
Tájékoztató a Madeirára utazók részére 
 

Magyar állampolgárok számára a Magyarországról Madeirára történő beutazás jelenleg 
érvényben lévő feltételei az alábbiak (az információk az aktuális vírushelyzet függvényében 
változhatnak).https://madeirasafetodiscover.com/informations/ 
 
Indulás előtt 

Minden 12. évét betöltött utazó számára az alábbi feltételekkel lehetséges a beutazás 

Madeirára:  

• 72 órán belüli negatív RT-PCR teszt birtokában, vagy 

• Hivatalos oltási bizonyítvánnyal (2 dózisú oltás esetén a második oltástól számított 14 

nap elteltével; elfogadott oltások: Astrazeneca, Pfizer, Moderna, Janssen, Sinovac, 

Sputnik V and Sinopharm), vagy 

• EU digitális COVID tanúsítvány birtokában, illetve 

• A COVID-19-en átesettek igazolás birtokában (180 napnál nem régebben) 

• 12 év alatti gyermekeknek nem kell bemutatniuk tesztet. 

• Mintavétel céljából felkereshető magyar intézmények:  

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/mintavetel-celjabol-felkeresheto-

intezmenyek-listaja  

• A madeirai hatóságok a teszt vagy oltási bizonyítvány mellett előzetes regisztrációt 

kérnek a belépéséhez, amely a következő oldalon tölthető ki az indulás előtt 48-12 órával: 

https://madeirasafe.com/#/login A regisztrációt minden utasnak egyénileg kell 

elvégeznie, kivételt képeznek a 12 év alatti gyermekek, akik regisztrációja a velük utazó 

felnőtt regisztrációjával együtt lehetséges. A regisztráció befejezése után az utazó e-

mailben értesítést kap a madeirasafe.com platform hozzáférési kódjával, ahol a saját 

fiókjába bejelentkezve tudja letölteni a beutazáshoz szükséges QR-kódot, melyet a 

repülőtéren szükséges bemutatni. 

• A tranzitországok és a légitársaságok a belépéshez képest 48-72 óránál nem régebbi 

negatív PCR teszt meglétéhez is köthetik az utazást, így minden Madeirára utazónak 

javasolt, hogy egy olyan negatív PCR teszttel induljon útnak, amely a tervezett madeirai 

belépés előtt 48 -72 órával készült. 

• Minden utazónak érvényes nemzetközi utasbiztosítással (BBP biztosítás) kell 

rendelkeznie. A bankkártyás biztosítással rendelkezők tájékozódjanak bankjuknál a 

területi hatályról és a járványra vonatkozó szolgáltatásokról még az utazás előtt. 

 A repülőtéren 

• Sebészeti vagy FFP2 szájmaszk viselése kötelező a repülőtérre való belépés pillanatától. 

• A repülőjáratokhoz javasolt minimum 3 órával az indulás előtt megjelenni  

a repülőtéren a biztonsági intézkedések miatt. 

• 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 (1,5 - 2 méter) betartása és a kihelyezett kézfertőtlenítők 
használata kötelező. 
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A repülőgép 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 sebészeti vagy FFP2 szájmaszk viselése kötelező. 

• A fedélzeten kizárólag előre csomagolt hideg ételt (szendvics) és dobozos üdítőt 

szolgálnak fel.  

Érkezés a madeirai repülőtérre 

• Belépéskor ellenőrzik az előírt dokumentumok meglétét. (PCR teszt, angol nyelvű oltási 
igazolás, regisztráció). 

• A repülőtér területén folyamatos a takarítás és a fertőtlenítés. 

• Szájmaszk használata és a megfelelő biztonsági távolság (1,5 m) betartása kötelező.  

• Az utasok és a repülőtéri dolgozók testhőmérsékletét rendszeresen ellenőrzik. 

• A bőröndöket fertőtlenítik, mielőtt a csomagszállító szalagra felkerülnek. 
 
A hazautazáskor és Budapestre érkezéskor: 

• Hazaindulás előtt a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint nem szükséges tesztet 
elvégezni. A tranzitországok és a légitársaságok az indulást megelőző 48-72 óránál nem 
régebbi negatív COVID19 PCR teszt meglétéhez köthetik az utazást. 

• Magyarországra érkezéskor a magyar állampolgárok számára a hazai jogszabályok 
érvényesek, melyek változhatnak.  Az illetékes magyar hatóságok által kiállított érvényes 
védettségi igazolvány, s érvényes személyazonosító igazolvány birtokában annak 
tulajdonosa, illetve a vele együtt utazó, felügyelete alá tartozó, 18 évet be nem töltött 
személyek korlátozás nélkül hazatérhetnek/beutazhatnak Magyarország területére. A 
védettségi igazolvánnyal nem rendelkezőkre továbbra is 10 napos karanténkötelezettség 
vár külföldről hazatérve. 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!  
 
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?portugalia 
 
Naprakész angol nyelvű információ az alábbi weboldalon olvasható: 
http://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-to-visitors-
(covid-19)  
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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 és biztonsági intézkedések a madeirai tartózkodás alatt  

• Madeira szigetén kijárási tilalom van érvényben 1.00 – 5.00 óra között. 

• A szállodákban az utasok testhőmérséklet-mérésen esnek át megérkezéskor. 

• A megfelelő távolság betartása szükséges.   

• A recepción, az étterem területén (kivéve étkezéskor) és a közös helyiségekben a maszk 

használata kötelező. A lifteket, a fitnesztermet naponta többször fertőtlenítik. 

• A medencék és a strandok zavartalan nyitvatartásban üzemelnek. A napozóágyakat 2 

méteres távolságra helyezik el egymástól.  

• Az éttermekben előzetes asztalfoglalás javasolt. Beltéren maximum 6 vendég, míg a 

teraszon maximum 10 vendég ülhet egy asztalnál (kivéve egy háztartásban élők 

esetében). Az éttermek és bárok 00.00 óráig tartanak nyitva és 2/3 kapacitással 

üzemelnek.  

• Az üzletek szintén 2/3 kapacitással üzemelnek.  

• A kirándulások, programok alatt a megfelelő távolság betartására ügyelni kell, valamint 

a maszk használata kötelező. A kirándulások maximum 90 %-os telítettséggel indulnak. 

 
 
OTP Travel Kft. 
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