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Jelenleg érvényben lévő beutazási szabályok 

Egyiptomba 

magyar állampolgárok esetén 

 

 

Egyiptom valamennyi repülőterére érkező utas köteles 1 db, a gép indulásától számított 72 

óránál nem régebbi negatív PCR tesztet bemutatni angol nyelven, kinyomtatva, aláírva és 

lepecsételve.  

A negatív PCR teszt bemutatása alól mentesül, aki QR kóddal ellátott uniós vakcinaútlevéllel vagy 

magyar védettségi igazolvánnyal és kétnyelvű oltási igazolással tudja igazolni, hogy a WHO vagy az 

Egyiptomi Gyógyszerészeti Hatóság által jóváhagyott vakcinából (Pfizer, Astra Zeneca, Moderna, 

Johnson & Johnson, Szputnyik, Sinopharm, Sinovac) mindkét adagot megkapta, és a második oltás 

óta 14 nap eltelt. Johnson & Johnson vakcina esetén az egyetlen dózis után 14 napnak el kell telni az 

utazásig. 

Az útlevél ellenőrzés előtt minden érkező utas köteles kitölteni egy egészségi állapotra vonatkozó 

regisztrációs lapot, amelyen elérhetőségeit (egyiptomi tartózkodási hely, telefonszám, email cím) és 

biztosításának adatait is meg kell adni.  

Karantén kötelezettség az Európából érkező utasokra nem vonatkozik.  

Üzleti céllal szintén a fenti feltételekkel lehet beutazni Egyiptomba.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy az egyes légitársaságok önállóan is hozhatnak szabályokat az utazásra 

vonatkozóan, amelyek akár szigorúbbak is lehetnek az egyiptomi beutazási korlátozásoknál. 

Amennyiben PCR teszttel utaznak, a kinyomtatott PCR teszt eredményüket az utazás során végig 

tartsák maguknál, és kérésre mutassák fel a légitársaság, a repülőtér alkalmazottainak vagy a 

rendvédelmi szerveknek.  

6 éven aluli gyermekek teszt nélkül utazhatnak be az országba, 6 éven felüli személyekre a fenti 

előírások vonatkoznak. 
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Fontos! Utazás előtt időben ellenőrizze, hogy a védettségi igazolványon szereplő személyi 

igazolvány- és útlevélszám (amennyiben 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 az útlevél, vagy 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 

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

 

Magyarország kormánya által kiadott információk: 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/afrika?egyiptom 

 

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  

 

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 

 

Sun&Fun Holidays csapata 

 

Utolsó frissítés időpontja: 2021.07.12.  
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