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Tájékoztatás a külföldi védettségi igazolások elfogadására vonatkozó szabályozással kapcsolatban 

 

 

A hatályos szabályozás szerint azon országok utazói, amelyekkel hazánknak kétoldalú 
megállapodása van, ugyanolyan formában jogosultak a magyarországi szolgáltatások 
igénybevételére, mint a magyar védettségi igazolvánnyal rendelkező állampolgárok. Ezen 
országok védettségi igazolásainak mintája itt érhető el: 

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/vedettsegi-igazolasok 

Hatályos szabályozás: 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet) alkalmazásában koronavírus ellen védett 
személy az, aki ezt a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet) szerinti hatósági igazolvány bemutatásával igazolja.  Ha a 
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az 
e jogot gyakorolni szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható a 
védettségi igazolvány védettséget igazoló módon történő bemutatására. 

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alkalmazásában koronavírus ellen védett személy az is, aki olyan állam 
által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország 
elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel 
egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, és a koronavírus elleni védettségét ezen állam által a 
részére kiállított koronavírus elleni védettségi igazolás bemutatásával igazolja. A védettség igazolása során az 
érintett személy a személyazonosításra alkalmas igazolványa vagy az útiokmánya bemutatására külön is 
felhívható.  

 A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM 
rendelet, továbbá a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről szóló 17/2021. (V. 22.) KKM 
rendelet alapján Magyarország jelenleg az alábbi államok által kiállított védettségi igazolásokat ismeri 
el: 

 Bahreini Királyság, 
 Cseh Köztársaság, 
 Észak-Macedón Köztársaság, 
 Georgia, 
 Horvát Köztársaság, 
 Mongólia, 
 Montenegrói Köztársaság, 
 Szerb Köztársaság, 
 Szlovén Köztársaság, 
 Török Köztársaság, 
 Románia. 
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A 288/2021. Kormányrendeletben megjelent jogszabályok értelmében az UEFA EURO 2020 
labdarúgó Európa-bajnokság, az U21-es UEFA Európa-bajnokság, valamint a magyar felnőtt 
labdarúgó válogatott mérkőzéseire nézőként, valamint a szurkolói zónába az a magyar 
állampolgársággal nem rendelkező személy is beléphet, aki a belépés idején 72 óránál nem régebbi, 
magyar vagy angol nyelven kiállított, negatív PCR-teszttel rendelkezik.  

A rendelet értelmében a szurkolói zóna területén található vendéglátó üzleteken belül a megrendelt 
ételt és italt elfogyaszthatják a zónán belül jogszerűen tartózkodó személyek. A szurkolói zónán belül 
válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást nyújtó esemény, 
valamint más rendezvény szervezhető, illetve megtartható létszámkorlátozás nélkül. 

Továbbá a rendezvények, a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, valamint a szabadidős helyszínek 
esetében a mérkőzésre érkező magyar állampolgársággal nem rendelkező személyekre a 
koronavírus ellen védett személyekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, amennyiben a 
mérkőzésre szóló érvényes, papíralapú vagy elektronikus jegyüket felmutatják. 

 

Budapest, 2021.06.02. 


