
Tájékoztató az Egyiptomba utazók részére 
 

2020. július 1-től Egyiptomban a Vörös-tenger, a Dél-Sínai és a Matruh kormányzóságok 

területén, fokozatosan újra nyitnak azon szállodák, amelyek megfelelnek a szigorúan 

ellenőrzött egészségügyi és higiéniai előírásoknak (Hygiene Safety Certificate).  

Az Egyptair légitársaság 2021. július 10. - 2021. november 7. között szombati és 
vasárnapi napokon közvetlen járatot üzemeltet Budapest és Hurghada között. 
 
Magyar állampolgárok számára a Magyarországról Egyiptomba történő beutazás 
jelenleg érvényben lévő feltételei az alábbiakban olvashatók (az információk az aktuális 
vírushelyzet függvényében változhatnak): 
 

Indulás előtt 

• Szeptember 1-től Egyiptom valamennyi repülőterére érkező utas köteles a járat 

indulását megelőző 72 óránál nem régebben elvégzett negatív COVID-19 PCR 

tesztet bemutatni angol nyelven. A negatív PCR teszt eredmény felmutatása alól 

az sem kap felmentést, aki igazolni tudja, hogy a Covid-19 betegségen már 

átesett. Kivétel: 6 év alatti gyermekek. (Kézzel írott, SMS-ben kapott, digitális 

formában bemutatott teszteredményt nem fogadnak el.) 

Mintavétel céljából felkereshető magyar intézmények:  

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

intezmenyek-listaja  

• Két típusú PCR tesztet fogadnak el Egyiptomban: 

• Akkreditált laboratórium által kiállított, eredeti, nyomtatott, laboratórium pecséttel 
és aláírással ellátott, ép és sérülésmentes, megjegyzés vagy törlés nélküli angol 
nyelvű dokumentum, melynek tartalmaznia kell mintavétel napját és óráját, vagyis 
azt az időpontot, amikortól a 72 órás intervallum a kezdetét veszi. Tartalmaznia 
kell továbbá a levett minta és a teszt típusának (RT – PCR) feltüntetését is.  

• QR kóddal ellátott PCR teszt, mely lehet e-mailes, vagy nyomtatott formátumú.  
• Minden utasnak rendelkeznie kell egy kitöltött nyilatkozattal (Declaration Form) 

ahhoz, hogy a beszállókártyáját megkapja. A nyilatkozatot nyomtatott formában 
kell bemutatni. A nyomtatvány indulás előtt az Egypt Air check in pultjánál is 
kérhető és kitölthető. A dokumentumot Egyiptomba érkezésről a repülőtéren 
ellenőrzik. A nyilatkozat kitöltésében kérjék munkatársaink segítségét. 
http://egypt.travel/media/2376/declaration_form.pdf 

• A negatív PCR teszt bemutatása alól felmentést kap, aki QR kóddal ellátott 

okmánnyal igazolja, hogy a WHO vagy az Egyiptomi Gyógyszerészeti Hatóság 

által jóváhagyott oltásból (Pfizer, Astra Zeneca, Moderna, Johnson & Johnson, 

Szputnyik, Sinopharm, Sinovac) mindkét adagot megkapta, és a második oltás óta 

legalább 14 nap eltelt. (Johnson & Johnson vakcina esetén az egyetlen dózis óta 

legalább 14 nap eltelt.) A gyakorlati tapasztalatok alapján az uniós 

vakcinaútlevelet elfogadják, valamint a magyar védettségi igazolványt is a 

kétnyelvű oltási igazolással együtt.  

 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/mintavetel-celjabol-felkeresheto-intezmenyek-listaja
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/mintavetel-celjabol-felkeresheto-intezmenyek-listaja
http://egypt.travel/media/2376/declaration_form.pdf


• 2021. május 1-től Egyiptom vízumköteles a magyar állampolgárok számára. A 

vízum várható díja 25 USD/fő, mely a belépéskor fizetendő. 

• 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 

• Szájmaszk viselése kötelező a repülőtérre való belépés pillanatától. 

• Az Egyptair járatokhoz javasolt 4 és fél 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 (2 méter) betartása és a kihelyezett kézfertőtlenítők 
használata kötelező. 

 
Az Egyptair 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 

• Az utasoknak kis higiéniai csomagot adnak (szájmaszk, kesztyű, kézfertőtlenítő). 

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

szolgálnak fel.  

• Fedélzeti újság, magazin kihelyezése nem megengedett. 

• Azon utasok, akik krónikus betegség miatt (pl. asztma), nem tudnak hosszú távon 

szájmaszkot viselni, elkülönített részen ülhetnek. Erről angol nyelvű igazolás 

szükséges, melyet bármikor kérhetnek a repülőtéren, repülőjáraton, és 

későbbiekben akár a szállodában is.  

• A repülőgépen az utolsó két sor a gyengeség vagy rosszullét jeleit mutató utasok 

számára lesz fenntartva. Számukra egy külön utaskísérő áll majd rendelkezésre, 

és segít az esetleges felmerülő kérésekben. 

• Naprakész információval az Egyptair légitársaság honlapja szolgál: 

https://www.egyptair.com/en/about-egyptair/news-and-

press/Pages/Important%20notice%20to%20EGYPTAIR%20customers.aspx 

 
Érkezés az egyiptomi repülőtérre 

• Sharm el Sheikh, Hurghada, Taba és Marsa Alam repülőterein szükség esetén 
lehetőség van az érkezés után COVID-19 PCR tesztet végeztetni, melynek ára 30 
USD. Az eredmény megérkezéséig az utasoknak karanténban kell maradniuk a 
hotelben. Pozitív eredmény esetén az Egyiptomi Egészségügyi Minisztérium 
utasításai az irányadók.   

• A repülőtér területén folyamatos a takarítás és a fertőtlenítés. 

https://www.egyptair.com/en/about-egyptair/news-and-press/Pages/Important%20notice%20to%20EGYPTAIR%20customers.aspx
https://www.egyptair.com/en/about-egyptair/news-and-press/Pages/Important%20notice%20to%20EGYPTAIR%20customers.aspx


• Szájmaszk használata és a megfelelő biztonsági távolság (2 m) betartása 
kötelező.  

• Az utasok és a repülőtéri dolgozok testhőmérsékletét rendszeresen ellenőrzik. 

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

• Egyiptomból hazaindulás előtt a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint nem 
szükséges tesztet elvégezni.  
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!  
 
Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 
Korm.rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől az egész ország biztonsági besorolása az I. 
biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok listájára 
került. 
A Sínai-félsziget északi és középső területei is az „I. Utazásra nem javasolt térségek” 
biztonsági kategóriába tartoznak.  
 
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/afrika?egyiptom 
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 
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Egészségügyi és biztonsági intézkedések a hurghadai szállodai tartózkodás alatt  

• A szállodák csak 50%-os telítettséggel üzemelhetnek. 

• A szállodákban az utasok testhőmérséklet-mérésen esnek át minden 

megérkezés, illetve visszatérés alkalmával.  

• A bőröndöket bejelentkezés előtt fertőtlenítik.  

• A megfelelő távolság betartása szükséges.   

• A vendégek távozásakor a szobákat fertőtlenítik és 12 órán át szellőztetik. A 

szobákat/fürdőszobákat naponta fertőtlenítik. 

• A szobákban minden vendég részére egy kis higiéniai csomagot készítenek be 

(szájmaszk, kesztyű, kézfertőtlenítő). 

• A liftekben a maszk használata kötelező. A lifteket, a fitnesztermet naponta 

többször fertőtlenítik. 

• A jacuzzi, szauna és masszázs szolgáltatások szünetelnek.  

• A medencék és a strandok zavartalan nyitvatartásban üzemelnek. A 

napozóágyakat 2 méteres távolságra helyezik el egymástól. A medence parti és 

strand menti animációs programok korlátozott számban kerülnek megrendezésre.  

• A szállodákban orvosi ellátás működik, valamint jól felszerelt privát és/vagy 

magán kórházak vannak a városban. 

• Az éttermekben előzetes asztalfoglalás szükséges a sorban állás elkerülésére.  

• Az étterembe lépés előtt testhőmérséklet-mérésen esnek át a vendégek.  

• A svédasztalról az ételek szervírozását a személyzet végzi. 

• Az éttermi asztalokat 2 méteres távolságra helyezik el egymástól. Egy asztalnál 

maximum 6 fő ülhet.  

• Eldobható evőeszközöket használnak.  

• Minden asztalon kézfertőtlenítő található.  

• A gyerekklubok beltéri szolgáltatásai, shisha bárok zárva tartanak. 

• Az ismert tengerpari üdülőhelyekre érkező turisták nem hagyhatják el az adott 

kormányzóságot (Vörös-tenger, Dél-Sínai, Matruh kormányzóságok).  

• A repülőterek, kikötők, vasutak és buszok működése zavartalan.   

Mi történik COVID-tünet esetén? 

• COVID tünetek esetén azonnal értesíteni kell a szálloda vezetőségét vagy orvosát. 

• Pozitív teszt esetén a szálloda igazgatóságnak értesítenie kell az egyiptomi 

Egészségügyi Minisztériumot.  

• Minden szállodában egy külön szintet kell fenntartani a vírusos, vagy erre utaló 

tünetekkel rendelkező (enyhe lefolyású, nem kritikus állapotban lévő) utasok 

számára. Pozitív teszt esetén az utasoknak helyi karanténba kell vonulniuk saját 

költségükön. 

• A kritikus állapotban lévő betegeket kórházba szállítják.  

A kirándulások, látnivalók egészségügyi intézkedései 

• A kiránduló hajók 50%-os töltöttséggel üzemelhetnek. 

• A hajókirándulások során fertőtlenítik a felszereléseket, azonban erősen   javasolt 

a saját búvárpipa és búvárszemüveg használata.  



• Javasolt a saját törölköző és evőeszköz használata (a hajón egyszer használatos 

evőeszköz van kihelyezve). 

• A svédasztalos étkezésnél a kiszolgáló személyzet szervírozza a választott ételt. 

• A hajók fedélzetét folyamatosan fertőtlenítik, kihelyezett kézfertőtlenítők 

találhatók. 

• Az üzletekben, ajándékboltokban kötelező a kesztyű és szájmaszk használata, 

valamint ügyelni kell a megfelelő távolság betartására. 

• A múzeumokban, régészeti lelőhelyeknél ellenőrzik a testhőmérsékletet. A  

megfelelő távolság betartása szükséges. 

• A múzeumokban óránként legfeljebb 100 fő tartózkodhat egyszerre, kivéve az 

Egyiptomi Múzeum Tahrirban, ahol 200 fő/óra a maximális megengedett létszám. 

A piramisokban egy időben 10-15 fő tartózkodhat. 

• A turistacsoportok nem haladhatják meg a 25 főt.  

• A turista- és transzferbuszok 50%-os telítettséggel üzemelhetnek, míg a privát 

transzfer esetén legfeljebb 2 utas tartózkodhat a gépkocsiban.  A sofőr melletti 

ülést szabadon kell hagyni. A járművekben kötelező a maszk használata.  

• Az egyes transzferek között a járműveket fertőtlenítik és szellőztetik.  
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