
TÁJÉKOZTATÓ 

az egyes lejárt úti okmányokkal való utazás feltételeiről 

Magyarország csatlakozott az Európa Tanács tagállamai között a személyek szabad 

mozgásának szabályairól szóló, Párizsban, 1957. december 13-án aláírt Európai 

Megállapodáshoz (a továbbiakban: Megállapodás). A Megállapodás szabályai 2013. 

szeptember 1-jétől léptek hatályba Magyarország viszonylatában.  

A Megállapodásban részes államok
1
 jelenleg a következők: Ausztria, Belgium, Ciprus, 

Görögország, Hollandia, Franciaország, Liechtenstein, Luxembourg, Málta, 

Németország, Olaszország, Portugália, Szlovénia, Spanyolország, Svájc.  

A Megállapodáshoz csatlakozott még Törökország és Ukrajna is, azonban Magyarország e két 

ország tekintetében nyilatkozatot tett a Megállapodás hatálybalépésének elhalasztásáról (a 

többi EGT-tagállamhoz hasonlóan). Ennek megfelelően, a Megállapodás rendelkezései 

Magyarország és Törökország, illetőleg Magyarország és Ukrajna viszonylatában nem 

alkalmazhatóak.  

 

A Megállapodás gyakorlati következményei magyar állampolgárok részes államokba történő 

utazása esetén 

Azok a magyar állampolgárok, akik három hónapot meg nem haladó külföldi tartózkodás 

céljával utaznak a Megállapodásban részes államok területére, illetve onnan Magyarországra, 

nem csupán az érvényes magánútlevelük vagy érvényes személyi igazolványuk, hanem az 

egy éven belül lejárt magánútlevelük illetve az egy éven belül lejárt személyazonosító 

igazolványuk birtokában is megtehetik azt. Továbbra is csupán érvényességi idején belül 

jogosít a részes államokba történő belépésre vagy az onnan történő kilépésre a magyar 

ideiglenes útlevél, a diplomata útlevél, a külügyi szolgálati útlevél, a szolgálati útlevél, 

valamint a hajós szolgálati útlevél. 

A magyar állampolgárok a fent említett magyar okmányokat a részes államok határának 

bármilyen típusú (szárazföldi, vízi vagy légi úton történő) határátlépésekor úti 

okmányként használhatják. 

Felhívjuk az utazni szándékozó magyar állampolgárok figyelmét arra, hogy a három hónapot 

meghaladó külföldi tartózkodás céljából, illetve a jövedelemszerző tevékenység folytatása 

céljából a Megállapodás részes államai a területükre történő belépésükhöz továbbra is 

érvényes útlevelet vagy személyi igazolványt követelhetnek meg.  
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FONTOS FIGYELMEZTETÉS! 

A Külügyminisztérium javasolja, hogy a fenti lehetőséggel csak rendkívüli esetben 

éljenek. Számos olyan élethelyzet adódhat külföldön, amikor a lejárt érvényességi idővel 

rendelkező okmányt nem fogadják el. Csak példálózva említünk néhányat: 

- külföldön történő igazoltatás esetén az ellenőrzést végző hatóság képviselője nincs 

tisztában az egyezmény alkalmazásával 

- a külföldön bajba jutó magyar állampolgár a részére bankon keresztül átutalt pénzt 

nem tudja felvenni 

- nem tud gépkocsit bérelni 

- a szállodai bejelentkezéskor nem fogadják el az okmányát 

- interneten keresztül nem tud repülőjegyet vásárolni 

- az utazási irodában vagy ügynökségnél megvásárolt repülőjegy birtokában sem 

engedik felszállni a repülőre, mert a légitársaság üzletszabályzata szerint csak 

érvényes úti okmánnyal rendelkezőket vesznek fel 

- megváltoztatja úti tervét, de olyan országon keresztül utazna tovább, amely nem 

fogadja el a lejárt okmányt. 

Budapest, 2014. április 9.  


