
 
Tájékoztató az Ecuadorba utazók részére 

 
Ecuador biztonsági besorolása a II. biztonsági besorolási kategória, azaz a fokozott 
kockázatot rejtő országok listáján található.  
 
Jelenleg (2022. november) magyar állampolgárok számára a Budapestről 
Ecuadorba történő beutazás az alábbi feltételekkel lehetséges (az információk 
az aktuális vírushelyzet függvényében változhatnak). 
 

Elutazás előtt: 
 2022. október 20-tól Ecuador eltörölt minden COVID-vonatkozású belépési 

feltételt (azaz sem oltási igazolványra, sem negatív tesztre nincsen szükség a 
belépéshez). Mindazonáltal, utasaink érdekében, valamint a folyamatosan 
változó szabályok miatt a teljes oltottság meglétét javasoljuk az 
Ecuadorba történő beutazáshoz. 

 Lehetőség szerint már az indulás előtt érdemes kitölteni elektronikusan a 
következő formanyomtatványt: https://declaracionsalud-viajero.msp.gob.ec (a 
gyakorlatban előfordul, hogy az elektronikus kitöltés ellenére papíron is kérik a 
kitöltött űrlapot). 

Amennyiben a honlap valamilyen okból nem érhető el on-line, a 
formanyomtatványt papír alapon kell bemutatni az ecuadori egészségügyi 
minisztérium repülőtéren levő munkatársának. Az utazó ebben az esetben a 
repülőgépen kaphatja meg a kitöltendő formanyomtatványt. 

 Részletes, folyamatosan frissülő információ a Konzuli Szolgálat oldalán 
található: 

https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/ecuador  

 
Átutazás a Galápagos-szigetekre 

 A Galápagos-szigetekre való beutazás esetén előzetesen ki kell tölteni a 
következő oldalon található elektronikus formanyomtatványt (Transit Control 
Card): 
https://www.gobiernogalapagos.gob.ec/pre-registro-tct-turistas/ 
Melyhez útmutató itt található: 
https://www.gobiernogalapagos.gob.ec/step-by-step-tct-online/ 

 Jelen feltételek előzetes bejelentés nélkül változhatnak! 
 Információ: https://www.turismo.gob.ec/requisitos-de-ingreso-al-ecuador-

continental-e-islas-galapagos/  
 

A repülőtereken 
 Maszk viselése ajánlott! Javasolt orvosi maszk viselése (ún. sebészeti maszkok 

vagy KN 95/N95 és FFP 2 azonosítójú maszkok). A minimum 2 méteres 
távolságtartás kötelező. Az utasokat hőmérésnek vethetik alá. A kihelyezett 
kézfertőtlenítők használata kötelező. A járatokra online check-in ajánlott. 



 Részletes információval az utazás során érintett repülőterek weboldalai 
szolgálnak 
 

A repülőjáratokon 
 Maszk viselése javasolt, az adott járattól függően viselésük kötelező! Javasolt 

orvosi maszk viselése (ún. sebészeti maszkok vagy KN 95/N95 és FFP 2 
azonosítójú maszkok).  A maszkot legalább 8 óránként cserélni szükséges, 
ezért a hosszú utazások miatt szíveskedjen megfelelő mennyiségű maszkkal 
készülni. A COVID-19 vírus miatt a fedélzeti ellátás limitált. 

Helyi járványügyi szabályok:  
Az ecuadori Egészségügyi Minisztérium már nem végez random COVID-
gyorsteszteket a légi úton érkező utasokon. Ugyanakkor, ha a légitársaság vagy a 
repülőtér munkatársai tüneteket produkáló utast észlelnek, tesztelésnek vethetik alá. 
Pozitív eredmény esetén az utazónak 5 napos karantén teljesítését javasolja az 
egészségügyi tárca, majd további 7 nap maszkviselést ajánl, amennyiben az utazó 
karanténidőszak után is mutat tüneteket. A karatén teljesítése ajánlott, de nem 
kötelező. 
Ecuador egész területén május elejétől megszűnt a kötelező maszkviselés, mind 
kültéren, mind zárt térben, kivéve az egészségügyi intézményeket. A többi zárt helyen, 
így üzletekben, munkahelyeken, iskolákban, tömegközlekedési eszközökön, csak 
ajánlott.  Kijárási korlátozások jelenleg nincsenek érvényben. 
A járvánnyal kapcsolatos naprakész információ elérhető: 
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/resoluciones-coe/ 
Az utazásra javasolt elegendő mennyiségű maszkot és kézfertőtlenítőt vinni.  
 
Hazautazás Ecuadorból 

 A légitársaságok az indulást megelőző 72 óránál nem régebbi negatív COVID-
19 PCR teszthez és további szabályokhoz köthetik az utazást. A teszt 
elvégzése az utazó költsége.   

 2022. március 7-én hatályát vesztette a járványügyi készültségi időszak utazási 
korlátozásairól szóló 408/2020. Korm.rendelet, ennél fogva a Magyarországra 
történő beutazásra vonatkozó korlátozások is megszűntek. A magyarországi 
beutazás mindenkori szabályaival kapcsolatban az ORFK határrendészeti 
szervei illetékesek tájékoztatást adni. Az ORFK alábbi oldalán talál bővebb 
információt: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-
hireink/hatarrendeszet/utazok-figyelmebe-ajanljuk 

 
A jelen feltételek a vírushelyzet függvényében előzetes bejelentés nélkül 
változhatnak!  
A beutazásról, a korlátozásokról, valamint a koronavírussal kapcsolatos speciális 
intézkedésekről további naprakész felvilágosítással a Konzuli Szolgálat honlapja 
szolgál: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/ecuador  
Minden külföldre utazás esetében javasolt a konzuli védelemre történő regisztráció. 
Ajánlott a Konzinfo Utazom ingyenes mobilapplikáció letöltése az utazási tanácsok 
könnyebb nyomon követése érdekében. Bővebb információ:   
https://konzinfo.mfa.gov.hu/regisztralja-kulfoldi-utazasat 
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