
Tájékoztató a Görögországba utazók részére 

A görög kormány bejelentése alapján 2020. május 14-től ismét lehetséges a turista 
célú beutazás Görögországba. A Wizzair légitársaság 2021. júniusától üzemelteti 
közvetlen járatait Budapest és több görögországi úti cél között.  
Magyar állampolgárok számára a Magyarországról Görögországba történő beutazás 
május 14-től érvényben lévő feltételei az alábbiakban olvashatók (az információk az 
aktuális vírushelyzet függvényében változhatnak):  
 
Indulás előtt: 

• 2021. május 14. után karanténkötelezettség nélkül utazhat Görögországba az a 
magyar állampolgár, aki a COVID-19 vírus elleni beoltottságát hivatalos oltási 
igazolvánnyal tudja bizonyítani. A második oltás beadása után legalább 14 
napnak kell eltelnie ahhoz, hogy elfogadják az oltási igazolványt. Az állami szerv 
által kiállított igazolásnak angolul is tartalmaznia kell a következő információkat: a 
beoltott személy teljes neve, az alkalmazott vakcina típusa, a beadott adagok 
száma (1. és 2.). Elfogadott oltóanyagok: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra 
Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson & Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, 
Gamaleya (Szputnyik), Cansino Biologics, Sinopharm. Azokat a védettségi 
igazolványokat, amit nem oltottság, hanem korábbi megbetegedés alapján 
állítottak ki, a görög hatóságok nem fogadják el. 
 

• Amennyiben a magyar állampolgár nem rendelkezik oltási igazolvánnyal, úgy a 
beutazástól számított 72 óránál nem régebbi, negatív COVID-19 PCR 
teszteredményt szükséges felmutatnia a Görögországba történő beutazáshoz. 
12 év alatti gyermekektől nem kérnek PCR teszteredményt. 
 

• A Görögországba utazóknak rendelkezniük kell egy kitöltött „Passenger Locator 
Form” (PLF) nyomtatvánnyal, melyet legkésőbb 24 órával a járat indulása előtt 
kell elkészíteni elektronikus úton. A nyilatkozat kitöltésében kérhetik 
munkatársaink segítségét. Az angol nyelvű online nyomtatványt a következő 
linken érhető el: https://travel.gov.gr/#/ 

o A nyomtatvány kitöltése előtt a https://travel.gov.gr/#/  oldalon 
regisztrálni kell a használni kívánt e-mail címet és jelszót, erről 
visszaigazoló e-mailben egy linket küldenek, mely segítségével újra 
betöltődik az oldal és a bejelentkezés követően elkezdhető a 
nyomtatvány kitöltése. (A részlegesen kitöltött vagy be nem fejezett űrlap 
újra előhívható/javítható az email cím és a jelszó megadásával.)  

o Az egy háztartásban élő családtagokat lehetőség van egy PLF űrlapon 
regisztrálni, amennyiben minden hozzátartozót (nevet) pontosan 
feltüntetnek a kitöltéskor. Ugyanakkor, ha az együtt utazók nem 
családtagok, vagy nem egy háztartásban élnek úgy külön-külön minden 
utasra vonatkozóan kötelező a regisztrációt elkészíteni, hogy rendelkezzen 
saját QR kóddal. Ettől függetlenül javasoljuk a külön elkészített 
regisztrációt családtagoknál is. Gyermekek és babák részére is 
szükséges a regisztráció. 

o Nagyon fontos az e-mail cím pontos megadása a regisztráció során, mivel 
a kitöltés után az utas kap egy visszaigazoló e-mailt és (vagy legkésőbb az 



utazás napja előtt éjfél körül) egy QR kódot, amelyet érkezéskor be kell 
mutatnia a határellenőrzést végző hatóságoknak mobiltelefonja 
segítségével, vagy kinyomtatott formában. A megadott információk alapján 
a rendszer kockázatelemzést végez, amely alapján kiválasztja azokat az 
utasokat, akiknél tesztelésre kerül sor. A tesztelésre kiválasztott utasoknak 
az általuk foglalt szálláson 1 napra javasolt karanténba vonulniuk a teszt 
eredményének megérkezéséig. 

o Amennyiben a visszaigazoló e-mail nem érkezik meg, újra kell regisztrálni. 
o Minden utasnak rendelkeznie kell a PLF regisztrációval és a QR kóddal a 

járatra történő felvételnél (gyermekeknek is). A check-in pultnál ellenőrzik 
ennek meglétét, ennek hiányában a légitársaság megtagadhatja az 
utasfelvételt a repülőjáratra.  

o A PLF elektronikus regisztrációs felületet a görög kormány üzemelteti. 
Esetleges fennakadások esetén a travel.gov.gr PLF külföldről is hívható 
technikai támogató segélyvonala: 0030 2155605151 (9.00-21.00 helyi idő 
szerint). A belépéshez szükséges QR kód megérkezése számos esetben 
késlekedik, ezért fontos a PLF benyújtásáról kapott visszaigazolás 
kinyomtatása vagy bemutatása. (A regisztráció során kinyomtatott 
képernyőképet nem fogadják el.) 

o FONTOS! A légitársaságok már felszállás előtt ellenőrzik a QR kód 
meglétét. Csak abban az esetben lehet megkezdeni az utazást, 
amennyiben az utas megkapta a QR kódot. A rendszer a kódot csak az 
utazást megelőző éjszaka küldi meg, ezért az adatok pontos kitöltése 
szükséges, mert az utazás előtt 24 órával már nincs lehetőség a javításra. 

• Az utazás előtt feltétlenül javasolt útlemondási biztosítás, valamint a 
legmagasabb kategóriájú utasbiztosítás (Betegség-, Baleset- és 
Poggyászbiztosítás) megkötése. 

 

Érkezéskor 

• A bemutatott negatív PCR teszt vagy oltási igazolvány ellenére előfordulhat, hogy 
gyorstesztet, esetleg PCR tesztet végeznek el az országba közúton és légi úton 
érkező utasokon. Akinek a gyorstesztje pozitív eredményt mutat és közúton 
érkezik, nem engedik belépni az országba, kivéve, ha az állandó tartózkodási 
helye Görögországban van. A pozitív tesztet produkáló, légi úton érkező utasokat 
14 napos hatóság által felügyelt otthoni/szállodai karanténra kötelezik. 
Amennyiben a véletlenszerűen kiválasztott személyen PCR tesztet végeznek, 
annak eredményét a szálláshelyén maradva kell megvárnia. 

• Görögországban jelenleg mindenhol (beltéren és kültéren) kötelező a 
maszkviselés. Amennyiben a sofőrön kívül más is utazik egy gépjárműben, szintén 
kötelező a maszk viselése. 
 

Hazautazáskor 

• A légitársaságok az indulást megelőző 72 óránál nem régebbi negatív COVID-
19 PCR teszthez, valamint sebészeti, vagy FFP2-es maszk viseléséhez 
köthetik az utazást.  
 



• Magyarországra érkezéskor a magyar állampolgárok számára a hazai 
jogszabályok érvényesek: jelenleg az illetékes magyar hatóságok által kiállított 
érvényes védettségi igazolvány és érvényes személyazonosító igazolvány 
birtokában a magyar állampolgárok, 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/koronavirus   
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?gorogorszag 
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 görögországi tartózkodás alatt  

• Jelenleg a görög szállodákat szigorú előírások kötelezik a járvány miatti 
kockázatok csökkentésére. A szállodákban folyamatos a fertőtlenítés, kötelező a 
2 méteres távolságtartás és a személyzet számára a maszk, kesztyű viselése. 

• A szállodai személyzetet minden nap hőmérésnek vetik alá. 
• A szállodákban kapható maszk és gumikesztyű. 
• A szállodákban több kihelyezett kézfertőtlenítő található, melyek használata 

kötelező. 
• Az uszodai szolgáltatások látogatása korlátozott, jelenleg 5 négyzetméteres 

vízfelületre 1 fő vendég engedélyezett. 
• A szállodák területére kizárólag a személyzet és a vendégek léphetnek be. 

 

OTP Travel Kft.       
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