Külföldiek beutazása 2021. 05.
408/2020. (VIII. 30.) Korm. rend. a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól

KÉPZÉSEINK ELŐADÓIRA ALKALMAZANDÓ ELŐÍRÁSOK
BELÉPHET AZ ORSZÁGBA:
1) magyar vagy Mo. által elismert védettségi igazolvánnyal rendelkező
2) a belépéstől számított 6 hónapon belül átesett a fertőzésen és ezt igazolja (zárójelentéssel, eü.
szolgáltató vagy hatóság által kiadott igazolás)
3) két negatív PCR-tesztje van, ebből a második tesztelésnek Mo.-on kell megtörténnie, és az elsőt a
következő államokból lehet befogadni: schengeni térség, Horvátország, USA, Kanada (magyar vagy
angol nyelvű igazolás kell!)

4) gazdasági, üzleti célból érkező KORLÁTOZÁS NÉLKÜL léphet be, ha az alábbi államok
állampolgára vagy ott 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosult
o EU-tagállamok (pl. Ausztria, Németország, Románia)
o EGT-tagállamok
o EU-tagjelölt államok
o Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
o stb
nincs karanténkötelezettség, nem kell védettségi igazolás
belépéskor igazolni kell az üzleti/gazdasági célt
(erre jó lehet „meghívólevél”, DE csatolva űrlap*- rendőrség oldaláról)
*Igazolás üzleti vagy gazdasági célú beutazáshoz - Certificate for business travellers.pdf (police.hu)

SZÁLLÁSHELY:
Gazdasági, üzleti, oktatási célból a szálláshelyen való tartózkodás védettség igazolása nélkül
megengedett, tehát a szállodák IS fogadják őket az üzleti cél igazolása esetén.

ÖSSZEGZÉS:
Az előadók „üzleti célból” érkezőnek minősülnek, így karanténkötelezettség és
védettség nélkül beléphetnek az országba, és a szálláshelyeken is fogadják őket.
HALLGATÓKRA ALKALMAZANDÓ ELŐÍRÁSOK
CSAK AZ A KÜLFÖLDI LÉPHET BE AZ ORSZÁGBA, AKI:
1) magyar vagy Mo. által elismert védettségi igazolvánnyal rendelkezik
2) a belépéstől számított 6 hónapon belül átesett a fertőzésen és ezt igazolja (zárójelentéssel, eü.
szolgáltató vagy hatóság által kiadott igazolás)
3) két negatív PCR-tesztje van, DE ebből a második tesztnek Mo.-on kell lennie, és az elsőt a
következő államokból lehet befogadni: schengeni térség, Horvátország, USA, Kanada (magyar
vagy angol nyelvű igazolás kell!) továbbá a két tesztelés között max. 5 nap telhet el
MEGJEGYZÉS: a gyakorlatban nehézséget jelenthet, hogy a 2. teszt időpontja elhúzódhat
Hallgatóként érkezőre az „üzleti, gazdasági” cél nem alkalmazható, így csak a fenti feltételekkel
léphetnek be

Beléphet rendőri szerv engedélyével szűk körben, DE a mi képzéseinken való részvétel ilyenre nem ad
alapot*
*megengedett a ”hallgatói jogviszony alapján fennálló tanulmányi kötelezettség teljesítése” okán
való beutazás, VISZONT ehhez oktatási intézmény igazolása szükséges, a WH pedig nem minősül
„oktatási intézménynek”)
Kiadhatunk persze igazolást arról, hogy a WH által szervezett …… pedagógus-képzésen vesz részt
hallgatóként a külföldi, de ennél többet nem tudunk tenni, ÉS KÉRDÉSES ennek elfogadása, mert a
beutazási lehetőség „oktatási intézmény”-ben – azaz: köznevelési vagy
felsőoktatási
intézményben – folytatott tanulmányokra szorítkozik

Budapest, 2021. május 28.

Jogszabályi melléklet
408/2020. (VIII. 30.) Korm. rend. a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól
9/B. § (1) A nem magyar állampolgár gazdasági vagy üzleti célból Magyarország területére - a (2)
bekezdés szerinti kivétellel - a magyar állampolgársággal nem rendelkezők Magyarországra történő
belépésének szabályai alcímben foglalt szabályok szerint léphet be.
(2) Ha 9/A. § (2) bekezdése szerinti államból a 9/A. § (2) bekezdése szerinti*
a) állam állampolgára vagy
b) államban 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosult személy
Magyarországra történő beutazása gazdasági vagy üzleti célú tevékenység, amelynek tényét az a) vagy b)
pont szerinti személy Magyarország területére történő belépéskor igazolja, Magyarország területére
korlátozás nélkül beléphet.”
*„9/A. § (1) A magyar állampolgár Magyarországról történő gazdasági vagy üzleti célú kiutazást követően Magyarország
területére - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - a magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai alcímben
foglalt szabályok szerint léphet be.
(2) Ha Magyarországról
a) az Európai Unió tagállamába,
b) az a) ponton kívül, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államba,
c) az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között
létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állammal azonos jogállású államba,
d) európai uniós tagjelölt államba,
e) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába vagy
f) az a)-e) ponton kívüli a külpolitikáért felelős miniszter által - a határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben meghatározott államból
történő kiutazás célja olyan gazdasági vagy üzleti célú tevékenység, amelynek tényét a magyar állampolgár Magyarországra történő
visszautazásakor igazolja, a magyar állampolgár a kiutazást követően Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.”

