BUD CB frissítés ECDC szín szerinti besorolás, Magyarországra való beutazás *** Magyarországra való beutazás lehetséges-e. (Mi történik az adott országba
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Ausztria

Belgium

Az ország teljes területe
narancssárga, kivéve egy
tartományt (Salzburg), amely
zöld.

Az ország teljes területe vörös.

Magyarországról való kiutazás

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Az Ausztriába történő belépéshez 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt
Az Ausztriába történő belépéshez 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt
vagy 48 óránál nem régebbi negatív antigén teszt szükséges kivéve, ha a
vagy 48 óránál nem régebbi negatív antigén teszt szükséges kivéve, ha a
beutazó a beutazási rendeletnek megfelelően angol vagy német nyelven
beutazó a beutazási rendeletnek megfelelően angol vagy német nyelven
igazolni tudja, hogy a COVID-19 betegségen 6 hónapon belül átesett (ez egy 3 igazolni tudja, hogy a COVID-19 betegségen 6 hónapon belül átesett (ez egy
hónapon belüli antitest teszttel is igazolható). Vagy ha igazolni tudja, hogy a 3 hónapon belüli antitest teszttel is igazolható). Vagy ha igazolni tudja, hogy
rendelet I. mellékletében szereplő oltással (Pfizer, AstraZeneca, Johnson and a rendelet I. mellékletében szereplő oltással (Pfizer, AstraZeneca, Johnson
Johnson, Moderna, Sinopharm) beoltották. Karanténkötelezettség
and Johnson, Moderna, Sinopharm) beoltották. Karanténkötelezettség
Magyarországról történő beutazás esetén nincs.
Magyarországról történő beutazás esetén nincs.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Belgium 2021. május 31-től Magyarország egész területét a narancssárga
utazási kategóriába sorolja. Az átsorolással megszűnt a Magyarországról
Belgiumba beutazókra vonatkozó negatív PCR-teszt kötelezettség, ugyanakkor
a Passanger Locator Form-ot továbbra is ki kell tölteniük a beutazóknak. A
belga hatóságok a PLF-ben közölt adatok alapján a karantént, illetve a
beutazás utáni tesztkötelezettséget a továbbiakban is elrendelhetik.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Bulgáriában a kormány 2021. július 31-ig meghosszabbította a „sürgősségi
Bulgáriában a kormány 2021. július 31-ig meghosszabbította a „sürgősségi
járványhelyzetet”. A magyar állampolgárok a jogszabályban meghatározott
járványhelyzetet”. A magyar állampolgárok a jogszabályban meghatározott
három lehetőség egyikének teljesülése mellett karanténmentesen
három lehetőség egyikének teljesülése mellett karanténmentesen léphetnek
léphetnek be Bulgária területére: 1) COVID-19 elleni oltást igazoló
be Bulgária területére: 1) COVID-19 elleni oltást igazoló dokumentummal vagy
dokumentummal vagy 2) A COVID-19 fertőzésből való kigyógyulást
2) A COVID-19 fertőzésből való kigyógyulást alátámasztó dokumentummal
alátámasztó dokumentummal vagy 3) 72 óránál nem régebben, hivatalos
vagy 3) 72 óránál nem régebben, hivatalos szerv által kiállított negatív PCRszerv által kiállított negatív PCR-teszttel, vagy 48 óránál nem régebben,
teszttel, vagy 48 óránál nem régebben, hivatalos szerv által kiállított antigén
hivatalos szerv által kiállított antigén gyorsteszttel. Bolgár tartózkodási
gyorsteszttel. Bolgár tartózkodási engedéllyel rendelkező magyar
engedéllyel rendelkező magyar állampolgárok, 10 napos karantén vállalása
állampolgárok, 10 napos karantén vállalása esetén beléphetnek az országba.
esetén beléphetnek az országba.

Belgium 2021. május 31-től Magyarország egész területét a narancssárga
utazási kategóriába sorolja. Az átsorolással megszűnt a Magyarországról
Belgiumba beutazókra vonatkozó negatív PCR-teszt kötelezettség,
ugyanakkor a Passanger Locator Form-ot továbbra is ki kell tölteniük a
beutazóknak. A belga hatóságok a PLF-ben közölt adatok alapján a
karantént, illetve a beutazás utáni tesztkötelezettséget a továbbiakban is
elrendelhetik.

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

Rendezvénytartási szabályozások

Részletesebb információ

Az adott ország
rendezvénytartási
szabályozásának utolsó
frissítési dátuma

2021.06.17

Ausztriában ülőhellyel rendelkező beltéri helyszínen maximum 1500 fő,
kültéren maximum 3000 fő vehet részt egy eseményen. Ülőhelyek nélküli
helyszíneken ez a létszám egyaránt 50 fő. A maximális kihasználtság nem
https://www.vienna.convention.at/en/e
haladhatja meg az 75%-ot. Legalább 1 méteres távolságot kell tartani, vagy
vent-planning/covid-19/update-meetings
az meghatározott ülőhelyeket szabadon kell hagyni. Az egész rendezvény
alatt (bel- és kültéren) FFP2 maszk viselése és a belépéskor a tesztelés
kötelező.

2021.06.17

2021.06.17

Belgiumban a sportversenyek és sportedzések, rendezvények, kulturális és
egyéb előadások, kongresszusok megengedett nézőszáma beltéren az
ültetett helyek kapacitásának maximum 75%-a, de maximum 200 fő,
kültéren maximum 400 fő.

2021.06.17

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

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

Bulgária

Ciprus

Csehország

Dánia

Az ország teljes területe
narancssárga.

Az ország teljes területe
narancssárga.

Az ország teljes területe
narancssárga.

Az ország teljes területe vörös,
kivéve Syddanmark narancssárga
régiót.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

2021.06.17

Bulgáriában a beltéri csoportos események a helyszín kapacitásának 50%os kihasználtsága mellett rendezhetők meg.

2021.06.17

Ciprus területén a privát rendezvények létszámkorlátját 10-ről 20 főre
emelték. Ezenkívül a konferencia- és vásárhelyszínek, kaszinók, színházak,
előadóművészeti létesítmények és hasonló helyszínek 50%-os kapacitás
kihasználtság mellett folytathatják tevékenységüket.

Csehországban a szabadtéri rendezvények legfeljebb 2000 főig rendezhetők
meg, míg a beltéri rendezvények létszáma nem haladhatja meg az 1000 főt.
A helyszínek befogadóképességük 50%-áig működhetnek. Kongresszusokon
és konferenciákon legfeljebb 250 fő vehet részt, feltéve, hogy a fedett tér
kapacitásának maximum 50%-át használják. A fent említett események és
helyszínek látogatóinak maszkot kell viselniük, vagy negatív koronavírustesztet, oltási bizonyítványt vagy a COVID-19-en való átesettségről szóló
dokumentumot kell bemutatniuk.

A Ciprusra történő utazáshoz a ciprusi kormány 2020. június 9-én létrehozta a
„Cyprus Flight Pass” elektronikus platformot, amelyen a beutazáshoz
szükséges adatlapot az utazás megkezdése előtti 48 órában elektronikusan
kell kitölteni. A szigetre utazók így kapják meg az úgynevezett „flight pass”-t,
amely az országba való belépéshez szükséges és amelyet a kiindulási
országban, a repülőgépbe való beszálláskor is be kell mutatni. Továbbá 2021.
június 6-tól Magyarország állampolgárai korlátozás nélkül léphetnek be
Ciprusra a két ország közötti, a védettségi igazolványok kölcsönös
elismerésére vonatkozó megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek
az oltottságot igazoló magyar illetékes hatóság által kiállított érvényes
védettségi igazolvánnyal, valamint az oltások időpontját és a vakcina típusát
igazoló oltási igazolással.

A Ciprusra történő utazáshoz a ciprusi kormány 2020. június 9-én létrehozta
a „Cyprus Flight Pass” elektronikus platformot, amelyen a beutazáshoz
szükséges adatlapot az utazás megkezdése előtti 48 órában elektronikusan
kell kitölteni. A szigetre utazók így kapják meg az úgynevezett „flight pass”-t,
amely az országba való belépéshez szükséges és amelyet a kiindulási
országban, a repülőgépbe való beszálláskor is be kell mutatni. Továbbá
2021. június 6-tól Magyarország állampolgárai korlátozás nélkül léphetnek
be Ciprusra a két ország közötti, a védettségi igazolványok kölcsönös
elismerésére vonatkozó megállapodás értelmében, amennyiben
rendelkeznek az oltottságot igazoló magyar illetékes hatóság által kiállított
érvényes védettségi igazolvánnyal, valamint az oltások időpontját és a
vakcina típusát igazoló oltási igazolással.

Mivel Magyarország narancssárga kategóriába tartozik, ezért a Csehországba
való belépéshez 72 óránál nem régebbi negatív PCR vagy 24 óránál nem
régebbi antigén tesztre van szükség. Karantén és újabb teszt helyben nem
szükséges. 2021. május 15-től Magyarország állampolgárai korlátozás (teszt,
karantén) nélkül léphetnek be Csehországba a két ország közötti
megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek az oltottságot igazoló,
magyar illetékes hatóság által kiállított érvényes védettségi igazolvánnyal.

Mivel Magyarország narancssárga kategóriába tartozik, ezért a
Csehországba való belépéshez 72 óránál nem régebbi negatív PCR vagy 24
óránál nem régebbi antigén tesztre van szükség. Karantén és újabb teszt
helyben nem szükséges. 2021. május 15-től Magyarország állampolgárai
korlátozás (teszt, karantén) nélkül léphetnek be Csehországba a két ország
közötti megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek az oltottságot
igazoló, magyar illetékes hatóság által kiállított érvényes védettségi
igazolvánnyal.
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2021. május 1-től, a citrom- vagy narancssárga besorolás alá eső
EU/Schengeni tagállamban állandó lakóhellyel rendelkező, és teljes
védettséget élvező személyek, korlátozás, - azaz teszt- és
karanténkötelezettség, valamint alapos indok megléte - nélkül, beutazhatnak
Dániába. Az oltással kialakult védettséget azon személyek esetében ismerik el
a dán a hatóságok, akik az EMA által elfogadott vakcina egyikéből megkapták a
szükséges számú oltást, és azóta legalább 14 nap, de kevesebb mint 180 nap
telt el. Tehát a védettséget egyelőre azoknál ismerik el, akik az EU és a
Schengeni térség valamely államában állandó lakóhellyel rendelkeznek és az
oltásokat is ezen tagállamok egyikében kapta meg az illető. A védettséggel
nem rendelkezőknek 48 óránál nem régebbi negatív koronavírustesztet kell
felmutatniuk. A belépést követően pedig 10 napos karanténba kell vonulniuk,
amely a egy a 4. nap után elvégzett PCR teszt negatív eredményével oldható
fel.

2021. május 1-től, a citrom- vagy narancssárga besorolás alá eső
EU/Schengeni tagállamban állandó lakóhellyel rendelkező, és teljes
védettséget élvező személyek, korlátozás, - azaz teszt- és
karanténkötelezettség, valamint alapos indok megléte - nélkül,
beutazhatnak Dániába. Az oltással kialakult védettséget azon személyek
esetében ismerik el a dán a hatóságok, akik az EMA által elfogadott vakcina
egyikéből megkapták a szükséges számú oltást, és azóta legalább 14 nap, de
kevesebb mint 180 nap telt el. Tehát a védettséget egyelőre azoknál ismerik
el, akik az EU és a Schengeni térség valamely államában állandó lakóhellyel
rendelkeznek és az oltásokat is ezen tagállamok egyikében kapta meg az
illető. A védettséggel nem rendelkezőknek 48 óránál nem régebbi negatív
koronavírustesztet kell felmutatniuk. A belépést követően pedig 10 napos
karanténba kell vonulniuk, amely a egy a 4. nap után elvégzett PCR teszt
negatív eredményével oldható fel.

2021.06.17

Dániában a beltéri rendezvényeken maximum 100 fő, szabadtéri
eseményeken pedig maximum 500 fő vehet részt.

https://www.garda.com/crisis24/newsalerts/435531/bulgaria-authorities-torequire-all-arrivals-to-present-negativecovid-19-test-from-jan-29-and-extendthe-state-of-emergency-until-april-30update-20

https://crisis24.garda.com/insightsintelligence/intelligence/riskalerts/wip10011878138/cyprusauthorities-ease-domestic-covid-19restrictions-june-1-update-37

2021.06.17
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https://www.visitczechrepublic.com/enUS/926179fc-1601-4cf8-b2010b33b3878f08/page/covid-19
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/eur
opa-utazasi-tanacsok?cseh-koztarsasag

2021.06.17

https://www.osu.eu/24712/the-latestcovid-19-related-news/
https://en.coronasmitte.dk/rules-andregulations/national-measures/eventsandgatherings?__cf_chl_captcha_tk__=c471

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

Az ország teljes területe
narancssárga.

Rendezvénytartási szabályozások

Részletesebb információ

Az adott ország
rendezvénytartási
szabályozásának utolsó
frissítési dátuma

2021. május 24-től a Magyarországról Észtországba utazók esetében
(amennyiben a beutazást megelőzően legalább 14 napig Magyarországon
vagy más, alacsony fertőzöttségű országban tartózkodtak) megszűnt a
karanténkötelezettség. A mindkét dózissal beoltottak az oltást követő egy
évben mentesülnek a karanténkötelezettség alól, amennyiben alacsony
fertőzöttségű országból utaznak be Észtországba.

2021.06.17

Észtországban beltéri rendezvényeken maximum 600 fő, szabadtéri
eseményeken legfeljebb 1000 fő vehet részt. A rendezvény befejezési
időpontjára vonatkozó korlátozások megszűntek.

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

2021.06.17

2021.06.17

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

https://valtioneuvosto.fi/en/informationon-coronavirus/current-restrictions
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Franciaországban a rendezvényeken maximum 1000 fő vehet részt,
védettségi igazolvánnyal rendelkező résztvevők esetében azonban akár
5000 fő. Az egyes helyszínek kapacitás korlátozásai eltérőek.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Tesztet csak a Finnair járatokkal érkezőknek, valamint a komppal külföldről
Tesztet csak a Finnair járatokkal érkezőknek, valamint a komppal külföldről
Finnországba érkezőknek szükséges felmutatniuk. (A Finnair légitársaság a
Finnországba érkezőknek szükséges felmutatniuk. (A Finnair légitársaság a
Finnországba utazó 12 év feletti személyektől az induláskor negatív
Finnországba utazó 12 év feletti személyektől az induláskor negatív
koronateszt eredményt kér.) Aki nem tud negatív teszteredményt bemutatni,
koronateszt eredményt kér.) Aki nem tud negatív teszteredményt
azt tesztelésre kötelezhetik. A tesztelési kötelezettség alól mentesülnek: akik
bemutatni, azt tesztelésre kötelezhetik. A tesztelési kötelezettség alól
72 óránál nem régebbi negatív teszttel rendelkeznek, akik 6 hónapon belül mentesülnek: akik 72 óránál nem régebbi negatív teszttel rendelkeznek, akik
átestek és kigyógyultak a COVID-19 fertőzésből és ezt hivatalos
6 hónapon belül átestek és kigyógyultak a COVID-19 fertőzésből és ezt
dokumentummal tudják bizonyítani, a reptéri tranzitutasok, a cargo sofőrök és
hivatalos dokumentummal tudják bizonyítani, a reptéri tranzitutasok, a
a logisztikai szakemberek feladatuk ellátása során. Általánosságban a beutazót
cargo sofőrök és a logisztikai szakemberek feladatuk ellátása során.
kérik, hogy 14 napra vonuljon önkéntes karanténba. A karanténból előbb
Általánosságban a beutazót kérik, hogy 14 napra vonuljon önkéntes
kijöhet, ha kettő – minimum 72 óra eltéréssel végzett – koronavírus
karanténba. A karanténból előbb kijöhet, ha kettő – minimum 72 óra
tesztjének eredménye negatív.
eltéréssel végzett – koronavírus tesztjének eredménye negatív.

Két régiója narancssárga
(Helsinki-Uusimaa, Etelä-Suomi),
az ország többi része zöld.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Franciaország

1 régiója zöld (Mayotte), 1
régiója sötétvörös (Guyane), 7
régiója narancssárga (Grand Est,
Bretagne, Nouvelle-Aquitaine,
Occitanie, Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Corse, Martinique), az
ország többi része vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Hollandia

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

2021. május 24-től a Magyarországról Észtországba utazók esetében
(amennyiben a beutazást megelőzően legalább 14 napig Magyarországon vagy
más, alacsony fertőzöttségű országban tartózkodtak) megszűnt a
karanténkötelezettség. A mindkét dózissal beoltottak az oltást követő egy
évben mentesülnek a karanténkötelezettség alól, amennyiben alacsony
fertőzöttségű országból utaznak be Észtországba.

Finnország

Görögország

Magyarországról való kiutazás

Franciaországba való beutazás esetén 2021. június 9-től az EU-ból vagy
schengeni társult országokból származó, teljesen beoltott személyekre nem
vonatkoznak tesztelési vagy karanténkötelezettség.

Franciaországba való beutazás esetén 2021. június 9-től az EU-ból vagy
schengeni társult országokból származó, teljesen beoltott személyekre nem
vonatkoznak tesztelési vagy karanténkötelezettség.

3 régiója (Attiki, Dytiki
Makedonia, Thessalia) vörös, az
ország többi része narancssárga.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

A Görögországba érkezőknek a beutazástól számított 72 óránál nem régebbi
A Görögországba érkezőknek a beutazástól számított 72 óránál nem régebbi
negatív PCR tesztet kell bemutatniuk, amennyiben nem rendelkeznek oltási
negatív PCR tesztet kell bemutatniuk, amennyiben nem rendelkeznek oltási
igazolvánnyal. Csak azon személyek utazhatnak be karanténkötelezettség
igazolvánnyal. Csak azon személyek utazhatnak be karanténkötelezettség
nélkül Görögországba, akik a beoltottságukat okmánnyal igazolják (a
nélkül Görögországba, akik a beoltottságukat okmánnyal igazolják (a második
második oltás beadása után el kell telnie 14 napnak ahhoz, hogy elfogadják
oltás beadása után el kell telnie 14 napnak ahhoz, hogy elfogadják az oltási
az oltási igazolványt), vagy 72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet
igazolványt), vagy 72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet mutatnak be. Az
mutatnak be. Az utazás megkezdése előtt minimum 24 órával
utazás megkezdése előtt minimum 24 órával Görögországba belépőnek
Görögországba belépőnek kötelező a Passenger Locator Form (PLF)
kötelező a Passenger Locator Form (PLF) kitöltése.
kitöltése.

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Hollandia kormánya 2021. június 4-től Magyarországot sárga kategóriába
Hollandia kormánya 2021. június 4-től Magyarországot sárga kategóriába
sorolta. Ennek értelmében a Magyarországról Hollandiába történő beutazást sorolta. Ennek értelmében a Magyarországról Hollandiába történő beutazást
követően nincs szükség negatív koronavírus-teszt felmutatására, és nem kell követően nincs szükség negatív koronavírus-teszt felmutatására, és nem kell
karanténba vonulni sem..
karanténba vonulni sem.

https://www.gouvernement.fr/en/coron
avirus-covid-19
2021.06.17
https://en.convention.parisinfo.com/late
st-news/information-events-coronaviruscovid
https://gr.usembassy.gov/covid-19information/

2021.06.17

Görögországban a színházakban és a kulturális helyszíneken ültetett
rendezvények szervezhetők. A helyszínek 50%-os befogadóképességgel
működhetnek, és minden második ülőhelyet szabadon kell hagyni. A
túlzsúfoltság elkerülése és a helyszín fertőtlenítése érdekében a
rendezvények alatt nem lehetnek szünetek.

2021.06.17

Hollandiában ismét engedélyezettek az előre meghatározott hellyel
rendelkező rendezvények akár beltéren, akár kültéren. Szintén lehet
demonstrációkat, találkozókat és összejöveteleket, valamint piacokat
tartani. Minden rendezvénynek és összejövetelnek figyelembe kell vennie a
helyi szabályokat és követelményeket, például az engedélyeket.

https://globalmonitoring.com/gm/page/events/epide
mic0001942.ugWbZWZFtsIc.html?lang=en

2021.06.03

https://business.gov.nl/corona/situation
s/rules-for-tourism-businesses-andevents/
2021.06.17

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

Horvátország

Az ország teljes területe
narancssárga, kivéve egy régiót
(Sjeverna Hrvatska), amely vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

2021. május 6-tól Magyarország állampolgárai korlátozás (teszt, karantén)
2021. május 6-tól Magyarország állampolgárai korlátozás (teszt, karantén)
nélkül léphetnek be Horvátországba a két ország közötti megállapodás
nélkül léphetnek be Horvátországba a két ország közötti megállapodás
értelmében, amennyiben rendelkeznek az oltottságot igazoló, magyar
értelmében, amennyiben rendelkeznek az oltottságot igazoló, magyar
illetékes hatóság által kiállított érvényes védettségi igazolvánnyal. A
illetékes hatóság által kiállított érvényes védettségi igazolvánnyal. A
beutazáskor be kell mutatni a védettséget igazoló plasztikkártyát és a
beutazáskor be kell mutatni a védettséget igazoló plasztikkártyát és a
papíralapú oltási igazolványt, amelyen az oltási dátum szerepel. 2021. június
papíralapú oltási igazolványt, amelyen az oltási dátum szerepel. 2021. június 22-tól a belépés már egy oltással is lehetséges, Pfizer/BioNTech-, a Modernatól a belépés már egy oltással is lehetséges, Pfizer/BioNTech-, a Moderna- és a
és a Szputnyik V vakcina első dózisa után legalább 22 nappal, azonban nem
Szputnyik V vakcina első dózisa után legalább 22 nappal, azonban nem
haladhatja meg az oltástól számított 42 napot. Ezzel szemben az
haladhatja meg az oltástól számított 42 napot. Ezzel szemben az AstraZeneca
AstraZeneca oltás első adagjától szintén 22 napnak kell eltelnie, de nem
oltás első adagjától szintén 22 napnak kell eltelnie, de nem haladhatja meg a
haladhatja meg a 84 napot. Az összes többi vakcina esetében csak két
84 napot. Az összes többi vakcina esetében csak két dózissal lehet
dózissal lehet korlátozások nélkül beutazni az országba, a második dózis
korlátozások nélkül beutazni az országba, a második dózis felvételétől pedig
felvételétől pedig 14 napnak kell eltelnie. A beutazó, oltási igazolással nem
14 napnak kell eltelnie. A beutazó, oltási igazolással nem rendelkező magyar
rendelkező magyar állampolgárok három módon léphetnek be az országba:
állampolgárok három módon léphetnek be az országba: 1) A mintavételtől
1) A mintavételtől számított 72 óránál nem régebbi, negatív PCR teszt vagy
számított 72 óránál nem régebbi, negatív PCR teszt vagy 48 óránál nem
48 óránál nem régebbi az EU-által elfogadott antigén-alapú gyorsteszt
régebbi az EU-által elfogadott antigén-alapú gyorsteszt felmutatásával. 2) A
felmutatásával. 2) A határátlépést követően saját költségre tesztet készíteni
határátlépést követően saját költségre tesztet készíteni Horvátországban, a
Horvátországban, a teszt eredményig házi karanténban kell tartózkodni. 3) A
teszt eredményig házi karanténban kell tartózkodni. 3) A tesztelési
tesztelési kötelezettség alól mentesül, aki már átesett a COVID-19
kötelezettség alól mentesül, aki már átesett a COVID-19 betegségen és azt a
betegségen és azt a határátlépés idején igazolni tudja, 180 napnál nem
határátlépés idején igazolni tudja, 180 napnál nem régebbi, de az utazást
régebbi, de az utazást megelőzően legalább 11 nappal korábban kiállított
megelőzően legalább 11 nappal korábban kiállított pozitív PCR teszttel vagy
pozitív PCR teszttel vagy antigén-teszttel, vagy a fertőzésen való
antigén-teszttel, vagy a fertőzésen való átesettséget hitelt érdemlően igazoló
átesettséget hitelt érdemlően igazoló orvosi igazolással. Amennyiben a
orvosi igazolással. Amennyiben a határátlépést követően Horvátországban
határátlépést követően Horvátországban elvégzik a PCR vagy antigén-alapú
elvégzik a PCR vagy antigén-alapú gyorstesztet, úgy elegendő a teszt
gyorstesztet, úgy elegendő a teszt eredményének megérkezéséig
eredményének megérkezéséig (általánosan 48 óra) házi karanténban
(általánosan 48 óra) házi karanténban tartózkodni. Teszt hiányában 10 napos
tartózkodni. Teszt hiányában 10 napos karanténkötelezettség áll fenn.
karanténkötelezettség áll fenn.

2021.06.17

Horvátországban minden nyilvános eseménynek, összejövetelnek és
ünnepségnek, beleértve a vallási istentiszteleteket is, este tíz órakor kell
véget érnie és a résztvevők száma maximum 100 fő lehet. A legfeljebb 120
fős esküvői partikon minden vendégnek, személyzetnek és előadónak vagy
oltottnak kell lennie vagy felépült a COVID-19-ből vagy negatív vírusteszttel
kell rendelkeznie.

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

2021.06.17

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?)
2021.06.17.
2021.06.17. 16:00

Írország

Lengyelország

Lettország

Litvánia

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

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.

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.

2021.01.16-tól
érvényes

Írországban szabadtéri rendezvényeket legfeljebb 100 fő részvételével
lehet tartani. 200 fő vehet részt azokon a rendezvényeken, amelyek 5000
fős vagy annál nagyobb befogadóképességű helyszíneken kerülnek
megrendezésre.

https://www.citizensinformation.ie/en/c
ovid19/living_with_covid19_plan.html

2021.06.17

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.) 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.) 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.

2021.06.17

Lengyelországban az istentiszteleti helyek maximum 50%-os
kapacitáskihasználtsággal működhetnek. A nyilvános összejöveteleken
legfeljebb 150 fő vehet részt. A résztvevők kötelesek egymástól 1,5
méteres távolságot tartani. Vásárok, kongresszusok és konferenciák
szervezhetők, amennyiben a szervezők biztosítani tudják, hogy 15 m2enként 1 fő tartózkodhat.

https://www.gov.pl/web/coronavirus/te
mporary-limitations

2021.06.17

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

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

2021.06.17

Lettországban a keresztelőkön való részvétel a különböző háztartásokból
származó személyek számára engedélyezett, beltéren legfeljebb 10 fő,
kültéren 20 fő vehet részt. 2021. június 15-től nem korlátozzák a
házasságkötési ceremónián részt vevő beoltottak számát. A temetési
szertartásokon a különböző háztartások részt vehetnek, beltéren maximum
10 fő, kültéren maximum 20 fő. Két háztartásból legfeljebb 10 fő
találkozhat beltéren és legfeljebb 20 fő kültéren a háztartások számának
korlátozása nélkül. Nyilvános rendezvények nem engedélyezettek.

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

2021.06.17

Az ország teljes területe vörös.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

2021.06.17

Litvánia területén a beltéri rendezvényeken legfeljebb 250 résztvevő vehet
részt, a rendezvények pedig akár 50%-os befogadóképességgel is
megtarthatók. A szabadtéri rendezvényeken korlátlan számú résztvevő
vehet részt. A 6 éven felüli résztvevőknek szájmaszkot kell viselniük az
egész rendezvény alatt.

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

2021.06.17

2021.06.17

Luxemburgban a 300 főt meghaladó rendezvények tartása nem
megengedett. Minden 11 és 50 fő közötti létszámú összejövetel feltétele,
hogy az emberek maszkot viseljenek, és betartsák a legalább 2 méteres
távolságot. A CovidCheck rendszert alkalmazva 11 és 300 fő közötti
összejöveteleket is lehet tartani korlátozások nélkül. Bizonyos
eseményeken 300 főnél többen is összegyűlhetnek, de anélkül, hogy
meghaladná a rendezvény létszáma a 2000 fős maximális határértéket.
Ezenkívül előzetesen az egészségügyi igazgatósággal egy egészségügyi
protokollt is el kell fogadtatni, amely meghatározza a betartandó
egészségügyi intézkedéseket.

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

2021.06.17

Nem szolgáltattak be adatot.

7 vajdasága (Śląskie,
Wielkopolskie,
Zachodniopomorskie,
Dolnośląskie, Opolskie, Łódzkie,
Lubelskie) narancssárga, az
ország többi része zöld.

2021. március 10-től minden beutazónak 72 óránál nem régebbi negatív
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
beoltott vagy a vírusból felépült személyek, akik a diagnózist pozitív SARS-CoV2 PCR teszt vagy antigénteszt eredménnyel tudják igazolni.Litvániába a
Magyarországról érkező utasok karanténkötelezettség nélkül léphetnek be.

2021. március 10-től minden beutazónak 72 óránál nem régebbi negatív
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
beoltott vagy a vírusból felépült személyek, akik a diagnózist pozitív SARSCoV-2 PCR teszt vagy antigénteszt eredménnyel tudják igazolni. Litvániába a
Magyarországról érkező utasok karanténkötelezettség nélkül léphetnek be..

Az ország teljes területe
narancssárga.

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 zöld.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

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

Németország

1 régiója zöld (MecklenburgVorpommern), az ország többi
része narancssárga.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Az illetékes német hatóságok 2021. május 30-tól megszüntették Magyarország
Az illetékes német hatóságok 2021. május 30-tól megszüntették
rizikóterületi besorolását. Ennek eredményeképp megszűntek a
Magyarország rizikóterületi besorolását. Ennek eredményeképp megszűntek
Magyarországról Németországba beutazó személyek számára a német
a Magyarországról Németországba beutazó személyek számára a német
beutazási korlátozások (pl. előzetes regisztráció és karanténkötelezettség).
beutazási korlátozások (pl. előzetes regisztráció és karanténkötelezettség).
Kivétel a repülőgépen történő beutazás, ebben az esetben továbbra is fennáll
Kivétel a repülőgépen történő beutazás, ebben az esetben továbbra is
az előre meghatározott három igazolás valamelyikének bemutatási
fennáll az előre meghatározott három igazolás valamelyikének bemutatási
kötelezettsége a repülőgépre történő felszállás előtt.
kötelezettsége a repülőgépre történő felszállás előtt.

Luxemburg

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

2020.11.27-től
érvényes

2021.05.30-tól
érvényes

Máltán a kültéri csoportosulásokat maximum 6 főben korlátozzák nyilvános
helyeken. Magánhelyszíneken maximum 4 háztartás gyűlhet össze. Az
https://mt.usembassy.gov/covid-19esküvők megtartása az egészségügyi hatóság szabályzata szerint
information/
engedélyezett. Tömeges rendezvények további rendelkezésig nem
megengedettek.
Németországban a kulturális, szórakoztató vagy szabadidős ágazathoz
tartozó rendezvények – például koncertek, operák, színházi előadások és
táncesemények – szigorú higiéniai követelmények mellett engedélyezettek.
Zárt térben nyilvános rendezvények legfeljebb 100 fővel tarthatók. A
megengedett létszám legfeljebb 500 főre emelkedik, ha a szenátusi
adminisztráció higiéniai koncepciójának minden követelménye teljesül. Ha
tíznél többen találkoznak beltéri rendezvényeken, minden résztvevőnek be
https://www.berlin.de/corona/en/meas
kell mutatnia egy negatív a koronavírus-tesztet, a teljes oltásról (mindkét
ures/#headline_1_6
adag) vagy egy korábbi Covid-19 fertőzésről szóló igazolást. Minden
látogatónak helyet kell foglalnia a rendezvényeken. Ha a látogatók
nincsenek a helyükön, orvosi szájmaszkot kell viselniük. Szabadtéri
nyilvános rendezvények legfeljebb 500 fősek lehetnek. Ha több mint 250
ember van jelen, a tesztelés minden résztvevő számára kötelező. A
különleges ünnepségeken engedélyezett létszám 50 fő. Ezek közé tartoznak
az esküvők, keresztelők, születésnapok és temetések.

2021.06.17

2021.06.17

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?)
2021.06.17.
2021.06.17. 16:00

Olaszország

1 régiója (Molise) zöld, 1 régiója
(Calabria) vörös, az ország többi
része narancssárga.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Portugália

Az ország teljes területe
narancssárga.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Románia

Az ország teljes területe zöld.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Spanyolország

9 autonóm közössége (Galicia,
Principado de Asturias,
Cantabria, País Vasco,
Extremadura, Comunitat
Valenciana, Illes Balears, Región
de Murcia, Canarias)
narancssárga, az ország többi
része vörös.

Svédország

Nem szolgáltattak be adatot.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarországról való kiutazás

A hatályos olasz egészségügyi miniszteri rendelet speciális beutazási
A hatályos olasz egészségügyi miniszteri rendelet speciális beutazási szabályai
szabályai alapján 2021. július 30-ig az EGT tagállamokból (ideértve
alapján 2021. július 30-ig az EGT tagállamokból (ideértve Magyarországot)
Magyarországot) Olaszországba beutazó személy – függetlenül a védettségi
Olaszországba beutazó személy – függetlenül a védettségi igazolvány
igazolvány meglététől - legfeljebb 48 órával az utazás előtt elvégzett PCR
meglététől - legfeljebb 48 órával az utazás előtt elvégzett PCR vagy AG-antigén
vagy AG-antigén gyorsteszt negatív eredményének bemutatására köteles.
gyorsteszt negatív eredményének bemutatására köteles. Ennek hiányában 10
Ennek hiányában 10 napos járványügyi megfigyelés és
napos járványügyi megfigyelés és karanténkötelezettség vonatkozik rá.
karanténkötelezettség vonatkozik rá.

Portugáliába érkezőknek az indulás előtt 72 órán belül elvégzett negatív PCR Portugáliába érkezőknek az indulás előtt 72 órán belül elvégzett negatív PCR
tesztet kell bemutatniuk. Karanténkötelezettség nincs.
tesztet kell bemutatniuk. Karanténkötelezettség nincs.

Magyarország jelenleg része a zöld zónának, így teszt- és
karanténkötelezettség nélkül be lehet lépni az országba.

Magyarország jelenleg része a zöld zónának, így teszt- és
karanténkötelezettség nélkül be lehet lépni az országba.

A Spanyolországba beutazóknak formanyomtatványt kell kitölteniük az utazást
A Spanyolországba beutazóknak formanyomtatványt kell kitölteniük az
megelőzően. A Magyarországról érkezőknek emellett az alábbi igazolások
utazást megelőzően. A Magyarországról érkezőknek emellett az alábbi
egyikével kell, hogy rendelkezzenek: igazolás beoltottságról (WHO vagy az
igazolások egyikével kell, hogy rendelkezzenek: igazolás beoltottságról
EMA által elfogadott vakcina utolsó dózisának beadása napját követő 14.
(WHO vagy az EMA által elfogadott vakcina utolsó dózisának beadása napját
naptól kezdődően fogadják el érvényesnek); igazolás teszteredményről (az
követő 14. naptól kezdődően fogadják el érvényesnek); igazolás
országba érkezést megelőző 48 órán belüli); igazolás arról, hogy átesett a
teszteredményről (az országba érkezést megelőző 48 órán belüli); igazolás
COVID-19 betegségen.
arról, hogy átesett a COVID-19 betegségen.

2021. június 30-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. június 30-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.

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

Rendezvénytartási szabályozások

2021.07.30-ig
érvényes

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.

Részletesebb információ

Az adott ország
rendezvénytartási
szabályozásának utolsó
frissítési dátuma

https://www.northstarmeetingsgroup.co
m/coronavirus-countries-citiesreopening-COVID-19-new-cases
2021.06.17

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

2021.06.17

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 6 fős, kültéren és teraszokon 10 fős
társaságok ülhetnek egy asztalnál. A kültéri rendezvények csökkentett
résztvevőszám mellett engedélyezettek.

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

2021.06.17

2021.06.17

Romániában a zártkörű rendezvényeken (esküvők, keresztelők és
születésnapok) maximum 70 vendég tartózkodhat a szabadban, 50 vendég
zárt térben, vagy korlátlan számú vendég, ha a résztvevők mind be vannak
oltva.

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

2021.06.17

2021.06.17

A tartományok saját hatáskörben maguk dönthetnek a szükséges korlátozó https://konzuliszolgalat.kormany.hu/eur
intézkedésekről.
opa-utazasi-tanacsok?spanyolorszag

2021.06.17

2021.06.30-ig
érvényes

https://www.visitstockholm.com/goodSvédországban a nyilvános rendezvényeken, például színházi előadásokon,
to-know/coronavirus/
koncerteken, sporteseményeken és filmvetítéseken engedélyezett
https://www.krisinformation.se/en/haza
személyek száma az esemény típusától és helyszínétől függ. A kijelölt
rds-and-risks/disasters-andülőhely nélküli beltéri rendezvények esetében a résztvevők maximális
létszáma: 8 fő, kijelölt ülőhelyekkel: 50 fő, kijelölt ülőhely nélküli szabadtéri incidents/2020/official-information-onthe-new-coronavirus/restriktioner-ochrendezvények esetén: 100 fő, kijelölt ülőhelyekkel: 500 fő.
forbud

2021.06.17

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

Szlovákia

Szlovénia

Egyesült Királyság

Az ország teljes területe
narancssárga.

Az ország teljes területe vörös.

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

2021. június 9-től Magyarország állampolgárai korlátozás nélkül léphetnek be 2021. június 9-től Magyarország állampolgárai korlátozás nélkül léphetnek
Szlovákiába, amennyiben rendelkeznek az oltottságot igazoló, magyar illetékes be Szlovákiába, amennyiben rendelkeznek az oltottságot igazoló, magyar
hatóság által kiállított érvényes védettségi igazolvánnyal és az oltóanyag
illetékes hatóság által kiállított érvényes védettségi igazolvánnyal és az
típusát és valamennyi oltás dátumát rögzítő oltási igazolással.
oltóanyag típusát és valamennyi oltás dátumát rögzítő oltási igazolással.

2021.06.17

Szlovákiában a tömegrendezvények szervezése korlátozott létszám mellett
újra engedélyezett.

2021.06.03
https://www.visitbratislava.com/covid19news/

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

A Szlovéniába való belepésre vonatkozó hatályos jogszabályok szerint
Magyarország már nem szerepel sem a vörös, sem a sötétvörös listán.
Karanténkötelezettség nélkül lehet belépni az országba, amennyiben a belépő
igazolja, hogy a belépés előtt megszakítás nélkül legalább 5 napon keresztül
nem tartózkodott vörös vagy sötétvörös kategóriájú országban.

A Szlovéniába való belepésre vonatkozó hatályos jogszabályok szerint
Magyarország már nem szerepel sem a vörös, sem a sötétvörös listán.
Karanténkötelezettség nélkül lehet belépni az országba, amennyiben a
belépő igazolja, hogy a belépés előtt megszakítás nélkül legalább 5 napon
keresztül nem tartózkodott vörös vagy sötétvörös kategóriájú országban.

2021.06.17

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

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. Észak-Írország kivételével mindenhol megkövetelik a
karantén ideje alatt elvégzett további két covid-tesztet, így a beutazás előtti
teszttel együtt Anglia, Skócia és Wales összesen 3 tesztet kér.A beutazást
követő két teszthez a mintát a sárga jelzésű országból (beleértve
Magyarországot) beutazóknak maguknak kell levenni a házi karanténban,
amihez a tesztcsomagokat indulás előtt szükséges megrendelni.

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. Észak-Írország kivételével mindenhol megkövetelik a
karantén ideje alatt elvégzett további két covid-tesztet, így a beutazás előtti
teszttel együtt Anglia, Skócia és Wales összesen 3 tesztet kér.A beutazást
követő két teszthez a mintát a sárga jelzésű országból (beleértve
Magyarországot) beutazóknak maguknak kell levenni a házi karanténban,
amihez a tesztcsomagokat indulás előtt szükséges megrendelni.

2021.06.17

Szlovéniában a nyilvános rendezvényhelyszínek a helyhez kötött jegyek
esetén az ülőhelyek akár 75%-át is megtölthetik. (Az események továbbra is
csak azoknak látogatóknak szólnak, akiket beoltottak, teszteltek vagy
felgyógyultak a Covid-19-ből.) A rögzített ülőhelyek nélküli szabadtéri
helyszíneken a székeknek legalább egy méter távolságra kell lenniük
egymástól, míg a 1,5 méteres távolság azokra vonatkozik, akik állnak, kivéve
az egy háztartás tagjait. A zártkörű rendezvények 50 főre korlátozódnak.

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

2021.06.17
https://si.usembassy.gov/covid-19information/

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

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?)
2021.06.17.
2021.06.17. 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

https://ch.usembassy.gov/covid-19-info/

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarország 2021. május 20-tól nem szerepel a magas fertőzési kockázatú Magyarország 2021. május 20-tól nem szerepel a magas fertőzési kockázatú
országok listáján, így nem szükséges tesztet bemutatni az országból
országok listáján, így nem szükséges tesztet bemutatni az országból
érkezőknek. A légi úton érkező személyeknek azonban a légi járműbe történő
érkezőknek. A légi úton érkező személyeknek azonban a légi járműbe
beszállásnál negatív PCR tesztet kell felmutatniuk. Ez nem csak a magas
történő beszállásnál negatív PCR tesztet kell felmutatniuk. Ez nem csak a
fertőzési kockázatú országokból vagy területekről, hanem minden más
magas fertőzési kockázatú országokból vagy területekről, hanem minden
országból légi úton Svájcba utazókra is vonatkozik.
más országból légi úton Svájcba utazókra is vonatkozik.

2021.05.20-tól
érvényes

Nyilvános összejöveteleken jelenleg legfeljebb 100 fő vehet részt beltéren
és 300 fő kültéren. Zártkörű összejövetelek beltéren 30 főig, míg kültéren
50 főig engedélyezettek.

Liechtenstein

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Magyarország 2021. május 20-tól nem szerepel a magas fertőzési kockázatú Magyarország 2021. május 20-tól nem szerepel a magas fertőzési kockázatú
országok listáján, így nem szükséges tesztet bemutatni az országból
országok listáján, így nem szükséges tesztet bemutatni az országból
érkezőknek. A légi úton érkező személyeknek azonban a légi járműbe történő
érkezőknek. A légi úton érkező személyeknek azonban a légi járműbe
beszállásnál negatív PCR tesztet kell felmutatniuk. Ez nem csak a magas
történő beszállásnál negatív PCR tesztet kell felmutatniuk. Ez nem csak a
fertőzési kockázatú országokból vagy területekről, hanem minden más
magas fertőzési kockázatú országokból vagy területekről, hanem minden
országból légi úton Svájcba utazókra is vonatkozik.
más országból légi úton Svájcba utazókra is vonatkozik.

2021.05.20-tól
érvényes

Ugyanaz, mint Svájcban.

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

2021.06.17

Norvégia

1 régiója vörös (Agder), 1 régiója
zöld (Nordland), az ország többi
része narancssárga.

Korlátozás nélküli beutazás
lehetséges a 3 zöld megyéből.

Norvégiába korlátozás nélkül azok az utazók léphetnek be, akik a
Norvégiába korlátozás nélkül azok az utazók léphetnek be, akik a
Helsenorge.no-n tudják dokumentálni, hogy védettek a Covid19 ellen (teljesen
Helsenorge.no-n tudják dokumentálni, hogy védettek a Covid19 ellen
beoltott, 3-15 héttel az első vakcinaadag után, vagy akik az elmúlt 6 hónapban (teljesen beoltott, 3-15 héttel az első vakcinaadag után, vagy akik az elmúlt 6
Covid19-ben szenvedtek). Egyéb esetben a karanténidőszak 3 nap elteltével hónapban Covid19-ben szenvedtek). Egyéb esetben a karanténidőszak 3 nap
PCR-teszttel lerövidíthető.
elteltével PCR-teszttel lerövidíthető.

2021.06.17

A saját otthonban tartott privát összejöveteleken maximum 10 vendég
vehet részt. Privát összejövetelek esetén legfeljebb 20 vendég tartózkodhat
beltéren, kültéren legfeljebb 30 résztvevő. A nyilvános helyiségekben
történő rendezvényeken legfeljebb 50 ember tartózkodhat beltéren és 200
fő kültéren nem fix ülőhelyek esetében, fix ülőhelyek esetében viszont a
közönség száma 200 fő lehet beltéri és 600 fő kültéri helyszín esetében.

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

2021.06.17

Oltási igazolással vagy korábbi fertőzöttséget igazoló igazolással rendelkező
beutazó származási helytől függetlenül beutazhat Izland területére. Oltási
igazolás, illetve korábbi fertőzöttséget igazoló igazolás hiányában is
beutazhatnak Izlandra EU és EGT országok útiokmányaival rendelkezők, de
csak a járványügyi szabályok, különösen a karantén– és tesztelési
kötelezettségek szigorú betartása mellett. 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 kell tartózkodniuk.
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Izlandon a vallási, kulturális, és sporteseményeken, konferenciákon,
előadásokon és hasonló rendezvényeken legfeljebb 300 fő vehet részt,
amennyiben a vendégek 2 méterre ülnek egymástól. Minden vendégnek
https://www.covid.is/subszámozott helyen kell ülnie és meg kell adniuk a nevüket, személyazonosító categories/what-is-ban-on-public-events
számukat és telefonszámukat. Az információt két hétig meg kell őrizni.
Mindenkinek szájmaszkot kell használnia.

Azok a magyar állampolgárok, akik Magyarországon már felvették a
Azok a magyar állampolgárok, akik Magyarországon már felvették a
koronavírus elleni oltás mindkét dózisát (Astra Zeneca esetén az első oltást), koronavírus elleni oltás mindkét dózisát (Astra Zeneca esetén az első oltást),
és rendelkeznek az oltás tényét igazoló védettségi igazolvánnyal, bárhonnan és rendelkeznek az oltás tényét igazoló védettségi igazolvánnyal, bárhonnan
beutazhatnak Szerbiába, korlátozások nélkül. Azok a magyar állampolgárok, beutazhatnak Szerbiába, korlátozások nélkül. Azok a magyar állampolgárok,
akik védettségi igazolványt a koronavírusból történő igazolt felgyógyulást
akik védettségi igazolványt a koronavírusból történő igazolt felgyógyulást
követően kaptak, kizárólag Magyarországról utazhatnak be PCR-teszt nélkül. követően kaptak, kizárólag Magyarországról utazhatnak be PCR-teszt nélkül.
Külföldi kizárólag a kiindulási ország (vagy ahonnan belép Szerbiába)
Külföldi kizárólag a kiindulási ország (vagy ahonnan belép Szerbiába)
referencialaboratóriumában elvégzett, 48 óránál nem régebbi negatív PCR
referencialaboratóriumában elvégzett, 48 óránál nem régebbi negatív PCR
teszt birtokában utazhat be Szerbiába.
teszt birtokában utazhat be Szerbiába.
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Szerbiában beltéren és kültéren is 500 főig engedélyezettek a
rendezvények. Az 500 főnél nagyobb eseményekre engedélyt kell kérni a
válságkezelő csapattól.

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

2021.06.03
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A szabályok emírségenként különbözőek lehetnek.

https://www.northstarmeetingsgroup.co
m/coronavirus-countries-citiesreopening-COVID-19-new-cases
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Az ország még viszonylag zárva tartja a határait, a szabályok és a
korlátozások akár városonként is különbözőek lehetnek.

https://www.businessstandard.com/article/currentaffairs/coronavirus-lockdown-updateindia-karnataka-delhi-maharashtra-tamilnadu-uttar-pradesh-uttarakhand-knowlockdown-guidelines-rules-in-details121051000348_1.html
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Svájc

Izland

Az ország teljes területe zöld.

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Oltási igazolással vagy korábbi fertőzöttséget igazoló igazolással rendelkező
beutazó származási helytől függetlenül beutazhat Izland területére. Oltási
igazolás, illetve korábbi fertőzöttséget igazoló igazolás hiányában is
beutazhatnak Izlandra EU és EGT országok útiokmányaival rendelkezők, de
csak a járványügyi szabályok, különösen a karantén– és tesztelési
kötelezettségek szigorú betartása mellett. 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 kell
tartózkodniuk.

Szerbia

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Egyesült Arab
Emírségek

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

Rendkívül gyorsan változó beutazási szabályok, amik emírségenként
különbözőek!

Rendkívül gyorsan változó beutazási szabályok, amik emírségenként
különbözőek!

Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

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
koronavírus teszt költségét az utas köteles viselni. A szövetségi szintű
szabályozás szerint a negatív teszteredmény esetén az utas mentesül a
karanténkötelezettség alól (14 nap).

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 koronavírus teszt költségét az utas köteles viselni. A szövetségi szintű
szabályozás szerint a negatív teszteredmény esetén az utas mentesül a
karanténkötelezettség alól (14 nap).

India

Nem EU tagállam, nincs ECDC
szerinti besorolása
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https://www.swissinfo.ch/eng/covid19_coronavirus--the-situation-inswitzerland/45592192
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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, 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.

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.
Részletes információk a linken érhetőek el.

https://www.businesseventscanada.ca/i
nformation-for-planners
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Nem, kivétel: üzleti vagy
diplomáciai utazások

A Kínai Népköztársaság területére történő visszatérés feltétele a repülőgépre
történő beszállást megelőző 48 órán belül elvégzett és negatív eredményt
produkáló PCR teszt és IgM antitest (vénás) vérvizsgálat, illetve az elvégzett
vizsgálatok helye szerint kínai nagykövetség által kiállított igazolás beszerzése.
Karanténkötelezettség tartományonként változó, legalább 14 nap, maximum
28 nap. A karanténidőszak időtartamát csökkenteni nem lehet, annak letöltése
alól mentesítést kérni nem lehet. A COVID-19 vakcinával beoltott személyek
esetében is az általános szabályok érvényesek, a Kínai Népköztársaság
területére történő visszatérés esetén, és mind a tesztelési- mind a
karanténkötelezettség fennáll.

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 beszállását megtagadja. Az üzleti célú kínai
vízummal beutazókra az általános belépési feltételek és karanténelőírások
vonatkoznak. Üzleti utazás esetén kínai vízumért folyamodni a kínai
nagykövetségeken/konzulátusokon lehet. Ezenfelül, általános beléptetési
tilalom van érvényben külföldiekre vonatkozóan, bizonyos kivételekkel. A
COVID-19 vakcinával beoltott személyek esetében is az általános szabályok
érvényesek, a Kínai Népköztársaság területére történő visszatérés esetén, és
mind a tesztelési- mind a karanténkötelezettség fennáll.
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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, 2021.06.16-án frissített cikk alapján a
linken elérhetőek a legfrissebb információk.

https://www.aarp.org/politicssociety/government-elections/info2020/coronavirus-state-restrictions.html
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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 a tömeges és
nyilvános események szünetelnek. 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?)
2021.06.17.
2021.06.17. 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

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.

