
Tájékoztató a Franciaországba utazók részére 
 

Magyar állampolgárok számára a Magyarországról Franciaországba történő beutazás, valamint 
a franciaországi tartózkodás alatt az egyes szolgáltatások igénybevételének jelenleg érvényben 
lévő feltételei az alábbiak (az információk az aktuális vírushelyzet függvényében változhatnak).  
 
Indulás előtt: teljes oltottság, vagy negatív PCR teszt, vagy átesettség igazolása 
 

• TELJES OLTOTTSÁG 12 év felett: 
2 adag Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca oltás, amennyiben az oltási igazolás bizonyítja, 
hogy a beutazásra legalább 7 nappal a második injekció után kerül sor, 
egydózisú Janssen oltás - amennyiben az oltási igazolás bizonyítja, hogy a beutazásra 
legalább 28 nappal az oltás után kerül sor, 
COVID fertőzésen átesett személyek esetében 1 db oltás szükséges, amennyiben 
az oltási igazolás bizonyítja, hogy a beutazásra legalább 2 héttel az oltást követően 
kerül sor, 
2 adag Sinopharm vagy Sinovac oltás ÉS egy harmadikként felvett Pfizer, vagy 
Moderna (ARNm), amennyiben az oltási igazolás bizonyítja, hogy a beutazásra 
legalább 7 nappal a 3. oltás beadása után kerül sor. 
A Sputnik oltás NEM elfogadott, az ezen oltás két dózisát követően felvett harmadik 
oltás (ha nem egydózisú) nem jelent megfelelő oltottságot, vagyis a beutazáshoz 2 
ARNm oltásra van szükség! 
2022. február 1 óta - az országba belépni kívánó, - tizennyolcadik életévüket 
betöltött, személyeknek ahhoz, hogy oltási ütemtervüket teljesnek ismerjék el, 
legkésőbb 270 nappal (9 hónap) az utolsó előírt adag beadását követően kapniuk 
kell egy adag kiegészítő ARNm oltást.  
A magyar védettségi igazolványt nem fogadják el: az igazolásnak tartalmaznia kell 
az oltás fajtáját és a beadások időpontját, de az EESZT oldalról letölthető Uniós 
digitális Covid-igazolvány megfelelő: https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal  
 
vagy 
 

• PCR VAGY ANTIGÉN TESZT: 
Az oltási feltételeket nem teljesítő 12 év feletti uniós beutazóknak az induláshoz 
képest 72 óránál nem régebbi negatív PCR-, vagy 48 óránál nem régebbi negatív 
antigén-tesztet kell bemutatniuk francia vagy angol nyelven induláskor a 
légitársaságnak. 
 
vagy  
 

• ÁTESETTSÉG IGAZOLÁSA: 
Azoknak, akik átestek a betegségen, felgyógyulásukról 6 hónapon belüli, de 11 napnál 
régebbi orvosi igazolást szükséges bemutatniuk (a határidők a pozitív teszt dátumától 
számítódnak). Az átesettség tényét az EESZT rendszerben 
(https://www.eeszt.gov.hu/hu/nyito-oldal) vagy a francia TousAntiCovid applikáción 
(https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr/en/) keresztül rögzíteni szükséges ahhoz, hogy a 
felgyógyultság Franciaországban is bizonyítható legyen érvényes QR kóddal! 
 



A Magyarországról történő, a fent részletezett COVID-előírásoknak megfelelő 
beutazást követően nincs szükség karanténra, azonban megbetegedés esetén a 
pozitívnak tesztelt személyek elkülönítése kötelező. A karanténkötelezettség saját 
szálláson és saját költségen teljesítendő. A tesztre egyénileg kell jelentkezni. 
 
Részletes információ angol és francia nyelven: 
https://www.interieur.gouv.fr/covid-19-international-travel  

 
A franciaországi tartózkodás alatt: szabályok a szolgáltatások igénybevételére 
 
2022. 03. 14- én új COVID-szabályok léptek életbe Franciaországban: 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
A franciaországi szolgáltatások igénybevételéhez szükséges „oltási igazolvány" (pass 
vaccinal) használatát felfüggesztették minden olyan helyen, ahol használata kötelező volt 
(szabadidős és kulturális intézmények, kereskedelmi- és vendéglátóhelyek, vásárok és 
kiállítások stb.). Az egészségügyi intézményekben történő belépéshez azonban továbbra is 
érvényben marad az „egészségügyi igazolvány" (pass sanitaire). Maszk viselése zárt térben 
nem kötelező, csak a közlekedési eszközökön és az egészségügyi intézményekben. 
 
A tartózkodásra vonatkozó szabályok bármikor változhatnak; javasolt a teljes oltottság a 
franciaországi szolgáltatások akadálymentes igénybevételéhez. 
 
A beutazási szabályok az aktuális járványügyi helyzettől függően változhatnak!  
 
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/franciaorszag 
 
A beutazási feltételekről az alábbi oldal nyújt részletes tájékoztatást:  
https://www.interieur.gouv.fr/covid-19-international-travel  
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-
voyage#from2 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  
 
Minden külföldre utazás esetében javasolt a konzuli védelemre történő regisztráció, melyet az 
alábbi linken tehet meg az utazó: 
https://konzinfo.mfa.gov.hu/minden-utazo-figyelmebe/online-adatlap-konzuli-vedelemhez  
 
Ajánlott a Konzinfo Utazom ingyenes mobilapplikáció letöltése az utazási tanácsok könnyebb 
nyomon követése érdekében: 
https://konzinfo.mfa.gov.hu/megujul-konzinfo-utazom-alkalmazas 
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