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Magyar állampolgárok beutazása
az európai országokba

Utazás az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba
("utazás személyi igazolvánnyal")

Hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozása napjától (2004. május
1.) a közösségi jog alapján a magyar állampolgárok is élvezhetik a
személyek szabad mozgása alapszabadságának fontos részjo-
gosítványát, így utazhatnak személyazonosító igazolvánnyal az Euró-
pai Gazdasági Térség* (EU tagállamok + Norvégia, Liechtenstein,
Izland) tagállamaiba.
A magyar állampolgárok tehát az EGT tagállamokba az 1991. április
1-je előtt kiállított személyi igazolvánnyal (kemény borítójú, népköztár-
sasági címerrel), az 1991. április 1-je után kiállított személyi igazolván-
nyal (puha borítójú, köztársasági címerrel), a 2000. január 1-je után
kiállított személyazonosító igazolvánnyal (kártya formájú, műanyag),
illetve 2000. január 1-jét követően kiállított ideiglenes (barna színű,
kártya formátumú) személyazonosító igazolvánnyal is utazhatnak. A
személyazonosító igazolványnak az utazás időtartama alatt
érvényesnek kell lennie. 
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2009. június 28-ától a 14 éven aluli kiskorúak számára is igényelhető
személyazonosító igazolvány, így ezentúl európai utazásiakhoz a
kiskorúak számára sem feltétlenül szükséges kiváltani az útlevelet. A
kiskorúak számára történő személyazonosító igazolvány kiadásával
kapcsolatos eljárásrendről bővebb információ található a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala honlapján, az Ok-
mány kiállítás > Személyazonosító igazolvány és Lakcímigazolvány
menüpont alatt.
Külföldi utazásra nem használható a személyazonosító igazolvány, ha
azt nem magyar állampolgárságú személynek (bevándorolt, menekült)
adták ki, továbbá a magyar vezetői engedély sem.

A tagállamok polgárainak az EGT-tagállamokba történő utazásaihoz ter-
mészetesen változatlanul érvényes az útlevél is. Az útlevélnek is a tervezett
külföldi tartózkodás teljes időtartamára kell érvényesnek lennie.

Utazás a schengeni térségben ("utazás határok nélkül")
A másik könnyebbség az utazás tekintetében, hogy Magyarország tel-
jes jogú schengeni tagságával (2007. december 21.) a magyar állam-
polgárok határellenőrzés nélkül, bármikor és bárhol - tehát nem csak
a korábbi kijelölt határátkelőhelyeken - átléphetik a belső határokat,
amennyiben más schengeni országokba utaznak be. 
Az ún. schengeni térség 2008. december 12-étől már 25 tagot foglal
magában:
- az Európai Unió 27 tagja közül 22 országot (Ausztriát, Belgiumot, Cse-
hországot, Dániát, Észtországot, Finnországot, Franciaországot, Görö-
gországot, Hollandiát, Lengyelországot, Lettországot, Litvániát,
Luxemburgot, Magyarországot, Máltát, Németországot, Olaszországot,
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Portugáliát, Spanyolországot, Svédországot Szlovákiát, és Szlovéniát),

- az EGT tag Norvégiát és Izlandot, valamint Svájcot. 
A svájci határokon 2008. december 12-én szűnt meg a személyi ellenőrzés
(az áruforgalmat továbbra is ellenőrzik). A svájci légi közlekedésben az
átállás csak 2009. március 29-én történt meg. Nem változtak a beutazás
szabályai, és továbbra is fennmarad a határellenőrzés a schengeni
övezeten kívüli öt EU-országba (Bulgáriába, Ciprusra, az Egyesült
Királyságba, Írországba és Romániába) történő be- és kiutazás esetén. 

A határellenőrzés megszűnése csak az ún. „belső” határokra
vonatkozik. Amennyiben kívülről utazunk be a schengeni övezet
területére, (illetve a schengeni övezetet akarjuk kifelé elhagyni), a
határátlépésre továbbra is csak a kijelölt határátkelőhelyeken és a
szokásos határellenőrzést követően kerülhet sor. A törvényes célból
szabályosan beutazókat az ellenőrzés csak a feltétlenül szükséges
mértékben fogja zavarni. A beutazási tilalom vagy körözés alatt állók
kiszűrését segíti elő a schengeni együttműködés adatbázis-rendszere
és számítógépes infrastruktúrája (angol rövidítéssel SIS).

Magyarország határszakaszai közül:
belső határnak minősül, és ezért megszűnt a határellenőrzés a mag-
yar-osztrák, a magyar-szlovák és a magyar-szlovén határszakaszon.
Ezen belső határon keresztül szabadon, ellenőrzés nélkül mozoghatnak
az uniós polgárok (valamint Izland és Norvégia állampolgárai). Külső határ-
nak minősül, és ezért változatlan maradt a határellenőrzés rendje a mag-
yar-ukrán, a magyar-román, a magyar-szerb és a magyar-horvát
szakaszon. 
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A belső határokon való ellenőrzés megszüntetésének kompenzálására
a schengeni tagállamok ún. mélységi ellenőrzési rendszert
működtetnek. Ennek lényege, hogy az ország területén belül az ide-
genrendészetért felelős hatóságok munkatársai igazoltathatják a
külföldieket. Ez nem egy „beljebb tolt határt” jelent, az igazoltatásra
nem folyamatosan és nem helyhez kötötten kerül sor. 
A schengeni szabályok lehetővé teszik, hogy valamely tagállam in-
dokolt esetben, korlátozott időtartamban, az Európai Unió Bizottságá-
nak előzetesen küldött értesítést követően, ideiglenesen visszaállítsa
a határellenőrzést (Ilyenre pl. nagy tömegeket vonzó nemzetközi ren-
dezvények pl. sportesemények, konferenciák, stb. idején kerülhet sor). 
Fontos tudni, hogy bár a határellenőrzés megszűnt a belső határokon,
ugyanakkor személyazonosságot igazoló okmánnyal (személyi iga-
zolvánnyal vagy útlevéllel) rendelkezniük kell a beutazóknak. 
A személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkező, 14 év alatti kiskorú
magyar állampolgárok továbbra is csak önálló, érvényes útlevél bir-
tokában utazhatnak külföldre, így a schengeni övezet országaiba is! 

Határátlépés repülővel
A repülőtéri belső határ ugyanúgy működik, mint a szárazföldi, azaz,
ha más schengeni országból érkezünk vagy oda utazunk, akkor csak
a légi járatra való bejelentkezéskor (check-in) kerül sor az ellenőrzésre.
Nem schengeni tagállamba való utazáskor - vagy onnét történő haz-
atéréskor - a hagyományosan megszokott ellenőrzésre kell számítani. 
A schengeni szabályozás értelmében minden schengeni ország repülőterén
fizikailag el kell különíteni az ún. belső és külső járatokat. Belső járatnak
minősül minden olyan járat, amely schengeni tagállamból schengeni tagál-
lamba repül anélkül, hogy nem schengeni tagországban megszakítaná útját. 
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Külső járat minden olyan járat, ami nem schengeni országból schen-
geni tagállamba érkezik, vagy schengeni országból indul nem schen-
geni országba. 

Fontos megjegyezni, hogy míg az EU-tagállamok közül Egyesült
Királyság és Írország nem schengeni tagállam, Ciprus, Bulgária és
Románia pedig csak később csatlakozhat a térséghez, addig Norvégia
és Izland részese az egyezménynek, így a könnyített utazás utóbbi
két országra is vonatkozik. 
A ferihegyi légikikötőben 2008. március 30-tól a schengeni zóna 24 ál-
lamába induló és az onnan érkező járatok a 2A terminált (innen indul-
nak és ide érkeznek tehát a belső járatok), az övezeten kívüli
országokba menő és az onnan jövő gépek pedig a 2B terminált (külső
járatok) használják. A fapados légitársaságokat fogadó 1-es terminál
a schengeni és a nem-schengeni utasokat is fogadja. 
A belső járatoknál megszűnt a személyforgalom-ellenőrzés, vagyis
útlevélkezelés nélkül bejuthatunk a géphez, illetve a repülőtér érkezési
várójáig. Az utasbiztonsági ellenőrzés - vagyis poggyászok és szemé-
lyek átvilágítása - ugyanakkor változatlan marad, ez ugyanis az utasok
és a repülőgép biztonságát szolgálja és nem beutazási szabály. 
A külső járatok esetében továbbra is megmaradt a személyellenőrzés
(ún. határforgalom-ellenőrzés) méghozzá akkor, amikor a schengeni
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repülőtérre megérkezik a gép, illetve mielőtt a schengeni repülőtérről
induló gépbe beszállnánk. A 2B terminálon így a schengeni normáknak
megfelelő szigorú határellenőrzésre számíthatnak az utasok.
Magyarország schengeni tagságáról, határszakaszairól és az utazás
feltételeiről található bővebb információ az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium Általános schengeni ismeretek és a Schengeni határok
és utazási szabályok c. kiadványaiban.

Kiskorúak utazása szülői kíséret nélkül 
Amennyiben a 18 éven aluli magyar állampolgár szülői kíséret nélkül
utazik külföldre, úgy a Külügyminisztérium tájékoztatása szerint a prob-
lémák elkerülése érdekében javasolt, hogy a kiskorú vagy a vele utazó
személy vigye magával a szülők (ha csak az egyik szülővel utazik,
akkor a másik szülő) magyarul és a meglátogatni szándékozott - illetve
a tranzit - ország nyelvén készült, vagy fordítással ellátott hozzájáruló
nyilatkozatát a gyermek külföldre utazásához, ottani tartózkodásához.
Amennyiben a hozzájárulási nyilatkozat lefordítása a meglátogatni
szándékozott ország nyelvén nehézségekbe ütközik, úgy az angol vagy
német fordítás is elegendő lehet. Hivatalos fordítás nem szükséges. A
szülői hozzájárulási nyilatkozat kiállításához nincs egységes uniós for-
manyomtatvány.

A nyilatkozatban az alábbi adatokat érdemes feltüntetni: 
- a kiskorú, a kísérő és a szülő(k) adatai (születési adatok) 
- a kiskorú úti okmányának száma 
- a külföldi tartózkodás célja, helye (cím, telefon) 
- a meglátogatni kívánt személy vagy intézmény (iskola, tanfolyamszervező)
adatai, elérhetősége.  
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Amennyiben például egy óvodás vagy iskolás csoport utazik szülői
kíséret nélkül egy másik országba, és a kirándulást szervező szervezet
/ intézmény rendelkezik egységes nyilatkozattal arról, hogy a szülők
hozzájárultak a kiskorú gyermek külföldi utazásához, nincs szükség
külön szülői hozzájárulási nyilatkozatra.

Horvátország
A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint 2009. március 31-én
hatályba lépett a horvát idegenrendészeti törvény módosítása, ame-
lynek értelmében a jövőben a 18 éven aluli magyar állampolgárok
horvátországi beutazásához nem szükséges a törvényes képviselő,
szülő korábban közjegyző által hitelesített - később egyszerűsített -
beleegyező nyilatkozata. 
A horvát határrendészeti szervek azonban továbbra is vizsgálni fogják,
hogy a kiskorú nem utazik-e a törvényes képviselő akarata ellenére
(pl. egyedül a vonaton stb.) Szükség esetén konzultálni fognak a
szlovén, a magyar és más szomszédos országbeli kollégáikkal.
A problémák elkerülése érdekében ezért a Külügyminisztérium továb-
bra is javasolja, hogy a 18 éven aluli kiskorú vagy a vele utazó személy
vigye magával a szülők hozzájáruló nyilatkozatát. Erről feljebb
olvasható bővebb információ.

További információ:
Horvát Köztársaság Főkonzulátusa 
Cím: 7624 Pécs, Ifjúság útja 11.
Előhívó: (72) Telefon: 210-840 
Fax: 210-575; 210-575 
E-mail: hrvkonz@accelero.hu 
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Egyszerűsített beutazás néhány  EGT-n kívüli országba
A Külügyminisztérium információi alapján az Európai Unió tagországain
kívül az alábbi országokba lehetséges még személyi igazolvánnyal beu-
tazni, illetve ezen országokon átutazni: Andorra, Bosznia-Hercegovina,
Horvátország, Izland, Lichtenstein, Macedónia, Monaco, Montenegró,
Norvégia, Svájc, Szerbia. Ezen országok esetében bármilyen típusú,
érvényes személyi igazolvány megfelelő a be- vagy átutazáshoz, a gyako-
rlatban inkább az új típusú, kártyaformájú személyazonosító igazolvány
vagy útlevél használata javasolt, mert ezen okmányokkal kapcsolatban
nem merülhet fel értelmezési, azonosítási vagy okmánybiztonsági aggály.
Bosznia-Hercegovina esetében azt javasolja a Külügyminisztérium, hogy
utazásaikhoz minden esetben útlevelet vegyenek igénybe.  Utazással
kapcsolatos további információt a Külügyminisztérium Konzuli Tájékoz-
tatási Irodája adhat:

Konzuli Tájékoztatási Iroda
Tel.: +36-1/458-1000
E-mail: konz@kum.gov.hu

A tartózkodás szabályai az EU tagállamaiban 
A személyek szabad mozgása alapelvének fontos részjogosítványa,
hogy a magyar állampolgárok (és tekintet nélkül állampolgárságukra
családtagjaik is) szabadon mozoghatnak, illetve tartózkodhatnak az
Európai Unió tagállamaiban, illetve Izland, Liechtenstein és Norvégia
területén. 
Magyar állampolgár azon harmadik ország állampolgárságával
rendelkező családtagja, aki a Tanács vonatkozó rendelete
(539/2001/EK) alapján vízumköteles, családtagi státusza révén nem

9



mentesül a vízumkötelezettség alól, azonban a schengeni vízumot díj-
mentesen kapja meg. 

Fontos tudni, hogy azon harmadik ország állampolgárai, akik ren-
delkeznek a magyar hatóságok által kiállított tartózkodási/letelepedési
engedéllyel, illetve az állampolgárságának megfelelő nemzeti útlevél-
lel, vízum nélkül utazhatnak be a schengeni térség országaiba. A többi
schengeni tagállam területén 6 havonként legfeljebb 3 hónapig vízum
nélkül tartózkodhatnak. Külföldi állampolgárok Magyarországra történő
beutazásáról itt olvasható bővebb információ. 

A 2006. április 30-án hatályba lépett 2004/38/EK irányelv értelmében
az uniós állampolgárok három hónapig továbbra is engedély nélkül
tartózkodhatnak az EU más tagállamaiban (természetesen személya-
zonosító igazolvány vagy útlevél szükséges.) 

Az EU állampolgárok három hónapon túli tartózkodása esetén a tagál-
lamok bejelentési kötelezettséget követelhetnek meg. Tartózkodási en-
gedély ekkor sem kell, a bejelentésről az illetékes hatóságok igazolást
állítanak ki. A három hónapon túli tartózkodásnál azonban a tagállamok
kérhetik a megélhetéshez szükséges rendszeres jövedelem és a teljes
körű betegbiztosítás igazolását, vagy a foglalkoztatást (munkavis-
zonyt), illetve tanulmányok folytatását bizonyító okiratot. 

EU állampolgárok harmadik országbeli családtagjainak három hó-
napon túli tartózkodásához tartózkodási kártyát kell igényelni. Az egyes
tagállamok tartózkodásra vonatkozó szabályozásáról itt olvasható
bővebb információ.
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További információ országunk schengeni csatlakozásáról az alábbi
oldalon olvasható.

A szabad mozgást biztosító uniós előírásokról a Bizottság 2010-es
tájékoztatójában olvasható részletes információ.
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