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422/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet 

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

járványügyi utazási részletszabályaival kapcsolatos módosításáról 

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 

(E rendelet alkalmazásában a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik,) 

„e) a magyarországi kulturális intézmény foglalkoztatottja, ha külföldön megrendezésre kerülő 

kulturális rendezvényen fellépőként vagy technikai személyzetként való részvételét követően lép be 

Magyarország területére.” 

2. § Az R. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: 

„(1a) Az (1) bekezdés esetében – az ott meghatározottak szerint – az első, az egészségügyi szakmai 

szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatként – SARS-CoV-2 PCR tesztként – azt a 

vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az 

Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar 

vagy angol nyelvű okirattal igazolja.” 

3. § Az R. 7. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: 

„(4a) A (4) bekezdés esetében – az ott meghatározottak szerint – az első, az egészségügyi szakmai 

szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálatként – SARS-CoV-2 PCR tesztként – azt a 

vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet valamely schengeni térségbe tartozó országban, az 

Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar 

vagy angol nyelvű okirattal igazolja.” 

4. § Az R. a következő 6/A. alcímmel egészül ki: 

„6/A. Az üzleti, illetve gazdasági célú utazásra vonatkozó rendelkezések 

10/A. § (1) Ha a Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, 

amelynek tényét a magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor igazolja, a magyar 

állampolgár a kiutazást követően Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. 

(2) Ha a magyar állampolgár Magyarországra történő belépése során az (1) bekezdés szerinti indok 

igazolásának hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, a 2–4. § szerint kell eljárni. 



10/B. § (1) Ha a Magyarországra történő beutazás üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek 

tényét a nem magyar állampolgár Magyarország területére történő belépéskor igazolja, 

Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. 

(2) Ha a nem magyar állampolgár Magyarországra történő belépése során az (1) bekezdés szerinti 

indok igazolásának hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség merül fel, az 5–7. § szerint kell 

eljárni.” 

5. § Az R. 7. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép: 

„7. A sporteseményekre és a kulturális rendezvényekre történő belépés szabályai” 

6. § (1) Az R. 12. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 

(A nem magyar állampolgár) 

„d) a Magyarország területén megrendezésre kerülő kulturális rendezvény 

da) fellépője, 

db) technikai személyzetének a tagja” 

[Magyarország területére – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – beléphet, ha a Magyarországra történő 

belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás különbséggel, két alkalommal elvégzett, az 

egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt 

– eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus 

a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.] 

(2) Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Az (1) bekezdés szerinti személy – az (1) bekezdéstől eltérően – akkor is beléphet Magyarország 

területére, ha a sporteseményt, a sportrendezvényt, illetve a kulturális rendezvényt megelőző 3 

napon belül, egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris 

biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű 

okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt 

kimutatható.” 

7. § Az R. a következő 12/A. §-sal egészül ki: 

„12/A. § (1) A Magyarországon megrendezésre kerülő 

a) nemzetközi sportesemény, valamint 

b) kulturális rendezvény 

nézője (a továbbiakban együtt: néző) – a (2) és (3) bekezdésben meghatározottak szerint – 

Magyarország területére beléphet. 

(2) A néző Magyarországra történő belépése során 

a) egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek a tűrésére köteles, 



b) köteles bemutatni a nemzetközi sportesemény vagy a kulturális rendezvény megtekintésére 

feljogosító részvételi jegyet, és 

c) a belépést megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai 

szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 PCR teszt – eredményét 

tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a 

szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható. 

(3) Nem léptethető be Magyarország területére a néző, ha 

a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, 

b) a (2) bekezdés b) pontja szerint a részvételi jegyet nem mutatja be, vagy 

c) a (2) bekezdés b) pontja szerinti részvételi jegy hitelességével kapcsolatban kétség merül fel. 

(4) Az (1) bekezdés szerint Magyarország területén tartózkodó személy köteles Magyarország 

területét a belépést követő 72 órán belül elhagyni.” 

8. § Az R. 

a) 4. § (1) bekezdésében a „hogy 5” szövegrész helyébe a „hogy – az (1a) bekezdésre figyelemmel – 

5” szöveg, 

b) 7. § (4) bekezdésében a „hogy 5” szövegrész helyébe a „hogy – a (4a) bekezdésre figyelemmel – 5” 

szöveg, 

c) 13. §-ában a „sportrendezvények kapcsán” szövegrész helyébe a „sportrendezvények és kulturális 

rendezvények esetében” szöveg, 

d) 18. §-ában az „a 11. § (4) bekezdése és a 14. § (2)–(4) bekezdése” szövegrész helyébe az „a 11. § 

(4) bekezdése, a 12/A. § (2) bekezdés a) pontja, a 12/A. § (4) bekezdése és a 14. § (2)–(4) bekezdése” 

szöveg 

lép. 

9. § Hatályát veszti az R. 

a) 6. § (2) bekezdés b) pontja, 

b) 6. § (2) bekezdés h) pontjában a „sport-, kulturális, illetve” szövegrész. 

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 


