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Jelenleg érvényben lévő beutazási szabályok  

Törökországba 

magyar és török állampolgárok esetén 

 

A Magyar Kormány 2021.05.11-ei bejelentése alapján a következő utazási szabályok érvényesek a 

Magyarországról Törökországba, illetve Törökországból Magyarországra utazó magyar, illetve török 

állampolgárok esetén. 

2021. 05. 11-től Magyarország állampolgárai korlátozás (negatív PCR 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. A török szabályozás hasonlóan 

korlátozásmentes belépést tesz lehetővé a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel 

együtt utazó, oltással nem rendelkező 18 év alatti gyermekeknek is.  

Törökországba való belépés kizárólag az első oltás beadása után 14 nappal történhet! 

Kérjük az oltást igazoló dokumentumot, oltási igazolást (amit oltáskor kaptak) legalább fénymásolt 

formában, 2 példányban vigyék magukkal az útra. 

A regisztrációs kötelezettség a védettségi igazolvánnyal utazókra is érvényes! (2021. március 15-

től a Törökországba belépni kívánó utasoknak formanyomtatványt kell kitölteniük 

a https://register.health.gov.tr . 

A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgárokra vonatkozó beutazási 

szabályokat a regisztrációs kötelezettség mellett (https://register.health.gov.tr), az alábbiakban 

ismertetjük:  

2020. december 29-től a Törökországba légi úton belépni kívánó, 6 éves, vagy annál idősebb utasok 

72 óránál nem régebbi negatív SARS-COV-2 PCR tesztet kötelesek bemutatni. Ennek hiányában az 

utazót nem engedik már felszállni sem a Törökországba induló járatra. Ugyanez érvényes a 

törökországi repülőtereken keresztül tranzitálni szándékozó utasokra is!  
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2020. december 30-tól a tengeri/közúti határátkelőn belépni szándékozók 72 óránál nem régebbi 

negatív SARS-COV-2 PCR tesztet kötelesek bemutatni. Ennek hiányában az általuk megadott 

törökországi szálláshelyen kötelesek karanténba vonulni, amelynek során a hetedik napon a török 

Egészségügyi Minisztérium PCR-tesztnek veti alá az utazót.  

A tengeri/közúti határátkelőn belépni szándékozók esetében megkövetelt negatív PCR teszt 

bemutatása, illetve ennek hiányában a kötelező hétnapos karantén kötelezettsége alól a nemzetközi 

személy- és teherszállításban résztvevő személyek – így a kamionsofőrök – mentességet élveznek!  

A török hatóságok nem kérnek igazolást az esetlegesen beadott védőoltásról, annak megléte nem 

mentesít a „szúró próba szerű” PCR teszt-kötelezettség alól. 

A Törökországba történő belépéskor formanyomtatványt kell kitölteni, melyen az alábbi adatok 

megadása kötelező: 

• személyes adatok; 

• utazási adatok (pl. közlekedési eszköz fajtája, járat száma, ülés száma stb.); 

• törökországi szálláshely címe; 

• elérhetőségek; 

• esetleges tünetek.  

A formanyomtatványon begyűjtött információkat a török hatóságok egy hónapig tárolják. 

2021. március 15-től a Törökországba légi úton belépni kívánó utasoknak az ún. „Utasinformációs 

űrlap” formanyomtatványt a járat indulását megelőző 72 órával online kell kitölteni 

a https://register.health.gov.tr oldalon keresztül. Az utazók ily módon már becsekkoláskor 

rendelkeznek regisztrációval és az ezt igazoló elektronikus (HES) kóddal, aminek – elektronikus vagy 

papír alapú – meglétét a légitársaságok ellenőrzik 

Azon 6 éves, vagy annál idősebb utasok, akik a tervezett törökországi belépésüket megelőző 10 

napban Nagy-Britanniában vagy Dániában jártak, kizárólag 72 óránál nem régebbi SARS-COV-2 

PCR teszt birtokában szállhatnak fel a járatokra, majd az általuk bejelentett törökországi szálláshelyen 

14 napos karanténba kötelesek vonulni. Azon utasok, akik Brazíliában vagy Dél-Afrikában jártak, 

ugyancsak kizárólag 72 óránál nem régebbi negatív SARS-COV-2 PCR teszt birtokában szállhatnak 

fel a járatokra, majd központilag meghatározott helyen kötelesek 14 napos karanténba vonulni. A 

török Egészségügyi Minisztérium a tizedik napon PCR-tesztnek veti alá az utazót, aki negatív 

eredmény esetén hagyhatja el a karantént.  
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2020. december 30-tól a tengeri/közúti határátkelőn belépni szándékozók 72 óránál nem régebbi 

negatív PCR tesztet kötelesek bemutatni. Ennek hiányában az általuk megadott törökországi 

szálláshelyen kötelesek karanténba vonulni, amelynek során a hetedik napon a török Egészségügyi 

Minisztérium PCR-tesztnek veti alá az utazót.  

 

A belépésre jelentkezőket a határon a török hatóságok által előírt kötelező egészségügyi 

alapvizsgálatnak vetik alá, megbetegedésre utaló tünetek esetén az illetőt kórházi vizsgálatra 

kötelezik. Amennyiben egy járművön (repülőgép/hajó/egyéb közlekedési jármű) pozitív 

koronavírusos esetet detektálnak, mindazokat, akik a kötelezően kitöltött formanyomtatvány alapján 

elvégzett kontaktkutatás szerint kapcsolatba kerülhettek a fertőzöttel, 10 napos karanténra kötelezik.  

Az üzleti célú beutazás feltételei megegyeznek a fent leírtakkal. 

Törökországból való kilépéskor speciális intézkedés nincs, az utazás célja szerinti – valamint a 

tranzitálás során érintett – ország(ok) beutazási szabályai az irányadóak.  

Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépéskor: 

- Védettségi igazolvánnyal rendelkezők részére semmilyen kötelezettség nincs 

- Védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők 10 nap karantén kötelesek vagy 2 negatíve PCR 

tesztel kiválthatják azt. 

 

- Az útlevélnek a Törökországba történő belépéstől számított még legalább 180 napi 

érvényességgel kell rendelkeznie.  

- Felhívjuk a Törökországba utazók figyelmét, hogy amennyiben útlevelük érvényessége 

nem felel meg a fenti szabálynak, és emiatt visszafordítják, a török idegenrendészeti 

eljárásba beavatkozni külképviseleteinknek nincs illetékessége. 

További információk: 

https://www.bud.hu/en/covid_19/information_on_entering_and_leaving_hungary 
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Fontos! Utazás előtt időben ellenőrizze, hogy a védettségi igazolványon szereplő útlevélszám (amely 
feltüntetésre került) azonos-e az adott okmányban ténylegesen szereplőével! Amennyiben eltérést 

tapasztal, azonnal jelezze az oltási/védettségi igazolványt kiállító hatóságnak, mert a beutazás 
megtagadásra kerül az eltérés miatt a célországba.  

Amennyiben az útlevél lejár, és új kerül igénylésre, a védettségi igazolvány cseréje is szükséges (az 
okmányszámok eltérése miatt), mely hosszabb időt vesz igénybe, mint az új útlevél megérkezése, 

ezért útiokmányainak érvényességét időben ellenőrizze, és gondoskodjon azok megújításáról!  

A célországba történő beutazási feltételeknek történő maradéktalan megfelelés az Utas feladata és 

felelőssége, az ezek elmulasztásából eredő károkért irodánk felelősséget nem vállal! 

 

Magyarország kormánya által kiadott információk:  

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?torokorszag 

Beutazás Magyarországra: 

Magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésével kapcsolatban az aktuális információ a 

következő linken található: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-

magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt  

Kérjük minden esetben ellenőrizze az aktuális információkat! 

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 

Sun&Fun Holidays csapata 

 

Utolsó frissítés időpontja: 2021.06.08.  
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