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Jelenleg érvényben lévő beutazási szabályok  

Dél-Ciprusra 

magyar állampolgárok esetén 

 

1., Milyen procedúra várható a COVID-19 védőoltást megszerzett utasoknak? 

2021.06.06-tól Magyarország állampolgárai korlátozás (teszt, karantén) nélkül léphetnek be Ciprusra 

a két ország közötti, a védettségi igazolványok kölcsönös elismerésére vonatkozó megállapodás 

értelmében, amennyiben rendelkeznek az oltottságot igazoló magyar illetékes hatóság által kiállított 

érvényes védettségi igazolvánnyal, valamint az oltások időpontját és a vakcina típusát igazoló oltási 

igazolással. 

Ciprus a kétadagos oltóanyaggal beoltottak oltási igazolását a második oltás napjától, míg az 

egyadagos J&J védőoltás esetében a vakcina felvételétől számított 14 nap után fogadja el. Ciprus 

minden Magyarországon használatos vakcinát elfogad. 

A regisztrációs kötelezettség, valamint az oltottságot igazoló védettségi igazolvány és az oltási 

igazolás feltöltése a Cyprus Flight Pass igénylési platformjára továbbra is kötelező. A turistáknak a 

regisztráció után kapott visszaigazolást kinyomtatva vagy mobiltelefonra feltöltve maguknál kell 

tartaniuk ciprusi tartózkodásuk alatt, ez jogosítja fel őket a bizonyos zsúfolt, beltéri helyeken (pl. 

vendéglátóipari egységek belső terei, bevásárlóközpontok etc.) való tartózkodásra.  

A 12 évnél idősebb kiskorúnak PCR-teszttel lehetséges a beutazás, míg a 12 évnél fiatalabbak PCR-

teszt és védettségi igazolás nélkül utazhatnak, de nekik is ki kell tölteni a CyprusFlightPass 

elektronikus adatait. 

Az oltás igazolását utazás előtt fel kell tölteni a „Cyprus Flight Pass”-ra, illetve az oltás fajtáját is 

meg kell nevezni. Az utas felelős a pontos adatszolgáltatásért, ellenkező esetben büntetésre számíthat. 

Az oltások felvételét követően kapott papír alapú igazolást kérjük, hogy szíveskedjenek magukkal 

vinni az utazásra. 

A Ciprusi Köztársaság fentiek ellenére is fenntartja a jogot „szúrópróba szerű” tesztelésre a 

repülőtéren érkezéskor. 

Figyelem! Az a védettségi igazolvány, mely azt igazolja, hogy az utas átesett a betegségen, nem 

mentesít a PCR tesztek elvégzése, illetve az önizolációs kötelezettség alól. 
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2., Hogyan lehet belépni az országba, azoknak az utasoknak, akik nem rendelkeznek védettségi 

igazolvánnyal? 

Ciprus színkód rendszert állított fel sztenderdnek, mely harmonizál az Európai Betegségmegelőzési 

és Járványvédelmi Központ által kiadottal.  

I., ZÖLD ország: zöld országból érkező utasnak nem kell COVID-19 negatív PCR tesztet bemutatni 

és nincs szükség önizolációra sem. 

II., NARANCSSÁRGA ország (köztük Magyarország): A narancssárga kategóriába sorolt országokból 

érkező utasoknak az indulás előtti 72 órán belül PCR laboratóriumi teszten kell átesniük, és 

rendelkezniük kell a negatív PCR-tesztről szóló angol nyelvű igazolással, melyet fel kell tölteni a 

Cyprus Flight Pass Platform alá. 12 éves kor alatti gyermekek mentességet élveznek a teszt elvégzése 

alól.  

III., PIROS ország: A piros kategóriába sorolt országokból érkező utasoknak az indulás előtti 72 órán 

belül PCR laboratóriumi teszten kell átesniük, és rendelkezniük kell a negatív PCR-tesztről szóló 

angol nyelvű igazolással, melyet fel kell tölteni a Cyprus Flight Pass Platform alá. Ezen felül minden 

utas az országba belépéskor is köteles PCR teszten átesni melynek díja az utast terheli: Larnaka 

repülőtéren 30 EUR / fő – az eredmény 3 órán belül elkészül és sms formájában értesül az utas róla. 

A teszt eredményéig házi önizolációban kell maradniuk.  12 éves kor alatti gyermekek mentességet 

élveznek a teszt elvégzése alól.  

IV., SZÜRKE ország: A szürke kategóriába sorolt országokból érkező utasoknak az indulás előtti 72 

órán belül PCR laboratóriumi teszten kell átesniük, és rendelkezniük kell a negatív PCR-tesztről szóló 

angol nyelvű igazolással, melyet fel kell tölteni a Cyprus Flight Pass Platform alá. Ezen felül 14 napos 

karantén kötelesek – illetve 10 naposra csökkenthető a karantén ideje, amennyiben PCR teszten esik 

át az utas, melynek díja az utast terheli. 12 éves kor alatti gyermekek mentességet élveznek a teszt 

elvégzése alól.  

V., Országok besorolása a következő linken érhető el: www.cyprusflightpass.gov.cy Minden utast 

kérünk, hogy rendszeresen – de legalább utazása előtt – ellenőrizze a honlapon az országa besorolását, 

mert egy esetleges változás hatással van a beutazási feltételekre. 

3., Milyen dokumentumok szükségesek az országba belépéshez?   

- Belépés előtt 24 órával elektronikus úton ki kell tölteni a „Cyprus Flight Pass” formulát, mely 

az alábbi címen érhető el: www.cyprusflightpass.gov.cy Minden, Ciprusa utazó utas köteles 

kitölteni ezt a formanyomtatványt. Ez alól csak abban az esetben lehet eltérni, ha rendszer 

hiba vagy rendszer karbantartás miatt nem elérhető a honlap. Ebben az esetben a 

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/download-forms letöltése, kinyomtatása és kézzel kitöltése 
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szükséges. Ezt a dokumentumot köteles az utas, már a repülőgépre a check in alkalmával, 

magával vinni és kérésre bemutatni. 

- Flight pass információ. A Flight Pass az alábbi adatokat tartalmazza: 

• az utas személyes adatai 

• a Ciprusra történő beutazás előtti időszakban más országba történt utazással, 

tartózkodással kapcsolatos információ  

• egészségi állapotra vonatkozó információk 

• nyilatkozat a saját felelősségre történő utazásról 

- Flight pass hiányában a légitársaság megtagadhatja a check in-t, azonban ha ezt nem teszi, és 

az utas Flight pass nélkül érkezik meg a Ciprusi Köztársaságba, 300 euró büntetést köteles 

fizetni. 

4., Mi az országok besorolásának kritériuma? 

A ciprusi kormány az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ besorolását követve 

használ színkódot az országok jelölésére. 

5., Utazási protokoll: 

- Repülőgépre beszállás előtt „Cyprus Flight Pass” bemutatása 

- Testhőmérséklet mérés 

- Kötelező maszk viselés a repülés teljes időtartama alatt 

6., További protokoll a ciprusi repülőtéren: 

- Csak utasok és a személyzet léphet be a repülőtér területére – kisérők nem 

- Testhőmérséklet mérés 

- Kötelező maszkviselés a repülőtér egész területén 

7., Korlátozások:  

- Ciprus egész területén nincs kijárási korlátozás, kivéve 23:00 és 05:00 között (átmenetileg). 

- Néhol kérhetik a „Cyprus Flight Pass” bemutatását, pl: éttermek, templomok, bevásárló 

központok stb. 

- Fentiek miatt javasolt a „Cyprus Flight Pass” másolatának digitális vagy nyomtatott formában 

kéznél tartása – szabadtéren ez a megkötés nem érvényes, pl.: parkok, tengerpart, kikötők, 

sétányok stb. 

8., Ciprusi biztosági / higiéniás protokoll: 

- Kórházak: személyzet speciális képzésben részesült 

- Távolságtartás: a nem egy családban / csoportban utazók részére a megfelelő távolságtartás 

érdekében szabad téren 2 m2, zárt térben 3 m2 / fő a tartózkodók létszáma. 

- Szellőztetés: rendszeres szellőztetés minden fedett, belső térben. 

- Kézfertőtlenítés: minden recepción és közösségi helységben elérhető 
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- Maszk viselése: minden zárt térben kötelező (busz, taxi, szafari jeep, lift, bevásárló központ, 

stb.), valamint szabadtéren is, kivétel éttermek, bárok fogyasztás közben illetve parkok, 

tengerpartok. 

9., Buszok, bérelt autók: 

- rendszeres fertőtlenítés és szellőztetés kötelező 

- bérelt autók fertőtlenítése, a kocsikulcsot is beleértve 

- minden transzfer után fertőtlenítés beleértve kilincsek, ülések 

- Turista buszok 100% töltöttsége engedélyezett 

10., Ókori emlékek, múzeumok, hajókirándulás, vízi sportok 

- rendszeres fertőtlenítés kötelező 

11., Medencék, tengerpartok, csúszdaparkok: 

- napágyak, napernyők fertőtlenítése minden használat után 

- 4 m távolság napernyőnkként, 2 m távolság napágyanként, ha nem egy család vagy csoport 

- távolságtartás nem kötelező vízi mentők számára, ha életet mentenek 

12., Szálláshelyek: 

- A személyzet köteles maszkot használni és rendszeresen kézfertőtlenítést végezni 

- csoport elkülönítés csoportos check-in esetén 

- szobák alapos takarítása és fertőtlenítése, megfelelő idő kivárása az előző vendég távozása 

után 

- szobakulcsok és szobakártyák fertőtlenítése minden távozó utas után 

- ahol étel-, és ital felszolgálás van maszkok és kézfertőtlenítő is rendelkezésre áll, esetleg 

pincér szerviz is lehetséges. 

- a nem egy családban / csoportban utazók részére a megfelelő távolságtartás érdekében szabad 

téren 2 m2, zárt térben 3 m2 / fő a tartózkodók létszáma 

13., Éttermek, bárok, kávézók, pub-ok, éjszakai klubok: 

- A személyzet köteles maszkot használni és rendszeresen kézfertőtlenítést végezni 

- asztalonként maximum 8 személy engedélyezett 

- a nem egy családban / csoportban utazók részére a megfelelő távolságtartás érdekében szabad 

téren 2 m2, zárt térben 3 m2 / fő a tartózkodók létszáma 

- a menükártyát minden vendég után fertőtlenítik, hacsak nem eldobható 

- vendégeket kártyás fizetését javasoljuk  

- rendszeres fertőtlenítés, asztalok, székek, só/borstartók, elektronikus fizetési eszközök 

- információ a bejáratnál a kiszolgálható vendégek maximális számáról 
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14., Tesztelés és karantén procedúra: 

- „szúrópróba szerű” tesztelés a repülőtéren lehetséges 

15., Pozitív tesztet produkáló utasok esetén az eljárás: 

- Az utast és közvetlen utastársait azonnal karanténba szállítják, a szállását, az ellátását, az 

orvosi kezelését a ciprusi kormány téríti. Az utasnak csak a transzfert és a hazaúti repülőjegyét 

kell fizetnie. 

- Kórházi egységek lettek kialakítva COVID-19 pozitív utasoknak, illetve intenzív kezelés is 

rendelkezésre áll esetleges súlyos megbetegedésnél. 

- 300 hotelszoba áll rendelkezésre „karantén hotelben” koronavírus pozitív tesztelt utasoknak 

és hozzátartozóiknak. 

Üzleti célú beutazás feltétele:  

- Nincs rá külön szabályozás. 

Fontos! Utazás előtt időben ellenőrizze, hogy a védettségi igazolványon szereplő személyi 
igazolvány szám (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 az adott célországba.  

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

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: 2021.06.07.  
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