
Tájékoztató Spanyolországba utazók részére 
 

Magyarország 2021. 06. 21-től lekerült Spanyolország a járvány szempontjából 

kockázatos beutazási országainak listájáról. A listát az egészségügyi helyzet 

függvényében hetente felülvizsgálják.  

Azok, akik a járvány szempontjából nem kockázatos országból utaznak be (jelenleg 

Magyarország is ide tartozik), a beutazáshoz kötelező formanyomtatványt kell 

kitölteniük előzetesen, azon kívül további kötelezettségük nincsen.  

Magyar állampolgárok számára a Magyarországról a Spanyolországba történő 
beutazás jelenleg érvényben lévő feltételei az alábbiak (az információk az aktuális 
vírushelyzet függvényében változhatnak): 
 
Előírások a beutazáshoz 
 
Indulás előtt: Spain Travel Health nyomtatvány kitöltése 
Minden Spanyolországba utazó turistának az elindulást megelőzően egy online 
spanyol, német, francia, vagy angol nyelvű egészségügyi nyilatkozatot kell feltöltenie 
(vagy az applikációban kitöltenie): https://www.spth.gob.es/create 
Az adatlap kitöltésének igazolására az e-mailben kapott QR kód szolgál, melyet az 
okostelefonra szükséges letölteni, vagy kinyomtatva magával vinni az utazásra és az 
induláskor a check-in pultnál, valamint az országba lépéskor kell bemutatni. 
 
Repülőtéri intézkedések az érkezéskor 
Minden érkező utas részére kötelező a maszk viselése, a fizikai távolságtartás és a 
kéz fertőtlenítése az érkezési csarnok bejáratánál.  
 
A hazautazáskor és Budapestre érkezéskor 
 
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.  

 

 

https://www.spth.gob.es/create


További részletek: 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-
magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-
miatt  

 
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://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus   
 
A beutazással kapcsolatos aktuális, részletes információk az alábbi weboldalakon 
olvashatók angol nyelven:   
https://www.spth.gob.es/faq 
 
A beutazásról, a korlátozásokról, valamint a koronavírussal kapcsolatos speciális 
intézkedésekről kérjük kövessék figyelemmel az utazás előtt és az utazás teljes 
időtartama alatt a Konzuli Szolgálat honlapját, melynek információi folyamatosan 
frissülnek: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?dominikai-koztarsasag 
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 
 
Egészségügyi előírások Spanyolországban 

• A veszélyhelyzet Spanyolország egész területén 2021. május 9-én  

megszűnt. Ezt követően a tartományok saját hatáskörben maguk dönthetnek a 

szükséges korlátozó intézkedésekről. Jelenleg valamennyi tartományban 

megszűnt az éjszakai kijárási tilalom és a tartományi határok lezárása. 

Ugyanakkor a járványhelyzet függvényében tartományon belül lehetnek 

lezárások.  

• Spanyolországban kötelező a maszkviselés minden 6 évnél idősebb személy 

számára: a közutakon, a szabadtéri helyszíneken, valamint zárt vagy fedett 

magán- és közterületeken (pl.: a tengerparti strandok területén is kötelező). 

Kivéve, akiknél a maszk viselése légzési nehézséget vált ki, egészségügyi 

okokból nem viselhetnek maszkot, vagy olyan tevékenységet végeznek, 

melynek során ellehetetlenül a maszk viselése (pl. sportolás, étkezés).  

 
OTP Travel Kft. 
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