Tájékoztató a Nagy-Britanniába utazók részére
2021. október 1-től az kizárólag érvényes útlevéllel lehet beutazni az Egyesült
Királyságba. A személyazonosító igazolványokat a továbbiakban csak azoktól
fogadják el érvényes úti okmányként, akik letelepedett (settled) vagy előzetesen
letelepedett (pre-settled) státusszal rendelkeznek az Egyesült Királyságban. További
információkért és kivételekért javasolt a gov.uk oldal felkeresése.
Magyar állampolgárok számára a Magyarországról Nagy-Britanniába történő beutazás
jelenleg érvényben lévő feltételei az alábbiak. Az információk az aktuális vírushelyzet
függvényében változhatnak.
Előírások a beutazáshoz
•

2021. október 4-ig az országokat piros, sárga és zöld kategóriába sorolják
(jelzőlámpa-rendszer), és az egyes színkategóriákhoz különböző szintű
beutazási korlátozásokat kapcsolnak. Magyarország jelenleg a sárga
kategóriába tartozik és a beutazás feltételei az alábbiak:
Mindenkinek rendelkeznie kell:
o 72 óránál nem régebbi negatív angol, francia vagy spanyol nyelven
kiállított COVID-PCR vagy -antigén teszttel
o a beutazás előtti teszten felül a teljes védettséggel* rendelkezőknek 1
darab tesztet (PCR) kell megrendelniük, amit a beutazást követő 2.
napon kell elvégezni (amennyiben 2 napnál rövidebb ideig tartózkodik az
országban, úgy a kinti tesztet nem kell elvégeztetni)
o a teljes védettséggel NEM rendelkezőknek meg kell rendelniük
további 2 darab COVID- tesztet (PCR), amelyeket a beutazást követő 10
napos házi karantén 2. és 8. napján kell majd elvégezni.
https://www.find-travel-test-provider.service.gov.uk/test-type
o Minden utazónak visszaigazolt PLF regisztrációval kell rendelkeznie,
melyet az indulás előtti 48 órában az alábbi oldalon tehet meg:
https://provide-journey-contactdetails.homeoffice.gov.uk/passengerLocatorFormUserAccountHolderQuestion

Az online regisztráció megtörténtének visszaigazolását – akár
mobiltelefonról – legkésőbb a belépésnél be kell tudni mutatni, de már a
légitársaság is kérheti. A valótlan adatok közlését pénzbüntetéssel
és/vagy akár börtönbüntetéssel is szankcionálhatják a brit hatóságok. Az
online regisztrációs kötelezettség alól a kiskorúak sem mentesülnek, de
a szülő akár a saját regisztrációjában is megadhatja a vele együtt utazó
kiskorúra vonatkozó információkat.
*Teljes védettséggel rendelkezik az, aki:
o az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott valamely
vakcinából mindkét dózist megkapta,
o az Egyesült Királyságba való érkezés és az utolsó dózis beadása között
legalább 14 nap eltelt,
o EU Digitális COVID Igazolvánnyal (EU DCC) tudja bizonyítani a teljes
beoltottságát a légitársaságok, illetve a kompjáratokat és vonatokat

üzemeltető társaságok számára (vagyis a légitársaságok felelőssége
ellenőrizni az uniós oltási igazolványt).
A fentiek alapján az oltottsághoz kapcsolódó könnyítések a Sinopharm és
Sputnik V vakcinákkal beoltottakra nem vonatkoznak.
•

2021. október 4-én hajnali 4 órától a nem piros országból (pl. Magyarországról)
Angliába érkezőknek – ha teljes védettséggel* rendelkeznek – a
továbbiakban nem kell indulás előtti tesztet végeztetni. Október végétől (a
pontos dátumot nem tették egyelőre közzé) egyúttal az érkezés utáni 2. napi
kötelező tesztet antigén teszttel (gyorsteszt) is teljesíthetik majd ezen
személyek. Skócia esetében a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján
a teljes védettséggel rendelkező személyek számára is kötelező marad az
indulás előtt 72 órán belül elvégzett teszt, továbbá a 2. napi PCR teszt.

Előírások a hazautazáshoz
•
•

A légitársaságok az indulást megelőző 72 óránál nem régebbi negatív COVID19
PCR teszthez, valamint sebészeti, vagy FFP2-es maszk viseléséhez köthetik
az utazást.
Magyarországra érkezéskor a magyar állampolgárok számára a hazai
jogszabályok érvényesek: jelenleg az illetékes magyar hatóságok által kiállított
érvényes védettségi igazolvány és érvényes személyazonosító igazolvány
birtokában a magyar állampolgárok, 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 COVID19
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-allampolgarokmagyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19jarvany-miatt

A beutazási szabályok az aktuális járványügyi helyzettől függően változhatnak!
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/europa-utazasi-tanacsok?nagy-britannia
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
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