
Tájékoztató Törökországba utazók részére 
  
2021. 05. 11-től Magyarország állampolgárai korlátozás (negatív teszt, kötelező 
karantén) nélkül léphetnek be Törökországba a két ország közötti megállapodás 
értelmében, amennyiben rendelkeznek a koronavírus elleni védettséget (beoltott, vagy 
fertőzésen átesett) igazoló, magyar illetékes hatóság által kiállított, érvényes megfelelő 
igazolással (védettségi igazolvány), függetlenül az oltáshoz használt vakcina típusától.  
Magyar állampolgárok számára a Magyarországról Törökországra történő beutazás 
jelenleg érvényben lévő feltételei az alábbiak. Az információk az aktuális vírushelyzet 
függvényében változhatnak. 
 
Előírások a beutazáshoz 

  A koronavírus elleni védettséget (beoltott vagy fertőzésen átesett) igazoló, 
magyar illetékes hatóság által kiállított, érvényes védettségi 
igazolvánnyal, annak hiányában pedig az országba való belépést megelőző 
72 órában elvégzett, negatív SARS-COV-2 PCR teszt vagy a beutazást 
megelőző 48 órában elvégzett, negatív antigén gyorsteszt bemutatásával 
lehetséges a beutazás. A fenti beutazási feltételek (védettségi igazolvány, 
negatív SARS-COV-2 PCR teszt, illetve negatív antigén gyorsteszt bemutatása) 
6 év alatti gyermekekre nem vonatkoznak. 
 

 A Törökországba belépni kívánó utasoknak az ún. „Utasinformációs űrlap” 
formanyomtatványt kell kitölteniük a beutazást megelőző 72 órában 
a https://register.health.gov.tr oldalon keresztül, melyen az alábbi adatok 
megadása szükséges: 
személyes adatok; 
utazási adatok (pl. közlekedési eszköz fajtája, járat száma stb.); 
törökországi szálláshely címe; 
elérhetőségek; 
az utazást megelőző 10 napban meglátogatott országok; 
esetleges tünetek.  
 

A regisztrációt igazoló elektronikus (ún. HES) kód  elektronikus vagy papír alapú 
meglétét a török hatóságok, illetve becsekkoláskor a légitársaságok ellenőrzik.  

 
A török szabályozás hasonlóan korlátozásmentes belépést tesz lehetővé a 
védettségi igazolvánnyal rendelkező szülőkkel együtt utazó, oltással nem 
rendelkező 18 év alatti gyermekeknek is.  
 

 Minden utazónak javasolt az utazás idején érvényes, legmagasabb kategóriájú 
Törökország területére érvényes utasbiztosítással (BBP biztosítás) 
rendelkeznie. A bankkártyás biztosítással rendelkezők tájékozódjanak 
bankjuknál a területi hatályról és a járványra vonatkozó szolgáltatásokról még 
az utazás előtt. 

 A Turkish Airlines és a Pegasus török légi társaságoktól kapott tájékoztatás 
szerint, amennyiben az utas védettségi igazolványán szereplő okmányszámú 
okmányok (személyazonosító igazolvány vagy magánútlevél) egyike a 



Törökországba való beutazáskor az utas birtokában van, nem jelenthet 
problémát a beutazás. Abban az esetben, ha a védettségi igazolványon a lejárt 
útlevél vagy személyazonosító igazolvány száma szerepel és az utazásig nincs 
lehetőség új védettségi igazolvány kiállítására, a lejárt, védettségi igazolványon 
szereplő okmány fénymásolatát is ajánlott az utasnak magánál tartania. 

A repülőtéren 

 Szájmaszk viselése ajánlott a repülőtérre való belépés pillanatától. 

 A biztonsági távolságtartás (2 méter) betartása és a kihelyezett kézfertőtlenítők 
használata javasolt. 

 További információk a Liszt Ferenc Repülőtér oldalán olvasható: 
https://www.bud.hu/covid_19 

 
 
A 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. A Turkish Airlines járatain csak 

orvosi maszk megengedett, egyirányú szeleppel vagy szellőzővel ellátott maszk 
viselése nem lehetséges.  

 Fedélzeti újság, magazin kihelyezése nem megengedett. 
 Naprakész információval a Turkish Airlines légitársaság honlapja szolgál: 

https://www.turkishairlines.com/en-int/announcements/coronavirus-
outbreak/travel-restrictions/index.html   és 
https://www.turkishairlines.com/en-int/announcements/coronavirus-
outbreak/what-you-should-know-during-the-pandemic/ 

 
Megérkezéskor 

 Minden érkező utas részére kötelező a maszk viselése, a fizikai távolságtartás 
és a kéz fertőtlenítése.  

 A repülőtéren egészségügyi ellenőrzés történik, az utasok testhőmérsékletét 
mérik. Gyanús tünetek esetén az utasokat tesztelésnek vethetik alá, melynek 
költsége a helyszínen fizetendő.  

 Az érkező utasokat szúrópróba-szerűen is kiválaszthatják tesztelésre a helyi 
egészségügyi hatóságok. Pozitív teszteredmény esetén 14 napos karantén 
kötelező. 
 
 

Előírások a hazautazáshoz 
 

 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 COVID19 
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 
 

Egészségügyi és biztonsági intézkedések a törökországi tartózkodás alatt 

 Július 1-től megszűnt a kijárási tilalom, kinyitottak a mozik, uszodák, 
törökfürdők, szaunák, vidámparkok stb. A városok közötti és a 
tömegközlekedésre vonatkozó korlátozásokat feloldották, mindazonáltal 
nyilvános helyeken továbbra is kötelező a maszkviselés és a szociális 
távolságtartás.  
 
  

A beutazási szabályok az aktuális járványügyi helyzettől függően változhatnak!  
 
Figyelemmel a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 
Korm.rendeletet módosító 203/2021. Korm.rendeletben, és az ahhoz kapcsolódó KKM 
rendeletben foglaltakra, Törökország biztonsági besorolása a II. biztonsági 
besorolási kategóriába, azaz a fokozott biztonsági kockázatot jelentő országok 
listájára került. 
 
A beutazásról, a korlátozásokról, valamint a koronavírussal kapcsolatos speciális 
intézkedésekről további naprakész és részletes felvilágosítással a Konzuli Szolgálat 
honlapja szolgál, melynek információi folyamatosan frissülnek: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?torokorszag 
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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