
 

Nem javasolt, valamint fokozott biztonsági kockázatot rejtő utazási 

célországok és térségek  

A Külügyminisztérium a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI törvény alapján a következőket közli: 

I. Nem javasolja az utazást az alábbi országokba és térségekbe (Az utazási szerződésről 

szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 8. § (6) bekezdésének hatálya alá tartozó 

területek) 

 Afganisztán  

 Algéria  

 Bahrein 

 Bolívia  

 Burundi  

 Csád  

 Dzsibuti Eritreával és Szomáliával határos területei  

 Elefántcsontpart  

 Eritrea  

 Etiópia (az eritreai, a szomáliai, a szudáni és a kenyai határ térségének 50 km-es övezete, 

valamint Etiópia szomáliaiak lakta régiójának területei (Fik, Degehabur, Gode, Korahe és 

Warder)  

 Fidzsi-szigetek  

 Fülöp-szigeteknek Mindanao szigete és az azt körülvevő szigetvilág  

 Grúzia  

 Guinea  

 Haiti  

 Indiában Dzsamnu és Kasmir (Jamnu and Kashmir) állam Ladakh kivételével, valamint a keleti 

és északkeleti államok (különösen Manipur, Tripura, Assam, Nagaland, Meghalaya, Mizoram, 

Arunachal Pradesh)  

 Irak 

 Irán 

 Japán – Fukushima Dai-ichi atomerőműtől 80 km-en belüli távolságra fekvő területek 

 Jemen  

 Kelet-Timor  

 Kenyában a szudáni, etiópiai és szomáliai határvidék, valamint Nairobi nyomornegyedei 

(Kibera, Mathare, Huruma, Kariobangi, Kawangware és Eastleigh)  

 Kirgizisztán  

 Kongói Demokratikus Köztársaság  

 Koszovóban az észak-koszovói területek  

 Közép-Afrika  

 Libanon  



 
 

 Libéria  

 Líbia  

 Madagaszkár  

 Mali (Észak-Malinak a Niger folyó partján fekvő Moptitól északra elterülő tartományai (Kidal, 

Gao, Koulikoro, Segou, Timbuktu), illetve Kayes tartománynak a Niorotól keletre eső részei 

valamint Mopti tartományban a Douentza-tól északra fekvő területek.)  

 Mauritánia Észak- és Kelet Mauritánia Malival, Nyugat-Szaharával és Dél-Algériával határos 

területei (Tiris Zemmour, Ardar, Tagant és Hodg el Chargui tartományok)  

 Mianmar (Chin állam, Sagaing Területe, illetve Mon, Kayin, Kayah, Kachin és Shan államok - 

Shan államban Inle Lake turista célpont kivételével) 

 Niger (Abalaktól északra elterülő részek, beleértve az Aïr Massif régiót, Talek, Agadez 

tartományok, Tahoua tartomány és Niamey tartománynak a Niger folyótól keletre eső 

részei.)  

 Olaszország (Abruzzo tartományban található L’Aquila város)  

 Pakisztában Azad Jammu és Kashmir, az Északnyugati Határterület (North-West Frontier 

Province) valamint Islamabad/Rawalpindi, Beludzsisztán, Peshavar, Karachi és Lahore    

 Palesztin Nemzeti Hatóságnak a Gázai övezeti része   

 Ruanda  

 Sri Lankának az északi és keleti országrésze valamint a Yala Nemzeti Park és annak környéke   

 Szíria 

 Szomália  

 Szudán  

 Uganda északi- és északkeleti része, valamint a kongói határ térsége1  

 Togo  

 Tunéziában: nem javasolt a beutazás az ország dél-nyugati területeire (Sidi Bouzid, Makhtar, 

Kasserine, El Kef, Gafsa, Gabes, Kebili, Metlaoui, Tataouine városaiba és környékére, valamint 

Zarzis határátkelő térségébe. Nem javasoltak továbbá a szállodán kívüli programok, valamint 

a belföldi egyéni utazások. 

 Zimbabwe 

II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő további országok és térségek 

A Külügyminisztérium javasolja, hogy az alább felsorolt országokba, illetve térségekbe utazó magyar 

állampolgárok különös körültekintéssel készüljenek fel utazásukra, tanúsítsanak fokozott 

elővigyázatosságot az utazás idején, illetve lehetőség szerint, a körülmények javulásáig egyes 

helyekre való utazásukat halasszák későbbre. Ezt járványveszély, háborús, illetve polgárháborús 

fenyegetettség, terrorista támadások veszélye vagy más rendkívüli körülmény indokolhatja. Ilyen 

lehet pl., hogy a konzuli szolgálat a magyar állampolgárok konzuli védelmét valamely okból egyáltalán 

nem vagy csak rendkívüli nehézségek árán képes az adott országban ellátni. Előfordulhat az is, hogy 

valamely állam hatóságai az állam egész területére vagy meghatározott részére beutazási korlátozást 

                                                           
1
 A Karamoja régió Észak-Kelet-Ugandában (Katido, Moroto, Nakapiripirit, és a Katakwi körzetek), továbbá 

Észak-Uganda (Gulu, Kitgum, Pader, Adjumani, Apac és Lira környéke), a Nyugat-Nílusként ismert régió (Nebbi, 
Arua, Moyo és Yumbe körzetek és Uganda legtávolabbi észak-nyugati körzetei), valamint a Murchison Falls 
Nemzeti Park északi része a Delta térség kivételével. 



 
 

rendelnek el. E körülményeket a Külügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri, s 

elhárulásukról megfelelő tájékoztatást ad. 

Kérjük, hogy utazása előtt részletesen tájékozódjék a célország viszonyairól. Kérdései esetén hívja a 

Külügyminisztérium kék vonalát: 06-40-200-391. 

Az egyes országokra, régiókra vonatkozó figyelmeztetés részletesebb indokait az adott országra 

vonatkozó utazási tanácsoknál olvashatja. Járványügyi helyzetben javasoljuk az ÁNTSZ honlapjának 

megtekintését (http://www.antsz.hu) is. Nemzetközi oltásokkal kapcsolatos információ az Országos 

Epidemiológiai Központtól szerezhető be (http://www.oek.hu, tel.: 336-76-83). 

 Albánia  

 Angola  

 Azerbajdzsán  

 Bangladesben Chittagong és vidéke  

 Benin  

 Bissau-Guinea  

 Comore-szigetek  

 Dél-Afrika  

 Dzsibuti (kivéve az „I. utazásra nem javasolt” kategóriába tartozó területek)  

 Ecuadorban Sucumbios tartomány, illetve az ország Kolumbiával határos vidéke 

 Egyiptom 

 Etiópia (kivéve az „I. utazásra nem javasolt” kategóriába tartozó területek) 

 Fülöp-szigetek (kivéve az „I. utazásra nem javasolt” kategóriába tartozó területek) 

 Guatemala  

 Guayana  

 Honduras  

 India (kivéve az „I. utazásra nem javasolt” kategóriába tartozó északi területek)  

 Indonéziában elsősorban Aceh, Közép-Sulawesi, Malaku, Pápua és Nyugat-Timor 

tartományok, illetve Nias szigete és Szumátra északi része  

 Izrael és a Golán fennsík  

 Kambodzsa   

 Kamerun   

 Kenya (kivéve az „I. utazásra nem javasolt” kategóriába tartozó területek)  

 Kína2 

 Kolumbia  

 Kongó  

 Koszovó (kivéve az „I. utazásra nem javasolt” kategóriába tartozó északi területek) 

 Laosz 

                                                           
2
 Kína földrajzi fekvése miatt természeti katasztrófák (földrengés, tájfun, árvíz), esetleg járványveszély ritkán 

előfordulhatnak, melyek általában csak az ország többnyire déli- délkeleti részére jellemzőek. Előfordulhat, 
hogy egyes tartományok bizonyos járásait ideiglenesen hosszabb-rövidebb időre lezárják a külföldiek elől a 
fenti vagy egyéb (köz)biztonsági okok miatt. A tartományok és a járások nagy száma miatt utazás előtt érdemes 
az úticél szerinti tartomány fővárosának közbiztonsági hivatalánál, illetve a Kínában található magyar 
külképviseleteknél érdeklődni az aktuális helyzetről. 

http://www.antsz.hu/
http://www.oek.hu/


 
 

 Macedónia 

 Maldív-szigetek 

 Mexikó 

 Mali (kivéve az „I. utazásra nem javasolt” kategóriába tartozó északi területek) 

 Mauritánia (kivéve az „I. utazásra nem javasolt” kategóriába tartozó északi területek) 

 Marshall-szigetek 

 Mauritánia 

 Mianmar (kivéve az „I. utazásra nem javasolt” kategóriába tartozó területek) 

 Mikronézia 

 Nicaragua 

 Niger (kivéve az „I. utazásra nem javasolt” kategóriába tartozó északi területek) 

 Nigéria 

 Nepál 

 Oroszország3 (Csecsenföld, valamint az észak-kaukázusi régió köztársaságai és megyéi) 

 Örményország 

 Pakisztán (kivéve az „I. Utazásra nem javasolt” kategóriába tartozó területek) 

 Palesztin Hatóság területéből Ciszjordánia (Gáza az „I. Utazásra nem javasolt” kategóriába 

tartozik) 

 Pápua Új-Guinea 

 Paraguay 

 Sierra Leone 

 Sri Lanka (kivéve az „I. Utazásra nem javasolt” kategóriába tartozó területek) 

 Szaúd-Arábia 

 Szerbiában a Koszovóval határos területek 

 Tádzsikisztánban a Fergana-medence és környéke – tadzsik-üzbég-kirgiz hármas határ  

 Tanzánia  

 Thaiföld legdélebbi tartományai: Narathiwat, Yala, Pattani, Songkhla és Satun 

 Türkmenisztán  

 Törökország 

 Tunéziában az utóbbi időszakban javulást mutató helyi közbiztonsági helyzet alapján, 

fokozott körültekintés mellett, újra biztonságosnak tekinthető a szervezett tengerparti 

üdülés Sousse, Monastir, Sfax, El Kantaoui és Hammamet városokban, valamint Tuniszban és 

annak közvetlen közelében, Gammarth, Carthage városokban. Biztonságos célpont továbbá 

Djerba szigete, ahová szintén a csoportos, szervezett túrákat javasoljuk.. 

 Uganda (kivéve az „I. Utazásra nem javasolt” kategóriába tartozó országrészek, részletesen 

lásd itt)  

 Üzbegisztánban a Fergana-medence és környéke - tadzsik-üzbég-kirgiz hármas határ  

 Venezuela  
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 Oroszország hatalmas földrajzi kiterjedéséből, a sokszor szélsőséges értékek között mozgó időjárási és 

természeti viszonyokból adódóan javasoljuk, hogy utazásuk előtt érdeklődjenek a rendkívüli helyzetek 
minisztériumának a meglátogatni kívánt közigazgatási egységben (autonóm köztársaság, autonóm terület, 
megye, stb) működő részlegénél, kirendeltségénél, illetve Oroszországban működő magyar diplomáciai 
képviseleteknél. 



 
 

 Zambia  

Terrorizmussal, terrorfenyegetettséggel kapcsolatos általános figyelmeztetés 

A globális terrorfenyegetettség változatlan. Különösen nagy a merényletek veszélye a Közel- és 

Közép-Keleten, Afganisztánban, Indonéziában és – az utóbbi időben elkövetett számos súlyos 

merényletre tekintettel – Oroszországban is. A terrorveszély továbbá jelentős azokban a 

térségekben, 

 amelyek a múltban is terrorcselekmények célpontjai voltak,  

 amelyekben terrorista szervezeteket lepleztek le,  

 ahol polgárháborús állapotok uralkodnak,  

 ahol katonai műveletek folynak,  

 ahol a terroristák a helyi lakosság támogatását élvezik.  

A veszély azonban természetesen másutt sem zárható ki, ideértve Törökországot, az Amerikai 

Egyesült Államokat és a Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség tagállamait is. 

A terrortámadások kiemelt célpontjainak számítanak a jelképértékkel bíró helyek, épületek (vallási 

központok, kormányzati és igazgatási épületek, a légi-, vasúti és vízi közlekedési infrastruktúra), a 

turisztikai központok, továbbá minden olyan hely, ahol emberek tömegben gyülekeznek. 


