
Eljárásrend a kettős állampolgársággal rendelkező, valamint a nem magyar 
állampolgárságú hallgatók, a nem magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói 
jogviszonyban állók, valamint a munkavállalók Magyarországra történő beutazásának 

és egészségügyi vizsgálatának speciális szabályairól 

Hatályos: 2020. szeptember 8. 

I. Általános szabályok 

 
1. A hallgató a Magyarország területére történő belépést követően 24 órán belül köteles 

felvenni a kapcsolatot azon felsőoktatási intézménnyel, amelynek a hallgatója, valamint 
megjelenni az igazoláson megadott szálláshelyen. 

 
2. A felsőoktatási intézmény a külföldről történő beutazáshoz 

2.2 a magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkező 
valamennyi kettős állampolgár és nem magyar állampolgárságú hallgató részére az 
1. számú melléklet 

2.3 a nem magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonyban álló 
hallgató mobilitás (részképzés, szakmai gyakorlat vagy rövid tanulmányút) céljából 
történő beutazásához a 2. számú melléklet  

szerinti igazolást állítja ki. 

3 Az érintett hallgató nem személyes adatai (útlevél/egyéb úti okmány száma és 
állampolgársága) alapján történő azonosítása az Országos Rendőr-főkapitányság általi 
ellenőrzéséhez kialakított központi egységes elektronikus felületen kerülnek rögzítésre. 
 

II. A magyar állampolgárral azonos megítélés alá eső külföldi hallgatók 
beutazására és egészségügyi vizsgálatára vonatkozó szabályok 

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint a magyar állampolgárral azonos megítélés alá 
esik, aki rendelkezik az idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű 
tartózkodásra kiadott, érvényes Magyarország területén való tartózkodásra jogosító 
engedélyével, vagy tartózkodási engedéllyel (D-típusú vízum), és az erről szóló okmányt 
belépéskor bemutatja. 

1. Külföldről történő belépése során a hallgató egészségügyi vizsgálaton eshet át, 
amelynek tűrésére köteles. 

2. Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, az illetékes járványügyi 
hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent 
járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. 

3. Ha az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és 
a) a hallgató magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 

napra hatósági házi karanténban,  



b) a hallgató magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 
14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban, kerül 
elhelyezésre, amelynek helyéül szolgálhat kollégium/diákotthon is, amennyiben 
megfelel a hatósági házi karantén szabályainak, azaz a karanténba helyezett 
teljes elkülönítése (külön a szobához tartozó szociális blokk használatával) 
megoldható.  

4. A járványügyi hatóság a hatósági házi karanténban elhelyezett személyt nyilvántartásba 
veszi, az illetékes rendőri szerv a karantén betartását rendszeresen ellenőrzi. 

5. A karantén-kötelezettség megszegése a hallgatói jogviszony megszűnését vonja maga 
után.  

6. Amennyiben a Magyarországra történő beutazás a beiratkozás napját megelőző legalább 
14 nappal korábban történik, úgy a 14 napos hatóság által kijelölt karantén, vagy a 
hatósági házi karantén kitölthető, vagy kérelmére engedélyezett 5 napon belül legalább 
48 órás időkülönbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak 
megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 teszt – vesz részt. Az első 
SARS-CoV-2 PCR tesztként azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet 
valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban 
vagy Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű 
okirattal igazolja. A molekuláris biológiai vizsgálat megszervezésében közreműködik a 
hallgató felsőoktatási intézménye és a területileg kijelölt egészségügyi felsőoktatási 
intézmény végzi el. A mintavételi hely felkereséséhez tömegközlekedési eszközt nem 
lehet igénybe venni, előzetesen egyeztetett időpontban, maszkban kell érkezni.  

7. Ha a  két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat igazolja, hogy a hallgató 
szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a  vizsgálat időpontjában nem volt 
kimutatható, a  karantént előíró rendelkezés alól a  karantént elrendelő határozat 
kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad. 

8. A hallgató a felsőoktatási intézményben tanulmányait akkor kezdheti meg, amennyiben 
a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól a Korm. rendelet, valamint 
jelen eljárásrend alapján igazolható, hogy a 14 napos karantén-kötelezettségének eleget 
tett, vagy rendelkezik két negatív SARS-CoV-2 PCR teszttel. 

9. Amennyiben arra a hallgatónak lehetősége van, úgy javasolt a két alkalommal történő 
SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat mihamarabbi elvégzése. 

10. Ha a vizsgálatok a SARS-CoV-2 koronavírus jelenlétét mutatják ki a hallgató 
szervezetében, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje szerint kell 
eljárni. 

 

 

 

 



III. A magyar állampolgársággal nem rendelkező, nem a magyar 
állampolgárokkal azonos megítélés alá eső külföldi hallgatók beutazására és 

egészségügyi vizsgálatára vonatkozó szabályok 
 

1. Nem a magyar állampolgárral azonos megítélés alá eső hallgatónak Magyarország 
területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv kérelmére 
felmentést adhat, így Magyarország területére beléphet. 

2. A kérelmet személyesen, vagy meghatalmazott útján nyújthatja be a hallgató kizárólag 
elektronikus úton, a www.ugyintezes.police.hu internetes oldalon. Az eljárásnak nincs 
költsége. 

3. A rendőri szerv akkor engedélyezi a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés 
célja hallgatói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség 
teljesítése, és ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja. 

4. A belépés során az engedélyes hallgató egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek 
tűrésére köteles. 

5. Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, a hallgató Magyarország 
területére nem léptethető be 

6. Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, 14 napra 
járványügyi hatóság által kijelölt karanténba vagy hatósági házi karanténban kerül 
elhelyezésre, amelynek helyéül szolgálhat kollégium/diákotthon is, amennyiben 
megfelel a hatósági házi karantén szabályainak, azaz a karanténba helyezett teljes 
elkülönítése (külön a szobához tartozó szociális blokk használatával) megoldható. A 
járványügyi hatóság a hatósági házi karanténban elhelyezett személyt nyilvántartásba 
veszi.  

7. A járványügyi hatóság a hatósági házi karanténban elhelyezett személyt nyilvántartásba 
veszi, az illetékes rendőri szerv a karantén betartását rendszeresen ellenőrzi. 

8. A karantén-kötelezettség megszegése a hallgatói jogviszony megszűnését vonja maga 
után.  

9. Amennyiben a Magyarországra történő beutazás a beiratkozás napját megelőző legalább 
14 nappal korábban történik, úgy a 14 napos hatóság által kijelölt karantén, vagy a 
hatósági házi karantén kitölthető, vagy kérelmére engedélyezett 5 napon belüli legalább 
48 órás időkülönbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak 
megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton - SARS-CoV-2 teszt – vesz részt. Az első 
SARS-CoV-2 PCR tesztként azt a vizsgálatot is figyelembe kell venni, amelyet 
valamely schengeni térségbe tartozó országban, az Amerikai Egyesült Államokban vagy 
Kanadában végeztek el, és annak eredményét az érintett magyar vagy angol nyelvű 
okirattal igazolja.  A molekuláris biológiai vizsgálat megszervezésében közreműködik 
a hallgató felsőoktatási intézménye és a területileg kijelölt egészségügyi felsőoktatási 
intézmény végzi el. A mintavételi hely felkereséséhez tömegközlekedési eszközt nem 
lehet igénybe venni, előzetesen egyeztetett időpontban, maszkban kell érkezni. 

10. Ha a  két alkalommal elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat igazolja, hogy a hallgató 
szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a  vizsgálat időpontjában nem volt 
kimutatható, a  karantént előíró rendelkezés alól a  karantént elrendelő határozat 
kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad. 

http://www.ugyintezes.police.hu/


11. A hallgató a felsőoktatási intézményben tanulmányait akkor kezdheti meg, amennyiben 
a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól Korm. rendelet, valamint jelen 
eljárásrend alapján igazolható, hogy a 14 napos karantén-kötelezettségének eleget tett, 
vagy rendelkezik két negatív SARS-CoV-2 PCR teszttel. 

12. Ha a vizsgálatok a SARS-CoV-2 koronavírus jelenlétét mutatják ki a hallgató 
szervezetében, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje szerint kell 
eljárni. 

 

IV. Az ingázókra vonatkozó szabályok 
 

1. A Horvát Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, az Osztrák Köztársaság, a Szlovák 
Köztársaság, Ukrajna, Románia, valamint a Szerb Köztársaság polgárai és az ott élő 
magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az 
államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek. 

2. A Magyarország területén tartózkodó személy Magyarország területének az 
államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül köteles tartózkodni, és köteles 
Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyni. 

3. A Magyarország területének az államhatárvonaltól számított 30 kilométeres sávján belül 
élő magyar állampolgárok az 1. pontban felsorolt országok területéről visszatérve 
korlátozás nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem haladta meg a 
24 órát, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres 
sávot nem hagyták el. 

 

V. Üzleti, illetve gazdasági célú utazásra vonatkozó szabályok 
 

1. Ha a Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú 
tevékenység, amelynek tényét a magyar állampolgár Magyarországra történő 
visszautazásakor igazolja, a magyar állampolgár a kiutazást követően Magyarország 
területére korlátozás nélkül beléphet. 

2. Ha a Magyarországra történő beutazás üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek 
tényét a nem magyar állampolgár Magyarország területére történő belépéskor igazolja, 
Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. 

3. Amennyiben az indok igazolásának hitelességével kapcsolatban a belépéskor kétség 
merül fel, úgy mind a magyar, mind a nem magyar állampolgárok esetén a Korm. 
rendelet általános szabályai irányadók. 

 


