
Hasznos tudnivalók nyaraláshoz 
  
  
Okmányok  
  
Kezdjük az úti okmányoknál. Az EU nagy részén belül szabadon utazhatunk. A Schengeni megállapodás 
alapján a legtöbb EU-s tagország esetén nincs belső határellenőrzés.  
  
A tagországok közül nem tagja a schengeni rendszernek Bulgária, Ciprus, az Egyesült Királyság, Írország 
és Románia. Itt a határellenőrzés miatt érvényes útlevélre vagy személyi igazolványra van szükség a ki- 
és beutazáshoz, úgyszintén ezekre van szükség az EU külső határain történő ki- és belépéshez.  
  
Személyi igazolvánnyal még néhány országba lehet utazni (pl. Svájc, Izland), minden más országba 
útlevél kell, esetenként vízumra is szükség lehet.  
  
Érdemes időben észbe kapni, mert a személyi igazolvány és a magánútlevél ügyintézési határideje 30 
nap, előbbi nem gyorsítható, az útlevél megszerzése pedig gyorsított formában igen borsos áru: soron 
kívüli (7 nap), azonnali eljárással (24 órán belül) 19 ezer forint, illetve 40 ezer forint.  
  
Gyerek 
  
A szülőknek kell gondoskodniuk arról, hogy gyermekük rendelkezzen útlevéllel, személyi igazolvánnyal 
vagy, hogy szerepeljenek a szülők útlevelében. Fontos változás, hogy 2012. június 26-tól a 
gyermekeknek az utazáshoz saját útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal kell rendelkezniük.  
  
Jó tanács 
  
Utazás előtt a beutazás pontos feltételeiről minden esetben célszerű érdeklődni a Magyarországon 
akkreditált diplomáciai képviseleteknél vagy a cél ország bármely külképviseleténél, illetve 
külügyminisztériumánál.  
  
Egészségügyi ellátás 
  
Az uniós állampolgárok egy másik tagállamban, továbbá Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában vagy 
Svájcban betegség és baleset esetén ugyanolyan egészségügyi ellátásra jogosultak, mint az adott ország 
lakosai. A részletszabályokat minden ország maga állapítja meg: van, ahol a kezelés ingyenes, másutt a 
költségek egy része vagy egésze az ellátottat terheli, és utólag lehet visszaigényelni (az adott országban 
vagy itthon). Fontos, hogy az igénybevételt igazolni tudják, így a számlákat, recepteket meg kell őrizni.  
  
Az európai egészségbiztosítási kártya egyszerűsíti az eljárásokat, így célszerű kiváltani. Ingyenesen be 
lehet szerezni a helyi egészségbiztosítási pénztárnál.  
  
Oltás 
  
Az Európát el nem hagyóknak általában nem szükséges beoltatniuk magukat, az EU egyes tengerentúli 
területein vagy egyéb egzotikus helyeken tanácsos lehet az oltás, egyes helyeken kötelező. Az Intermed 
Oltóközponttól kérhetünk felvilágosítást, mielőtt ilyen helyre indulunk.  
  
Gépjármű 
  
A gépjármű felelősségbiztosítás az EU egész területén, Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában is 
érvényes. A casco biztosítások szerződési feltételei eltérőek, itt célszerű ellenőrizni, hogy védelmet 
biztosít-e Magyarországon kívül. Az EU területén nincs szükség a biztosítást igazoló zöld kártyára. 
Jogosítványunk az EU egész területén érvényes.  
  
Utasbiztosítás 
  
Annak függvényében, ki hova utazik, mit visz magával, célszerű lehet utasbiztosítást kötni. A 
legkülönbözőbb dolgokra is lehet utasbiztosítást kötni (pl. fotóbiztosítás), így itt is az egyéni igényeknek 
megfelelő szerződés kiválasztása a fontos.  
  
További hasznos információk találhatók a Külügyminisztérium honlapján és az Európai Uniós 
oldalakon. 
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