
 

Általános utazási tanácsok és figyelmeztetések 

Tájékoztató a magyar állampolgárok részére 

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma felhívja a külföldre utazni szándékozó magyar 

állampolgárok figyelmét arra, hogy a tájékoztatóban összefoglalt információk kizárólag álta-

lánosan tájékoztató jellegűek, iránymutatásul szolgálnak, céljuk az, hogy segítséget nyújtsa-

nak a magyar állampolgárok számára külföldi útjuk előkészítéséhez.  

A tájékoztatóban foglaltak nem szolgálhatnak jogkövetkezményekkel járó hivatkozási alap-

ként a magyar állampolgárok számára a külföldi országok határőrizeti vagy idegenrendészeti 

szervei által végzett ellenőrzés esetén a magyar állampolgárokra vonatkozó belépési és tar-

tózkodási feltételek teljesítésének kérdésében.  

A Külügyminisztérium az összeállítás elkészítése során a legnagyobb körültekintéssel járt el, 

azonban a tájékoztatóban foglaltak helytállósága, teljesítése vagy nem teljesítése teljes egé-

szében más állam joghatósága alá tartozik. Ez a körülmény a Külügyminisztérium jogi felelős-

ségét a világ egyes országaiba és térségeibe történő beutazás vagy tartózkodás kapcsán a 

természetes és jogi személyeket ért esetleges hátrányért kizárja.  

A Külügyminisztérium javasolja, hogy a különleges beutazási és tartózkodási célok és körül-

mények esetén a magyar állampolgárok - külföldre indulásuk előtt - tájékozódjanak a tranzit- 

és cél országok külképviseleteinél   a részletes beutazási, tartózkodási feltételekről.  

Javasoljuk, hogy a külföldre utazók további tájékozódás céljából tanulmányozzák az ugyan-

csak a honlapunkon megtalálható és a magyar külképviseletek ismeretei és tapasztalatai 

alapján összeállított fontos utazási tanácsainkat is, illetve gyűjtsék ki a felkeresni kívánt or-

szágokban működő magyar nagykövetségek, főkonzulátusok és tiszteletbeli konzuli képvise-

letek címeit, telefonszámait.  

Ezúttal is felhívjuk a külföldre utazó magyar állampolgárok figyelmét, hogy a konzuli segít-

ségnyújtás rendkívüli nehézségekbe ütközhet azokban az országokban, amelyekben nincs 

magyar külképviselet (nagykövetség, főkonzulátus, tiszteletbeli konzuli képviselet).  

2007. május 

  



 
 

Utazási tanácsok magyar állampolgároknak  

A Külügyminisztérium az alábbi utazási tanácsokat a magyar külképviseletek tapasztalatai, 

információi alapján általános iránymutatás céljával adja közre, hogy segítséget nyújtson a 

magyar állampolgároknak külföldi utazásaik előkészítéséhez.  

Az utazási tanácsokban szereplő tények az egyes országok általános állapotát tükrözik. Az 

egyes konkrét helyzetekre vonatkozó aktuális információk a külügyi szóvivői tájékoztatókban 

illetve a konzuli közleményekben találhatók. Kérjük, hogy tekintse meg honlapunk ezen rova-

tait.  

Javasoljuk, hogy a külföldre utazók a fontos utazási tanácsok mellett alaposan tanulmányoz-

zák át az egyes országokról külön-külön elkészített beutazási feltételeket valamint konzuli 

tárgyú tájékoztató kiadványaink tartalmát, amelyek ugyancsak megtalálhatók a honlapon. 

Tanácsos továbbá a honlapon szereplő listákból kigyűjteni a felkeresni kívánt országokban 

működő nagykövetségek, főkonzulátusok, tiszteletbeli konzuli képviseletek címeit, telefon-

számait.  

Felhívjuk a magyar állampolgárok figyelmét, hogy azokban az országokban ahol hivatásos 

magyar külképviselet nem működik, a konzuli segítség nyújtása nem megoldott, illetve rend-

kívüli nehézségekbe ütközik, és hosszabb időt vesz/vehet igénybe. Ezért javasoljuk, hogy 

ezekben az országokban vegyék föl a kapcsolatot vagy az Európai Unió valamely tagállamá-

nak helyi képviseletével, vagy ahol van ilyen, a helyi tiszteletbeli magyar konzuli hivatallal.  

Kiskorúak kíséret nélküli beutazásához a világ egyes országaiba (ha azt a fogadó állam enge-

délyezi) általában az érvényes úti okmányokon, megfelelő anyagi fedezeten túl szükség lehet 

a szülők írásos hozzájárulására, továbbá azon személy megjelölésére (pl. a vízumkérelemhez 

csatolt meghívólevélben), esetleg tényleges kísérőre, aki a kiskorúról külföldön gondoskodni 

fog.  

A szülő útlevelébe bejegyzett 18. éven aluli gyermek(ek) szülővel együtt történő magyaror-

szági beutazását követően csak együttesen utazhatnak ki. A gyermek szülő nélküli magyaror-

szági tartózkodása, be-, kiutazása önálló úti okmány birtokában lehetséges. A 14. életévet 

betöltött gyermek részére, ha a szülő útlevelében szerepel – vízumkötelezettség esetén –, 

külön vízumkérelmet kell benyújtani.  

Járművet külföldön többnyire csak 18 év felettiek vezethetnek, megfelelően honosított vagy 

nemzetközi jogosítvánnyal.  

Az egyes konkrét feltételekről tájékozódjanak a meglátogatandó ország Magyarországra akk-

reditált nagykövetségénél.  



 
 

Az egyes országokra vonatkozó információt az adott országban működő magyar nagykövet-

ség, illetve főkonzulátus honlapja is tartalmazhat. Ezeket a "Külképviseleteink honlapjai" cí-

mű oldalon találja meg. A budapesti külképviseletek címeit, illetve honlapjainak 

elérhetőségét, valamint a konzuli nyitva tartás idejét a "Külképviseletek Magyarországon" 

című oldalon találja meg.  

2007. április  

Úti okmányok és hazatérés elvesztésük esetén  

A magyar állampolgároknak Magyarország teljes jogú schengeni csatlakozását követően is 

maguknál kell tartani személyazonosításra alkalmas irataikat a schengeni tagállamokban, 

hiszen igazoltatásra és a határőrség által végrehajtott mélységi ellenőrzésre hazánk schen-

geni csatlakozása után is sor kerülhet. Személyazonosításra alkalmas okmány az útlevél és a 

személyazonosító igazolvány.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogosítvány nem számít ilyen okmánynak! 

A magyar személyazonosító okmányok mintái itt érhetők el. 

A személyi igazolvánnyal történő utazás joga az összes forgalomban lévő személyi igazolvány 

típussal gyakorolható. A gyakorlatban elsősorban az új típusú, kártyaformájú személyi igazol-

vány vagy útlevél használatát javasoljuk, mert ezen okmányokkal kapcsolatban nem merül-

het fel értelmezési, azonosítási vagy okmánybiztonsági aggály.  

A személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkező, 14 év alatti kiskorú magyar állampolgár-

ok továbbra is csak önálló, érvényes útlevél birtokában utazhatnak külföldre!  

Ha külföldön elvesztette, vagy ellopták úti okmányait, kérjük, feltétlenül vetessen fel erről 

jegyzőkönyvet a helyi rendőrségen, és a rendőrségi jegyzőkönyv birtokában forduljon az ille-

tékes magyar külképviselethez. A konzul ebben az esetben Ideiglenes úti okmányt állít ki a 

magyar állampolgárok számára, amellyel akadály nélkül haza lehet térni Magyarországra. 

Noha a schengeni tagállamok között schengeni csatlakozásunkat követően határellenőrzésre 

természetesen nem kell számítani, kérjük, a szomszédos schengeni tagállamokból történő 

hazautazást kivéve, ne induljon haza úti okmány nélkül! Bővebb információért kérjük, fordul-

jon a magyar külképviseletekhez! 

A szomszédos schengeni tagállamokkal, Szlovákiával, Ausztriával és Szlovéniával a hazauta-

zást megkönnyítő gyakorlat alakult ki. Ennek értelmében a hazatéréshez nincs szükség Ideig-

lenes úti okmányra, ellenőrzés esetén elég az úti okmányok elvesztéséről felvett rendőrségi 

jegyzőkönyv bemutatása is.  

2007. november 



 
 

Utas- és balesetbiztosítás  

Külföldre történő utazás előtt javasoljuk általános, mindenre kiterjedő utas- és balesetbizto-

sítás megkötését. Külföldi egészségbiztosítási ellátásokkal kapcsolatban bővebb információ-

kat az  Országos Egészségbiztosítási Pénztár  honlapján találhatnak.  

2006. június  

Téli figyelmeztetések  

A síelés és hódeszkázás 10 alapszabálya  

Az ún. "FIS Rules" a Nemzetközi Síszövetség síeléssel és hódeszkázással kapcsolatos 10 alap-

szabályát foglalja össze és a sí- és snowboardpályák rendjének fenntartását szolgálja. Ismere-

tük és betartásuk egyaránt minden síelő és snowboardos számára fontos, ezért kérjük, 

olvassák el figyelmesen.   

 A többi síző és snowboardos figyelembevétele! Minden sízőnek és és snowboardos-

nak úgy kell viselkedni a sípályán, hogy másokat ne veszélyeztessen és sérülést, kárt 

ne okozzon. Ez vonatkozik a megfelelő felszerelésre is.  

 A sebesség és a haladási irány uralása: Ésszerűen, ellenőrzött sebességgel és módon 

sízzünk! Minden sízőnek és snowboardosnak láthatónak kell lennie a pályán való ha-

ladáskor. Sebességét és haladási módját képességeinek, a terep-, hó, és időjárási vi-

szonyoknak, valamint a pálya telítettségének megfelelően kell megválasztania.  

 A haladási irány megválasztása. A hátulról (fölülről) jövő sízőnek és snowboardosnak 

úgy kell a nyomvonalát megválasztani, hogy az előtte haladót semmilyen módon ne 

veszélyeztesse, beleértve a túl közeli elhaladással okozott megijesztést is.  

 Előzés, kerülés. Előzni szabad fölülről és alulról, akár balról akár jobbról, de mindig 

akkora távolságra, hogy az előzött síző vagy snowboardos bármilyen (akár váratlan) 

mozgásához elegendő teret hagyjunk.  

 Beérkezés a pályára, elindulás és lejtőn felfelé haladás: a megindulással és a pályára 

besízéssel járó kötelezettségek. A sízőnek és snowboardosnak, ha állásából újraindul, 

vagy besízik, becsúszik egy pályára, meg kell győződnie arról, hogy ezzel sem magát, 

sem másokat nem veszélyeztet.  

 Megállás. Tilos megállni a pálya szűkületében és beláthatatlan területein! Minden sí-

zőnek és snowboardosnak el kell kerülnie, hogy szűk vagy át nem látható helyeken a 

lesiklást szükségtelenül feltartsa. Ha ilyen helyen esik el a síző vagy snowboardos, ak-

kor a lehető leggyorsabban szabaddá kell tennie a helyet, el kell hagyni az ilyen terü-

letet!  



 
 

 Fölmenet és legyaloglás. A följutáshoz és a legyalogláshoz egyaránt csak a pálya széle 

használható.  

 A jelzések figyelembevétele. Minden sízőnek és snowboardosnak figyelembe kell 

vennie a pályán, a pálya mellett elhelyezett jelzéseket és jelöléseket, beleértve az el-

kerítéseket is, illetve betartani a pályát felügyelő személyzet tagjainak utasításait.  

 Segítségadás. Baleset esetén minden sízőnek és snowboardosnak kötelessége segít-

séget nyújtani! Elmulasztása nem sportszerűtlenség, hanem büntetendő cselekedet.  

 Igazolási kötelezettség: személyazonosságunk igazolásának kötelezettsége baleset-

nél. Minden sízőnek és snowboardosnak tekintet nélkül arra, hogy tanú vagy résztve-

vő, felelős vagy nem, baleset esetén meg kell adnia személyi adatait. Mindenkinek, 

aki a balesetnél jelen volt, függetlenül attól, hogy csak tanú, vagy a baleset részese, 

felelős vagy nem felelős a baleset bekövetkeztében, személyazonosságát meg kell 

adnia. Erre a baleset bírósági tisztázásánál lehet szükség.  

Lavinaveszély  

Egyre több magyar állampolgár utazik téli üdülésre olyan helyekre, ahol lavinával találkozhat. 

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi jótanácsokat:  

Megelőzés:  

 Figyelje a lavinaveszélyről szóló híreket.  

 Ne induljon útnak egyedül a hegyekben.  

 Hagyja meg tervezett útvonalát és visszatérésének várható időpontját  

 Lehetőleg szerelje fel magát jelkibocsátó és vevőkészülékkel.  

Ha lavinabalesetet észlelt:  

 Hívja az alpesi mentőszolgálatot.  

 Jelölje meg a helyet, ahol a lavina embereket elsodort.  

 Ha tud nyújtson segítséget.  

 Maradjon a helyszínen a mentők tájékoztatása érdekében.  

Ha lavinabalesetet szenvedett:  

 Karjával tegyen úszómozdulatokat.  

 Próbálja meg arcát szabadon tartani.  

Budapest, 2006. december  

  



 
 

Házi kedvencek kivitele külföldre  

Egyre több magyar állapolgár viszi külföldi útjára magával házi kedvencét. A háziállatok bevi-

teléhez különböző okmányok bemutatása és védőoltások megléte szükséges. Indulás előtt, 

javasoljuk időben keressék föl állatorvosukat, aki ezzel kapcsolatban bővebb hasznos infor-

mációkkal szolgálhat.  

2007. április   

  



 
 

Egyéb tájékoztatók és figyelmeztetések  

 Tájékoztató a romániai kárpótlással kapcsolatban 

 Tájékoztató a szerb kárpótlással kapcsolatban magyarul és szerbül 

 Az amerikai dollár átváltásával kapcsolatos figyelmeztetés 

http://www.kormany.hu./download/b/b4/10000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20a%20rom%C3%A1niai%20k%C3%A1rp%C3%B3tl%C3%A1ssal%20kapcsolatban.pdf
http://www.kormany.hu./download/c/b4/10000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20a%20szerb%20k%C3%A1rp%C3%B3tl%C3%A1ssal%20kapcsolatban%20HU.pdf
http://www.kormany.hu./download/d/b4/10000/T%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3%20a%20szerb%20k%C3%A1rp%C3%B3tl%C3%A1ssal%20kapcsolatban%20SR.pdf
http://www.kormany.hu./download/e/b4/10000/Az%20amerikai%20doll%C3%A1r%20%C3%A1tv%C3%A1lt%C3%A1s%C3%A1val%20kapcsolatos%20figyelmeztet%C3%A9s.pdf
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