
TÁJÉKOZTATÓ 
 

Utazási feltételek az Olaszországba utazók részére 
 
 

Magyar állampolgárok számára Magyarországról Olaszországba történő beutazás 

jelenleg érvényben lévő feltételei az alábbiakban olvashatók (az információk az 

aktuális vírushelyzet függvényében változhatnak). 

Az elutazás előtt:  

2022. január 31. napjáig a Magyarországról az alábbi feltételek együttes teljesítése 
mellett léphetnek be Olaszországba:  

- Az utazó rendelkezzen uniós zöldigazolvánnyal (Green Pass), amely az alábbi 
kategóriák egyikébe esik: 

• oltási igazolvány, mely igazolja, hogy az oltás Európai Gyógyszerügynökség 
(EMA) vagy az olasz hatóság által elismert oltóanyaggal (Comirnaty-Pfizer, 
Moderna-Spikevax, Vaxzevria-AstraZeneca, Janssen-Johnson&Johnson) 
történt és a teljes oltási ciklus lezárultát követően (valamennyi előírt dózis 
beadásra került) 14 nap már eltelt. Az oltáson alapuló Green Pass 
érvényességét Olaszország az utolsó dózis beadásától számított 9 hónapig 
ismeri el. 

• gyógyultsági igazolvány, melynek birtokosa gyógyult és a fertőzést igazoló első 
teszttől 180 nap még nem telt el. 

• az első adag vakcina beadását, vagy a teljes oltási ciklus lezárultát (ideértve a 
harmadik dózis beadását is) követően lezajlott fertőzés következtében kiállított 
gyógyultsági igazolvány. 

Olaszország elismeri azt a Green Passt is, amely igazolja, hogy birtokosa az EMA által 
nem engedélyezett vakcinával végzett elsődleges oltási ciklus után harmadikként 
felvett egy EMA által engedélyezett m-RNS-vakcinát. Egyenértékűnek számít az az 
igazolvány is, amely valamennyi, a Green Pass kiállításához szükséges adatot 
tartalmazza (pl. Japán, Kanada, USA, Izrael által kiállított védettségi igazolvány). 

A Green Pass (ideértve a tesztigazolványt is) a következő felületen, illetve telefonos 
alkalmazáson keresztül érhető el: https://www.eeszt.gov.hu/hu/unios-digitalis-covid-
igazolvany                                                                                 

- Az utazó rendelkezzen negatív koronavírus teszttel (24 óránál nem régebbi AG-
antigén gyorsteszt, vagy 48 óránál nem régebbi PCR teszt). Az oltatlan személyek 
negatív teszt birtokában is 5 napos karanténkötelezettség alá esnek. Olaszországba 
beutazáskor - függetlenül attól, hogy a szülő rendelkezik-e Green Pass igazolvánnyal 
- a tesztkötelezettség a kiskorúakat 6 éves kortól terheli. 

- Minden beutazó nagykorú személy köteles a következő hivatkozáson található 
elektronikus adatlapot, dPLF-et (Digital Passenger Locator Form) kitölteni a 
beutazás előtt: https://app.euplf.eu/#/                                                                                                             

https://www.eeszt.gov.hu/hu/unios-digitalis-covid-igazolvany
https://www.eeszt.gov.hu/hu/unios-digitalis-covid-igazolvany
https://app.euplf.eu/#/%20


Amennyiben erre nincs lehetősége, az adatlap papír alapon is bemutatható az 
ellenőrzés alkalmával. A kiskorúakra vonatkozó nyilatkozat a szülői adatlapon tehető 
meg. A nyilatkozat kitöltésében kérhetik munkatársaink segítségét. A kitöltést 
követően az utazó 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.  

- 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. 

- 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 Olaszországba történő belépés megfelelő Green Pass hiányában negatív 
teszttel, csak karanténkötelezettség mellett lehetséges. 

A 6 éven aluli gyermekek mentesülnek az AG/PCR teszt elvégzésének 
kötelezettsége alól. 6 éves kor felett a 18. életév betöltéséig valamennyi 
beutazóra egységesen, a korábbi felsorolásnak megfelelő szabályok 
vonatkoznak. 2021. december 16-tól 2022. január 31-ig. 6 éven felüli kiskorúak 
részére általánosan előírt a tesztkötelezettség, függetlenül attól, hogy valamilyen 
jogcímen rendelkeznek-e uniós zöldigazolvánnyal (Green Pass). A 6 éven aluli kiskorú 
minden esetben, a 6. életévét betöltött kiskorú teszt birtokában mentesül a 
karanténkötelezettség alól, amennyiben szülője teljesíti a karanténmentes beutazás 
feltételeit.  

Az olaszországi tranzitálás privát járművel 36 óra időtartamig a járványügyi előírásokra 

való tekintet nélkül lehetséges.  

A repülőtéri tranzitzóna elhagyása esetén az olaszországi beutazási és kiutazási 

szabályok irányadók.  

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. 

• Belföldi használatnál 12 éves kor fölött kérik a Green Passt.  A belföldön 
érvényes további szabályokról az olaszországi külképviseletek honlapján 
tájékozódhat: https://milano.mfa.gov.hu/page/covid-19-aktualis-informaciok 

• A hatályos járványügyi jogszabály Olaszország egészét a koronavírus járvány 
súlyossága alapján zónákra osztja (legsúlyosabb vörös, közepesen súlyos 
narancssárga, mérsékelten súlyos sárga, korlátozásmentes fehér zóna). A 
régiók beosztását az olasz egészségügyi tárca kéthetente vizsgálja felül. A 

https://milano.mfa.gov.hu/page/covid-19-aktualis-informaciok


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, valamint a tartományok adott 

szabályai szerint utcán is kötelező a maszkviselés.         

• Az aktuális járványügyi előírások befolyásolhatják a szállodák egyes 

szolgáltatásainak, létesítményeinek igénybevételét, melyek a járványügyi 

helyzettől függően előzetes bejelentés nélkül is változhatnak. 

• 2021. szeptember 1-től a vonatkozó rendelet kizárólag az EMA által elfogadott 

oltóanyagokon alapuló Green Pass, a betegségen való átesettségen alapuló 

Green Pass, vagy a 24 órán belül elvégzett antigén gyors teszt, illetve a 48 órán 

belül elvégzett PCR teszt eredmény, vagy ezzel egyenértékű igazolás 

bemutatásához köti az alábbi személyszállító eszközök igénybevételét (belföldi 

Green Pass feltételek teljesítése): 

• repülőgépekre való felszálláshoz, 
• tartományok között ingázó hajók és kompok használata esetén, 
• az Intercity vonatok és gyorsvonatok használata esetén, 
• távolsági buszjáratokra történő felszálláshoz, 
• a vezetővel együtt bérelt autóbuszszolgáltatások igénybevétele esetén.  

A fenti szabály értelmezése és alkalmazása utaztató társaságok (légitársaság, 
hajózási társaság, stb.) és állomások (repterek, kikötők, stb.) szerint változhat, ezért 
mindenképpen szükséges az adott utaztató társasággal és állomással egyeztetni az 
érvényes szabályokról. Eltérő információig a fenti szabály tekintendő érvényesnek. 

A fenti közlekedési eszközök igénybevételére vonatkozó feltételrendszer nem írja fölül 
a célország beutazási feltételeit, így indokolt a célország beutazási szabályainak 
alapos áttanulmányozása is! 

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 vagy 48 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.  

• Olaszországból kiutazáskor a repülőtéri biztonsági ellenőrzésnél 
(vasútállomásra belépéskor) 12 éves kor fölött kérhetik a GreenPasst, 
egyebekben a célország beutazási szabályai határozzák meg a teszt 
szükségességét. 

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


• 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 

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. december 22.  
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