Tájékoztató az Amerikai Egyesült Államokba utazók részére
Az Amerikai Egyesült Államok kormányának bejelentése alapján 2021. november 8tól légi úton ismét lehetséges a turista célú beutazás az USÁ-ba mindazoknak, akik
megfelelő utazási engedéllyel rendelkeznek (célnak megfelelő vízum, vagy ESTA) és
az előírt feltételeknek megfelelnek.
Magyar állampolgárok számára a Magyarországról az Amerikai Egyesült Államokba
történő beutazás jelenleg érvényben lévő feltételei az alábbiakban olvashatók (az
információk az aktuális vírushelyzet függvényében változhatnak):
Az elutazás előtt:
•

A beutazás feltétele a teljes oltottság. Teljesen oltottnak az minősül, aki vagy
az USA, vagy a WHO által elfogadott Covid-19 elleni védőoltással rendelkezik
és az oltástól számítva eltelt 14 nap. Elfogadott oltóanyagok: Janssen (1 dózisú,
USA és WHO listán is szerepel), Pfizer – BioNTech (2 dózisú, USA és WHO
listán is szerepel), Moderna (2 dózisú, USA és WHO listán is szerepel),
AstraZeneca (2 dózisú, WHO listán szerepel), Covishield (2 dózisú, WHO listán
szerepel), BIBP/Sinopharm (2 dózisú, WHO listán szerepel), Sinovac (2 dózisú,
WHO listán szerepel).
Tájékoztatjuk, hogy a vakcinák keresztezését a WHO által nem elfogadott
(pl. Sputnik) vakcina esetében nem fogadják el.
• A teljes oltottságot az alábbi dokumentumok valamelyikével szükséges
igazolni:
- elektronikus (digitális formában okostelefon-alkalmazáson keresztül QRkóddal), vagy papír alapú dokumentum QR-kóddal, vagy
- olyan COVID-19 oltási igazolás, mely nemzeti, vagy nemzetközi szinten
elismert oltóanyag szolgálató állított ki (pl. CDC oltási kártya), vagy
- az oltási kártya vagy nyilvántartás digitális fotómásolatai, hivatalos forrásból
(pl. közegészségügyi hivatal, kormányzati szerv vagy más engedélyezett
oltóanyag-szolgáltató) letöltött oltási jegyzőkönyv vagy oltási igazolás, vagy
QR-kód nélküli mobiltelefon-alkalmazás.
Valamennyi igazolásnak minimálisan tartalmaznia kell a következőket:
- a személyi azonosítókat (legalább teljes név és születési dátum), amelyek
megegyeznek az utas útlevelében vagy más úti okmányában szereplő
személyi azonosítókkal,
- a dokumentumot kiadó hivatalos forrás neve (pl. közegészségügyi hivatal,
kormányzati ügynökség vagy más engedélyezett oltóanyag-szolgáltató),
- a vakcina gyártójának megnevezését és az oltás dátuma(i)t.
• Az beutazás további feltétele az indulás előtti 72 órában levett negatív PCR
teszt.
A teljesen oltott utazónak az induláskor 3 napnál nem régebbi negatív PCR
tesztet is be kell mutatnia, vagy igazolnia szükséges, hogy átesett a
koronavírus betegségen. Átesettség esetén pozitív koronavírus teszteredmény
szükséges, amely a gép indulásától visszafelé számított 90 napon belüli ÉS ez
esetben egy orvosi igazolás is szükséges, hogy utazásra alkalmas az utazó.

•
•

Kiskorúak utazása: 18 éves kor alattiak beutazhatnak oltási igazolás nélkül is
az USA-ba, amennyiben 2 éves kor felett 1 napnál nem régebbi PCR tesztet
bemutatnak.
Egyes légitársaságok további feltételekhez, utazás előtti kötelező
regisztrációhoz, valamint sebészeti, vagy FFP2-es maszk viseléséhez köthetik
az utazást. Az egyes légitársaságok szabályairól munkatársaink, illetve a
légitársaságok nyújtanak bővebb tájékoztatást.

Az utazáshoz szükséges útiokmányok, dokumentumok:
•

Érvényes útlevél
Az utazáshoz a hazautazás dátumától számítva még legalább egy hónapig
érvényes biometrikus azonosító tárolására alkalmas (bordó) útlevél szükséges.
• ESTA-engedély
A beutazáshoz továbbra is elengedhetetlen az elektronikus beutazási engedély
(ESTA) előzetes kiváltása, mivel ennek hiánya minden esetben a beléptetés
megtagadásához és visszafordításhoz vezet. Ez nemcsak a beutazásra, de a
repülőtéri tranzitra is érvényes! Az ESTA engedély kérelmezése legalább 72
órával az indulás előtt szükséges.
Az engedély kiváltása elektronikusan történik, az alábbi címen:
ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov. Az ESTA elektronikus beutazási engedély
díjköteles. A meghatározó összegű díjat a kérelem rögzítésekor, bankkártyával
kell kifizetni. Az amerikai rendszer jelenleg a „Mastercard”, „VISA”, „American
Express” és a „Discover” emblémával ellátott bankkártyákat fogadja el.
Az OTP Travel készséggel segít az ESTA-engedélyek ügyintézésében,
melynek díja 10 000 Ft/ESTA-engedély.
Helyi járványügyi szabályok:
• Az Egyesült Államok területén a belföldi utazás egységes korlátozására nem
került sor, ugyanakkor az Egyesült Államok járványügyi hatósága továbbra is
az otthonmaradást ajánlja, és nem javasol hosszabb utakat. Az egyes
tagállamokban eltérő járványügyi szabályozások vannak érvényben.
• Bizonyos államokban beltéren kötelező a maszkviselés, ezt minden esetben
jelzik az intézmények, bevásárló helyek bejáratánál.
A hazautazáskor és Budapestre érkezéskor:
• Az USÁ-ba közlekedő légitársaságok az negatív COVID-19 PCR teszthez,
egyéb feltételekhez, valamint sebészeti, vagy FFP2-es maszk viseléséhez
köthetik az utazást. Az egyes légitársaságok szabályairól munkatársaink, illetve
a légitársaságok nyújtanak bővebb tájékoztatást. Fontos a tranzitálási
szabályok ellenőrzése is, mert a tranzitáló országoknál eltérő szabályok
lehetnek érvényben.
• 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 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-magyarallampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairola-covid-19-jarvany-miatt

A beutazási szabályok az aktuális járványügyi helyzettől függően változhatnak.
Utazásuk előtt javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot légitársaságukkal.
Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló
408/2020 Korm.rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől az ország 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/amerika
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
Az Amerikai Nagykövetség elérhetőségei:
https://hu.usembassy.gov/hu/
1054 Budapest, Szabadság tér 12.
Tel.: (36-1) 475-4400
További felmerülő kérdéseivel kapcsolatban forduljon bizalommal munkatársainkhoz!
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