
Tájékoztató a Mauritiusra utazók részére 
 
Magyar állampolgárok számára a Magyarországról Mauritiusra történő beutazás 
jelenleg érvényben lévő feltételei az alábbiak (az információk az aktuális vírushelyzet 
függvényében változhatnak). 
 

Az elutazás előtt 

• Mauritiusra a turista célú beutazás feltétele a teljes oltottság hivatalos, angol 
nyelvű igazolása nyomtatott formában. Az országba való belépéshez az alábbi 
oltásokat fogadják el: AstraZeneca, Covaxin, Johnson&Johnson, Moderna, 
Pfizer, Sinopharm, Sputnik, Sinovac.  

• 2021. október 8-tól az ország bevezette az 1 nyomtatványos belépést, amely 
nyomtatványt javasolt legkésőbb 48 órával indulás előtt kitölteni. A nyomtatvány 
az alábbi linkről érhető el: https://www.mauritiustravelform.com/, melyet 
nyomtatott formában kell bemutatni a repülőgépen és Mauritiusba érkezéskor. 
A nyomtatvány elérhető és bemutatható a My Mauritius applikáción keresztül 
is. A kitöltéssel kapcsolatos és egyéb hasznos információk a következő oldalon 
találhatók: https://mauritius-airport.atol.aero/passengers/travel-tips/faq  

• Az utazóknak érvényes nemzetközi utasbiztosítással (BBP biztosítás) kell 
rendelkezniük, mely fedezetet nyújt a COVID-19-ből eredendő felmerülő 
költségekre. A bankkártyás biztosítással rendelkezők tájékozódjanak 
bankjuknál a területi hatályról és a járványra vonatkozó szolgáltatásokról még 
az utazás előtt. 

• A repülőtéren, valamint a repülőgépeken sebészeti, vagy FFP2-es maszk 
viselése kötelező a teljes utazás ideje alatt. 

 

A megérkezéskor 

• Az utazók számára az országba belépéskor antigén gyorsteszt elvégzése 
szükséges, melyet a szállodában végeznek el. (A teszteredmény kb. 15 percen 
belül elkészül.)  

• A repülőtéren az utasokat hőmérésnek vetik alá. Amennyiben koronavírusra 
utaló tüneteket észlelnek, a légitársaságok megtagadhatják a beszállást. 

 

A hazautazáskor és Budapestre érkezéskor: 

• Hazaindulás előtt a Magyarországon jelenleg érvényben lévő szabályok szerint 
nem szükséges tesztet elvégezni. 

• A légitársaságok és a tranzit országok az indulást megelőző 72 óránál nem 
régebbi negatív COVID19 PCR teszthez köthetik az utazást.  

• Magyarországra érkezéskor a magyar állampolgárok számára a hazai 
jogszabályok érvényesek, melyek változhatnak 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 ország biztonsági besorolása 
az I. biztonsági besorolási kategóriába, azaz az utazásra nem javasolt országok 
listájára került.  
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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?mauritius 
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 
 

Egészségügyi és biztonsági intézkedések a mauritiusi tartózkodás alatt 

• A szállodák egyes szolgáltatásai szünetelnek.  

• A strandon és a medencéknél 2 méteres távolság betartása kötelező.  

• Az éttermekben előzetes asztalfoglalás javasolt.  

• A közös helyiségekben, liftben a maszk viselése kötelező.  

• A szálloda területén kihelyezett kézfertőtlenítők állnak az utasok 

rendelkezésére.  
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