Beutazás feltételei

Úti okmányokkal kapcsolatos tájékoztató
Úti okmányok:


Magánútlevél



Ideiglenes útlevél



Személyi igazolvány



Ideiglenes személyi igazolvány



Régi típusú (könyv formátumú) személyi igazolvány

Utazás az EGT tagállamaiba, illetve Svájcba
Felhívjuk az EGT tagállamaiba, illetve Svájcba utazó állampolgáraink figyelmét, hogy bár
magyar állampolgárok általában valamennyi, érvényes személyazonosító igazolvány
birtokában (ide értve a régi típusú, kiskönyv formátumú, valamint a kártya típusú ideiglenes
személyazonosító igazolványt is) beutazhatnak ezen országokba, mégis előfordulhat, hogy az
okmány kizárólagos magyar nyelvezete és esetleges olvashatatlansága (elmosódott kézírás, régi
fénykép) miatt a beléptetés egyes országokban problémát jelenthet, illetve ezen problémák
miatt egyes okmányok elfogadását korlátozzák:
Írország, Dánia, Lettország, Lengyelország, Spanyolország vonatkozásában kártya típusú
személyi igazolvánnyal vagy érvényes magyar útlevéllel történő utazást javaslunk.
Az Egyesült Királyságba történő beutazáshoz nem javasoljuk a régi típusú (könyv formátumú)
személyi igazolvány használatát. Tapasztalataink szerint egyes légitársaságok nem veszik fel a
fedélzetre az ilyen úti-okmánnyal rendelkező utasokat.
Franciaországba történő beutazáshoz a francia hatóságok megkövetelik az útlevélnek még
legalább 3 hónapos érvényességét, egyébiránt pedig a kártya típusú személyi igazolvánnyal
történő beutazás a javasolt.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az új, kártya típusú személyi igazolvány
bármilyen mértékben sérült vagy személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált
(lekopott hologram, karcolt MRZ–kód, törött, lyukas, stb.) vagy a szokásostól eltérő
érvényességi idővel kerül kiállításra, akkor a holland hatóságok előállíthatják a magyar
állampolgárokat és kérhetik a külképviselet konzuli hivatalát az illető személyazonosságának
tisztázása érdekében.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a magánútlevél bármilyen módon sérült vagy
személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, akkor a holland hatóságok előállíthatják
a magyar állampolgárokat és kérhetik a külképviselet konzuli hivatalát az illető
személyazonosságának tisztázására.

Európa – Nagy-Britannia
Elérhető külképviselet/ek: Londonban nagykövetség és konzuli hivatal, Manchesterben
főkonzulátus, Edinburghban alkonzulátus
2020. 02. 01. Az Európai Unióból való brit kilépés, azaz a „Brexit” 2020. január 31-én
megtörtént. Az Európai Unió és az Egyesült Királyság a kilépési megállapodásban
megegyeztek abban, hogy a várhatóan 2020. december 31-ig tartó „átmeneti időszakban” a
jelenlegi szabályok maradnak érvényben.
Beutazási és tartózkodási feltételek:
Beutazási

feltételek:

Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak be az országba:
Magánútlevél:

IGEN

Elvárt érvényessége:

Az utazás utolsó napjáig

Ideiglenes útlevél: (Csak konzul állít ki!)

IGEN

További információt az alábbi linken talál:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel

Személyi igazolvány:

IGEN

Elvárt érvényessége:

Az utazás utolsó napjáig

Ideiglenes személyi igazolvány:

IGEN

Elvárt érvényessége:

Az utazás utolsó napjáig

Régi típusú (könyvformátumú) személyi
igazolvány:
Vezetői engedélyek, Anyakönyvi kivonatok:
Lejárt úti okmány (magánútlevél, személyi
igazolvány):

NEM

NEM úti okmányok

NEM

Felhívjuk az Egyesült Királyságba utazó magyar állampolgárok figyelmét, hogy amennyiben
olyan úti okmánnyal (útlevél vagy személyi igazolvány) kívánnak beutazni az országba,
amelynek elvesztését/eltulajdonítását egyszer már bejelentették a magyar hatóságoknak, a
megtalálását viszont elmulasztották jelezni, akkor a határon való belépéskor problémáik
adódhatnak. Ezért nyomatékosan kérjük, hogy - a 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 24 § (6)
bekezdésének megfelelően – az elveszettnek hitt úti okmányok megtalálásáról is

szíveskedjenek értesíteni az útlevélhatóságot, és elvesztés miatt letiltásra került úti okmánnyal
senki se induljon útnak!
Az Egyesült Királyságba történő beutazáshoz nem javasoljuk a régi típusú (könyv formátumú)
személyi igazolvány használatát. Tapasztalataink szerint egyes légitársaságok nem veszik fel a
fedélzetre a személyi igazolvánnyal rendelkező utasokat, ezért a zökkenőmentes határátkelés
érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium továbbra is javasolja az útlevél használatát.
A brit hatóságok külön is felhívták a figyelmet arra, hogy a régi fajtájú, azaz csak magyar
nyelven kiállított személyi igazolvány használatát nem ajánlják. Ennek kapcsán arra is felhívjuk
a figyelmet, hogy a légitársaságokkal kétség esetén az utazás megkezdése előtt mindig célszerű
egyeztetni a légitársaság által elfogadott úti okmányokról!
Kiskorúak beutazása:
Amennyiben a kiskorú nem szülői kísérettel érkezik az Egyesült Királyságba, vagy utazik el
onnan, továbbá ha kétség merül fel afelől, hogy a gyermeket kísérő felnőtt a kiskorú szülője
(pl. különbözik a családnevük), a határőrség kérdéseket tehet fel a gyermekhez fűződő
kapcsolatra vonatkozóan. Mielőtt a gyermeket beengednék az Egyesült Királyság területére, a
határőrök mindent megtesznek annak érdekében, hogy tisztázzák a kiskorút kísérő, vagy őt váró
felnőtteknek a gyermekhez fűződő kapcsolatát. A határőrség mindezt igyekszik a lehető
leggyorsabban és legdiszkrétebben végezni, nem késleltetve ezzel az érintettek utazását.
A fentiek alapján a határőrség azt javasolja, hogy a gyermekkel fennálló kapcsolat bizonyítására
a kísérő felnőtt vigye magával a megfelelő okiratokat. Nincsen tehát kötelező jogszabályi
előírás sem a kapcsolat bizonyítására, sem annak formai és tartalmi követelményeire
vonatkozóan, mindez pusztán javaslat, ami mindenképpen megkönnyíti a beutazást.
Bizonyítékul szolgálhat többek között:


születési anyakönyvi kivonat másolata;



házassági anyakönyvi kivonat másolata, válást kimondó határozat, gyámhatósági

határozat stb;


a szülők hozzájáruló nyilatkozata, amely tartalmazza a szülők elérhetőségét és adatait

(egyéb formai követelményt nem támasztanak).
Megjegyzés: természetesen a fent említett dokumentumokat célszerű angol nyelvű fordítással
ellátni, a hiteles fordítás megléte azonban nem követelmény. Szülői hozzájáruló nyilatkozat
mintát az alábbi oldalon talál >>
Vízum: Vízum beszerzése nem szükséges.

Európa – Németország
Beutazási, tartózkodási feltételek:
Beutazási feltételek: 1) Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével
utazhatnak be az országba:

Magánútlevél:

IGEN

Elvárt érvényessége:

Az utazás utolsó napjáig.

Ideiglenes

útlevél:

IGEN

(Csak konzul állít

Az utazás utolsó napjáig.

ki!)

Az ideiglenes útlevelekkel kapcsolatos további információkat az

Elvárt érvényessége:

alábbi linken találja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel

Személyi igazolvány
(minden típusú):
Elvárt érvényessége:
Ideiglenes

személyi

igazolvány:
Elvárt érvényessége:
Régi

IGEN
Az utazás utolsó napjáig.

IGEN
Az utazás utolsó napjáig.

típusú

(könyvformátumú)

IGEN

személyi igazolvány:

Az utazás utolsó napjáig.

Elvárt érvényessége:
Vezetői engedélyek,
Anyakönyvi

NEM úti okmányok

kivonatok:
Az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad mozgásának
szabályairól
Lejárt

úti

szóló

megállapodás

alapján

(lásd)

a

magyar

okmány állampolgárok 3 hónapnál rövidebb időtartamú látogatás alkalmával

(magánútlevél,

jogosultak az egy évnél nem régebben lejárt magánútlevelükkel vagy

személyi

személyi igazolványukkal is beutazni Németországba. Javasoljuk,

igazolvány):

hogy az utazás előtt azonban a légitársasággal, busztársasággal,
utazási irodával tisztázza az utazó a lejárt úti okmány használatának
lehetőségét!

Kiskorúak beutazása (törvényes képviselő nélkül):
A német szövetségi rendőrség tájékoztatása szerint ajánlatos, hogy a törvényes képviselő
nélkül, kísérettel vagy kíséret nélkül utazó kiskorú gyermekek vagy azok kísérői
rendelkezzenek a németországi belépés, tartózkodás és kiutazás ideje alatt a gyermek törvényes

képviselőjének/képviselőinek egyszerű (előírt forma nélküli, lehetőség szerint egy világnyelven
írott) beleegyező nyilatkozatával a gyermek külföldre utazásával kapcsolatban. A
nyilatkozatnak tartalmaznia kell a gyermek személyi adatait, a kísérő személyi adatait, utazási
célt, időtartamot, a törvényes képviselő/k személyi adatait, pontos elérhetőségét. A
nyilatkozatot két tanú, vagy közjegyző előtt javasolt megtenni. Ajánlatos továbbá, hogy
rendelkezzenek a gyermek törvényes képviselőjének/inek személyazonosságát igazoló okmány
adatoldalának másolatával.
Vízum:
Vízum beszerzése nem szükséges. Magyar állampolgárok számára 2004. május 1-jétől teljesen
megszűnt a vízumkötelezettség, függetlenül attól, mi a beutazás célja és mennyi annak
időtartama.

Európa – Írország
Beutazási és tartózkodási feltételek:
Beutazási feltételek: Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak
be az országba:
Magánútlevél:

IGEN

Elvárt érvényessége:

Az utazás utolsó napjáig

Ideiglenes útlevél:

IGEN

(Csak konzul állít ki!)

További információt az alábbi linken talál:

Elvárt érvényessége:

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utlevel

Személyi igazolvány:

IGEN

Elvárt érvényessége:

Az utazás utolsó napjáig

Ideiglenes személyi igazolvány:

IGEN

Elvárt érvényessége:

Az utazás utolsó napjáig

Régi

típusú

(könyvformátumú)

személyiigazolvány:

Az utazás utolsó napjáig

Elvárt érvényessége:
Vezetői

engedélyek,

Anyakönyvi

kivonatok:
Lejárt úti okmány (magánútlevél,
személyi igazolvány):

IGEN

NEM úti okmányok

NEM

Megjegyzés: A problémamentes utazás érdekében mindenképpen javasoljuk az új típusú és
sérülésmentes kártya formátumú személyazonosító igazolvány, illetve az útlevél használatát.
Igazolványaikra, értékeikre az utazás során (repülőn, reptéren, buszon, belvárosban stb.)
fordítsanak fokozott figyelmet, mert jellemző a zsebeléses lopások előfordulása.
Kiskorúak beutazása (törvényes képviselő nélkül):

Ha kétség merül fel a kiskorú utazásának körülményeivel kapcsolatban, az ír bevándorlási
hivatal felveszi a kapcsolatot az ír gyámhivatallal. Tájékoztató jelleggel javasoljuk, hogy a
kiskorúnál az alábbi dokumentumok legyenek (angol fordítással ellátva):


a gyermek érvényes útlevele vagy személyazonosító igazolványa;



a gyermek háromnyelvű születési anyakönyvi kivonata;



a szülők hozzájáruló nyilatkozata a kiskorú utazásához, mely tartalmazza az utazás

célját, körülményeit (cím, telefon), a kiskorú, a kísérő és a szülő(k) adatait, a meglátogatni
kívánt személy vagy intézmény (iskola, tanfolyamszervező) adatait, elérhetőségét;


elvált, vagy külön élő szülők gyermeke esetén jogerős bírósági, gyámhatósági végzés a

gyermek elhelyezéséről, a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról.
Mindenképpen javasoljuk az ír bevándorlási hivatal tájékoztatójának tanulmányozását ezen a
linken a kiskorú(ak) útjának előkészítéséhez.
Vízum:
Vízum beszerzése nem szükséges.

Európa – Málta
Beutazási és tartózkodási feltételek:
Beutazási feltételek: Magyar állampolgárok az alábbi úti okmányok valamelyikével utazhatnak
be az országba:
IGEN
Magánútlevél:

A három hónapot meghaladó külföldi tartózkodás, vagy

Elvárt érvényessége:

munkavállalás esetén csak érvényes útlevéllel lehet beutazni, az
útlevélnek az utazás utolsó napjáig érvényesnek kell lennie.

Ideiglenes útlevél:
(Csak konzul állít ki!)

IGEN

Személyi igazolvány:

IGEN / Három hónapnál rövidebb tartózkodás esetén.

Elvárt érvényessége:

Az utazás utolsó napjáig.

Ideiglenes

személyi

igazolvány:
Régi

IGEN

típusú

(könyvformátumú)

NEM

személyi igazolvány:
Vezetői

engedélyek,

Anyakönyvi kivonatok:

Lejárt

úti

(magánútlevél,

okmány
személyi

igazolvány):
Elvárt érvényessége:

NEM úti okmányok

IGEN
Ha a magyar állampolgár 3 hónapot meg nem haladó és nem
munkavállalás céljából érkezik az országba, akkor 1 éven belül
lejárt okmány alkalmas az utazásra, de ezt nem tanácsoljuk
senkinek, mert bizonyos helyzetekben alkalmatlan a dokumentum.

Vízum:
Vízum beszerzése nem szükséges az országban történő 3 hónapnál rövidebb tartózkodásnál.

