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Save preferences gombra klikkelni 

Login gombra klikkelni 

- Amennyiben nem rendelkezik 

fiókkal az oldalra, úgy kérjük a Create 

Account feliratra klikkelni 

- Fiókkal rendelkezők esetében 

kitöltve az adatokat Login gombra 

klikkelni 
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- Keresztnév 

- Vezetéknév 

- E-mail cím 

- Jelszó 

- Jelszó megerősítés 

- Elolvastam a feltételeket bepipálni 

- Registerre kattintani 

E-mail-ben küldenek egy aktiváló 

linket, melyben az Activate gombra 

kell klikkelni. Ez után engedélyezi a 

belépést az oldalra. 
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Az oldalon külön kell intézni a személyeket, akik oltással rendelkeznek és akik nincsenek beoltva. (A 

regisztráció végén lehet hozzáadni a további utazókat) 

Oltással rendelkezik Oltással nem rendelkezik 

Vezeték név                           Keresztnév 

Utazáshoz használt személyi 

igazolvány vagy útlevél száma 
nemzetiség (Hungary) 

születési dátum születési ország

 

nő/férfi

 

Utazó adatai 
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telefonos elérhetőség. Magyarország esetében 0036…. 

E-mail cím (erre az e-mail címre fog érkezni a QR kód) 

Ország kiválasztása, ahol az oltást kapta 

Oltóanyag típusának kiválasztása 

Dél-Ciprusra történő beutazás időpontja 

Légitársaság kiválasztása 

Repülőjárat száma 

Induló ország (Magyarország) 

Érkező 

repülőtér 

Larnaka 

(LCA) Haza indulás 

dátuma 

NEM SZÜKSÉGES KITÖLTENI CSAK ABBAN AZ ESETBEN HA NINCS VISSZA ÚTRA FOGLALT REPÜLŐJEGYE AZ UTAZÓNAK. 

Amennyiben nem ismert Ciprusról a visszautazás dátuma, kérjük adja meg a tervezett tartózkodás időtartamát.  

(- Kevesebb, mint 12 hónap, - Több, mint 12 hónap) 

Majd az oltás időpontjainak megadása következik.  

(A beutazáshoz teljes beoltottság szükséges, pl Pfizer 2 dózis, stb…) 
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Amennyiben nem dél-ciprusi 

lakos kérjük a NO-t jelölje 

Utazás célja 

- nyaralás (EZT KELL BEPIPÁLNI) 

- üzleti út 

- barátok/rokonok látogatása 

- egyéb 

Állandó lakcím 

 

Utca ház, szám 

 

Város 

 

Megye 

 

Ország kiválasztása 

 

Irányítószám 

 

Ciprusi tartózkodása hely címe 

 

Hotel/Apartman neve 

 

Utca ház, szám 

 

Város 

 

Kerület 

 

Irányítószám 
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Sürgősségi kapcsolattartási információk.  
Kérjük olyan személy adatainak megadását, aki Magyarországon tartózkodik az Önök utazása alatt. 

Vezetéknév Keresztnév 

Mobilszám 

E-mail cím 

Ország kiválasztása Város 

A Nyilatkozatok 

mindegyikét el 

kell fogadni a 

tovább lépéshez! 

Submit gombra kattintani 
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Attach vaccination document-re 

kattintva kérjük töltse fel az oltási 

igazolás (pdf, jpg, png formátum 

valamelyikében) 

Lehetőség van további Utasok 

adatainak feltöltésére, majd együtt 

megkérni a CyprusFlight Pass-t 

(családok ajánlott egy kódot igényelni)  
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Download here gombra klikkelve 

letölthetjük a QR kódot 

tartalmazó dokumentumot 

Lehetőség van új utasok hozzáadására itt. 
ADD PASSENGER: Oltással nem rendelkező Utas (* a COVID-19 víruson átesett 

Utasok a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint PCR teszt kötelezettséggel tudnak Utazni, 

DE regisztráció kötelesek) 

ADD VACCINATED PASSENGER: Oltással rendelkező Utas  

E-mailben is megküldik részünkre a QR kódot tartalmazó dokumentumot! 
(Kérjük telefonon és nyomtatott formában is legyen az utazóknál a QR kódot tartalmazó regisztrációs dokumentum) 
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