
Tájékoztató a Portugáliába utazók részére 
 

Magyar állampolgárok számára a Magyarországról Portugáliába történő beutazás jelenleg 
érvényben lévő feltételei az alábbiak (az információk az aktuális vírushelyzet függvényében 
változhatnak).  
 
Indulás előtt:  
teljes oltottság és PLF regisztráció 

• Minden utasnak a teljes oltottságot igazoló EU Covid digitális igazolványt kell 
bemutatnia a Portugáliába történő belépéskor (szárazföldi, légi, vízi úton történő 
beutazások esetén): az EMA által elismert vakcinák (Astrazeneca, Pfizer, Moderna, 
Janssen), továbbá a Sinopharm, Sinovac vakcinák elfogadottak. Portugáliába EU 
COVID igazolvány birtokában lehet belépni (vagy a fent felsorolt oltásokkal), amely az 
oltás 14. napjától a 270. napig érvényes, vagy emlékeztető oltás birtokában. Sputnik 
V vakcina nem elfogadott. 
 
A kötelező tesztelést 2022. február 7.-től eltörölték, ám mindig szükséges ellenőrizni a 
légitársasági előírásokat, ugyanis ettől függetlenül az utazáshoz a légitársaság tesztet 
írhat elő. 
 

• Az utazás megkezdése előtt a Passenger Locator Form online regisztráció kitöltése 
kötelező: https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card . Az űrlapot 
Portugáliába érkezés előtti 4 napban kell kitölteni és benyújtani. A beküldés után e-
mailen értesítést kap az utazó egy QR kódos azonosítóval, amelyet az utazása során 
digitálisan vagy nyomtatott formában kell magánál tartania és bemutatnia. 

• A 12. évüket be nem töltött utazóknak nem szükséges oltási igazolást bemutatni. 
 

 
PCR teszt és PLF regisztráció 

• 2022. február 7.-től érvényes szabályok alapján oltás nélkül is be lehet utazni az 
országba, ez esetben 24 óránál nem régebbi antigén teszt, vagy 72 órán belüli RT-
PCR teszt birtokában.  

• A gyógyultsági igazolvány kiállításától számított 6. hónapig érvényes, ennek 

birtokában nincs szükség teszt bemutatására. Az igazolványt angol nyelven kell 

felmutatni.  

• Az éttermek, turisztikai létesítmények és szálláshelyek Uniós digitális Covid-

igazolvány felmutatását már nem kérik. 
 

• A légitársasági előírásokat szükséges ellenőrizni. 

• Mintavétel céljából felkereshető magyar intézmények: 
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/mintavetel-celjabol-felkeresheto-
intezmenyek-listaja  

• Az utazás megkezdése előtt a Passenger Locator Form online regisztráció kitöltése 
kötelező: https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card . Az űrlapot 
Portugáliába érkezés előtti 4 napban kell kitölteni és benyújtani. A beküldés után e-
mailen értesítést kap az utazó egy QR kódos azonosítóval, amelyet az utazása során 
digitálisan vagy nyomtatott formában kell magánál tartania és bemutatnia. 

• A 12. évüket be nem töltött utazóknak nem szükséges tesztet bemutatni. 



Utazás Madeirára:  

a madeirai hatóságok eltöröltek minden beutazási korlátozást február 7.-től kezdődően. 

A betegségből felgyógyult és a beoltott utazók számára megszűnt a tesztkötelezettség a sziget 

repülőterein és kikötőiben. 

A beutazási könnyítések ellenére ajánlott az oltási igazolást vagy legalább egy negatív 

teszteredményt (ami lehet antigénteszt is) magukkal vinni. 

Továbbá előzetes regisztrációt kérnek a belépéséhez, amely a következő oldalon tölthető ki az 

indulás előtti 48 órán belül: https://madeirasafe.com . A regisztrációt minden utasnak 

egyénileg kell elvégeznie, kivételt képeznek a 12 év alatti gyermekek, akik regisztrációja a velük 

utazó felnőtt regisztrációjával együtt lehetséges. A regisztráció befejezése után az utazó e-

mailben értesítést kap a madeirasafe.com platform hozzáférési kódjával, ahol a saját fiókjába 

bejelentkezve tudja letölteni a beutazáshoz szükséges QR-kódot, melyet a repülőtéren 

szükséges bemutatni.  

Bővebb információ a madeirai beutazási szabályokról: 

https://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-

covid-19  
• 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. 

Nagyon fontos, hogy a légitársasági szabályokat figyelembe kell venni, az utazáshoz a 
légitársaság szabályai eltérhetnek a fentiektől. 

 
Ha valaki lisszaboni átszállással utazik Madeirára, az aktuális tranzitálási szabályok 

érvényesek. 

 A repülőtéren 

• Sebészeti vagy FFP2 szájmaszk viselése kötelező a repülőtérre való belépés pillanatától. 

• A repülőjáratokhoz javasolt minimum 3 órával az indulás előtt megjelenni  

a repülőtéren a biztonsági intézkedések miatt. 

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

• A biztonsági távolságtartás (1,5 - 2 méter) betartása és a kihelyezett kézfertőtlenítők 
használata kötelező. 

 
A repülőgép 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 sebészeti vagy FFP2 szájmaszk viselése kötelező. 

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

szolgálnak fel.  

 



Egészségügyi és biztonsági intézkedések a portugáliai tartózkodás alatt  

• Zárt térben maszk viselése kötelező. 

• A megfelelő távolság betartása, gyakori kézmosás, a köhögési és tüsszentési etikett 
betartása szükséges.   
 

A hazautazáskor és Budapestre érkezéskor: 

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 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. 
 
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://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent/portugalia 
 
Naprakész angol nyelvű információ az alábbi weboldalon olvasható: 
https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal 
 
Minden külföldre utazás esetében javasolt a konzuli védelemre történő regisztráció, melyet az 
alábbi linken tehet meg az utazó: 
https://konzinfo.mfa.gov.hu/regisztralja-kulfoldi-utazasat  
 
Ajánlott a Konzinfo Utazom ingyenes mobilapplikáció letöltése az utazási tanácsok könnyebb 
nyomon követése érdekében: 
https://konzinfo.mfa.gov.hu/megujul-konzinfo-utazom-alkalmazas 

 
OTP Travel Kft. 
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