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Jelenleg érvényben lévő beutazási szabályok  

Bulgáriába 

magyar állampolgárok esetén 

 

Érvényes a 2021. május 01-től beutazó turisták számára:  

 

Bulgáriába csak az alábbi határátkelőhelyeken lehet belépni: 

• Repülőterek: Szófia (Terminál 1 és 2), Várna, Burgasz, Plovdiv  

• Kikötők: Burgasz, Várna 

• Közúti átkelők: Vidin, Vrashka Chuka, Durankulak, Gueshevo, Ilinden, Kalotina, Kapitan 

Andreevo, Captain Petko Voivoda, Kulata, Lesovo, Makaza, Malko Tarnovo, Oryahovo, 

Ruse, Somovit-Nikopol 

 

Az üzleti utazók továbbra is igénybevehetik bármelyik, nyitva lévő határátkelőt. 

 

Bulgáriában a kormány 2021. május 31-ig meghosszabbította a „sürgősségi 

járványhelyzetet”. A magyar állampolgárok május 1-től 31-ig, a jogszabályban meghatározott 

három lehetőség egyikének teljesülése mellett, karanténmentesen léphetnek be Bulgária 

területére: 

 

1., COVID-19 elleni oltást igazoló dokumentummal. Az oltást igazoló dokumentum csak az utolsó 

dózis beadását követő 14 nap elteltével jogosítja fel az utazót a korlátozásmentes beutazásra.  Az 

oltási igazolásnak tartalmaznia kell az oltott utazó nevét (az utazás során használt úti okmány szerint), 

a születése dátumát, az oltás(ok) beadásának dátumát, az oltóanyag fajtáját, az oltóanyag gyártóját, 

az oltóanyag tételszámát, a beadott dózis mennyiségét, valamint a dokumentumot kiállító ország és 

hatóság megnevezését. A beutazáshoz elfogadott védőoltások (Pfizer-BioNTech, Moderna, 

AstraZeneca, Janssen, Sputnik V, Sinopharm, Sinovac, Covishield). Az oltási igazolást angol 

nyelven kell bemutatni. 
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2., 72 óránál nem régebben, hivatalos szerv által kiállított negatív PCR-teszttel, vagy 48 óránál 

nem régebben, hivatalos szerv által kiállított antigén gyorsteszttel. Az antigén gyorstesztek 

vonatkozásában csak az EU által elfogadott gyorstesztek eredménye érvényesíthető, amelyek fajtái 

az alábbiakban közöljük. A teszteredménynek tartalmaznia kell az utazó személyes adatait (beleértve 

az utazáshoz használt úti okmány számát), a tesztet végző egészségi intézmény adatait (névvel, 

címmel, elérhetőséggel), a tesztelés időpontját, a teszt típusát, valamint annak negatív eredményét 

(kiírva: Negative) latin betűkkel.   

 

Elfogadott antigén gyorstesztek  

Test Name Manufacturer 

Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test Abbott Rapid Diagnostics 

AMP Rapid TestSARS-CoV-2 Ag AMEDA Labordiagnostik GmbH 

BD Veritor System for Rapid Deteciton os SARS-CoV-2 Becton Dickinson 

SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold immunochromatography) Beijing Lepu Medical Technology 

BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS BIOSYNEX SWISS SA 

CerTest SARS-CoV-2 CARD TEST CerTest Biotect S.L. 

Clungene COVID-19 Antigen Rapid Test Kit Hangzhou Clongene Biotech 

Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) Healgen Scientific Limited 

LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test LumiraDX UK LTd 

NADAL COVID -19 Ag Test nal von minden GmbH, 

Sofia 2 SARS Antigen FIA Quidel Corporation 

STANDARD F COVID-19 Ag FIA SD BIOSENSOR, Inc. 

STANDARD Q COVID-19 Ag Test SD BIOSENSOR, Inc. 

CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test Siemens Healthineers 

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test card Xiamen Boson Biotech Co 

Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) Zhejiang Orient Gene Biotech Co.Ltd 

 

 

3., A COVID-19 fertőzésből való kigyógyulást alátámasztó dokumentummal. A korábbi fertőzést 

egy PCR-, vagy antigén gyorsteszt pozitív eredményével lehet igazolni, melynek tartalmaznia kell 

azt, hogy az utazó, a beutazástól számított 15. napnál korábban átesett a COVID-19 fertőzésen. A 

rendelet alapján, az utazástól számított 180. napnál korábban kiállított tesztek Bulgária területére való 

belépéshez nem érvényesíthetőek. A dokumentumon szerepelnie kell az utazó nevének (az utazása 

során használt úti okmány szerint), a tesztet végző egészségügyi intézmény nevének, címének, 

elérhetőségének, a teszt időpontjának, és a pozitív teszteredménynek (kiírva: Positive). 

 

mailto:info@sunfun.hu
http://www.sunfun.hu/


 

Sun & Fun Holidays Kft. | 1138 Budapest, Meder u. 8/D. | Tel.: +36 1 411 1515 | Fax: +36 1 312 4444 | info@sunfun.hu | www.sunfun.hu  

MKEH-engedély száma: U-001050 

2021. május 19-től Bulgáriába való belépéskor az 5 év alatti gyermekek mentesülnek negatív 

PCR-, vagy antigén teszteredmény bemutatásának kötelezettsége alól. 

Üzleti célú beutazás feltétele:  

• Megegyezik a fent leírtakkal. 

Azon magyar állampolgárok, akik az országba való belépésnél nem tudják teljesíteni a fentebb 

felsorolt három feltétel egyikét, és nem rendelkeznek bolgár tartózkodási engedéllyel, a 

karanténkötelezettség vállalásának igénye mellett SEM léphetnek be Bulgária területére. 

Fontos! Utazás előtt időben ellenőrizze, hogy a védettségi igazolványon szereplő személyi 
igazolvány szám (amely feltüntetésre került) azonos-e az adott okmányban ténylegesen szereplőével! 

Amennyiben eltérést tapasztal, azonnal jelezze az oltási/védettségi igazolványt kiállító hatóságnak, 
mert a beutazás megtagadásra kerül az eltérés miatt az adott célországba.  

Amennyiben a személyi igazolvány lejár, és új kerül igénylésre, a védettségi igazolvány cseréje is 
szükséges (az okmányszámok eltérése miatt), mely hosszabb időt vesz igénybe, ezért 

útiokmányainak érvényességét időben ellenőrizze, és gondoskodjon azok megújításáról!  

A célországba történő beutazási feltételeknek történő maradéktalan megfelelés az Utas feladata és 
felelőssége, az ezek elmulasztásából eredő károkért irodánk felelősséget nem vállal! 

Magyarország kormánya által kiadott információk:  

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?bulgaria 

Beutazás Magyarországra: 

Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésével kapcsolatban az aktuális információ a 

következő linken található: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-

magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt  

Kérjük minden esetben ellenőrizze az aktuális információkat! 

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 

Sun&Fun Holidays csapata 

 

Utolsó frissítés időpontja: 2021.05.25.  
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