
 
Ideiglenesen felfüggesztett konzuli szolgáltatások fokozatos újraindítása 

Kedves Ügyfeleink! 

A tuniszi magyar Külképviseleten 2020. május 18-tól fokozatosan újraindul a konzuli 
tevékenység, az alábbi szolgáltatásokkal: 

 
1. Útlevél és E-szig kérelmek befogadása: azon állampolgárok esetében kerülhet sor az 

útlevél vagy E-szig. kérelem átvételére, akiknek legfeljebb 3 hónapon belül lejárt, illetve 
legfeljebb egy hónapon belül le fog járni az úti okmánya. 
 

2. Gyermek születésének hazai anyakönyvezése, úti okmány igénylése  
Ezen kérelmek esetében a gyermek születéséhez kapcsolódó egyéb kérelmek (anyasági 
támogatás, FÉTÁM) is benyújthatók;  
 

3. Házasság anyakönyvezési kérelem csak a gyermek születés anyakönyvezéséhez 
kapcsolódó kérelemmel együtt vehető át, önálló kérelemként nem.  
 

4. Vízumkérelmek korlátozott befogadása: Kérjük szíveskedjenek tájékozódni a 
Magyarországra történő utazás során az egyes érintett országokba történő belépés, 
illetve tranzitálás feltételeiről.  
 
Érvényes vízum birtokában (és az egyéb beutazási feltételek teljesítése esetén) is a 
határok átlépése csak a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint 
lehetséges; az egyedi felmentés beszerzéséről az ügyfélnek önállóan szükséges 
gondoskodnia. 
 
A koronavírusjárvány miatt világszerte bevezetett, utazást korlátozó intézkedések miatt 
egyelőre csak a következő kategóriákba tartozó vízumkérelmek benyújtására van 
lehetőség:  

 Magyarországon a kiemelt foglalkoztatók által kezdeményezett, a harmadik 
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 
törvény 86/J. § (4) bekezdés szerinti foglalkoztató, vagy fogadó szervezet 
munkavállalási, vállalaton belüli áthelyezési, az EU Kék Kártya valamint a 
családi együttélés célú tartózkodási engedély (kiadása vagy meghosszabbítása) 
iránti kérelmeikhez kapcsolódó ujjnyomatvétel és D vízum kiállítása. 

 kiemelt nemzetgazdasági érdekből történő beutazások esetében;  
 válságkezeléssel összefüggő feladatokkal, az egészségügyi veszélyhelyzet 

elhárításával és alapvető fontosságú szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos 
beutazások esetében; 

 egyedi, különös okból méltányolható célú beutazásokra vonatkozó kérelmek 
(haláleset, családon belüli betegség, egyéb vis maior); 

 tranzit célú beutazásokra irányuló kérelmek (Magyarországon keresztül 
hazajutni kívánó, vízumkötelezett harmadik országbeli állampolgárok);  

 EGT-állampolgár családtagja által benyújtott kérelmek (a szabad mozgás 
jogával rendelkezők); 

 a diplomáciai mentességet élvező személyek és családtagjaik vízumkérelmei, 
ezen belül is csak a 90 napot meghaladó tartózkodásra irányulók (D-vízumok)  

      



Az itt fel nem sorolt  vízum- és tartózkodási engedély kérelem típusok átvételének újra 
indításáról a későbbiekben születik rendelkezés. 
 
A kérelmek benyújtása előzetes időponthoz kötött, várjuk e-mail üzenetét a 
consulate.tun@mfa.gov.hu email címre.  
 
A konzuli váróba történő belépést követően, kérjük az otthonról hozott maszkok kötelező 
viselését, valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő használatát! Az arcmaszk hiányában a 
kérelem átvétele megtagadható.  
 
Érkezéskor kérjük, hogy ügyfélváróban egy személy tartózkodjon, így a kísérőknek a 
jelenlegi helyzetre tekintettel a nagykövetség területén kívül van lehetőség várakozni.  
 


