen és azt a határátlépés idején igazolni tudja. A betegségen
betegségen és azt a határátlépés idején igazolni tudja. A betegségen való
való átesettség igazolható: 180 napnál nem régebbi, de az utazást
átesettség igazolható: 180 napnál nem régebbi, de az utazást megelőzően
megelőzően legalább 11 nappal korábban kiállított pozitív PCR teszttel vagy
legalább 11 nappal korábban kiállított pozitív PCR teszttel vagy antigénantigén-teszttel, vagy a fertőzésen való átesettséget hitelt érdemlően
teszttel, vagy a fertőzésen való átesettséget hitelt érdemlően igazoló orvosi
igazoló orvosi igazolással. Amennyiben az illető megkapta a COVID-elleni
igazolással. Amennyiben az illető megkapta a COVID-elleni védőoltást, annak
védőoltást, annak igazolása a határátlépésnél mentesíthet a tesztelési és
igazolása a határátlépésnél mentesíthet a tesztelési és karantén-kötelezettség
karantén-kötelezettség alól, amennyiben a beutazó a határátlépés napján
alól, amennyiben a beutazó a határátlépés napján igazolni tudja, hogy az egy
igazolni tudja, hogy az egy dózisból álló oltások esetén az oltást-, a kétdózisú
dózisból álló oltások esetén az oltást-, a kétdózisú oltások esetében a második
oltások esetében a második dózist már legalább 14 nappal korábban
dózist már legalább 14 nappal korábban megkapta.
megkapta.

Írország

Az ország teljes területe
narancssárga, kivéve egy
tartományt, amely vörös
(Eastern and Midland).

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. A külföldről beutazóknak 14 nap karantént írnak elő. Ez alól 5 nap
elteltével negatív COVID-19 PCR teszttel lehet mentesülni.

Görögország

Hollandia

3 régiója (Voreio Aigaio, Ipeiros,
Ionia Nisia) narancssárga, az
ország többi része vörös.

Az ország teljes területe
sötétvörös, kivéve 4 tartományt,
amelyek vörösek (Groningen,
Drenthe, Overijssel, Friesland)

A holland kormány döntése értelmében 2021. január 23-tól 13 éves kortól
minden, a holland kormány által magas kockázatúnak ítélt országból
Hollandiába utazónak és Hollandián keresztül továbbutazónak az érkezési
időpontnál 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztről és egy, a közlekedési
eszköz fedélzetére lépést megelőző 4 óránál nem régebbi, gyorsteszttről
(antigén, PCR) szóló nyomtatott/digitális igazolást, valamint egy
egészségügyi nyilatkozatot ('health declaration form') kell bemutatnia
ahhoz, hogy felszállhasson egy Hollandiába tartó repülőgép vagy hajó
fedélzetére, illetve Hollandiába tartó autóbuszra vagy vasúti járatra. Vagy
mindezt kiválthatja a közlekedési eszköz fedélzetére lépést megelőző 24
óránál nem régebbi negatív PCR-tesztről szóló nyomtatott / digitális igazolás,
valamint egy egészségügyi nyilatkozattal. Az utazáshoz elvégzett PCR-teszt
negatív eredményétől függetlenül a Hollandiába érkezést követően továbbra
is szükséges a 10 napos házi karantén betartása. A visszatérést követő
ötödik napon lehetőség van tesztelésre és negatív eredmény esetén véget
ér a karantén. A szárazföldi határokon gépkocsival érkezők esetében nem áll
fenn tesztelési kötelezettség.

2021. január 16-tól az Írországba történő beutazáshoz egy, a mintavételtől
számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt eredményét kell
bemutatni. A külföldről beutazóknak 14 nap karantént írnak elő. Ez alól 5
nap elteltével negatív COVID-19 PCR teszttel lehet mentesülni.

https://www.gouvernement.fr/en/coron
avirus-covid-19

2021.04.03-től
érvényes

2021.04.22

A 6 fősnél nagyobb nyilvános és zártkörű összejövetelek tilosak.
https://en.convention.parisinfo.com/late
st-news/information-events-coronaviruscovid

2021.04.22

https://kongresmagazine.eu/2020/08/covid-19-which-eucountries-are-open-for-events/
Jelenleg a szabad mozgást korlátozó intézkedések vannak érvényben.
Összejövetelek és rendezvények szempontjából kizárólag a temetések és a
https://globalkeresztelők tartása engedélyezett.
monitoring.com/gm/page/events/epide
mic0001942.ugWbZWZFtsIc.html?lang=en

2021.04.22

https://business.gov.nl/corona/situation
s/rules-for-tourism-businesses-andevents/

2021.04.22

2021.04.22

2021.01.16-tól
érvényes

A legtöbb esemény szervezése és megtartása további bejelentésig tilos.
Kivételek: demonstrációk, találkozók és összejövetelek a nyilvános
megnyilvánulásokról szóló törvényben meghatározottak szerint (hollandul
Wet openbare manifestaties), továbbá kivételt képeznek az élelmiszert
árusító piacok is. A hotelek nyitva maradhatnak, de étkezési szolgáltatás
nyújtása tilos. 2021. július 1-től fesztiválok, koncertek és hasonló
események rendezése újra engedélyezett lesz.
https://business.gov.nl/corona/situation
s/rules-for-tourism-businesses-andevents/

Minden nyilvános rendezvénynek, összejövetelnek és ünnepségnek 22:00
órakor véget kell érnie, 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 25
fő lehet, de a részvétnyilvánításkor kerülni kell a fizikai érintkezést.
Esküvők, vásárok és turisztikai rendezvények tartása tilos.

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

https://www.garda.com/crisis24/newsMaximum 6 fő vehet részt esküvőn és 10 fő temetésen. Nem kerülhet sor
alerts/449156/ireland-authoritiessem fedett térben, sem szabadtéren szervezett rendezvényekre.
designate-additional-countries-as-high2021.április 12-től két háztartásban élők találkozása engedélyezett, saját
risk-for-international-travel-as-of-feb-26kertjeiken kívül is.
due-to-covid-19-activity-update-28

2021.04.22

2021.04.22

2021.04.22

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

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

A schengeni övezetből bejövőknek – bármilyen járművel érkezzenek –
kötelező a 48 óránál nem régebbi, negatív PCR vagy antigén teszt ahhoz, hogy
ne kelljen 10 napos karanténba vonulniuk. (A karanténidőszakot PCRvizsgálattal lehet befejezni az érkezést követően. Ha a vizsgálat eredménye
negatív, a karantén időtartama véget érhet.) Minden nyitva tartó határátkelőn
egészségügyi ellenőrzést vezettek be. Mentesülnek a karantén- és tesztelési
kötelezettség alól azok, akik igazolják, hogy valamelyik - az EU által
jóváhagyott – COVID-19 (2 adag) oltóanyaggal lettek beoltva, valamint akik a
beutazást megelőző 6 hónapon belül, otthoni izoláció vagy kórházi kezelés
során átestek a koronavírus fertőzésen és ezt lengyel/angol nyelvű pecséttel
ellátott orvosi papírral igazolni tudják.

A schengeni övezetből bejövőknek – bármilyen járművel érkezzenek –
kötelező a 48 óránál nem régebbi, negatív PCR vagy antigén teszt ahhoz,
hogy ne kelljen 10 napos karanténba vonulniuk. (A karanténidőszakot PCRvizsgálattal lehet befejezni az érkezést követően. Ha a vizsgálat eredménye
negatív, a karantén időtartama véget érhet.) Minden nyitva tartó
határátkelőn egészségügyi ellenőrzést vezettek be. Mentesülnek a karanténés tesztelési kötelezettség alól azok, akik igazolják, hogy valamelyik - az EU
által jóváhagyott – COVID-19 (2 adag) oltóanyaggal lettek beoltva, valamint
akik a beutazást megelőző 6 hónapon belül, otthoni izoláció vagy kórházi
kezelés során átestek a koronavírus fertőzésen és ezt lengyel/angol nyelvű
pecséttel ellátott orvosi papírral igazolni tudják.

2021.04.22

Lengyelország gyülekezési korlátozásai továbbra is érvényben vannak. 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/te
mporary-limitations

2021.04.22

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Az EU, az EGT-országokból, valamint Svájcból és az Egyesült Királyságból
nemzetközi személyszállítás révén vagy magángépjárművel Lettországba
történő utazásokat csak sürgős, nélkülözhetetlen esetekben engedélyezik,
mint pl. munka, tanulás/képzés, átutazás, orvosi szolgáltatások igénybe
vétele, temetés, családegyesítés, lakóhelyre történő visszatérés, kiskorú
kísérése. Ezek esetében is szükséges a 72 óránál nem régebbi negatív PCRteszt felmutatása, a „covidpass”-formanyomtatvány kitöltése és a 10 napos
önizoláció betartása, továbbá a sürgősséget igazoló dokumentum
bemutatása. A 10 napos önizolációt a magas COVID-19 esetszámmal bíró
országokból érkezőknek a negatív PCR-teszteredmény mellett is be kell
tartani.

Az EU, az EGT-országokból, valamint Svájcból és az Egyesült Királyságból
nemzetközi személyszállítás révén vagy magángépjárművel Lettországba
történő utazásokat csak sürgős, nélkülözhetetlen esetekben engedélyezik,
mint pl. munka, tanulás/képzés, átutazás, orvosi szolgáltatások igénybe
vétele, temetés, családegyesítés, lakóhelyre történő visszatérés, kiskorú
kísérése. Ezek esetében is szükséges a 72 óránál nem régebbi negatív PCRteszt felmutatása, a „covidpass”-formanyomtatvány kitöltése és a 10 napos
önizoláció betartása, továbbá a sürgősséget igazoló dokumentum
bemutatása. A 10 napos önizolációt a magas COVID-19 esetszámmal bíró
országokból érkezőknek a negatív PCR-teszteredmény mellett is be kell
tartani.

2021.04.22

Nyilvános rendezvények tartása tilos. Két háztartás privát, kültéri
találkozása 10 főig engedélyezett. 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.

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

2021.04.22

2021.04.22

2021. április 30-ig meghosszabbították az országos zárlatot, mely
értelmében a rendezvénytartás is szünetel. 2021. március 15-től a beltéri
múzeumok, galériák és egyéb kiállítási terek látogathatók. Fedett vagy
kültéri kereskedelmi, vagy nem kereskedelmi, kulturális, szórakoztató, vagy
sport események, ünnepségek, vásárok, fesztiválok és minden egyéb
tömeges rendezvény tartása továbbra is tilos. A szigorítások enyhítése
részeként, a színházak és múzeumok 30%-os ülőkapacitás melletti nyitását
tervezik. Online jegyvásárlás/regisztráció biztosítása mellett maximum 150
nézőt fogadhatnak. Beltéri rendezvények csak maximum 30%-os
befogadóképesség melett valósulhatnak meg.

https://koronastop.lrv.lt/en/covid-19related-restrictions-1

2021.04.22

2021.04.22

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

2021.04.22

2020.11.27-től
érvényes

2021. március 4-től a máltai kormány betiltott minden tömeges eseményt.
Az esküvők és vallási összejövetelek is tiltottak. 2021. március 29-től a
csoportosulásokat maximum 2 főben korlátozták. Továbbá 2021. március 4től minden étterem , büfé és kioszk csak elvitelre szolgálhat ki. A bárok és
klubbok továbbra is zárva tartanak.

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

2021.04.22

2021.03.07-től
érvényes

A kulturális, szórakoztató vagy szabadidős szektorba tartozó események például koncertek, operák, színházi előadások és táncos események –
tartása tilos 2021. május 9-ig. Zárt helyszíneken nyilvános rendezvényeket
legfeljebb 20 fő részvételével lehet megrendezni. Szabadtéri nyilvános
https://www.berlin.de/corona/en/meas
rendezvényeken maximum 50 fő vehet részt. Temetések és kapcsolódó
ures/#headline_1_6
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.

BUD CB frissítés ECDC szín szerinti besorolás, Magyarországra való beutazás *** Magyarországra való beutazás lehetséges-e. (Mi történik az adott országba
(Magyarország engedi-e)
való visszaérkezés esetén?)
2021.04.22.
2021.04.22. 16:00

Lengyelország

Lettország

Az ország teljes területe
sötétvörös, kivéve 4 vajdaságot,
amelyek vörösek (Warmińskomazurskie, Lubelskie,
Podkarpackie, Podlaskie).

Az ország teljes területe vörös.

Litvánia

Az ország teljes területe vörös,
kivéve Sostinės régiót.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

2021. március 10-től minden beutazónak 72 óránál nem régebbi negatív
2021. március 10-től minden beutazónak 72 óránál nem régebbi negatív
tesztet kell bemutatnia. A negatív teszt bemutatása alól mentesülnek a légi
tesztet kell bemutatnia. A negatív teszt bemutatása alól mentesülnek a légi
forgalmi személyzet tagjai, a tranzitálók, a 16 év alattiak és a COVID-19 ellen forgalmi személyzet tagjai, a tranzitálók, a 16 év alattiak és a COVID-19 ellen
beoltott vagy a vírusból felépült személyek, akik a diagnózist pozitív SARS-CoV- beoltott vagy a vírusból felépült személyek, akik a diagnózist pozitív SARS2 PCR teszt vagy antigénteszt eredménnyel tudják igazolni. 10 napos karantén CoV-2 PCR teszt vagy antigénteszt eredménnyel tudják igazolni. 10 napos
kötelező minden beutazó számára, a karanténidőt lerövidíteni a karantén 7.
karantén kötelező minden beutazó számára, a karanténidőt lerövidíteni a
napján, saját költségen készített teszttel lehet.
karantén 7. napján, saját költségen készített teszttel lehet.

Luxemburg

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

2021. január 29-től a Luxemburgi Nagyhercegségbe minden légi úton érkező,
2021. január 29-től a Luxemburgi Nagyhercegségbe minden légi úton
6 éves vagy annál idősebb személynek negatív, 72 óránál nem régebben
érkező, 6 éves vagy annál idősebb személynek negatív,72 óránál nem
készült PCR teszt- vagy gyorsított antigénteszteredménnyel kell rendelkeznie régebben készült PCR teszt- vagy gyorsított antigénteszteredménnyel kell
papíron vagy elektronikus dokumentumon. Ez a kötelezettség nem vonatkozik rendelkeznie papíron vagy elektronikus dokumentumon. Ez a kötelezettség
a szárazföldön vagy tengeren történő utazásokra.
nem vonatkozik a szárazföldön vagy tengeren történő utazásokra.

Málta

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

72 óránál nem régebbi, negatív PCR teszt felmutatása VAGY 14 napos kötelező
karantén.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Az illetékes német hatóságok Magyarországot 2021. március 7. 00:00 órai
Az illetékes német hatóságok Magyarországot 2021. március 7. 00:00 órai
hatállyal magas fertőzöttségű területnek (Hochinzidenzgebiet) nyilvánították.
hatállyal magas fertőzöttségű területnek (Hochinzidenzgebiet)
A Magyarországról érkező beutazónak már a Németországba történő
nyilvánították. A Magyarországról érkező beutazónak már a Németországba
beutazáskor kell rendelkeznie egy negatívteszttel, melynek mintavételére
történő beutazáskor kell rendelkeznie egy negatívteszttel, melynek
leghamarabb 48 órával a beutazás előtt került sor. Azoknak az utazóknak, akik mintavételére leghamarabb 48 órával a beutazás előtt került sor. Azoknak az
a belépést megelőző 10 napon belül „kockázati területen” tartózkodtak,
utazóknak, akik a belépést megelőző 10 napon belül „kockázati területen”
Németországba való megérkezésüket követően 10 napos karanténon kell
tartózkodtak, Németországba való megérkezésüket követően 10 napos
átesniük. A legkorábban 5 napos karantén után elvégezhető a SARS-CoV-2
karanténon kell átesniük. A legkorábban 5 napos karantén után elvégezhető
vizsgálat, melynek során a karantén kötelezettsége negatív vizsgálati
a SARS-CoV-2 vizsgálat, melynek során a karantén kötelezettsége negatív
eredményt követően megszűnik.
vizsgálati eredményt követően megszűnik.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

2020. december 10-től az utazók kötelesek a belépést megelőző 48 órán
2020. december 10-től az utazók kötelesek a belépést megelőző 48 órán belül
belül elvégzett negatív eredményű PCR teszt bemutatására. Ennek
elvégzett negatív eredményű teszt bemutatására. Ennek hiányában a beutazó
hiányában a beutazó személy 14 napos karanténkötelezettség alá esik.
személy 14 napos karanténkötelezettség alá esik. Speciális szabályok
Speciális szabályok vonatkoznak azokra, akik a beutazást megelőző 14
vonatkoznak azokra, akik a beutazást megelőző 14 napban Ausztriában
napban Ausztriában tartózkodtak, vagy átutazás esetén az átutazás
tartózkodtak, vagy átutazás esetén az átutazás időtartama Ausztriában a 12
időtartama Ausztriában a 12 órát meghaladta, akár szárazföldi, légi, vízi úton
órát meghaladta, akár szárazföldi, légi, vízi úton érkeznek. (Be kell mutatni egy
érkeznek. (Be kell mutatni egy negatív, a beutazást megelőzően elvégzett
negatív, a beutazást megelőzően elvégzett PCR vagy antigén gyorstesztet;
PCR vagy antigén gyorstesztet; érkezéskor tűrni köteles egy ismételt teszt
érkezéskor tűrni köteles egy ismételt teszt elvégzését; 14 napos önkéntes
elvégzését; 14 napos önkéntes karanténba kel vonulni a beutazó által
karanténba kel vonulni a beutazó által megjelölt lakcímre és a területileg
megjelölt lakcímre és a területileg illetékes ASL (háziorvosi szolgálat)-nál be
illetékes ASL (háziorvosi szolgálat)-nál be kell jelentkezni; 14 napos önkéntes
kell jelentkezni; 14 napos önkéntes karantén végén ismételt teszt
karantén végén ismételt teszt elvégzésére köteles, melynek eredményét az
elvégzésére köteles, melynek eredményét az ASL-nak be kell mutatni.) A
ASL-nak be kell mutatni.) A 2021. március 30-ai olasz egészségügyi miniszteri
2021. március 30-ai olasz egészségügyi miniszteri rendelet speciális
rendelet speciális beutazási szabályokat állapít meg 2021. április 30-ig.
beutazási szabályokat állapít meg 2021. április 30-ig. Eszerint az EGT
Eszerint az EGT tagállamokból Olaszországba beutazó személyek a hatályos
tagállamokból Olaszországba beutazó személyek a hatályos miniszterelnöki
miniszterelnöki rendeletben előírt PCR /antigén gyorsteszt bemutatásán,
rendeletben előírt PCR /antigén gyorsteszt bemutatásán, illetőleg a
illetőleg a lakóhely/tartózkodási hely szerinti egészségbiztosítónál történő
lakóhely/tartózkodási hely szerinti egészségbiztosítónál történő
bejelentkezésen túlmenően kötelesek öt nap erejéig hatósági házi karanténba
bejelentkezésen túlmenően kötelesek öt nap erejéig hatósági házi
vonulni, mely hatósági karantén független a PCR teszt negatív eredményétől.
karanténba vonulni, mely hatósági karantén független a PCR teszt negatív
Az öt nap elteltét követően a beutazott személy köteles a PCR vagy antigén
eredményétől. Az öt nap elteltét követően a beutazott személy köteles a
gyorstesztet megismételni, melynek negatív eredménye esetén már mentesül
PCR vagy antigén gyorstesztet megismételni, melynek negatív eredménye
a további karanténkötelezettség alól.
esetén már mentesül a további karanténkötelezettség alól.

Németország

Olaszország

Az ország teljes területe vörös.

Egy régiója sötétvörös (Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste), az
ország többi része vörös.

72 óránál nem régebbi, negatív PCR teszt felmutatása VAGY 14 napos
kötelező karantén.

2021.05.09-ig érvényes

https://www.northstarmeetingsgroup.co
m/coronavirus-countries-citiesreopening-COVID-19-new-cases

2021.04.30-ig
érvényes

Olaszország 2021. április végéig meghosszabbította a rendkívüli állapotot.
Az éttermekre, összejövetelekre és egyéb rendezvényekre vonatkozó
irányelvek régiónként változnak, a Covid-19 fertőzés kockázatának helyi
szintjétől függően. 2021.április 26-től a szabadtéri ülőhellyel rendelkező
éttermek, kávézók, színházak és mozik kinyithatnak. A vásárok és
konferenciák július 1-től újra megtarthatók lesznek.

2021.04.22

https://www.romeing.it/italy-covid-19new-restrictions/

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

Rendezvénytartási szabályozások

Részletesebb információ

Az adott ország
rendezvénytartási
szabályozásának utolsó
frissítési dátuma

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarországról érkezve csak az alapvető fontosságú utazások
Magyarországról érkezve csak az alapvető fontosságú utazások
megengedettek, az indulás előtt, 72 órán belül elvégzett negatív COVID-19
megengedettek, az indulás előtt, 72 órán belül elvégzett negatív COVID-19 (RT(RT-PCR) teszteredménnyel lehet beutazni, és kötelező a 14 napos karantén,
PCR) teszteredménnyel lehet beutazni, és kötelező a 14 napos karantén,
amelyet a beutazó lakhelyén, vagy az egészségügyi hatóságok által kijelölt
amelyet a beutazó lakhelyén, vagy az egészségügyi hatóságok által kijelölt
karanténban kell eltölteni. A karantén alól kivételt (negatív teszt nem
karanténban kell eltölteni. A karantén alól kivételt (negatív teszt nem kivétel!)
kivétel!) csak akkor lehet tenni, ha létfontosságú utazásról van szó és
csak akkor lehet tenni, ha létfontosságú utazásról van szó és országot 48 órán
országot 48 órán belül elhagyja az utazó és ezt repülőjegy felmutatásával
belül elhagyja az utazó és ezt repülőjegy felmutatásával igazolja.
igazolja.

2021.04.22

A korlátozások enyhítésének 3. fázisaként, 2021. április 19-től a mozik,
színházak, auditóriumok, koncert csarnokok kinyithattak. Az éttermek,
kávézók és pékségek hétköznapokon este 21:30-ig, hétvégente 13:00-ig
nyitva tarthatnak. Beltéren maximum 4 fős, kültéren és teraszokon 6 fős
társaságok ülhetnek egy asztalnál. A kültéri rendezvények csökkentett
résztvevőszám mellett engedélyezettek.

https://www.visitportugal.com/en/node
/421175

2021.04.22

Magyarország ismét felkerült a kockázati területek listájára. Az ilyen
területekről érkezőknek negatív PCR tesztet kell bemutatniuk, amelyet
legfeljebb 72 órával az ország területére való belépés előtt végeztek el. A 10
napos karantén minden olyan utazóra vonatkozik, aki a kockázati területek
listáján szereplő országok valamelyikéről érkezik, és negatív vizsgálati
eredményt produkálnak. A 14 napos karantén minden olyan, magas
kockázatú területről érkező utasra vonatkozik, akik nem mutatnak negatív
vizsgálati eredményt. Mentesülnek a tesztelési kötelezettség alól azok a
személyek, akik már megkapták a SARS-CoV-2 vírus elleni második oltást is
(legalább 10 nap eltelt a második oltástól számítva), illetve a SARS-CoV-2
fertőzésen átesett személyek, akik igazolásként orvosi dokumentumot
tudnak felmutatni, hogy ez az országba való beutazást megelőző 90 napban
történt.

2021.04.22

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/

2021.02.12-től érvényes

2021.04.22

Legfeljebb 6 főben korlátozzák országszerte az összejövetelek maximális
létszámát, függetlenül annak helyszínétől.

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/eur
opa-utazasi-tanacsok?spanyolorszag

2021.04.22

BUD CB frissítés ECDC szín szerinti besorolás, Magyarországra való beutazás *** Magyarországra való beutazás lehetséges-e. (Mi történik az adott országba
(Magyarország engedi-e)
való visszaérkezés esetén?)
2021.04.22.
2021.04.22. 16:00

Portugália

Az ország teljes területe
narancssárga, kivéve Região
Autónoma dos Açores régiót,
ami vörös.

Magyarországról való kiutazás

Románia

Az ország teljes területe vörös,
kivéve Bucureşti-Ilfov régiót,
amely sötétvörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarország ismét felkerült a kockázati területek listájára. Az ilyen
területekről érkezőknek negatív PCR tesztet kell bemutatniuk, amelyet
legfeljebb 72 órával az ország területére való belépés előtt végeztek el. A 10
napos karantén minden olyan utazóra vonatkozik, aki a kockázati területek
listáján szereplő országok valamelyikéről érkezik, és negatív vizsgálati
eredményt produkálnak. A 14 napos karantén minden olyan, magas kockázatú
területről érkező utasra vonatkozik, akik nem mutatnak negatív vizsgálati
eredményt. Mentesülnek a tesztelési kötelezettség alól azok a személyek, akik
már megkapták a SARS-CoV-2 vírus elleni második oltást is (legalább 10 nap
eltelt a második oltástól számítva), illetve a SARS-CoV-2 fertőzésen átesett
személyek, akik igazolásként orvosi dokumentumot tudnak felmutatni, hogy
ez az országba való beutazást megelőző 90 napban történt.

Spanyolország

Négy autonóm közössége
(Galicia, Extremadura, Comunitat
Valenciana, Illes Balears)
narancssárga, egy autonóm
közössége (Ciudad de Melilla)
sötétvörös, az ország többi része
vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

A kockázatosnak minősített országokból (így Magyarországról is) érkezőktől 72 A kockázatosnak minősített országokból (így Magyarországról is) érkezőktől
óránál nem régebbi negatív PCR tesztet kérnek.
72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet kérnek.

Svédország

Szlovákia

Szlovénia

Egyesült Királyság

Svájc

Liechtenstein

Az ország teljes területe
sötétvörös.

Az ország teljes területe vörös.

Az ország teljes területe
sötétvörös.

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

2021. május 31-ig külföldieknek csak 48 óránál nem régebbi, negatív PCR,
antigen vagy LAMP teszteredménnyel lehet Svédországba beutazni. A
korlátozás nem vonatkozik a svéd állampolgárokra, a Svédországban
tartózkodókra, a fontos családi okból beutazókra, a 18 év alattiakra, a
határmenti ingázókra, illetve a szállítmányozókra, a nemzetközi védelmet
kérvényezők vagy humanitárius okból beutazókra és a tengerészekre.

2021. május 31-ig külföldieknek csak 48 óránál nem régebbi, negatív PCR,
antigen vagy LAMP teszteredménnyel lehet Svédországba beutazni. A
korlátozás nem vonatkozik a svéd állampolgárokra, a Svédországban
tartózkodókra, a fontos családi okból beutazókra, a 18 év alattiakra, a
határmenti ingázókra, illetve a szállítmányozókra, a nemzetközi védelmet
kérvényezők vagy humanitárius okból beutazókra és a tengerészekre.

2021.05.31-ig
érvényes

https://www.visitstockholm.com/goodAz éttermekben legfeljebb négy ember ülhet együtt egy asztalnál, a legtöbb
to-know/coronavirus/
nyilvános rendezvény elhalasztásra került, és olyan helyszínek, mint a
https://www.krisinformation.se/en/haza
mozik, színházak és koncerttermek egyszerre legfeljebb nyolc vendéget
rds-and-risks/disasters-andfogadhatnak. A gyülekezés maximum létszáma is nyolc fő. Temetéseken 20
incidents/2020/official-information-onember vehet részt.
the-new-coronavirus/restriktioner-ochforbud

Visszavonásig érvényes

2021.04.22

A Közegészségügyi Hatóság betiltott minden kulturális és sporteseményt, https://konzuliszolgalat.kormany.hu/eur
opa-utazasi-tanacsok?szlovakia
társadalmi és / vagy egyéb jellegű nyilvános rendezvényt. Minden nyilvános
rendezvény tilos (kivéve maximum 6 fő részvételével szervezendő
esküvőket, keresztelőket és temetéseket). 2021. április 19-től a
kirándulások, sporttevékenységek végzése negatív Covid-teszt ellenében https://www.visitbratislava.com/covid19engedélyezettek, csakúgy mint az uszodák, állatkertek, múzeumok,
news/
könyvtárak, hotelek és botanikus kertek nyitása.

2021.04.22

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Aki Szlovákia területére belép vagy külföldről érkezik vissza, arra 14 napos házi Aki Szlovákia területére belép vagy külföldről érkezik vissza, arra 14 napos
vagy intézményi karanténkötelezettség vár, abban az esetben is, ha
házi vagy intézményi karanténkötelezettség vár, abban az esetben is, ha
rendelkezik 72 óránál nem régebbi, EU-tagállamban kiállított negatív RT-PCR rendelkezik 72 óránál nem régebbi, EU-tagállamban kiállított negatív RT-PCR
teszttel. Az önizoláció lerövidíthető a COVID-19 negatív PCR
teszttel. Az önizoláció lerövidíthető a COVID-19 negatív PCR
teszteredményével, amelyet legkorábban az önizoláció 8. napján végeztek el. teszteredményével, amelyet legkorábban az önizoláció 8. napján végeztek
A karantén 8. napján mindenkire tesztkötelezettség vonatkozik.
el. A karantén 8. napján mindenkire tesztkötelezettség vonatkozik.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

A vörös besorolású országból érkező állampolgárok (Magyarország is a vörös
országok közé tartozik) számára a szlovén hatóságok 10 napos hatósági
karantént rendelnek el, mely egy 48 óránál nem régebbi, uniós vagy schengeni
tagállamban készített PCR-teszt negatív eredményének határon történő
bemutatásával kiváltható. Az a személy is mentesül a karanténkötelezettség
alól, aki rendelkezik pozitív PCR-teszteredménnyel, amennyiben az régebbi 21
napnál és frissebb 6 hónapnál, aki igazolja, hogy 6 hónapon belül átesett a
Covid-19-betegségen, illetve aki megkapta már a koronavírus elleni védőoltást
(Pfizer/BioNTech, Moderna és AstraZeneca).

A vörös besorolású országból érkező állampolgárok (Magyarország is a vörös
országok közé tartozik) számára a szlovén hatóságok 10 napos hatósági
karantént rendelnek el, mely egy 48 óránál nem régebbi, uniós vagy
schengeni tagállamban készített PCR-teszt negatív eredményének határon
történő bemutatásával kiváltható. Az a személy is mentesül a
karanténkötelezettség alól, aki rendelkezik pozitív PCR-teszteredménnyel,
amennyiben az régebbi 21 napnál és frissebb 6 hónapnál, aki igazolja, hogy 6
hónapon belül átesett a Covid-19-betegségen, illetve aki megkapta már a
koronavírus elleni védőoltást (Pfizer/BioNTech, Moderna és AstraZeneca).
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Az egész Egyesült Királyságra igaz, hogy a külföldről beutazóknak 10 nap
karantént írnak elő, azonban a végrehajtás módja, valamint a kivételek
eltérőek lehetnek attól függően, hogy Anglia, Skócia, Wales vagy ÉszakÍrország az úti cél. Anglia és Skócia továbbá 3 tesztet ír elő a beutazáshoz:
egyet az indulást megelőző 3 napon belül kell elvégezni, két további tesztet
pedig a beutazást követő 2. és 8. napon.

Az egész Egyesült Királyságra igaz, hogy a külföldről beutazóknak 10 nap
karantént írnak elő, azonban a végrehajtás módja, valamint a kivételek
eltérőek lehetnek attól függően, hogy Anglia, Skócia, Wales vagy ÉszakÍrország az úti cél. Anglia és Skócia továbbá 3 tesztet ír elő a beutazáshoz:
egyet az indulást megelőző 3 napon belül kell elvégezni, két további tesztet
pedig a beutazást követő 2. és 8. napon.

2021.04.22

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

2021.01.04-től érvényes

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarország 2021. március 22-től szerepel a magas fertőzési kockázatú
Magyarország 2021. március 22-től szerepel a magas fertőzési kockázatú
listán, így minden Svájcba belépő személynek, aki a beutazást megelőző 10 listán, így minden Svájcba belépő személynek, aki a beutazást megelőző 10
napon belül Magyarországon tartózkodott, egy – a mintavételtől számított – napon belül Magyarországon tartózkodott, egy – a mintavételtől számított –
72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet kell bemutatnia. A magas fertőzési
72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet kell bemutatnia. A magas
kockázatú országokból vagy területekről beutazókra 10 napos
fertőzési kockázatú országokból vagy területekről beutazókra 10 napos
karanténkötelezettség vár. A karantén lerövidíthető a 7. napon elvégzett PCR
karanténkötelezettség vár. A karantén lerövidíthető a 7. napon elvégzett
vizsgálat negatív eredményével. A COVID-19 vakcinázás nem mentesít a
PCR vizsgálat negatív eredményével. A COVID-19 vakcinázás nem mentesít a
kötelező karantén követelmény alól.
kötelező karantén követelmény alól.

2021.03.22-től
érvényes

https://ch.usembassy.gov/covid-19-info/
A kormány 2021.április 19-től bejelentette a korlátozások további
enyhítését. Az éttermek és bárok megnyithatták kültéri ülőhelyeiket, a
szabadidős és kulturális, valmaint a sportolási létesítmények is kinyithattak.
Sport és kulturális események nézőinek számát beltéren és kültéren
https://www.swissinfo.ch/eng/covidegyaránt 100 főben korlátozták. Az általános rendezvénytartási korlátozás
19_coronavirus--the-situation-in15 főre emelkedett.
switzerland/45592192
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Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarország 2021. március 22-től szerepel a magas fertőzési kockázatú
Magyarország 2021. március 22-től szerepel a magas fertőzési kockázatú
listán, így minden Svájcba belépő személynek, aki a beutazást megelőző 10 listán, így minden Svájcba belépő személynek, aki a beutazást megelőző 10
napon belül Magyarországon tartózkodott, egy – a mintavételtől számított – napon belül Magyarországon tartózkodott, egy – a mintavételtől számított –
72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet kell bemutatnia. A magas fertőzési
72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet kell bemutatnia. A magas
kockázatú országokból vagy területekről beutazókra 10 napos
fertőzési kockázatú országokból vagy területekről beutazókra 10 napos
karanténkötelezettség vár. A karantén lerövidíthető a 7. napon elvégzett PCR
karanténkötelezettség vár. A karantén lerövidíthető a 7. napon elvégzett
vizsgálat negatív eredményével. A COVID-19 vakcinázás nem mentesít a
PCR vizsgálat negatív eredményével. A COVID-19 vakcinázás nem mentesít a
kötelező karantén követelmény alól.
kötelező karantén követelmény alól.

2021.03.22-től
érvényes

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/eur
opa-utazasi-tanacsok?liechtenstein

2021.04.22

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Az érintésmentes rekreációs kültéri tevékenységek 10 főig
engedélyezettek.

https://www.visitljubljana.com/en/visito
rs/travel-information/coronavirus-covid19/

2021.04.22

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

Ugyanaz, mint Svájcban.

BUD CB frissítés ECDC szín szerinti besorolás, Magyarországra való beutazás *** Magyarországra való beutazás lehetséges-e. (Mi történik az adott országba
(Magyarország engedi-e)
való visszaérkezés esetén?)
2021.04.22.
2021.04.22. 16:00

Norvégia

3 régiója vörös (Oslo, Rogaland,
Viken), 1 zöld (Troms og
Finnmark), az ország többi része
narancssárga.

Az adott ország
rendezvénytartási
szabályozásának utolsó
frissítési dátuma

2021.04.22

A saját otthonban tartott privát összejöveteleken maximum 5 vendég
vehet részt. Privát összejövetelek esetén legfeljebb 10 vendég tartózkodhat
beltéren, kültéren legfeljebb 20 résztvevő. A nyilvános helyiségekben
történő rendezvényeken legfeljebb 10 ember tartózkodhat beltéren és 200
fő kültéren nem fix ülőhelyek esetében, fix ülőhelyek esetében viszont a
közönség száma 100 fő lehet beltéri és 600 fő kültéri helyszín esetében. A
beltéri temetési szertartáson maximum 50 fő vehet részt.

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

2021.04.22

Az összejövetelek méretére vonatkozó általános korlátozás jelenleg 20 fő,
amely a 2015-ben vagy az azelőtt született valamennyi személyre érvényes.
Művészeti, színházi és egyéb kulturális előadások alkalmával maximum 50
fő tartózkodhat a színpadon, a leültetett vendégek számát pedig 100 főben
https://www.covid.is/subkorlátozták. A vallási egyesületek eseményeire maximum 30 fő engedhető categories/what-is-ban-on-public-events
be, míg temetéseken maximum 100 fő vehet részt. A temetések és hasonló
szertartások utáni fogadásokon megengedett maximális létszám 20 főre
korlátozódik.

Az országba lépést megelőzően maximum 72 órával készült negatív
eredményű PCR-tesztet kell bemutatni az izlandi határ átlépésekor. Minden
Izlandra érkező, izlandi bejelentett lakcímmel nem rendelkező személynek
két koronavírus tesztnek kell alávetnie magát beutazáskor. A beutazó
személyek első tesztje a megérkezéskor történik, a második azt követően öt
nappal egy beutazáskor megjelölt tesztközpontban. A két teszt között a
beutazóknak 5-6 napig karanténban (Magyarországról utazás esetén
hatósági karanténban) kell tartózkodniuk. A hatósági karantén díját április 11től a beutazó köteles megfizetni (10 000 ISK/nap). A karantén letöltésének
helyét 2021. április 01-től csak akkor választhatja meg a beutazó, ha nem
sötétvörös besorolású országból utazik Izlandra. Magyarország sötétvörös
besorolású, így a Magyarországról beutazók kötelesek hatósági karanténba
vonulni. Kivételek: a nemzetközi repülőtér terminálját nem elhagyó
átutazók; nemzetközi személy- és áruszállításban Izlandon regisztráltan
résztvevők; a beutazást megelőzően átestek a COVID-19 fertőzésen (hitelt
érdemlően bizonyítható) és akik nemzetközi oltási könyvvel igazolják, hogy
megkapták a koronavírus elleni védőoltást.

2021.04.22

2021. február 4-től Szerbiába a beutazás korlátozás nélkül megengedett a
Magyarországról érkezők számára.

2021.04.22

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Szerbia

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

2021. február 4-től Szerbiába a beutazás korlátozás nélkül megengedett a
Magyarországról érkezők számára.

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Részletesebb információ

Korlátozás nélküli beutazás
lehetséges a 3 zöld megyéből.

Az ország teljes területe
narancssárga.

India

Rendezvénytartási szabályozások

Beutazási tilalom van érvényben, amely alól csak néhány meghatározott
kivétellel lehet mentesülni. A beutazónak hitelt érdemlő COVID-19 PCR-teszt
vagy antigén gyorsteszt teszteredménnyel kell igazolnia, hogy nem fertőzött.
Az ezt igazoló teszt akkor elfogadható, ha maximum 24 órával készült az
országba lépést megelőzően, illetve légiközlekedés igénybevétele esetén a
repülőgép felszállását 24 órával megelőzően. Az országba utazást
megelőzően végzett tesztelés mellett a vörös besorolású országokból
érkezőkre kötelező tesztelés vonatkozik az országba lépést követően is.
Beutazáskor a repülőtéren vagy egyéb határátkelőhelyen köteles annak
alávetnie magát a beutazó és annak eredményét a helyszínen köteles
megvárni. A beutazó karanténkötelezettsége természetesen a teszt
eredményétől függetlenül fennál. Pozitív gyors antigénteszt esetén a
személynek az érkezéstől számított 24 órán belül PCR-vizsgálatot kell
végeznie. Ez a követelmény nem vonatkozik a norvégokra, a Norvégiában
élő emberekre, a tranzitszemélyekre vagy azokra, akik munkavállalás
céljából gyakran lépik át a határt Svédországból és Finnországból. A
teszteredmény felmutatásának kötelezettsége alól mentesülnek azok is, akik
két hétnél nem régebbi dokumentációval igazolni tudják, hogy a covid-19
fertőzésen az utazást megelőző hat hónapban átestek. A karantén
időtartama főszabályként tíz nap. Április 29-től letöltése csak államilag
kijelölt karanténhotelben lehetséges, amennyiben az országba utazó hitelt
érdemlően nem igazolja, hogy Norvégiába az alábbi okok valamelyike miatt
lép be: munkavállalási céllal (munkáltató erről szóló norvég vagy angol
nyelvű igazolása szükséges); saját kiskorú gyermekkel kapcsolattartás
céljából vagy gyermek születése miatt; súlyos egészségügyi helyzete miatt
utazó; temetésen részvétel miatt.

Izland

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

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

Beutazási tilalom van érvényben, amely alól csak néhány meghatározott
kivétellel lehet mentesülni. A beutazónak hitelt érdemlő COVID-19 PCR-teszt
vagy antigén gyorsteszt teszteredménnyel kell igazolnia, hogy nem fertőzött.
Az ezt igazoló teszt akkor elfogadható, ha maximum 24 órával készült az
országba lépést megelőzően, illetve légiközlekedés igénybevétele esetén a
repülőgép felszállását 24 órával megelőzően. Az országba utazást megelőzően
végzett tesztelés mellett a vörös besorolású országokból érkezőkre kötelező
tesztelés vonatkozik az országba lépést követően is. Beutazáskor a
repülőtéren vagy egyéb határátkelőhelyen köteles annak alávetnie magát a
beutazó és annak eredményét a helyszínen köteles megvárni. A beutazó
karanténkötelezettsége természetesen a teszt eredményétől függetlenül
fennál. Pozitív gyors antigénteszt esetén a személynek az érkezéstől számított
24 órán belül PCR-vizsgálatot kell végeznie. Ez a követelmény nem vonatkozik
a norvégokra, a Norvégiában élő emberekre, a tranzitszemélyekre vagy
azokra, akik munkavállalás céljából gyakran lépik át a határt Svédországból és
Finnországból. A teszteredmény felmutatásának kötelezettsége alól
mentesülnek azok is, akik két hétnél nem régebbi dokumentációval igazolni
tudják, hogy a covid-19 fertőzésen az utazást megelőző hat hónapban átestek.
A karantén időtartama főszabályként tíz nap. Április 29-től letöltése csak
államilag kijelölt karanténhotelben lehetséges, amennyiben az országba utazó
hitelt érdemlően nem igazolja, hogy Norvégiába az alábbi okok valamelyike
miatt lép be: munkavállalási céllal (munkáltató erről szóló norvég vagy angol
nyelvű igazolása szükséges); saját kiskorú gyermekkel kapcsolattartás céljából
vagy gyermek születése miatt; súlyos egészségügyi helyzete miatt utazó;
temetésen részvétel miatt.
Az országba lépést megelőzően maximum 72 órával készült negatív
eredményű PCR-tesztet kell bemutatni az izlandi határ átlépésekor. Minden
Izlandra érkező, izlandi bejelentett lakcímmel nem rendelkező személynek két
koronavírus tesztnek kell alávetnie magát beutazáskor. A beutazó személyek
első tesztje a megérkezéskor történik, a második azt követően öt nappal egy
beutazáskor megjelölt tesztközpontban. A két teszt között a beutazóknak 5-6
napig karanténban (Magyarországról utazás esetén hatósági karanténban) kell
tartózkodniuk. A hatósági karantén díját április 11-től a beutazó köteles
megfizetni (10 000 ISK/nap). A karantén letöltésének helyét 2021. április 1-től
csak akkor választhatja meg a beutazó, ha nem sötétvörös besorolású
országból utazik Izlandra. Magyarország sötétvörös besorolású, így a
Magyarországról beutazók kötelesek hatósági karanténba vonulni. Kivételek: a
nemzetközi repülőtér terminálját nem elhagyó átutazók; nemzetközi személyés áruszállításban Izlandon regisztráltan résztvevők; a beutazást megelőzően
átestek a COVID-19 fertőzésen (hitelt érdemlően bizonyítható) és akik
nemzetközi oltási könyvvel igazolják, hogy megkapták a koronavírus elleni
védőoltást.

Egyesült Arab
Emírségek

Magyarországról való kiutazás

2021.04.22

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

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

2021.04.22

2021.04.22

2021.04.22

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Rendkívül gyorsan változó beutazási szabályok, amik emírségenként
különbözőek!

Rendkívül gyorsan változó beutazási szabályok, amik emírségenként
különbözőek!

2021.04.22

A szabályok emírségenként különbözőek lehetnek.

https://www.northstarmeetingsgroup.co
m/coronavirus-countries-citiesreopening-COVID-19-new-cases

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

A 2021. február 23-ától érvényes, az indiai belépést szabályozó rendelet
szerint minden Indiába beutazást tervezőnek az utazás megkezdése előtt
kötelező módon nyilatkoznia kell az egészségi állapotáról. A nyilatkozatot (Self
Declaration Form) elektronikusan kell kitölteni és feltölteni az Újdelhi
Repülőtér honlapján keresztül jóváhagyásra az indiai hatóságok irányába. A
nyilatkozat benyújtásakor egy, az indulás előtt legfeljebb 72 órával készített és
negatív eredményű koronavírus tesztről készült igazolást is be kell nyújtani.
Minden beutazó érkezéskor kötelező egészségi állapotfelmérésen esik át, az
egészségügyi hatóság az ellenőrzés során minden beérkező utastól
koronavírus tesztet vesz. A szövetségi szintű szabályozás szerint a negatív
teszteredmény esetén az utas mentesül a karanténkötelezettség alól (14 nap).
A járvány terjedésének megtörése és az egészségügyi ellátórendszer
átszervezése érdekében járványügyi zárlatot vezetettek be Delhiben április 26áig. Maharashtra kormányának döntése értelmében április 14. este 8 órától
május 1. reggel 7 óráig tagállam-szerte, így Mumbaiban is járványügyi
korlátozások (lockdown) vannak érvényben.

A 2021. február 23-ától érvényes, az indiai belépést szabályozó rendelet
szerint minden Indiába beutazást tervezőnek az utazás megkezdése előtt
kötelező módon nyilatkoznia kell az egészségi állapotáról. A nyilatkozatot
(Self Declaration Form) elektronikusan kell kitölteni és feltölteni az Újdelhi
Repülőtér honlapján keresztül jóváhagyásra az indiai hatóságok irányába. A
nyilatkozat benyújtásakor egy, az indulás előtt legfeljebb 72 órával készített
és negatív eredményű koronavírus tesztről készült igazolást is be kell
nyújtani. Minden beutazó érkezéskor kötelező egészségi állapotfelmérésen
esik át, az egészségügyi hatóság az ellenőrzés során minden beérkező
utastól koronavírus tesztet vesz. A szövetségi szintű szabályozás szerint a
negatív teszteredmény esetén az utas mentesül a karanténkötelezettség alól
(14 nap). A járvány terjedésének megtörése és az egészségügyi
ellátórendszer átszervezése érdekében járványügyi zárlatot vezetettek be
Delhiben április 26-áig. Maharashtra kormányának döntése értelmében
április 14. este 8 órától május 1. reggel 7 óráig tagállam-szerte, így
Mumbaiban is járványügyi korlátozások (lockdown) vannak érvényben. A
jelenlegi járványügyi helyzetben semmilyen indokkal nem javasolt indiai
utazás megkezdése tekintettel arra, hogy nem biztosított az egészségügyi
ellátás elérhetősége, illetve a fertőzés kockázata pedig igen magas.
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Az ország még viszonylag zárva tartja a határait, a szabályok és a
korlátozások akár városonként is különbözőek lehetnek.

https://economictimes.indiatimes.com/n
ews/india/karnataka-govt-prohibitsreligious-events-limits-indoor-marriagesto-100people/articleshow/82105609.cms

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

Minden 5 éven felüli, Kanadába légi úton beutazónak - kiindulási állomásától
függetlenül - 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztről szóló igazolást kell
bemutatnia a Kanadába induló repülőjáratra történő felszállás előtt. A
negatív teszt igazolása a felszálláshoz és a beléptetéshez szükséges, nem
érinti a Kanadába történő beutazást követően előírt 14 napos házi karanténkötelezettséget, azaz a negatív PCR- teszt ellenére is karanténba kell vonulni
a külföldről beutazóknak. A Kanadába történő belépést követően újabb PCRteszt elvégzése válik kötelezővé, melynek eredményét az utasnak egy kijelölt
hotelben kell megvárnia, tehát nem folytathatja útját Kanada más városaiba
sem. A teszteredmények közlése várhatóan 3 napot vesz igénybe, ezalatt a
szállás költségeit az utasnak kell fizetni. Ezenfelül, csak bizonyos
kategóriákba tartozó utazók léphetnek be Kanadába (az üzleti célú beutazás
Kanadába nem számít kivételesen engedélyezhető beutazási oknak).
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A rendezvényszabályozások tartománytól függően eltérőek lehetnek.

http://www.bccdc.ca/healthinfo/diseases-conditions/covid-19/eventplanning

2021.03.25

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Külföldi állampolgároknak a teszt elvégzésének helye szerinti országban
A Kínai Népköztársaság területére történő visszatérés feltétele a repülőgépre
található kínai külképviselettől szükséges igényelnie konzuli tanúsítványt (a
történő beszállást megelőző 48 órán belül elvégzett és negatív eredményt
negatív teszt eredményének bemutatását követően). Tanúsítvány hiányában
produkáló PCR teszt és IgM antitest (vénás) vérvizsgálat, illetve az elvégzett
a légitársaság az érintett beszállását megtagadja. Az üzleti célú kínai
vizsgálatok helye szerint kínai nagykövetség által kiállított igazolás beszerzése.
vízummal beutazókra az általános belépési feltételek és karanténelőírások
Karanténkötelezettség tartományonként változó, legalább 14 nap, maximum
vonatkoznak. Üzleti utazás esetén kínai vízumért folyamodni a kínai
28 nap. A karanténidőszak időtartamát csökkenteni nem lehet, annak letöltése
nagykövetségeken/konzulátusokon lehet. Ezenfelül, általános beléptetési
alól mentesítést kérni nem lehet.
tilalom van érvényben külföldiekre vonatkozóan, bizonyos kivételekkel.
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Nincs konkrét tájékoztatás

n.a. (egyedi példák vannak)

-

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Az USA-ba történő utazáskor minden külföldről légiközlekedéssel érkező 2
évnél idősebb utasnak, már a felszálláskor rendelkeznie kell negatív COVID-19
teszt dokumentációval (papír, vagy elektronikus alapú).Az indulást megelőző 3
napon belüli teszt az elfogadott, vagy amennyiben valaki a fertőzésen már
átesett, úgy arra vonatkozóan szükséges igazolás és egy orvosi dokumentáció Biden elnök 2021.01.25-én kelt elnöki rendelete alapján továbbra is tilos a
arra nézve, hogy utazásra alkalmas. (A légitársaságok szabják meg a részletes
Schengen övezetből, így hazánkból is a beutazás az Egyesült Államok
szabályokat az elkészült tesztekkel kapcsolatban.) Megérkezést követően
területére. Kivételt jelentenek az Egyesült Államokbeli állampolgárok, azok
teljes otthoni izoláció szükséges, 3-5 napon belül tesztelés javasolt, ezzel
házastársa és a 21. életévét betöltött, nem házas Egyesült Államokbeli
együtt is 7 napos az otthontartózkodás. Biden elnök 2021.01.25-én kelt elnöki
állampolgárok szülője, testvére, gondozója, valamint az üzleti célból
rendelete alapján továbbra is tilos a Schengen övezetből, így hazánkból is a
beutazók.
beutazás az Egyesült Államok területére. Kivételt jelentenek az Egyesült
Államokbeli állampolgárok, azok házastársa és a 21. életévét betöltött, nem
házas Egyesült Államokbeli állampolgárok szülője, testvére, gondozója,
valamint az üzleti célból beutazók.
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Államonként változnak a szabályok, 2021.04.21-én frissített cikk alapján a
linken elérhetőek a legfrissebb információk.

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

2021.04.21

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Az Oroszországi Föderáció jelentősen korlátozta a határain való átkelést, csak
a jogszabályokban meghatározott kategóriákba tartozó utazók be- és
kiléptetése engedélyezett (pl. nemzetközi fuvarozásban részt vevők, hivatalos
célból utazók /előzetes bejelentés alapján/, szerződött sportolók, magasan
MO egyelőre piros kategória, az utazás nem engedélyezett. Meghatározott
kvalifikált szakember státusszal rendelkezők /külön engedéllyel/, letelepedési kategóriákba tartozó utazók be- és kiléptetése engedélyezett (pl. nemzetközi
engedély birtokában, ill. közvetlen családtag látogatása, egészségügyi kezelés,
fuvarozásban részt vevők, hivatalos célból utazók /előzetes bejelentés
családtag ápolása-temetése céljából stb.) A külföldi állampolgároknak az
alapján/).
Oroszországba történő belépéskor, valamint tranzitálás esetén is három
naptári napnál nem régebben elvégzett PCR-teszt negatív eredményéről szóló
igazolással kell rendelkezniük.
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Konkrét létszámkorlátozás egyelőre nincsen, azonban egyes joghatóságok
korlátozhatják a nagy összejöveteleket és a tömeges eseményeket.
Területenként változó szabályok lehetnek érvényben.

https://ru.usembassy.gov/covid-19information/
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BUD CB frissítés ECDC szín szerinti besorolás, Magyarországra való beutazás *** Magyarországra való beutazás lehetséges-e. (Mi történik az adott országba
(Magyarország engedi-e)
való visszaérkezés esetén?)
2021.04.22.
2021.04.22. 16:00

Kanada

Kína

Egyesült Államok
(USA)

Oroszország

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem, üzleti vagy diplomáciai út
esetén 10 napos karatén
kötelezettség

Kanada beutazási tilalma minden külföldi állampolgárra vonatkozik, kivéve a
kanadai állampolgárok és az állandó tartózkodási joggal rendelkező személyek
(permanent resident) utazhatnak be. Minden 5 éven felüli, Kanadába légi úton
beutazónak - kiindulási állomásától függetlenül - 72 óránál nem régebbi
negatív PCR-tesztről szóló igazolást kell bemutatnia a Kanadába induló
repülőjáratra történő felszállás előtt. A negatív teszt igazolása a felszálláshoz
és a beléptetéshez szükséges, nem érinti a Kanadába történő beutazást
követően előírt 14 napos házi karantén-kötelezettséget, azaz a negatív PCRteszt ellenére is karanténba kell vonulni a külföldről beutazóknak. A Kanadába
történő belépést követően újabb PCR-teszt elvégzése válik kötelezővé,
melynek eredményét az utasnak egy kijelölt hotelben kell megvárnia, tehát
nem folytathatja útját Kanada más városaiba sem. A teszteredmények közlése
várhatóan 3 napot vesz igénybe, ezalatt a szállás költségeit az utasnak kell
fizetni.

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
Sötét 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 150 és 500 között van.
A 14 napos kumulált koronavírus-esetbejelentési arány 100 000 személyből legalább 500.
Nem áll rendelkezésre elegendő információ, vagy a vizsgálati arány legfeljebb 300.
AzECDCrendszeresen frissíti és rendelkezésre bocsátja a forrásadatokat.

