
Tájékoztató az Ecuadorba utazók részére  

 

Magyarországról Ecuadorba és a Galápagos-szigetekre történő beutazás 
jelenleg érvényben lévő feltételei az alábbiak (az információk az aktuális 
vírushelyzet függvényében változhatnak). 

 

Elutazás előtt 
 
A jelenleg érvényben lévő szabályok szerint minden 16 év fölötti utazónak az alábbi 
dokumentumok bemutatása szükséges az Ecuadorba történő beutazáshoz: 

• Az ecuadori megérkezés előtt 72 órán belül elvégzett negatív COVID-19 
RT PCR-teszt, antigén teszt, vagy: 

• Az érkezés előtt legalább 14 nappal kiállított hivatalos angol nyelvű 
védettségi igazolvány, melynek tartalmaznia kell, hogy az utazó mindkét 
oltást megkapta. A védettségi igazolványnak a WHO által az egyes országokra 
meghatározott formáját kell követnie. 
Aki Brazíliából vagy Indiából érkezik/száll át, az oltási igazolványtól függetlenül 
rendelkeznie kell 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszttel. 

• Két éves kortól és 16 éves korig védettségi igazolványt nem kérnek, de 3 napon 
belül elvégzett negatív PCR-tesztet, vagy antigén-tesztet igen. Két éves kor 
alatt nem kérnek sem tesztet, sem védettségi igazolványt. 

• Érkezés előtt a fedélzeten kötelező egészségügyi nyilatkozatot kell kitöltenie 
minden utasnak (Traveler Health Declaration), melynek adatait a helyi 
egészségügyi minisztériumnak továbbítják. Már a kiinduló repülőtéren be kell 
mutatni a kitöltött egészségügyi nyilatkozatot, Ecuadorba érkezéskor pedig át 
kell azt adni az ecuadori egészségügyi minisztérium a belépési pontnál jelen 
lévő képviselőjének. A nyomtatvány letölthető innen: 
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-
content/uploads/2020/06/formulario_de_salud_del_viajero_revisado.pdf.pdf_1-1.pdf 

• Az országba érkezéskor a hozott negatív teszttől függetlenül az utazókat 
COVID-antigén tesztnek vethetik alá. Amennyiben ez a teszt pozitív, 10 napos 
karantént köteles tölteni, ha negatív, nem kell karanténba vonulni. 

• Részletes, folyamatosan frissülő információ a Konzuli Szolgálat oldalán 
található: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?ecuador  
 

• A légitársaságok az indulás előtt 72 órával készült negatív PCR teszt 
bemutatását kérhetik az elutazáskor. A KLM légitársaság járatain 
egészségügyi nyilatkozat (Travel Healt Declaration) kitöltése szükséges az 
átszálló utasok számára is, mely az online check-innél automatikusan elérhető, 
de megtalálható a KLM applikációban és a check-in pultnál is.   

 
Ecuadorban – átutazás a Galápagos-szigetekre 
 
A Galápagos-szigetekre történő beutazáshoz 2021. szeptember 14-től az alábbi 
dokumentumok felmutatása szükséges: 

• Angol nyelvű hivatalos Covid oltási bizonyítvány felmutatása, amely mind 
a két adag vakcináról igazolással szolgál és legalább 14 nappal korábban 
állították ki. Továbbá: 

https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/formulario_de_salud_del_viajero_revisado.pdf.pdf_1-1.pdf
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2020/06/formulario_de_salud_del_viajero_revisado.pdf.pdf_1-1.pdf
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?ecuador


• Minden 2 év feletti utazónál a belépést megelőző 72 órában elvégzett 
negatív PCR-teszt felmutatása szükséges spanyol vagy angol nyelven. A 
galápagosi belépéshez szükséges tesztet Ecuadorban az ACESS (Assurance 
Agency of the Services of Health and Prepaid Medicine) által elismert 
valamelyik laboratóriumban kell elvégeztetni saját költségen. A teszt eredményt 
szükséges megvárni a Galápagosra utazás előtt. Kinyomtatva kell bemutatni a 
check-in pultnál.  

• Ecuadorban a PCR-teszt elvégzésében (az esetleges időpontfoglalásban és 
transzfer szolgáltatásban) készséggel segítünk külföldi partnerünk 
bevonásával. A teszt jelenlegi ára USD 45/fő, a helyszínen, készpénzben 
fizetendő.  

• Jelen feltételek előzetes bejelentés nélkül változhatnak! 
 
A repülőtereken 

• Maszk viselése kötelező! 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. Számos 
étterem és bár zárva tart, ezért az étkezési lehetőségek limitáltak. A kihelyezett 
kézfertőtlenítők használata kötelező. A járatokra online check-in ajánlott. 

• Részletes információval az utazás során érintett repülőterek weboldalai 
szolgálnak: 

• https://www.bud.hu/covid_19 

• https://www.schiphol.nl/en/page/coronavirus/ 

• https://www.aeropuertoquito.aero/en/covid-19-protocol.html 
 
A repülőjáratokon 

• Maszk viselése 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. 

• Kérjük, kísérje figyelemmel a légitáraság honlapját, mert a szabályok 
változhatnak: 

 https://www.klm.com/travel/jp_en/prepare_for_travel/up_to_date/coronavirus.htm  

Helyi járványügyi szabályok 
Ecuador egész területén kötelező a maszkviselés, mind kültéren, mint zárt térben. 
Egyes turisták által gyakrabban látogatott helyszíneken, üzletekben speciális előírások 
lehetnek érvényben. A két méteres távolságtartás kötelező. Kijárási korlátozások 
jelenleg nincsenek érvényben, nyilvános rendezvények tartása tilos. Az éttermek, 
bevásárlóközpontok és a tömegközlekedés csökkentett kapacitással működnek. Az 
utazásra javasolt elegendő mennyiségű maszkot és kézfertőtlenítőt vinni.  
 
Hazautazás Ecuadorból 

• A légitársaság az indulást megelőző 72 óránál nem régebbi negatív COVID-19 

PCR teszthez és további szabályokhoz kötheti az utazást.  

• Magyar állampolgárok számára a hazai jogszabályok érvényesek, melyek 
változhatnak.  Az illetékes magyar hatóságok által kiállított érvényes védettségi 
igazolvány, s érvényes személyazonosító igazolvány birtokában annak 

https://www.bud.hu/covid_19
https://www.schiphol.nl/en/page/coronavirus/
https://www.aeropuertoquito.aero/en/covid-19-protocol.html
https://www.klm.com/travel/jp_en/prepare_for_travel/up_to_date/coronavirus.htm


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 jelen feltételek a vírushelyzet függvényében előzetes bejelentés nélkül 

változhatnak! Kérjük, szíveskedjen utazása előtt és alatt is tájékozódni a Konzuli 

Szolgálat holnapján! 

Az utazás előtt, illetve alatt és után szükséges PCR (és egyéb) tesztek díját, 

valamint a tesztelési helyszínre jutás költségét az utazások részvételi díja nem 

tartalmazza, azok egyénileg, a helyszínen fizetendők! 

Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 
408/2020 Korm.rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől Ecuador biztonsági 
besorolása az I. biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt 
országok listájára került. A konzuli szolgálat weboldalán naprakész információ 
található a járványügyi változásokkal kapcsolatban: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/besorolasok 
 
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/amerika?ecuador 
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  

 
OTP Travel Kft. 
 
 
2021. október 11. 
 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/besorolasok
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/amerika?ecuador
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/koronavirus
https://konzinfougyseged.mfa.gov.hu/#!/login
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/konzinfo-utazom-mobilapp

