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Tájékoztató 

a külföldi kiküldetések és külföldi vendégfogadások,  

valamint a nemzetközi mobilitási programok  

2021. őszi félévétől kezdődő újraindításáról  

 

Tisztelt Egyetemi Polgárok! 

 

A hazai járványügyi helyzet javuló adataira és a hazai átoltottság mértékének folyamatos 

növekedésére tekintettel az Egyetem vezetése a 2021. őszi félévtől kezdődően a 

halaszthatatlan külföldi kiküldetések és vendégfogadások, továbbá a nemzetközi mobilitási 

programok óvatos újraindításáról döntött.  

I. Külföldi kiküldetések és külföldi vendégfogadás 

- A halaszthatatlan külföldi kiutazást alapos mérlegelés után a rendelkezésre álló 

költségvetési kereteken belül – szükség esetén a Nemzetközi Rektorhelyettes, a 

Nemzetközi Igazgatóság Külföldi Utazásszervezési Osztálya (KUO) és a Járványügyi 

Operatív Törzs (JOT) előzetes állásfoglalásának kikérését követően – a keretgazda 

engedélyezi. 

- A jelenlegi járványügyi helyzetben a szükséges és indokolt külföldi kiutazások 

támogatandók (pl. nemzetközi konferencián elfogadott absztrakt és elvárt személyes 

előadás vagy betöltendő szekciótisztség, az Egyetem képviselete nemzetközi 

rendezvényen, intézményi tagságból fakadó kiutazási kötelezettség, a hivatásrendek 

speciális feladatellátásához kapcsolódó nemzetközi események). 

- Az egészségügyi kockázatok mérséklése érdekében csak olyan oktató, munkatárs 

külföldi kiutazása engedélyezhető, aki megkapta a koronavírus elleni védőoltást, 

magyar védettségi igazolvánnyal rendelkezik, és a kiutazás kezdő időpontjáig 

kialakult nála a védettség. 

- Kiutazás csak a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által II. kategóriába 

sorolt, azaz fokozott biztonsági kockázatot jelentő országba engedélyezhető. A 

fokozott biztonsági kockázatot jelentő országok aktuális listája az alábbi linken elérhető: 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek 

- A kiutazás engedélyezését megelőzően a lehető legkörültekintőbben kell eljárni a 

célországban uralkodó járványügyi állapotok, az érvényben lévő járványügyi 

intézkedések, és különösen a magyar állampolgárokat érintő beutazási feltételek 

részletes megismerése érdekében.  

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek
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Javasolt információforrások: 

- https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs (a KKM Konzuli Szolgálata - 

adott országra vonatkozó általános utazási tanácsok, beutazási feltételek) 

- https://konzuliszolgalat.kormany.hu/kulkepviseletek-magyarorszagon (az adott 

ország magyarországi, vagy Magyarországra akkreditált nagykövetsége - a 

járványhelyzet következtében váratlanul bevezetett intézkedések, korlátozások, 

aktuális beutazási feltételek) 

- https://reopen.europa.eu/en/ (az Európai Unió „Reopen EU” oldala – európai 

járványügyi adatok, nemzeti biztonsági óvintézkedések és utazási korlátozások, 

karantén-, regisztrációs és tesztelési követelmények stb.) 

- Amennyiben az adott célország a beutazást negatív PCR teszt bemutatásához köti, a 

kiutazó feladata a PCR teszt időben történő elvégeztetése, annak költségei a 

kiutazót terhelik. Ingyenes egyetemi tesztelés csak hivatalos egyetemi delegáció 

kiutazása esetén igényelhető. 

- Nem engedélyezhető kiutazás olyan célországba, amely a belépő magyar 

állampolgárok számára kötelező karantént ír elő. 

- Mind a kiutazás tervezésénél, mind a nemzetközi utazásszervezéssel kapcsolatos 

beszerzések megvalósítása során a pénzügyi kockázatok minimalizálását kell szem 

előtt tartani (regisztrációs díj kifizetésének ütemezése, rövid határidővel lemondható 

szállások, Covid-19 fedezet az utasbiztosításhoz, flexibilis repülőjegyek megvásárlása, ahol 

lehetséges). 

- Magyarországra történő hazatéréskor a magyar védettségi igazolvánnyal rendelkező 

kiutazó mentesül a beléptetési korlátozások (10 napos kötelező karantén) alól. Az 

Egyetemre történő visszatéréskor a hatályos egyetemi járványügyi előírások 

alkalmazandók. 

- A kiküldetés meghiúsulása esetén az 5/2020. sz. rektori utasítás 36. §-a szerint kell 

eljárni. 

- Fentiekkel párhuzamosan továbbra is támogatandó az oktatók, munkatársak 

online konferenciákon történő részvétele. 

- A kiemelt külföldi vendégfogadások engedélyezéséről a keretgazda dönt, a 

mindenkori hatályos járványügyi, valamint a külföldi állampolgárokra vonatkozó hatályos 

belépési szabályok figyelembe vételével1. 

II. Nemzetközi mobilitási programok 

 

Az Egyetem a mindenkori fogadó intézmény 2021. őszi félévének kezdetétől2 lehetővé teszi 

a kifelé irányuló külföldi mobilitási programok megvalósítását a beoltott hallgatók, 

oktatók, illetve adminisztratív munkatársak részére a KKM által II. kategóriába sorolt, 

azaz fokozott biztonsági kockázatot jelentő országokba3, amennyiben az adott 

                                                           
1 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól 
2 Egyes partnerintézmények esetén ennek időpontja egy-két héttel megelőzheti az NKE 2021. őszi félévének 
kezdetét. 
3 ld. jelen tájékoztató I. pontját 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/kulkepviseletek-magyarorszagon
https://reopen.europa.eu/en/
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célországban uralkodó járványügyi állapotok és a magyar állampolgárokra vonatkozó 

beutazási feltételek erre lehetőséget adnak.  

 

Az Egyetem ugyancsak lehetővé teszi a beérkező külföldi mobilitási programok 

megvalósítását a beoltott hallgatók, oktatók, illetve adminisztratív munkatársak részére 

a KKM által II. kategóriába sorolt, azaz fokozott biztonsági kockázatot jelentő 

országokból, amennyiben az adott küldő országban uralkodó járványügyi állapotok és a 

vonatkozó kiutazási feltételek erre lehetőséget adnak.  

 

Kérjük a mobilitási programok résztvevőit, hogy a rájuk vonatkozó kiutazási szabályokat 

minden esetben kövessék kiemelt figyelemmel! 

 

Budapest, 2021. május 10. 

 

 

NKE Járványügyi Operatív Törzs 

 


