
Tájékoztató Oroszországba utazók részére 
  
Magyar állampolgárok számára a Magyarországról Oroszországba történő beutazás 
jelenleg érvényben lévő feltételei az alábbiak. Az információk az aktuális vírushelyzet 
függvényében változhatnak. 
 
Előírások a beutazáshoz 

• Magyar állampolgárok közvetlen légi úton történő utazás esetén érvényes 
útiokmány, érvényes orosz beutazó vízum és 72 órán belül készített PCR-teszt 
negatív eredményéről szóló orosz vagy angol nyelvű igazolás megléte mellett 
léphetnek be Oroszország területére. 
 

• Oroszország a beutazáshoz oltási kötelezettséget nem ír elő, ugyanakkor a 
védőoltás megléte könnyítésekre nem jogosít. Jelenleg Oroszország nem 
ismeri el sem az Európai Unió Covid-igazolványát, sem a magyar védettségi 
igazolványt, sem a nemzetközi oltási igazolványt. 
 

• Az orosz tisztifőorvos rendelete alapján a külföldi állampolgároknak 2020. 
augusztus 1-jétől az Oroszországba történő belépéskor, valamint tranzitálás 
esetén is három naptári napnál nem régebben elvégzett PCR-teszt negatív 
eredményéről szóló orosz vagy angol nyelvű igazolással kell rendelkezniük. Az 
igazolást már a járatra való regisztráláskor be kell mutatni!  
 

• A PCR-teszt alól kiskorúak tekintetében sincs kivétel, azt kortól függetlenül be 
kell mutatni. 
 

Előírások Oroszországban 

 

• Az Oroszországi Föderáció szubjektumai önállóan döntenek a koronavírus 
járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedésekről. A nagyvárosokban 
jellemzően, továbbra is fennmaradt a publikus zárt helyeken és 
tömegközlekedési eszközökön előírt maszk- (esetenként kesztyű-) használat. 
 

• 2021 júliusában több közigazgatási területen bevezetésre kerültek korlátozó 
intézkedések. Az orosz oltási igazolásokat, vagy a 72 órán belüli, negatív 
eredményű PCR-teszt, vagy a fél éven belül történt koronavírusban 
megbetegedés esetén kiállított igazolásának a bemutatását kérhetik a 
szállodákban, éttermekben, színházakban és egyéb nyilvános helyen. 
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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-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/europa-utazasi-tanacsok?oroszorszag 
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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