Tájékoztató a Japánba utazók részére
Magyar állampolgárok részére a Magyarországról Japánba történő turista célú beutazás
jelenleg érvényben lévő feltételei az alábbiak. (Az információk az aktuális vírushelyzet
függvényében változhatnak.)
Előírások a beutazáshoz:
 2022. szeptember 7.-től kezdődően a teljes Covid-19 elleni oltottsággal rendelkező
utazók negatív PCR teszt felmutatása nélkül utazhatnak be Japánba.
 Oltottnak számít az, aki 3 dózissal rendelkezik, és fel tud mutatni hivatalos forrástól
származó, érvényes oltási igazolást angol nyelven. A japán kormány által
elfogadott oltóanyagok:
- Pfizer
- Moderna
- AstraZeneca
- Janssen
- Covaxin
- Novavax
 Az igazolásnak tartalmaznia kell a következőket:
- teljes név és születési dátum
- a vakcina gyártójának megnevezése
- az oltás dátuma(i) és a beadott dózisok száma
- születési dátum hiányában elfogadott az útlevélszám, vagy bármely olyan
adat, amely személyazonosításra alkalmas
 Kötelező utasbiztosítást kötni, amely fedezi a Covid-19 fertőzést.
Teljes oltottsággal nem rendelkező utazók számára továbbra is szükséges beutazástól
számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt felmutatása.
Beutazásra vonatkozó előírásokról bővebben a Japán Külügyminisztérium honlapján
tájékozódhatnak: https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html#section2
Az utazáshoz szükséges útiokmányok, dokumentumok:
 Érvényes útlevél
Az útlevél érvényességének feltétele, hogy az útiokmánynak a tervezett utazás
végéig/hazaérkezésig érvényesnek kell lennie.
 Vízum
Minden Japánba utazónak szükséges a turista vízum kiváltása. Ehhez a budapesti
Japán Nagykövetségen előzetesen időpontot szükséges foglalni. Felhívjuk
utasaink figyelmét, hogy a megnövekedett ügyfélforgalom a Nagykövetségen csak
4-5 hétre előre tudnak időpontot biztosítani! Kérvényezéstől számítva további 1-2
hét a vízum kiállításának ideje. Kérjük utasainkat, hogy ezt mindenképp vegyék
figyelembe a vízumigénylés során. A vízum magyar állampolgárok számára
ingyenes.
Vízumügyintézéshez szükséges dokumentumok:
- Vízumigénylő lap
- Érvényes útlevél (legalább 2 szabad oldallal)
- Igazolványkép
- Személyazonosító igazolvány
- ERFS engedély

Kötelező regisztráció:
Minden utazónak előzetesen regisztrálnia kell a MySOS Web-en vagy a MySOS
applikáción, ahová az érvényes védettségi igazolást kell feltölteni. Ehhez ajánljuk az
Uniós Covid-igazolvány alkalmazását: https://www.eeszt.gov.hu/hu/unios-digitalis-covidigazolvany
 Fast Track: https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/en/
 MySOS Web: https://teachme.jp/111284/manuals/17089694/
 MySOS App: https://teachme.jp/111284/manuals/14631275/
Helyi járványügyi szabályok:
Minden utazónak kötelessége elfogadni és betartani a helyi járványügyi előírásokat,
amely magába foglalhatja a szájat és orrot eltakaró maszk viselését, továbbá a kezek
szükség szerinti fertőtlenítését.
2022. szeptember 7.-e óta teljes kísérettel megvalósuló utazások során engedélyezetté
vált a szabadidő és a teljes szabad napok, a csoportot kísérő idegenvezető előzetes
tájékoztatása mellett. Szabadidő és teljes napok során az idegenvezetőnek kötelessége
elérhetőnek maradnia vészhelyzet esetére. Az utazók korlátozások nélkül használhatják
a tömegközlekedési eszközöket. A foglalt szállásoktól eltérő helyen éjszakázni tilos.
Vám korlátozások:
Felhívjuk a Japánba utazó magyar állampolgárok figyelmét, hogy 2020. július 1-től az
állati eredetű termékek engedély nélküli behozatalára vonatkozóan szigorúbb büntetési
tételek léptek életbe. Naprakész tájékoztatás angol nyelven az import és export
szabályokról az alábbi linken olvasható:
https://www.customs.go.jp/english/summary/passenger.htm
A hazautazáskor és Budapestre érkezéskor:
2022. március 7.-én hatályát vesztette a járványügyi készültségi időszak utazási
korlátozásaira szóló 408/2020. Korm.rendelet, ennél fogva a Magyarországra történő
beutazásra vonatkozó korlátozások is megszűntek. https://konzinfo.mfa.gov.hu/covid-19
A beutazási szabályok az aktuális járványügyi helyzettől függően változhatnak.
A beutazásról, korlátozásokról, valamint egyéb koronavírussal kapcsolatos
intézkedésekről kérjük, kísérjék figyelemmel az utazás előtt és az utazás teljes időtartama
alatt a Konzuli Szolgálat honlapját, melynek információi folyamatosan frissülnek:
https://konzinfo.mfa.gov.hu/
Minden külföldre utazás esetén javasolt a konzuli védelemre történő regisztráció, melyet
az alábbi linken tehet meg az utazó: https://konzinfo.mfa.gov.hu/regisztralja-kulfoldiutazasat
Ajánlott a Konzinfo Utazom ingyenes mobilapplikáció letöltése az utazási tanácsok
könnyebb nyomon követése érdekében: https://konzinfo.mfa.gov.hu/megujul-konzinfoutazom-alkalmazas
A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Covid-19 járvánnyal kapcsolatos
legfrissebb információi az alábbi linken érhetők el: https://www.bud.hu/covid_19

A Japán Nagykövetség elérhetőségei:
https://www.hu.emb-japan.go.jp/itprtop_hu/index.html
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