Eljárásrend a nem magyar állampolgárságú hallgatók és felsőoktatásban
foglalkoztatottak Magyarországra történő beutazásának és egészségügyi vizsgálatának
speciális szabályairól
I.

Általános szabályok

Az országok aktuális fertőzöttségi viszonyai alapján az országos tisztifőorvos határozatban
közzéteszi a sárga és a piros jelzéssel besorolt országok, illetve az országok egyes
közigazgatási
területei
listáját,
mely
az
alábbi
linken
érhető
el:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/nnk-kozlemenyek
A felsőoktatási intézmény a külföldről történő beutazáshoz az 1. melléklet szerinti igazolást
állítja ki a nem magyar állampolgárságú hallgató (a továbbiakban: hallgató) részére. Az
érintett hallgató nem személyes adatai (útlevél száma és állampolgársága) alapján történő
azonosítása az Országos Rendőr-főkapitányság általi ellenőrzéséhez kialakított központi
egységes elektronikus felületen kerülnek rögzítésre.
A hallgató a Magyarország területére történő belépést követően 24 órán belül köteles felvenni
a kapcsolatot azon felsőoktatási intézménnyel, amelynek a hallgatója, valamint 24 órán belül
köteles megjelenni az igazoláson megadott szálláshelyen.
II.

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

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII. 12.)
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. Zöld jelzéssel besorolt ország területéről vagy közigazgatási területről a hallgató
Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. A felsőoktatási intézmény a
hallgató felsőoktatási intézménybe történő belépésre vonatkozóan ettől eltérő,
szigorúbb szabályokat megállapíthat.
2. Sárga vagy piros jelzéssel besorolt ország területéről vagy közigazgatási területről
történő belépés során a hallgató egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére
köteles.
3. Sárga vagy piros jelzéssel besorolt országból érkező hallgató, ha az egészségügyi
vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapította meg, 14 napra a járványügyi hatóság által
kijelölt karanténban 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.

4. Nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha a hallgató a Magyarországra történő
belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal
elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai
vizsgálat - SARS-CoV-2 teszt - eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű
okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat
időpontjában nem volt kimutatható, vagy ha hitelt érdemlően igazolja, hogy a belépést
megelőző hat hónapban már átesett a betegségen.
5. Amennyiben a Magyarországra történő beutazás a beiratkozás napját megelőző
legalább 14 nappal korábban történik, úgy a 14 napos hatósági házi karantén
kitölthető, vagy kérelmére engedélyezett legalább 48 órás időkülönbséggel, két
alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai
vizsgálaton - SARS-CoV-2 teszt – vesz részt. 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.
6. A sárga besorolás alá tartozó országból érkező hallgató a hatósági házi karantént a
hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság
engedélyével elhagyhatja, ha az első molekuláris biológiai vizsgálat eredménye
igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában
nem volt kimutatható.
7. A piros besorolás alá tartozó országból érkező hallgató a hatósági házi karantént a
hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság
engedélyével hagyhatja el, ha mindkét molekuláris biológiai vizsgálat eredménye
igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában
nem volt kimutatható.
8. 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. Zöld jelzéssel besorolt ország területéről vagy közigazgatási területről a hallgató
Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. A felsőoktatási intézmény a
hallgató felsőoktatási intézménybe történő belépésre vonatkozóan ettől eltérő,
szigorúbb szabályokat megállapíthat.
2. Sárga jelzéssel besorolt ország területéről vagy közigazgatási területről történő
belépés során a hallgató egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles.
2.1 Sárga besorolás alá tartozó országból érkező hallgató, ha az egészségügyi vizsgálat a
fertőzés gyanúját nem állapította meg, 14 napra járványügyi hatóság által kijelölt

karanténban 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.
2.2 Nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha a hallgató a Magyarországra történő
belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal
elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai
vizsgálat - SARS-CoV-2 teszt - eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű
okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat
időpontjában nem volt kimutatható, vagy ha hitelt érdemlően igazolja, hogy a belépést
megelőző hat hónapban már átesett a betegségen.
2.3 Amennyiben a Magyarországra történő beutazás a beiratkozás napját megelőző
legalább 14 nappal korábban történik, úgy a 14 napos hatósági házi karantén
kitölthető, vagy kérelmére engedélyezett legalább 48 órás időkülönbséggel, két
alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai
vizsgálaton - SARS-CoV-2 teszt – vesz részt. 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.
2.4 A sárga besorolás alá tartozó országból érkező hallgató a hatósági házi karantént a
hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság
engedélyével elhagyhatja, ha az első molekuláris biológiai vizsgálat eredménye
igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában
nem volt kimutatható.
3. Piros besorolás alá tartozó ország területéről vagy közigazgatási területről érkező
hallgatónak a Magyarország területére történő tervezett belépés helye szerint illetékes
helyi rendőri szerv kérelmére felmentést adhat, így Magyarország területére beléphet.
3.1 A rendőri szerv akkor engedélyezi a beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a
belépés célja hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy
vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás
tanúsítja.
3.2 A belépés során az engedélyes hallgató egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek
tűrésére köteles.
3.3 Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapította 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.

3.4 Amennyiben a Magyarországra történő beutazás a beiratkozás napját megelőző
legalább 14 nappal korábban történik, úgy a 14 napos hatósági házi karantén
kitölthető, vagy kérelmére engedélyezett legalább 48 órás időkülönbséggel, két
alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai
vizsgálaton - SARS-CoV-2 teszt – vesz részt. 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.
3.5 A piros besorolás alá tartozó országból érkező hallgató a járványügyi hatóság által
kijelölt karantént hatósági házi karantént az elrendelő határozat kiadására illetékes
járványügyi hatóság engedélyével hagyhatja el, ha mindkét molekuláris biológiai
vizsgálat eredménye igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a
vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható és a hallgató erre vonatkozó kérelmét
benyújtja az illetékes járványügyi hatósághoz.
3.6 Ha a vizsgálatok a SARS-CoV-2 koronavírus jelenlétét mutatják ki a hallgató
szervezetében, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje szerint kell
eljárni.

IV.

A nem magyar állampolgárságú felsőoktatásban foglalkoztatottak beutazása

1. A felsőoktatásban foglalkoztatott oktatók, kutatók, egyéb alkalmazottak beutazásárról
szóló, a Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti meghívólevelet az
Innovációs és Technológiai Minisztérium állítja ki a felsőoktatási intézmény
kérelmére.
Budapest, 2020. augusztus 17.

1. melléklet
IGAZOLÁS / CERTIFICATE
Igazolom, hogy / Hereby I certify that:
Név / Name: «Family_name», «Given_names»
Állampolgárság / Citizenship: «Nationality»
Szül. idő és hely/ Date and place of birth: «Date_of_birth», «CityTown_of_birth», «Country_of_birth»
Anyja neve / Mother's name: «Mothers_family_name», «Mothers_given_names»
Útlevél száma / Passport number: «Passport_number»
útlevél lejárati dátuma / Passport expiry date: «Passport_Expiry»
Felvételt nyert / Admitted to: «Program_name»
Tanév / Academic year: 2020/2021
Ösztöndíjprogram, ha releváns/Scholarship programme, if relevant:
A képzés a 2020/2021-es tanév első félévében indul, az

The academic year of 2020/21 starts in September 2020.

oktatás 2020. szeptemberben veszi kezdetét. A hallgató

The student has the necessary language skills to

megfelelő

sikeres

successfully complete his/her studies. The student’s former

elvégzéséhez, korábbi tanulmányai megfelelnek a szak által

studies are in accordance with the course’s entrance

támasztott bemeneti követelményeknek, illetve a hallgató

requirements and the student has paid the required

tandíjfizetési kötelezettségeinek eleget tett.

amount of tuition fee.

nyelvtudással

rendelkezik

a

szak

A felsőoktatási intézmény adatai / Higher Education Institution:
Név / Name:

EGYETEM NEVE

Cím / Address:

EGYETEM CÍME

Telefonszám / Phone number: EGYETEM TELEFONSZÁMA
E-mail cím / E-mail address: EGYETEM EMAIL CÍME
Beutazást követő SARS-CoV-2 teszt helyszíne/ Address of SARS-CoV-2 testing site due after the student’s arrival in
Hungary:
A hallgató elérhetőségei / Contact information of the student (E-mail, Telefonszám / Phone number):
«Primary_email»

«Local_phone»

«Mobile_phone»

Kelt / Date:

Intézményi aláírást követően a hallgató kézzel tölti ki / Student must fill in the following section by hand after the
certificate has been signed by the institution:
Magyarországi cím / Address in Hungary:
Város / City:

Irányítószám, Cím / Address:

A Magyarországra történő belépés helye és időpontja/Place and date of entering Hungary:

A tartózkodási helyről a Magyarországra történő belépés útvonala (tranzitországok felsorolása)/List of transit
countries from the place of residence to Hungary:

Tudomásul veszem és elfogadom a nem magyar állampolgárságú felsőoktatási hallgatókra vonatkozó magyarországi
felsőoktatási Covid19-eljárásrendet / I confirm that I understand and agree to proceed with the Hungarian Covid-19
procedure for international higher education students.
Hallgató aláírása / Signature of student:
Dátum / Date of agreement:

