
Tájékoztató a Ciprusra utazók részére 
  
2021. március 1-től a Ciprusi Köztársaság területén szigorú egészségügyi és higiéniai  
előírások mellett fokozatosan újra nyitnak a szállodák és a repülőterek.   
A Ciprusi Köztársaság kormánya az országokat víruskockázati szempontból  
kategorizálta és színekkel (zöld, narancssárga, vörös, szürke) különböztette meg, az 
egyes színek szerint eltérő feltételekhez kötve a beutazást. 
Magyarország besorolása jelenleg a beutazási protokoll szerint vörös kategóriában 
van. Magyar állampolgárok számára a Magyarországról Ciprusra történő beutazás 
jelenleg érvényben lévő feltételei az alábbiak. Az információk az aktuális vírushelyzet 
függvényében változhatnak. 
 
Előírások a beutazáshoz 

 72 órával indulás előtt: negatív COVID-19 PCR teszt 
A turista célú beutazás egyik feltétele egy, az indulást megelőző 72 óránál nem 
régebben elvégzett negatív COVID-19 PCR teszt felmutatása angol nyelven (a 
12. életévüket még be nem töltött gyermekek számára nem szükséges), melyet 
a repülőtér check-in pultjánál kinyomtatott formában kell bemutatni 
(amennyiben erre nincs lehetőség, elfogadják elektronikus formában is). Ez alól 
a betegségen igazoltan átesett, vagy védőoltással rendelkező utazók sem 
kapnak felmentést.  
Mintavétel céljából felkereshető magyar intézmények:  
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/mintavetel-celjabol-
felkeresheto-intezmenyek-listaja 
 

 24 órával az indulás előtt: Cyprus Flight Pass 
Az utazás előtti 24 órában minden utazó köteles elektronikus úton egy 
formanyomtatványt kitölteni (Passenger Locator Form) és elektronikus 
nyilatkozatot tenni a https://cyprusflightpass.gov.cy/ hivatalos honlapon.  A 
nyilatkozattal egyidejűleg fel kell tölteni a negatív COVID-19 PCR 
teszteredményt is. Az utazáshoz szükséges engedélyt (Cyprus Flight Pass) az 
utas ezt követően, e-mailen kapja meg PDF formátumban, melyet le kell 
töltenie, és kinyomtatva magával vinnie, mivel bemutatását az elutazás előtt és 
a megérkezéskor is kérik. Amennyiben nincs lehetőség az engedély  
nyomtatására, akkor elektronikusan, telefonon is bemutatható. Minden 
családtagnak külön nyilatkozatot kell tenni, a PCR-tesztre nem kötelezett 
kiskorúak esetében is.  
A Cyprus Flight Pass meglétét a megérkezéskor ellenőrzik;  hiánya esetén 300 
EUR büntetés fizetendő, vagy visszafordítják az utazót! 

 
 A megérkezéskor: újabb negatív COVID-19 PCR teszt  

Érkezés után a repülőtéren kötelező COVID-19 PCR tesztelés alá vetik az 
utazókat, melynek költségét az utazók fedezik saját költségükön. A teszt ára a 
larnacai repülőtéren 30 EUR, a paphosi repülőtéren 32 EUR (az árak 
változhatnak). A mintavételt követően 3 órán belül SMS-ben értesítik az utast a 
teszt eredményéről. A tesztet nem vállalóknak kötelezően 14 napos karanténba 
kell vonulniuk saját költségükön. 
Pozitív teszteredmény esetén a Ciprusi Köztársaság Kormánya gondoskodik az 
utazó és a vele együtt szoros kapcsolatban lévő utazó elkülönítéséről külön erre 



a célra kijelölt szálláshelyen. Fedezi az ellátásukkal kapcsolatos költségeket 
(szállás, étkezés, ital, gyógyszer) alapesetben a fertőzött részére 14 napig, a 
szoros kapcsolatban lévő utazók részére 10 napig.  A karantén feloldásához 
negatív teszteredmény szükséges. A teszt elvégzésének költségeit, valamint  a 
repülőtéri transzfer és a hazautazás költségeit az utasok maguk viselik.   
 

 Minden utazónak javasolt az utazás idején érvényes, legmagasabb kategóriájú 
Ciprus területére érvényes utasbiztosítással (BBP biztosítás) rendelkeznie. A 
bankkártyás biztosítással rendelkezők tájékozódjanak bankjuknál a területi 
hatályról és a járványra vonatkozó szolgáltatásokról még az utazás előtt. 
 

A repülőtéren 

 Szájmaszk viselése kötelező a repülőtérre való belépés pillanatától. 
 A repülőtér területére csak az utazó és a személyzet léphet be. 
 Minden repülőtéri alkalmazott egyéni védőfelszerelést (PPE) visel és 

rendszeres testhőmérséklet mérésen  esik át.  
 A repülőtéren az utasokat testhőmérséklet mérésnek  vetik alá. Amennyiben 

koronavírusra utaló tüneteket észlelnek, a légitársaságok megtagadhatják a 
beszállást. 

 A biztonsági távolságtartás (2 méter) betartása és a kihelyezett kézfertőtlenítők 
használata kötelező. 

 
A járatok fedélzetén 

 Az indulás előtt minden repülőgép fertőtlenítésen esik át. 
 A repülőgép levegőjét HEPA szűrős légtisztító berendezéssel tisztítják, mely a 

vírusok, a szálló por, a baktériumok és az allergének nagy részét képes kiszűrni.  
 Az utazás során szájmaszk viselése kötelező 
 Fedélzeti újság, magazin kihelyezése nem megengedett. 
 Naprakész információval a Wizzair és a Ryanair légitársaság honlapja szolgál: 

https://wizzair.com/hu-hu/informaciok-es-szolgaltatasok/utazasi-
informaciok/fokozott-egeszsegugyi-es-biztonsagi-intezkedesek 
https://www.ryanair.com/ie/en/useful-info/healthy-flying 

  
Előírások a hazautazáshoz 

 Hazaindulás előtt a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint nem szükséges 
tesztet elvégezni, azonban ez a vírushelyzet függvényében változhat! Egyes 
légitársaságok 72-96 óránál nem régebbi negatív COVID-19 PCR tesztet 
kérhetnek, vagy egyéb szabályokhoz köthetik az utazást.   

 Magyarországra érkezéskor a magyar állampolgárok számára a hazai 
jogszabályok érvényesek, melyek változhatnak. Jelenleg 10 napos 
karanténkötelezettség vár minden hazaérkező magyar állampolgárra. A 
karanténkötelezettség alól mentesül, aki hivatalos irattal, orvosi igazolással 
bizonyítja, hogy az elmúlt hat hónapban átesett a koronavírus-fertőzésen. A 
karanténkötelezettség kiváltható 2 negatív COVID-19 PCR teszttel, melyek 
közül az első lehet külföldön elvégzett magyar vagy angol nyelvű teszt is, 
amennyiben  a schengeni térség országaiban, az Amerikai Egyesült 
Államokban vagy Kanadában készült. Más ország  által készített teszt 



eredményét nem fogadják el. A második tesztet Magyarországon kell 
elvégeztetni. A két teszt elvégzése öt napon belül szükséges, az egyes tesztek 
között legalább 48 óra különbségnek kell lennie.   

 További részletek: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-
magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-
jarvany-miatt  
 

A beutazási szabályok az aktuális járványügyi helyzettől függően változhatnak!  
 
Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 
408/2020 Korm.rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől Ciprus biztonsági besorolása az 
I. biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listájára 
került.  
 
A beutazásról, a korlátozásokról, valamint a koronavírussal kapcsolatos speciális 
intézkedésekről további naprakész felvilágosítással a Konzuli Szolgálat honlapja 
szolgál, melynek információi folyamatosan frissülnek: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ciprus 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus  
 
Minden külföldre utazás esetében javasolt a konzuli védelemre történő regisztráció, 
melyet az alábbi linken tehet meg az utazó: 
https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu/#!/login  
 
Ajánlott a Konzinfo Utazom ingyenes mobilapplikáció letöltése az utazási tanácsok 
könnyebb nyomon követése érdekében: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/konzinfo-utazom-mobilapp 
 
Egészségügyi előírások Cipruson 
 

 Minden szállás- és vendéglátóhely szigorú egészségügyi-, biztonsági- és 
higiéniai szabályoknak kell, hogy megfeleljen.  

 A távolságtartás kötelező (kültéren minimum 2 m,  beltéren 3 m). 
 Fertőtlenítő gél kihelyezése biztosított minden közösségi térben.  
 Maszk használata kötelező, kivételt képeznek a vendéglátóipari egységek, 

valamint a tengerpart, a medencék és bármilyen edzésnek minősülő mozgás. 
 A buszokat, gépjárműveket, dzsipeket rendszeresen fertőtlenítik.  
 A napágyakat, napernyőket rendszeresen fertőtlenítik, a napernyők között min. 

4 méter, a napágyak között min. 2 méter távolság betartása szükséges. 
 A szállodai személyzet részére a vendégtérben kötelező a maszkhasználat és 

folyamatos kézfertőtlenítés.  
 A szobákat és a szobakulcsokat fertőtlenítik minden kijelentkezés után. 
 Étkezéseknél, büféasztalról történő szedés esetén maszk használat kötelező, 

vagy személyzet szolgálja fel az ételeket.  
 Az éttermekben és bárokban egy asztalnál maximum 6 fő ülhet. Az étlapokat 

és az érintéspontokat folyamatosan fertőtlenítik. Érintésmentes fizetés preferált. 
 

 
OTP Travel Kft. 
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