
BUD CB frissítés 

2020.09.24. Magyarországra való 

beutazás *** 

(Magyarország engedi-e)

Magyarországra való beutazás lehetséges-

e. (Mi történik az adott országba való 

visszaérkezés esetén?)

Magyarországról való kiutazás

Az adott ország utolsó hivatalos 

közleményének dátuma a be- és 

kiutazás kapcsán

Rendezvénytartási szabályozások Részletesebb információ
Az adott ország rendezvénytartási 

szabályozásának utolsó frissítési dátuma

Ausztria
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások  

Igen, korlátozás nélkül (mert MO a 

biztonságos országok 

A1 függelékében szerepel)

Igen, korlátozás nélkül (mert MO a biztonságos 

országok A1 függelékében szerepel)
2020.09.30.-ig érvényes Benti: 1500 fő, Kinti: 2000 fő, 1 m távolság

https://www.vienna.convention.at/en/event-planning/covid-

19/update-meetings 
2020.09.14

Belgium
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

Utazás nem lehetséges vagy nem 

engedélyezett Magyarországra (piros 

kategória). 

Utazás nem lehetséges vagy nem engedélyezett 

Magyarországra (piros kategória).
2020.09.18 Benti: 200 fő, Kinti: 400 fő, 1.5 m https://www.info-coronavirus.be/en/faq/ 2020.09.01

Bulgária
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

Igen, de 

figyelembe kell venni, hogy MO 4-es 

kockázati indexet kapott, amely már azt 

jelenti, hogy javasolják az utazás 

törlését/lemondását MO-ra.

Ideiglenes beutazási tilalom, amely azonban nem 

vonatkozik az EU és a Schengeni övezet állampolgárai, 

ill. a bolgár állampolgárokra. Ők továbbra is korlátozás 

nélkül utazhatnak Bulgáriába. 

2020.09.23 Benti: 50% kapacitás, Kint: 50% kapacitás , 1.5 m távolság
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-

are-open-for-events/
2020.08.02

Ciprus
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

A, B és C kategóriák, ahol „A” jelenti a 

legkedvezőbb epidemiológiai helyzetet. 

Magyarország = C = high risk country, az 

utazás nem ajánlott.

Csak  "meghatározott kategóriájú állampolgárok" 

léphetnek be, Negatív PCR teszt és 14 nap karantén. 

Csak  "meghatározott kategóriájú állampolgárok" 

léphetnek be, Negatív PCR teszt és 14 nap karantén. 

Meghatározott kategóriájú személyek: ciprusi 

állampolgár és családtagjaik, Bécsi Egyezménnyel 

összhangban, jogszerűen Cipruson tartózkodó 

személyek, lehetséges egy különleges engedély 

megszerzése a Ciprusi Köztársaságtól. 

2020.09.23. (hetente)
Július 12-től kültéren 250 fő, beltéren pedig 100 személy gyülekezése megengedett. 

További kiegészítés: max.1 fő/8m2. 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ciprus 2020.09.17

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?cseh-

koztarsasag

https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-

are-open-for-events/

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?dania

https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-

are-open-for-events/

Észtország
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

MO jelenleg korlátozott kategória. 

Észteknek ingyenes teszt hazaérkezéskor, 

külföldieknek 

kb. 60 EUR. Kötelező 14 napos 

házikarantén.   

MO jelenleg korlátozott kategória. Észteknek ingyenes 

teszt hazaérkezéskor, külföldieknek 

kb. 60 EUR. Kötelező 14 napos házikarantén. 

2020.09.18. (2020.09.27.-ig 

érvényes)

Benti: 1500, Kinti: 2000, távolságtartás szükséges, de méterben nincs megadva. A 

terem kapacitásának legfeljebb 50% -a használható fel. 

http://www.ecb.ee/en/news/event-regulations-in-estonia-this-

summer/
2020.07.15

Finnország
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

Igen, MO restriction category 1, 

munkavégzés jellegű/üzleti célú utazás 

engedélyezett igazolással

Igen, MO restriction category 1, munkavégzés 

jellegű/üzleti célú utazás utazás engedélyezett 

igazolással

2020.09.17. (2020.09.19-től 

érvényes)
Benti: 500, Kinti: 500, 1.5 m 

https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-

are-open-for-events/
2020.08.02

https://turizmus.com/desztinaciok/ujabb-jarvanyugyi-szigoritasok-

franciaorszagban-1171782

https://iq-mag.net/2020/08/french-gov-extends-bans-major-events-

winter/#.X2sCPGgzZPY

Görögország
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

Igen, de hazatéréskor max. 72 órával 

ezelőtti negatív PCR teszt eredmény

Igen, de belépéskor max. 72 órával ezelőtti negatív PCR 

teszt eredmény
2020.09.17 Benti: 50% kapacitás, Kinti: 50% kapacitás, 1.5 m 

https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-

are-open-for-events/
2020.08.02

Horvátország
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások
Igen, korlátozás nélkül

Igen, korlátozás nélkül 

(egy űrlapot azért ki kell tölteni)
2020.09.11 Benti: 500, Kinti: 1000, 1.5 m, hely/résztvevő: 4 m2 

https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-

are-open-for-events/
2020.08.02

Írország
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

Igen, de 14 nap karantén, mert jelenleg 

MO nincs rajta a korlátozás nélküli "zöld" 

listán

Igen, de 14 nap karantén, mert jelenleg MO nincs rajta 

a korlátozás nélküli "zöld" listán
2020.09.21. (hetente frissítve)

A szabadtéri rendezvények résztvevői kapacitása 200-ról 15-re csökkent, míg a 

beltéri összejövetelek száma hatra korlátozódik, a rajongókat pedig eltiltották a 

sporteseményektől. 

https://www.northstarmeetingsgroup.com/coronavirus-countries-

cities-reopening-COVID-19-new-cases 
2020.09.08

Lengyelország
Igen, 5 napnál nem régebbi 

negatív teszt felmutatásával
Igen, korlátozás nélkül Igen, korlátozás nélkül 2020.09.11 Benti: 150, Kinti: nincs limit, 1,5 m távolság, 2.5m2/fő terület.

https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-

are-open-for-events/
2020.08.02

2020.09.24. A rendezvények maximum 1000 főre korlátozódhatnak 11 nagyváros 

(köztük Párizs) esetében.                                                                                                                                    

2020. augusztus: Több, mint 5000 fős nyilvános rendezvények legalább október 30-

ig tiltva. 

2020.09.24

2020.09.17

Franciaország
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások
Igen, korlátozás nélkül Igen, korlátozás nélkül 2020.09.23

2020.09.17. Beltéri rendezvényeken 500 fő részvétele megengedett, kültérieken 

1000 fő. 2020.aug.02. Benti: 2500, Kinti: 5000, 1,5 m távolság. A területet legfeljebb 

5 strukturálisan elkülönített szektorra kell felosztani (mindegyik maximum 

500/1000 főre). A több mint 100 résztvevős rendezvényeken kötelező az arcmaszk 

használata. 

2020.08.02

Dánia
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

Citromsárga = nyitott/biztonságos, 

Narancs = zárt országok. 

Magyarország=narancs! Tiltott ország. 

Citromsárga = nyitott/biztonságos, Narancs = zárt 

országok. Magyarország=narancs! Tiltott ország. "Méltó 

cél esetén" lehet csak belépni. Méltó cél = életvitelszerű 

munkavégzés vagy lakhatás, áru- vagy 

szolgáltatásszállítás, rokonlátogatás. Az üzleti utak 

általánosságban nem számítanak méltó célnak. További 

és konkrét utazásra vonatkozó információért fel lehet 

venni a kapcsolatot a dán kormánnyal. 

2020.09.25-ig, péntek 23.59-ig 

alkalmazandó

2020.09.17. Maximálisan 50 főben korlátozzák a gyülekezési létszámot, de az 

ültetett rendezvények, események (pl. esküvő, konferencia) esetén a felső határ 

500 fő. A korlátozás be nem tartása 2500 DKK (~115 000 HUF) kiszabását teszi 

lehetővé.                                                                                                                                           

2020.aug.02.: Benti: 100, Kinti: 500, 1 m távolság.

Csehország
Igen, 5 napnál nem régebbi 

negatív teszt felmutatásával
Igen, korlátozás nélkül Igen, korlátozás nélkül 2020.09.11

2020.09.23. Benti: 100, Kinti: 250, kivéve ha a vendégek folyamatos mozgásban 

vannak és tartható a  1.5 m távolságtartás.                                                                    

2020.08.02. Benti: 100, Kinti: nincs limit, 1.5 m, 10m2/fő terület, konferenciáknál 

5m2/fő terület.  A résztvevők számának nincs korlátozása, ez azonban csak akkor 

érvényes, ha a résztvevők előzetesen lefoglalják a helyüket, és állapotfelmérést 

végeznek. 

https://business.gov.nl/corona/situations/rules-for-tourism-businesses-

and-events/  ,  https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-

eu-countries-are-open-for-events/ 

2020.09.232020.09.08Hollandia
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

Elvileg igen. A szabadidős utazás csak a zöldbe, 

citromba ajánlott. Budapestiekre karanténkötelezettség 

(10 nap), 

Magyarország más részeire  nem vonatkozik. 

Zöld,citrom, narancs, piros kategóriák. A 

szabadidős utazás csak a zöldbe, citromba 

ajánlott. Budapestiekre 

karanténkötelezettség (10 nap), 

Magyarország más részeire ez nem 

vonatkozik. 

https://www.vienna.convention.at/en/event-planning/covid-19/update-meetings
https://www.vienna.convention.at/en/event-planning/covid-19/update-meetings
https://www.info-coronavirus.be/en/faq/
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?cseh-koztarsasag
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?cseh-koztarsasag
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?dania
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
http://www.ecb.ee/en/news/event-regulations-in-estonia-this-summer/
http://www.ecb.ee/en/news/event-regulations-in-estonia-this-summer/
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://turizmus.com/desztinaciok/ujabb-jarvanyugyi-szigoritasok-franciaorszagban-1171782
https://turizmus.com/desztinaciok/ujabb-jarvanyugyi-szigoritasok-franciaorszagban-1171782
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://www.northstarmeetingsgroup.com/coronavirus-countries-cities-reopening-COVID-19-new-cases
https://www.northstarmeetingsgroup.com/coronavirus-countries-cities-reopening-COVID-19-new-cases
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/


BUD CB frissítés 

2020.09.24. Magyarországra való 

beutazás *** 

(Magyarország engedi-e)

Magyarországra való beutazás lehetséges-

e. (Mi történik az adott országba való 

visszaérkezés esetén?)

Magyarországról való kiutazás

Az adott ország utolsó hivatalos 

közleményének dátuma a be- és 

kiutazás kapcsán

Rendezvénytartási szabályozások Részletesebb információ
Az adott ország rendezvénytartási 

szabályozásának utolsó frissítési dátuma

Lettország
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

Egyáltalán nem ajánlott (piros lista), 

kötelező 10 napos karantén 

hazaérkezéstől számítva.

Elvileg igen, de kizárólag 10 napos karantén vállalása 

esetén. 
2020.09.12. óta érvényben

Aug. 17-től zárt térben legfeljebb 1 000 fő vehet részt nyilvános rendezvényen, de a 

helyiségben a maximum megengedett létszám legfeljebb 50%-a tartózkodhat. 

Mindemellett biztosítani kell a 3 m2/fő távolságot. 

A szabadtéri rendezvényeken résztvevők számát 3000 főben maximálják, de a 

legalább 3m2/fő területet biztosítani szükséges.

A szervezőnek nyilvánossá kell tennie, hogy a rendezvényen mennyi a maximum 

részvételi létszám. A maximum létszámba nem számít bele a szervező és kiszolgáló 

személyzet. 

A 3m2/fő távolságot nyilvános rendezvényeken általánosságban biztosítani kell.

Amennyiben egy rendezvényt 1000 m2-nél nagyobb helyszínre szerveznek, a 

szervezők feladata az óvintézkedések betartására vonatkozó terv kidolgozása, a 

szervező az orr és száj eltakarását is előírhatja.                                                                                               

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-

tanacsok?lettorszag 
2020.08.17

Litvánia
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

Nem ajánlott, kötelező 14 napos karantén 

hazaérkezéstől számítva.

Elvileg igen, de kizárólag 72 órán belüli PCR teszt ÉS 14 

napos karantén vállalása esetén.
2020.09.14 Benti: 150, Kinti: 700, 1,5 m, 

https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-

are-open-for-events/
2020.08.02

Luxemburg
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

Igen, korlátozás nélkül, max. 1 negatív PCR 

tesztet kérnek

Igen, korlátozás nélkül, max. 1 negatív PCR tesztet 

kérnek
2020.09.11

Szabadtéri összejövetelek legfeljebb 20 fő részvételével megengedettek. Zárt térben 

legfeljebb 10 személy gyűlhet össze.
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-

tanacsok?luxemburg 
2020.08.17

Málta
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások
Igen, korlátozás nélkül (Július 15-től) Igen, korlátozás nélkül (Július 15-től) 2020.09.17 Benti: 100, Kinti: 300, tartani kell a 2 m távolságot. https://mt.usembassy.gov/covid-19-information/ 2020.08.07

Németország
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

Igen, mert jelenleg MO nincs rajta a 

„kockázati területek” listáján, de Budapest 

és Győr-Moson-Sopron megye igen! 

Budapestről és Győr-Moson-Sopron 

megyéből 14 napos karantén 

kötelezettség. 

Igen, mert jelenleg MO nincs rajta a „kockázati 

területek” listáján, de Budapest igen! Budapestről 14 

napos karantén kötelezettség. 

2020.09.16 19:00 Tartományonként változik, linken elérhető, 1.5 m 
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-

are-open-for-events/ 
2020.08.02

https://www.eventmanagerblog.com/how-are-different-countries-

reopening-events#23

https://www.northstarmeetingsgroup.com/coronavirus-countries-

cities-reopening-COVID-19-new-cases

Portugália
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások
Igen, korlátozás nélkül Igen, korlátozás nélkül 2020.09.15

Legfeljebb 20 fős társas összejövetelek megengedettek, valamint szabadtéri 

előadások, ahol a társadalmi távolságtartás követhető. 

https://www.northstarmeetingsgroup.com/coronavirus-countries-

cities-reopening-COVID-19-new-cases 
2020.09.08

Románia
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

Igen, mert jelenleg MO nincs rajta a 

„kockázati területek” listáján

Igen, mert jelenleg MO nincs rajta a „kockázati 

területek” listáján
2020.08.29

500 főig engedélyeznek olyan szabadtéri rendezvényeket, ahol a résztvevők 

legalább 2 m-re ülnek egymástól. 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?romania 2020.09.17

Spanyolország
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások
Igen, korlátozás nélkül Igen, korlátozás nélkül 2020.09.15

Az meetingek kapacitáskorlátozása és maximuma régiónként változó. Június 21-től 

nincs teljes zár. 

https://www.northstarmeetingsgroup.com/coronavirus-countries-

cities-reopening-COVID-19-new-cases
2020.09.08

Svédország
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások
Igen, korlátozás nélkül Igen, korlátozás nélkül 2020.09.11 Benti 50, Kinti 50, 1.5 m távolság,  

https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-

are-open-for-events/
2020.08.02

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-

tanacsok?szlovakia

https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-

are-open-for-events/

https://www.slovenia.info/en/things-to-do/culture/festival-and-events

https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-

are-open-for-events/

Egyesült Királyság
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások
Igen, de 14 napos kötelező karantén. Igen, de 14 napos kötelező karantén. 2020.09.12-től érvényes

Változhatnak a szabályok Anglia, Skócia, Wales, Észak-Írország között. Anglia elvileg 

október 1-jétől engedélyezi majd újra a MICE eseményeket. 

https://www.gov.uk/government/news/business-events-and-

conferences-given-go-ahead-to-resume-from-1-october 
2020.07.31

https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-

are-open-for-events/

https://www.ge.ch/en/covid-19-economy-employment-and-

events/restrictions-and-closures

Olaszország
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

Igen, mert jelenleg MO nincs rajta a 

„kockázati területek” listáján

Igen, mert jelenleg MO nincs rajta a „kockázati 

területek” listáján
2020.09.16

Nincs limit a rendezvényeken résztvevők számára. Maszk viselése most is szükséges 

kültéri területeken. 
2020.08.03

2020.09.23

Szlovénia
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

Igen, mert jelenleg MO nincs rajta a 

„kockázati területek” listáján (zöld)

Igen, mert jelenleg MO nincs rajta a „kockázati 

területek” listáján (zöld)
2020.09.11

2020.09.23. Benti és kinti rendezvények egyaránt max 100 fő. 

2020.08.02. Benti 50, Kinti 50, 1.5 m 
2020.09.23

Benti 500, Kinti 1000, 2 m távolság. A nézők ültetése akkor van befolyásolva, ha a 

rendezvény kockázatos régióban (járásban) helyezkedik el. 

Svájc
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

Igen, mert jelenleg MO nincs rajta a 

„kockázati területek” listáján 

Igen, mert jelenleg MO nincs rajta a „kockázati 

területek” listáján 
2020.09.14-től érvényes

2020.szeptember: Október 1-jétől a kormány engedélyezi az 1000 főnél nagyobb 

rendezvényeket is, amennyiben a szigorú védőintézkedések betartásra kerülnek. 

2020. augusztus: Benti 1000, Kinti 1000, 1.5m távolság. A rendezvény szervezőinek 

biztosítaniuk kell, hogy az érintkezés maximális száma ne haladja meg a 300-at. Ez a 

helyszín szektorokra bontásával érhető el. Az érintkezés nyomon követésének 

mindenkor lehetővé kell válnia, a résztvevők, a látogatók és a vendégek jelenléti 

listáját 14 napig meg kell őrizni. Szeptember végéig biztosan megmarad az 1000 fős 

korlátozás.

2020.08.02Szlovákia
Igen, 5 napnál nem régebbi 

negatív teszt felmutatásával
Igen, korlátozás nélkül Igen, korlátozás nélkül 2020.09.11

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?lettorszag
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?lettorszag
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?luxemburg
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?luxemburg
https://mt.usembassy.gov/covid-19-information/
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://www.eventmanagerblog.com/how-are-different-countries-reopening-events#23
https://www.eventmanagerblog.com/how-are-different-countries-reopening-events#23
https://www.northstarmeetingsgroup.com/coronavirus-countries-cities-reopening-COVID-19-new-cases
https://www.northstarmeetingsgroup.com/coronavirus-countries-cities-reopening-COVID-19-new-cases
https://www.northstarmeetingsgroup.com/coronavirus-countries-cities-reopening-COVID-19-new-cases
https://www.northstarmeetingsgroup.com/coronavirus-countries-cities-reopening-COVID-19-new-cases
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?romania
https://www.northstarmeetingsgroup.com/coronavirus-countries-cities-reopening-COVID-19-new-cases
https://www.northstarmeetingsgroup.com/coronavirus-countries-cities-reopening-COVID-19-new-cases
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovakia
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovakia
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://www.slovenia.info/en/things-to-do/culture/festival-and-events
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://www.gov.uk/government/news/business-events-and-conferences-given-go-ahead-to-resume-from-1-october
https://www.gov.uk/government/news/business-events-and-conferences-given-go-ahead-to-resume-from-1-october
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-are-open-for-events/
https://www.ge.ch/en/covid-19-economy-employment-and-events/restrictions-and-closures
https://www.ge.ch/en/covid-19-economy-employment-and-events/restrictions-and-closures


BUD CB frissítés 

2020.09.24. Magyarországra való 

beutazás *** 

(Magyarország engedi-e)

Magyarországra való beutazás lehetséges-

e. (Mi történik az adott országba való 

visszaérkezés esetén?)

Magyarországról való kiutazás

Az adott ország utolsó hivatalos 

közleményének dátuma a be- és 

kiutazás kapcsán

Rendezvénytartási szabályozások Részletesebb információ
Az adott ország rendezvénytartási 

szabályozásának utolsó frissítési dátuma

Liechtenstein
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

Igen, mert jelenleg MO nincs rajta a 

„kockázati területek” listáján

Igen, mert jelenleg MO nincs rajta a „kockázati 

területek” listáján
2020.09.14-től érvényes

Július 3-tól megengedettek az 1.000 főnél kisebb rendezvények. Október 1-től 

szigorú (a svájci előírások átvételének megfelelő) feltételekkel ismét lehetségesek az 

1.000 főt meghaladó nagyrendezvények. Ugyanaz, mint Svájcban. 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-

tanacsok?liechtenstein
2020.09.15

Norvégia
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások
Igen, de 10 napos kötelező karantén. Igen, de 10 napos kötelező karantén. 2020.09.19-től érvényes Benti 200, Kinti 200, 1 m távolság

https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-

are-open-for-events/
2020.08.02

Izland
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

Igen, de két PCR teszt (kb. 6 nap karantén) 

vagy 14 nap karantén.

Igen, de két PCR teszt (kb. 6 nap karantén) 

vagy 14 nap karantén.
2020.09.11 2020.09.07-27.: Max. 200 felnőtt, 1m https://www.covid.is/sub-categories/what-is-ban-on-public-events 2020.09.07

Szerbia
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások 
Igen, korlátozás nélkül Igen, korlátozás nélkül 2020.09.18

Nincs korlátozás, azonban ha a 2 m távolság nem tartható, akkor maximum 5 fős 

lehet az esemény bent/kint is. 2.5m2/fő terület is kell.  

https://kongres-magazine.eu/2020/08/covid-19-which-eu-countries-

are-open-for-events/
2020.08.02

Egyesült Arab 

Emírségek

Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

Igen, de kötelező PCR teszt 96 órán belül, 

és 14 nap kötelező karantén. 

Igen, de kötelező PCR teszt 96 órán belül, 

és 14 nap kötelező karantén. 

(Dubai esetén speciális szabályok)

2020.09.17
Még nem engedélyezett, elvileg Október 1-jétől engedélyezett Dubaiban 

nemzetközi találkozók megrendezése. 

https://www.northstarmeetingsgroup.com/coronavirus-countries-

cities-reopening-COVID-19-new-cases 
2020.09.08

India
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

Igen, de 14 napos kötelező karantén 

hazaérkezéskor. 

14 napos karantén, gyanús eseteknek 7 nap fizetendő 

intézményi és 7 nap otthoni.
2020.09.17

Az ország egyre inkább zárva tartja határait, amennyire csak lehetséges. Konkrét 

tájékoztatás nincsen az üzleti rendezvények tartásával kapcsolatban, azonban egyre 

több az aktív eset (5 millió aktív eset, 90.000 új eset naponta). 

n.a. 2020.09.17

Kanada
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások
14 nap karantén.

Nem, hacsak nincs kanadai rokon, ott tanuló / ott 

dolgozó stb. 
2020.09.17

Tartományonként változó, pl. Ontario: Benti rendezvény max. 50 ember, kinti 

rendezvény max. 100 ember. 

https://www.northstarmeetingsgroup.com/coronavirus-countries-

cities-reopening-COVID-19-new-cases 
2020.09.08

Kína
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

Igen, de 14 nap központi karantén, majd 7 

nap otthoni karantén.

Nem, viszont üzleti utazások esetén lehet külön vízumot 

kérvényezni a Kínai Nagykövetségen.
2020.09.17

Nincs konkrét tájékoztatás, de pl. 2020.szept.23.-25. lesz egy nemzetközi kiállítás 

Pekingben, 20 országból várnak kb. 500 orvostechnikai eszköz gyártót, illetve 

ügynökségeket, vevőket stb.  (C-Medical Fair/CMEH 2020) 

n.a. (egyedi példák vannak) 2020.09.17

Egyesült Államok 

(USA)

Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

MO jelenleg 3-as fokozatú: „Gondolja meg 

az utazást!” kategória. 

Jelenleg tilos az utazás a Schengen övezetből, néhány 

kivételes személy mentesülhet a korlátozás alól pozitív 

elbírálás esetén. 

2020.09.17
Államonként változnak a szabályok, ez egy szeptember 2-ai cikk, államonként írja a 

meeting limiteket: 

https://www.northstarmeetingsgroup.com/News/Industry/Coronaviru

s-states-cities-reopening-COVID-19-new-cases
2020.09.02

Oroszország
Nem, kivétel: üzleti vagy 

diplomáciai utazások

MO egyelőre piros kategória, az utazás 

nem engedélyezett. 

MO egyelőre piros kategória, az utazás nem 

engedélyezett.
2020.09.11

2020. szeptember 4-től valamennyi kiállítás és konferencia teljes egészében 

folytatódhat.

2020.okt.13-14.-re van pl. egy 300+ résztvevős esemény a RAF, Moszkvában. 

https://aebrus.ru/en/aeb-

events/supported/russian_automotive_forum_2020/ 
2020.09.04

Színmagyarázat: 

        Nem ajánlott/nem engedélyezett az utazás

        Engedélyezett az utazás, de korlátozással

        Korlátozás nélkül lehet utazni

***A katonai konvojok és az üzleti vagy diplomáciai utazások mentesülhetnek a szabályok alól. Továbbá a rendőrség mentességet adhat, ha a belépés bírósági, közigazgatási, családi, 

egészségügyi, oktatási vagy egyéb jogos okokra is vonatkozik, és ha az egészségügyi szűrés negatív; azonban a mentesített embereknek is önkaranténba kell menniük. Cseh, szlovák vagy 

lengyel állampolgárok akkor léphetnek be, ha legkésőbb 2020.09.30-ig foglaltak szállást, és negatív COVID-tesztet végezhetnek. A Magyarországot átutazó ingázók humanitárius 

folyosója nyitva maradna. A visegrádi csoport országainak állampolgárai beléphetnek Magyarországra, ha öt napnál nem régebbi negatív coronavírus tesztet mutatnak. A külföldi 

diákoknak negatív teszteket kell készíteniük ahhoz, hogy Magyarországon tanulhassanak.
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