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Utazóknak 

3 HÓNAP az élet! 

 
 

Külföldi utazásaid alkalmával régebben, teljesen egyértelmű volt az, hogy 
az útleveled magaddal vidd. Megszoktuk, mint a „szívünk felett a személyi 
igazolványt”.  
Ma már a személyi is más, az EU is elkényeztetett, mert nem kell útlevél a 
határátlépéshez. Na, ezt szoktuk meg igazán könnyen.  
Ma már felszabadítóan jó érzés, amikor a határhoz közeledünk. Vagy már 
nincs semmi, vagy csak elhagyott bodegák, rozsdás sorompók 
csúfoskodnak ott. 
 

Hol van már az a görcs a gyomorból, amikor attól rettegsz, hogy 
kiforgatják a zsebeidet, a legjobb szándékod ellenére is találnak valamit, és 
nyamvadt 100 dollárból kell nyaralni, ha egyáltalán kapsz útlevelet. 
Hol van már a Gorenje korszak, a 20 kilométeres doboz és 
szeméthegyekkel a határ két oldalán?! 
Ma már önfeledten élvezzük a mai helyzetet, bár a migráns „utazók” egy 
kicsit bekavarnak időnként. 
És persze érdekessé vált a helyzet azzal, hogy az angolok úgy döntöttek, 
mégiscsak kilépnek az Unióból.  
Lehet, hogy majd megint egyre több helyre kell magunkkal vinni az 
útlevelünket? 
 

A szabály az szabály. 

 
Van egy szabály az útlevelekkel kapcsolatban, amit ha nem ismerünk, vagy 
nem tudunk pontosan és belefutunk, akkor nagyon meg tudja keseríteni az 
önfeledt és felhőtlen utazásunkat. 
 
Azt mindenki tudja pontosan, hogy mikor jár le az útlevele. Ha útnak indul, 
akkor csak előkapja a fiókból, gyors pillantást vet a borzasztó fotóra, és 
azon gondolkodik, hogy eddig hogy tudták beazonosítani. Egy másik 

„Az utazás 

élmény az utazás 

kihívás, az 

utazás 

felelősség.” 
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pillantás az érvényességre. Oké, az is rendben, és már irány a repülőtér vagy 
a határ.  
 
Ha az EU-n belül maradunk és nem repülünk, akkor ritkábban derül ki, 
hogy gáz van. 
Ha olyan európai országba megyünk, ami a schengeni térségen kívül esik, 
vagy éppen távolabbra utazunk, netán a Bahamákra, vagy Hong-Kong-ba, 
akkor jönnek a meglepetések. És még a vízumköteles országokról nem is 
tettem említést, mint pl. az USA, Ausztrália, vagy Katar. (Ebben a témában 
is kapsz tőlünk még pár jópofa infót.) 
 
Szóval utazzunk most Schengenen kívülre.  
 
Boldogan elindulsz a reptérre, beparkolod az autódat, majd a 
bechekkolásnál beüt a mennykő. Ott állsz a pultnál és a kedves, de 
kérlelhetetlen reptéri személyzet közli veled, hogy ezzel a géppel bizony Te 
nem szállsz fel.  
Te pedig értetlen boci szemekkel bámulsz, hogy miért is nem? Hiszen 
mindened rendben, az útleveled érvényes, a jegyedet megvetted, kifizetted. 
Nem csináltál semmi törvénytelent, nem köröznek és a csomagodba sem 
rejtegetsz semmit. 
 
Hát pedig nem utazhatsz!.  
 
Először leizzadsz, visszajön az összes régi gyomorgörcs, és még a sorban 
utánad következők tekintete is olyan, mintha leprás lennél.  
Elsápadsz, megjelennek a karikák a szemed körül, homályos lesz a látásod, 
a halántékod lüktet, de próbálod megőrizni a nyugalmadat, összeszedni a 
gondolataidat és csak az lebeg a szemed előtt, hogy Neked menned kell! 
Hiszen éppen egy esküvőre, vagy egy fontos üzleti megbeszélésre vagy 
hivatalos, vagy a családnak tett régi ígéreted szeretnéd teljesíteni.  
Legrosszabb esetben, még ott áll melletted a családod is, a gyerekek 
értetlenül rángatják a kabátodat, hogy mikor megyünk már? Nagy nehezen 
összekuporgattad a nagy családi nyaralásra a pénzt, kifizetted a szállodákat, 
programokat és mi az, hogy most NEM? 
 
És íme, a hideg zuhany! 
 

 



Oldal 03. 
 

Utazóknak  
   

 

Mindenki útlevele rendben van, csak a tiéd nincs!  
Összesen két hétre utaznál, mire igazából lejárna, már két és fél hónapja 
itthon leszel!  
Kinek ment el az esze? 
Most akkor meddig is érvényes az útleveled? Addig a dátumig, ami bele 
van vésve, vagy meddig? 
Mi ez a 3 hónapos marhaság? 
 
Sajnos van egy jogszabály, ami miatt téged nem engedhetnek elutazni. A 
családod utazhat, de te biztosan nem. Ha szolidárisak veled, ők is 
maradnak, de Te biztosan bebuktad az utat. 
 
Ép, józan paraszti ésszel ugye elég nehezen lehet feldolgozni ezt a 
helyzetet. Teljesen értelmetlen az, hogy ha egy meghatározott idejű útra 
elutazik az ember, megvan oda-vissza a repülőjegye, akkor miért fontos, 
hogy az útlevelének a lejárata a visszaérkezése dátuma után még 3 hónapig 
legyen érvényes. 
Márpedig ez a valós helyzet, ha értjük, ha nem! 
 
 
 

Igaz példa 

  
A kisebbik lányunk Amerikában él, a férje amerikai állampolgár. Egy ilyen 
szerencsétlen eset éppen velük fordult elő. A nyári hazajövetelük így 
egészen embert próbálóra sikerült.  
 
Az ő történetük következik: 
Megbeszéltük, hogy idén úgy időzítik a haza utat, hogy Stockholmban 
találkozunk. A barátaink fiának esküvőjére voltunk hivatalosak. De ha már 
ott vagyunk, férjen bele egy kis városnézés, lazítás is.  
Utazóklubunknak pedig éppen azon a hétvégén volt egy csodálatos 
„Álomútja” a svéd fővárosba. Pihenés, buli, és az amerikai férjnek is 
élmény Európa egy újabb gyöngyszemét bejárni, megkóstolni az ottani 
konyha remekeit.  
Washingtonig jutottak, de amikor fel akartak ülni az óceánt átszelő és 
Brüsszelben landoló gépre, nem engedték őket beszállni. 
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Kiderült, hogy a férje útlevele, az amerikai földre való visszaérkezésükkor 2 
nap híján már nem érvényes 3 hónapig! 
Pedig még figyeltek is, hiszen az ő tudatukba (most már tudjuk, hogy 
helytelenül) az volt, hogy utazunk és még több, mint 3 hónapig érvényes az 
útlevelem, tehát, amikor visszaértünk, újat kell csináltatnom. 
 
Összesen három hétre jöttek át Európába, megvolt a vissza jegyük is, és 
igen kicsi a valószínűsége annak is, hogy egy amerikai állampolgár, pont az 
Európai Unióba akarjon emigrálni. De a szabály az szabály! 
Nem engedték őket felszállni a repülőre. 

 
Elmagyarázták nekik, hogy nem egyszerűen 
csak rajtuk múlik, hogy jó szándékúan 
felengedik őket a gépre, vagy sem. 
Mert ha őket itt és most fel is engedik 
szállni és elutaznak az Amerikai Egyesült 
Államokból, azt tuti biztos, hogy az 
Európai Unió területére, Brüsszelben nem 
fogják őket beengedni, emiatt a három 
hónapos szabály miatt. 
Sőt, nem csak, hogy nem engedik be az 
EU-ba, hanem saját költségükön mehetnek 
vissza, vagy letáboroznak a senki földjén. 
Mind ennek tetejében, még meg is büntetik 
a légitársaságot azért, hogy úgy engedték 

őket fölszállni, hogy ennek a 3 hónapos szabálynak nem feleltek meg. 
Márpedig egy ilyen büntetést a légitársaság később biztosan leverne rajtuk. 
Szóval szó sem lehet róla, hogy elutazzanak! 
Nem volt mit tenni, át kellett a repülőjegyet foglalni a következő napra.  
 
A szerencsétlenségben szerencsére, hogy éppen Washingtonban történt ez, 
mert egy olyan városban voltak, ahol ezeket a hivatalos dolgokat gyorsan 
meg lehet oldani.  
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Mivel ott voltak, így meg is néztek 
egy-két nevezetességet.  
 
Húzták maguk után az óriási 
csomagokat, izzadtak a melegben, de 
habzsolták a látnivalókat, majd 
szállást kerestek. 
Másnap hajnalban, hosszú sorban 
állással (lásd nem ők voltak az egyetlenek, 
akik erről nem tudtak) kezdték a napot 

(onnan is elhozva egy-két megmosolyogtató pillanatot), de kora délutánra 
elkészült a vadonatúj útlevél.  
Kiugrott az ablakon közben még 170 dollár.  
(Egy hasonló kaland Magyarországon is több tízezer forintos játék, és ennyi 
idő alatt egyáltalán nem biztos, hogy meg is van.) 
 
 
Összegezve:  
 
Jegyek átfoglalása, 3-4 órás sorban állás, plusz költségek, késés, izgalom, 
hogy megérkeznek-e a fontos eseményre.  
De ellen súlyozott valamit a türelem, az egymás iránti szeretet, a mosoly és 
persze Washington látnivalói. 
 
Hab a tortán, hogy másnap délután tornádóveszély miatt nem engedték 
időben felszállni a gépüket és Stockholmban derült ki, hogy nincs 
csomagjuk, mert Brüsszelben a reptéri dolgozók éppen sztrájkolnak. 
 
Figyelem!  
Érdemes az utazásunk előtt erre a három hónapos szabályra figyelni.  
 

Az utazásodat úgy kell befejezned, hogy vissza kell érned a 
saját országodba, három hónappal az útleveled lejárta előtt. 
 

Az, hogy ez marhaság és ésszerűtlen, ne foglalkozz vele! 
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Ez a szabály itthon és az USA-ban is. És ha nem figyelsz rá, a vesztese csak 

te leszel! 

Mi egy életre megjegyeztük. 

 

Szuhár Csilla  

az Ön utazási tanácsadója 

 
 
szuhar.csilla@gmail.com 
 
+36-70-670-6464 
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