
TÁJÉKOZTATÓ 
 

Utazási feltételek az Olaszországba utazók részére 
 
 

Magyarországról és Európai Uniós tagállamokból a beutazás lehetséges 

Olaszországba. Magyar állampolgárok számára Magyarországról Olaszországba 

történő beutazás jelenleg érvényben lévő feltételei az alábbiakban olvashatók (az 

információk az aktuális vírushelyzet függvényében változhatnak). 

Az elutazás előtt:  

2021. június 21-től Magyarországról az alábbi személyi kör léphet korlátozás nélkül 

Olaszország területére: 

• Covid-oltási igazolás (európai uniós egységes zöldigazolvány/Green Pass) 

birtokosa, amennyiben az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által elismert 

vakcina második beadását követően legalább 14 nap telt el, és az Európai Unió 

által elfogadott és 2021. július 1-től elérhető Green Pass valamennyi formai 

követelményének megfelelő, angol nyelvű igazolást tud bemutatni (QR kód 

szükséges). További hasznos információt az uniós digitális Covid-igazolványról 

itt olvashat:  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-

19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_hu 

• Azon személy, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy a COVID-19 betegségen 

esett át és a hatóságilag előírt karanténidőszakot letöltötte. 

• 48 óránál nem régebbi negatív antigén/PCR teszt birtokosai. Ehhez a belépést 

megelőző 48 órában elvégzett negatív COVID-19 PCR teszt vagy antigén teszt 

felmutatása szükséges. A 48 órát az országba történő megérkezéstől kell 

számolni. Az e-mail-ben kapott negatív teszteredményt kinyomtatott formában 

kell bemutatni a repülőtér check-in pultjánál vagy a határon. Kézzel írott, SMS-

ben kapott, digitális formában bemutatott teszteredményt nem minden esetben 

fogadnak el. A légitársaságok a budapesti utasfelvételnél kérhetnek egy 

példányt, ezért javasoljuk, hogy 2 kinyomtatott példány legyen Önöknél az 

utazáshoz (1 példányt az olaszországi repülőtéren is kérhetnek).  

• A 6 éven aluliak mentesülnek az antigén/PCR teszt elvégzésének 

kötelezettsége alól. 6 éves kor felett valamennyi beutazóra egységesen, a 

korábbi felsorolásnak megfelelő szabályok vonatkoznak. 

A fentiek igazolásához használható az európai uniós egységes zöldigazolvány, 

illetőleg bármilyen egyéb, uniós tagállami hatóság által angol, francia, spanyol vagy 

olasz nyelven kiállított papír vagy elektronikus formátumú igazolás. A fenti 

dokumentumok egyikével sem rendelkező személy olaszországi belépését 

követően 10 napos hatósági karantén és járványügyi megfigyelés alá kerül, mely 

10 nap elteltével kötelező a PCR/antigén teszt elvégzése.  



• Egyéni utazás esetén a beutazó, csoportos utazás esetén a csoport vagy 

család egy tagja a beutazás előtt köteles a következő hivatkozáson található 

elektronikus adatlapot (PLF) kitölteni: 

https://app.euplf.eu/#/form 

A nyilatkozat kitöltésében kérhetik munkatársaink segítségét. A kitöltést 

követően az utas kap egy visszaigazoló e-mailt és egy QR kódot, amelyet az 

országba érkezéskor be kell mutatnia a határellenőrzést végző hatóságoknak 

mobiltelefonja segítségével, vagy kinyomtatott formában.  

• A repülőtéren az utasokat hőmérésnek vetik alá. Amennyiben koronavírusra 

utaló tüneteket észlelnek, a légitársaságok megtagadhatják a beszállást.  

• Egyes légitársaságok további feltételekhez, például az indulást megelőző 4 

órán belüli kiegészítő antigén vagy antitestet vizsgáló teszthez, sebészeti vagy 

FFP2-es maszkviseléséhez köthetik az utazást. Az egyes légitársaságok 

szabályairól munkatársaink, illetve a légitársaságok nyújtanak bővebb 

tájékoztatást. 

• Az olaszországi tranzitálás 36 óra időtartamig korlátozásmentesen lehetséges.  

• Az utazóknak érvényes nemzetközi utasbiztosítással (BBP biztosítás) kell 
rendelkezniük, mely fedezetet nyújt a COVID-19 megbetegedés esetén a 
kórházi költségekre és egészségügyi ellátásra is. Utazásához minden esetben 
javasoljuk az útlemondási és a legmagasabb kategóriájú baleset-, betegség-, 
és poggyászbiztosítás megkötését. A bankkártyás biztosítással rendelkezők 
tájékozódjanak bankjuknál a területi hatályról és a járványra vonatkozó 
szolgáltatásokról még az utazás előtt. 

Az országba érkezéskor: 

• Az érkező utasok testhőmérsékletét ellenőrzik a repülőtéren.  

• Amennyiben fennáll a gyanúja annak, hogy COVID-19 vírussal fertőzött vagy 
ilyen fertőzöttel szoros kontaktban áll, egészségügyi vizsgálatra kötelezhetik az 
adott személyt. 

• Olaszország a pandémia miatt bevezetett szükségállapot hatályát 2021. július 
30-ig meghosszabbította. A hatályos járványügyi jogszabály Olaszország 
egészét a koronavírus járvány súlyossága alapján zónákba osztja 
(legsúlyosabb vörös, közepesen súlyos narancssárga, mérsékelten súlyos 
sárga, korlátozásmentes fehér zóna). A régiók beosztását az olasz 
egészségügyi tárca kéthetente vizsgálja felül. A régiók aktuális besorolásáról 
és az egyes régiókra vonatkozó járványügyi előírásokról kérjük a következő 
honlapon tájékozódjon:  
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCor
onavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

• A beutazási szabályok és járványügyi előírások megsértése vagy nem 

teljesítése esetén pénzbírság kiszabására kerülhet sor. 

• Az országban a közintézetekben, a múzeumokban, a vendéglátóhelyeken, az 

üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön kötelező a maszkviselés.         

• Az aktuális járványügyi előírások befolyásolhatják a szállodák egyes 

szolgáltatásainak, létesítményeinek igénybevételét, melyek a járványügyi 

helyzettől függően előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. 

 

https://app.euplf.eu/#/form
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto


A hazautazáskor és Budapestre érkezéskor: 
 

• A hazaindulás előtt a jelenleg érvényben lévő magyar szabályok szerint nem 
szükséges tesztet elvégezni, ugyanakkor az egyes légitársaságok szabályzatai 
eltérhetnek egymástól, így a légitársaságok 72 óránál nem régebbi negatív 
COVID-19 PCR teszthez, valamint az indulást megelőző 4 órán belüli kiegészítő 
antigén vagy antitestet vizsgáló teszthez, sebészeti vagy FFP2-es 
maszkviseléshez köthetik az utazást. Az egyes légitársaságok szabályairól 
munkatársaink, illetve a légitársaságok nyújtanak bővebb tájékoztatást. 
Amennyiben a visszautazáshoz szükséges a PCR teszt, úgy a beszerzéséről 
az utasnak kell a helyszínen gondoskodnia.  

• Magyarországra érkezéskor a magyar állampolgárok számára a hazai 

jogszabályok érvényesek, melyek változhatnak.  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 

Az uniós digitális Covid-igazolványról szóló rendelet 2021. július 1- jén lépett hatályba. 
Azóta az EU mindegyik országa ki tudja állítani állampolgárai és lakosai számára az 
uniós digitális Covid-igazolványt, amely az EU egész területén ellenőrizhető. Így az 
Európai Unió tagállamai, valamint az igazolványt elfogadó EGT-tagállamok biztonsági 
besorolása a II- es kategóriába, a fokozott biztonsági kockázatot jelentő országok és 
térségek közé került. 

A beutazási szabályok az aktuális járványügyi helyzettől függően előzetes értesítés 
nélkül változhatnak és légitársaságonként jelentősen eltérhetnek. Utazásuk előtt 
javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot légitársaságukkal, illetve munkatársunkkal. 
A beutazásról, a korlátozásokról, valamint a koronavírussal kapcsolatos speciális 
intézkedésekről további naprakész felvilágosítással a Konzuli Szolgálat és az Olasz 
Nagykövetség honlapja szolgál, melyek információi folyamatosan frissülnek: 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?olaszorszag 

https://ambbudapest.esteri.it/ambasciata_budapest/hu 
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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. 
 
2021. július 21.  
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