
Tájékoztató a Brazíliába utazók részére  

 

Magyarországról Brazíliába történő beutazás jelenleg érvényben lévő feltételei 
az alábbiak (az információk az aktuális vírushelyzet függvényében változhatnak). 

 

Elutazás előtt: 
 

• Az országba nemzetközi légijárattal érkezőknek az induló járatra való 
felszállásnál egy az ottani beszállás előtt 72 órával korábban elvégzett negatív 
„RT-PCR” COVID-19 teszteredményt mutató angol, spanyol vagy portugál 
nyelvű igazolást kell bemutatniuk a járatot működtető légitársaságnak. A 
negatív teszteredménynek az indulási országban hivatalos működési 
engedéllyel rendelkező egészségügyi intézménytől vagy laboratóriumtól kell 
származnia és annak felmutatása a Brazíliába való érkezésnél feltétele 
belépésnek. A 72 órát az utazásnál igénybe vett első légijáratra történő 
beszállástól számítják, amennyiben az utazás során az utazó nem hagyja el az 
érintett repülőterek tranzit zónáit. A belépéskor az uniós oltási bizonyítványt, 
magyar védettségi igazolványt vagy oltási igazolást nem fogadják el! 

• Azok, akik már átestek a Covid-19 fertőzésen és az első tünetek megjelenése 
óta eltelt 90 napban tünetmentesek, a következő dokumentumok 
bemutatásával tudnak belépni: 2 darab PCR-teszt, amelyek között legalább 14 
nap telt el, az utolsó elvégzett teszt pedig nem lehet 72 óránál régebbi; az utolsó 
PCR-teszt után készült negatív antigénteszt; orvosi igazolás azonosítóval és 
aláírással ellátva angol, spanyol vagy portugál nyelven arról, hogy az egyén 
tünetmentes és utazásra alkalmas feltüntetve az utazás dátumát. 

• A Brazíliába érkezésnél a beutazónak egy a brazil COVID-19 járványügyi 
helyzetben elrendelt egészségügyi szabályok betartására és egészségügyi 
állapotára vonatkozó nyilatkozattal kell rendelkeznie. A nyilatkozatot a 
Brazíliába indulás előtt 72 órával ki kell tölteni és azt kinyomtatva, vagy a 
kitöltést igazoló elektronikus formában a beutazáskor fel kell mutatni. Részletek 
az alábbi linken találhatók: https://formulario.anvisa.gov.br/?lang=en  

• Nem léphetnek be az országba azok a nem brazil állampolgárságú utasok, akik 
a belépést megelőző 14 napban az Egyesült Királyságban, a Dél-Afrikai 
Köztársaságban vagy Indiában tartózkodtak, vagy onnan kívánnak beutazni. 

• Brazília nemzetközi repülőterein a csak tranzitáló utasok esetében elvileg nem 
szükséges az indulás előtti 72 órán belül elvégzett PCR teszt eredményének 
bemutatása induláskor, de erősen javasolt, mert a dinamikusan változó 
szabályok miatt kérhetik. Ebben az esetben a repülőtéri tranzitváró a tovább 
utazásig nem hagyható el.  

• A beutazáshoz a COVID-19 megbetegedésre is érvényes betegség-, baleset- 
és poggyászbiztosítással kell rendelkezni. Javasolt a legmagasabb kategóriájú 
biztosítás megkötése! 

 

Kiutazás Brazíliából: 

• 2021. februártól az európai országok többsége betiltotta a beutazást azon 

Brazíliából érkező utasok számára, akik nem rendelkeznek a járat érkezési 

https://formulario.anvisa.gov.br/
https://formulario.anvisa.gov.br/?lang=en


városa szerinti ország állampolgárságával, vagy annak tartózkodási 

engedélyével. A korlátozás az Európai Unió valamely tagállama 

állampolgárságával rendelkező olyan utasokra is vonatkozik, akik EU 

tagországba kívánnak tovább utazni (azaz nem lehetséges az ez irányú 

repülőtéri tranzit sem). 

• Ez alól a 2021. augusztus 11-i állapot szerint csak a KLM Amszterdamba, a 

TAP Lisszabonba, az Ibéria Madridba és a Lufthansa Frankfurtba érkező járatai 

a kivételek, ahol az EU állampolgárok Schengeni zóna országaiba történő 

tovább utazása engedélyezett. Ezeken az átszállóhelyeken azonban a 

tranzitáló utas a tovább utazásig nem hagyhatja el a repülőteret. Minden 

esetben javasolt megvizsgálni, hogy az adott légitársaság milyen speciális 

kritérium teljesítését kéri az utasoktól az utazásban való részvétel feltételeként.  

• A Brazíliából nemzetközi légi járattal történő kiutazáshoz a légitársaságok az 

indulás előtt 72 órával készült negatív PCR teszt bemutatását kérik angol, 

spanyol vagy portugál nyelven. Az ország két legnagyobb nemzetközi 

repülőterén Rio de Janeiro (Galeao) és Sao Paulo (Guarulhos) van ilyen PCR 

tesztet készítő laboratórium, melyek elérhetőségei az alábbiak: 

o https://www.einstein.br/estrutura/unidades/aeroporto-internacional-tom-

jobim-riogaleao  

o https://www.einstein.br/estrutura/unidades/aeroporto-internacional-

guarulhos-gru  

• A nemzetközi járatokra való felszálláshoz más az országban működő PCR 
tesztet készítő laboratórium igazolása is használható, ha azokat a fent jelzett 
nyelvek egyikén adják ki.  
 

Speciális szabályok a brazíliai tartózkodás alatt: 
 

• A nemzetközi és a belföldi repülőtereken továbbra is ellenőrzik az induló és 

érkező utasok testhőmérsékletét. A nemzetközi légitársaságok COVID-19 

negatív tesztet kérnek az utasoktól a Brazíliából Európába induló járatra való 

beszálláshoz. Belföldi repülőjáratokon nem használhatók azok a COVID-19 

védőmaszkok, melyek szeleppel vannak ellátva. Egyéb maszkok használata 

megengedett (mely változhat!). A nemzetközi járatokon csak a sebészeti és az 

FFP2/KN95 maszkok használata megengedett, textilmaszk használata nem 

engedélyezett. A maszkot legalább 8 óránként cserélni szükséges, ezért a 

hosszú utazások miatt szíveskedjen megfelelő mennyiségű maszkkal készülni. 

• Az országban a közterületeken, a tömegközlekedésben, távolsági buszokon, 

légi járatokon, továbbá a kereskedelmi és vendéglátóipari egységekben 

kötelező az arcmaszk viselete. Arcmaszkot és a kézfertőtlenítésre alkalmas 

zselés alkoholt a gyógyszertárakban és drogériákban lehet kapni. 

• COVID-19 PCR tesztet és szerológiai tesztet az ország nagyobb városainak 

laboratóriumaiban és gyógyszertáraiban el lehet végeztetni, ezek költségét 

előre ki kell fizetni. A PCR teszt eredményére olykor több mint egy napot kell 

várni az adott laboratórium leterheltségétől függően! Az esetleges 

időpontfoglalásban és transzfer szolgáltatásban készséggel segítünk külföldi 

partnerünk bevonásával. 

https://www.einstein.br/estrutura/unidades/aeroporto-internacional-tom-jobim-riogaleao
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• 2021. szeptember 15-től Rio de Janeiro és Sao Paulo városaiban a főbb 

turisztikai látnivalók megtekintése (például a Megváltó Krisztus szobra, a 

Cukorsüveg-hegy, valamint az éttermek, klubok, stadionok, mozik, színházak, 

múzeum és galériák) kizárólag a Covid-19 elleni védőoltás igazolásával 

lehetséges. A látogatók hivatalos, nemzetközileg elfogadott oltási igazolást kell, 

hogy bemutassanak, melyen látható a teljes oltás: az első és a második adag 

beadásának időpontja is. 

Beutazás Magyarországra: 

Magyar állampolgárok számára a hazai jogszabályok érvényesek, melyek 
változhatnak.  Jelenleg az illetékes magyar hatóságok által kiállított érvényes 
védettségi igazolvány, s érvényes személyazonosító igazolvány birtokában annak 
tulajdonosa, illetve a vele együtt utazó, felügyelete alá tartozó, 18 évet be nem töltött 
személyek korlátozás nélkül hazatérhetnek/beutazhatnak Magyarország területére. A 
védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőkre továbbra is 10 napos 
karanténkötelezettség vár külföldről hazatérve. A karanténkötelezettség alól mentesül, 
aki hivatalos irattal, orvosi igazolással bizonyítja, hogy az elmúlt hat hónapban átesett 
a koronavírus-fertőzésen. A karanténkötelezettség kiváltható 2 negatív COVID-19 
PCR teszttel, melyek közül az első lehet külföldön elvégzett magyar vagy angol nyelvű 
teszt is, amennyiben a schengeni térség országaiban, az Amerikai Egyesült 
Államokban vagy Kanadában készült. Más ország által készített teszt eredményét nem 
fogadják el. A második tesztet Magyarországon kell elvégeztetni. A két teszt elvégzése 
öt napon belül szükséges, az egyes tesztek között legalább 48 óra különbségnek kell 
lennie. További részletek: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-
magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-
miatt  
 
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 szükséges PCR (és egyéb) tesztek díját, valamint 
a tesztelési helyszínre jutás költségét a részvételi díjak nem tartalmazzák, azok 
egyénileg, a helyszínen fizetendők! 
 

Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 

408/2020 Korm.rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől az ország biztonsági besorolása 

az I. biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok 

listájára került.   

A beutazásról, a korlátozásokról, valamint a koronavírussal kapcsolatos speciális 

intézkedésekről további naprakész felvilágosítással a Konzuli Szolgálat honlapja 

szolgál, melynek információi folyamatosan frissülnek: 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?brazilia   

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus    

  

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?brazilia
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus


Minden külföldre utazás esetében javasolt a konzuli védelemre történő regisztráció, 

melyet az alábbi linken tehet meg az utazó: 

https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu/#!/login    

Ajánlott a Konzinfo Utazom ingyenes mobilapplikáció letöltése az utazási tanácsok 

könnyebb nyomon követése érdekében: 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/konzinfo-utazom-mobilapp  

 
OTP Travel Kft. 
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