Tájékoztató a Brazíliába utazók részére
Magyarországról Brazíliába történő beutazás jelenleg érvényben lévő feltételei
az alábbiak (az információk az aktuális vírushelyzet függvényében változhatnak).
A jelenleg érvényben lévő beutazási szabályok szerint Brazíliába légi vagy vízi
úton az a külföldi vagy brazil állampolgár léphet be, aki rendelkezik az
alábbiakkal:


Brazíliában, a WHO által vagy Magyarországon jóváhagyott oltóanyaggal
(köztük a Szputnyik és a Sinopharm) történő oltást igazoló nyomtatott vagy
elektronikus formátumú angol nyelvű oltási igazolvánnyal, amelynek kötelezően
tartalmaznia kell:
- az utas nevét;
- az oltóanyag kereskedelmi nevét, vagy gyártójának nevét;
- a gyártási számo(ka)t;
- az oltás(ok) dátumát.



Magyarországon beoltottak esetében a Brazíliába történő utazáskor elfogadott
oltások:
Comirnaty (Pfizer/Wyeth)
BionTech (Pfizer)
Coronavac (Butantan)
Janssen (Janssen-Cilag) Johnson and Johnson
Oxford/Covishield (Fiocruz és Astrazeneca)
Moderna
Sinopharm
Sinovac
COVAXIN
Covovax
Nuvaxovid
Szputnyik V









Amennyiben az illető nem Magyarországon kapta a COVID-19 elleni védőoltást,
Brazíliába az ANVISA, a WHO és az oltást beadó ország hatóságai által
elfogadott vakcinákkal lehet beutazni.
A COVID-19 fertőzésen történt átesettség igazolását nem fogadják el a teljes
átoltottság igazolására.
Brazíliában 2022. október 14-től az EU-s COVID-19 oltási igazolványt a
brazil oltási igazolvánnyal egyenértékűnek ismerik el.
Az oltási igazolvány a brazil hatóságok számára akkor elfogadható, ha az oltást
az utas a belépés előtti egy évben kapta, és az oltás felvétele után pedig már
eltelt 14 nap a belépés dátumát megelőzően. Aki egészségügyi okból nem tud
védőoltást felvenni, arról angol vagy portugál nyelvű orvosi igazolást kell
bemutatnia.
Azok az utazók, akiknek az oltás felvétele egészségügyi okokból nem
javasolt: egy erről szóló orvosi igazolás felmutatásával, ÉS az indulási

országban igénybe vett repülőjárat indulásától számított) 1 napnál nem régebbi,
negatív SARS-CoV-2 antigén teszttel, VAGY (az indulási országban igénybe
vett repülőjárat indulásától számított) 1 napnál nem régebbi, negatív RT-PCR
teszttel léphetnek be Brazíliába. A negatív teszteredménynek az indulási
országban hivatalos működési engedéllyel rendelkező egészségügyi
intézménytől vagy laboratóriumtól kell származnia. Az 1 napot az utazásnál
igénybe vett első légijáratra történő beszállástól számítják, amennyiben az
utazás során az utazó az érintett repülőterek tranzitzónáit nem hagyja el.




Oltási igazolvány VAGY annak hiányát indokló orvosi igazolás és ehhez
kapcsolódó negatív SARS-CoV-2 antigén teszt vagy negatív RT-PCR teszt
nélkül az országba való belépést a hatóságok megtagadják.
A határellenőrzésnél a belépést megtagadják, és a következő géppel
visszafordítják, továbbá polgári, eljárásjogi vagy büntetőjogi felelősségre vonást
kezdeményezhetnek azon utasok esetében:
-




akik oltatlanok, és ennek okáról nem rendelkeznek orvosi igazolással,
akik nem elfogadott formátumú oltási bizonyítványt mutatnak be,
akiket olyan vakcinával oltottak be, amely Brazíliában nem elfogadott.

A beutazáshoz a COVID-19 megbetegedésre is érvényes betegség-, balesetés poggyászbiztosítással kell rendelkezni. Javasolt a legmagasabb kategóriájú
biztosítás megkötése!
A repülőtereken és a repülőjáratokon maszk viselése kötelező! Javasolt orvosi
maszk viselése (ún. sebészeti maszkok vagy KN 95/N95 és FFP 2 azonosítójú
maszkok). A maszkot legalább 8 óránként cserélni szükséges, ezért a hosszú
utazások és a helyszíni kötelező maszkviselés miatt szíveskedjen
megfelelő mennyiségű maszkkal készülni az utazásra.

Kiskorúakra vonatkozó szabályok:





A 12 éven aluli gyermekek mentesülnek a PCR ill. antigén teszt felmutatásának
kötelezettsége alól, amennyiben minimum egy nagykorú kísérővel utaznak. A
kísérő személynek vagy személyeknek negatív PCR vagy antigén teszttel és
oltási igazolvánnyal kell rendelkezni.
Azoknak a 2 és 12 év közötti gyermekeknek, akik kísérő nélkül utaznak, a repülő
indulásától számított 24 óránál nem régebbi negatív SARS-CoV-2 antigén
tesztet, VAGY 72 óránál nem régebbi negatív RT-PCR tesztet kell felmutatniuk.
A 2 évnél fiatalabb kiskorúak RT-PCR vagy antigén teszt nélkül is beléphetnek
az országba.

Kiutazás Brazíliából:


A Brazíliából nemzetközi légi járattal történő kiutazáshoz a légitársaságok az
indulás előtt 72 órával készült negatív PCR teszt bemutatását kérhetik angol,
spanyol vagy portugál nyelven. (Az Air France és KLM légitársaság jelenleg
nem kér tesztet hazafelé.) Minden esetben javasolt megvizsgálni, hogy az adott
légitársaság milyen speciális kritérium teljesítését kéri az utasoktól az

utazásban való részvétel feltételeként. Az ország két legnagyobb nemzetközi
repülőterén Rio de Janeiro (Galeao) és Sao Paulo (Guarulhos) van PCR tesztet
készítő laboratórium, melyek elérhetőségei az alábbiak:
o https://www.einstein.br/estrutura/unidades/aeroporto-internacional-tomjobim-riogaleao
o https://www.einstein.br/estrutura/unidades/aeroporto-internacionalguarulhos-gru
Speciális szabályok a brazíliai tartózkodás alatt:
 2022 októberében, mivel a napi átlagos fertőzöttségi és halálozási számok
jelentősen csökkentek, a legtöbb szövetségi állam fővárosában már a zárt
tereken is feloldották az arcmaszkviselési kötelezettséget. Az egészségügyi
hatóságok ugyanakkor az arcmaszk további viselését javasolják a
tömegközlekedésben és az egészségügyi ellátó helyeken.
 Rio de Janeiro városában a főbb turisztikai látnivalók megtekintésénél (például
a Megváltó Krisztus szobra, a Cukorsüveg-hegy, a Maracana stadion, valamint
az éttermek, klubok, stadionok, mozik, színházak, múzeum és galériák) kérhetik
a hivatalos, nemzetközileg elfogadott oltási igazolást, melyen látható a teljes
oltás: az első és a második adag beadásának időpontja is!
Beutazás Magyarországra:
 2022. március 7-én hatályát vesztette a járványügyi készültségi időszak utazási
korlátozásairól szóló 408/2020. Korm.rendelet, ennél fogva a Magyarországra
történő beutazásra vonatkozó korlátozások is megszűntek. A magyarországi
beutazás mindenkori szabályaival kapcsolatban az ORFK határrendészeti
szervei illetékesek tájékoztatást adni. Az ORFK alábbi oldalán talál bővebb
információt: http://www.police.hu/hu/info/elerhetosegek
A jelen feltételek a vírushelyzet függvényében előzetes bejelentés nélkül változhatnak!
Kérjük, szíveskedjen az utazás lefoglalását megelőzően és azt követően is
folyamatosan tájékozódni a Konzuli Szolgálat holnapján!
Az utazás előtt, illetve alatt és után esetlegesen szükséges PCR (és egyéb) tesztek
díját, valamint a tesztelési helyszínre jutás költségét a részvételi díjak nem
tartalmazzák, azok egyénileg, a helyszínen fizetendők!
Brazília a II. biztonsági besorolási kategóriába tartozik, azaz a fokozott biztonsági
kockázatot jelentő országok listáján található.
A beutazásról, a korlátozásokról, valamint a koronavírussal kapcsolatos speciális
intézkedésekről további naprakész felvilágosítással a Konzuli Szolgálat honlapja
szolgál, melynek információi folyamatosan frissülnek:
https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/brazilia
Minden külföldre utazás esetében javasolt a konzuli védelemre történő regisztráció,
melyet az alábbi linken tehet meg az utazó:
https://konzinfo.mfa.gov.hu/regisztralja-kulfoldi-utazasat

Ajánlott a Konzinfo Utazom ingyenes mobilapplikáció letöltése az utazási tanácsok
könnyebb nyomon követése érdekében:
A KLM-Air France légitársaság folyamatosan frissülő egészségügyi szabályai a
légitársaság weboldalán követhetők figyelemmel (angol nyelven):
https://www.klm.hu/information/faq/airport-on-board
https://www.airfrance.hu/HU/en/common/page_flottante/information/engagementsanitaire.htm
A Budapest Airport Covid-19-cel kapcsolatos információi az alábbi linken érhetők el:
https://www.bud.hu/covid_19

OTP Travel Kft.
2022. november 14.

