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Jelenleg érvényben lévő beutazási szabályok  

Görögországba 

magyar állampolgárok esetén 

 

Érvényes a 2021. július 07-től beutazó turisták számára:  

- Negatív PCR teszt nélkül beutazhatnak mindazon turisták, akik rendelkeznek oltottsági 

igazolvánnyal – ha az adott vakcina két oltást ír elő, akkor mindkettőnek meg kell lenni és az 

utolsó oltás és a beutazás dátuma között 14 napos idő intervallumnak kell eltelni.  

o Elfogadott vakcinák: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zenca/Oxford, Novavax, Johnson 

& Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, 

Sinopharm. 

o A beutazáshoz az alábbi linkről letölthető a szükséges dokumentum. 
Kétnyelvű igazolás SARS-COV-2 elleni védőoltásról (gov.hu) 

- Negatív PCR teszt nélkül beutazhatnak, ha a turista az elmúlt 6 hónapban átesett a SARS-Cov-

2 megbetegedésen. Az állami, vagy az illetékes állami szerv által hitelesített magán 

laboratórium igazolásán angol, francia, német, olasz, spanyol, vagy orosz nyelvek valamelyikén 

tartalmaznia kell a következő információkat: a személy neve, a megbetegedés dátuma. Az 

igazolás érvényessége a megbetegedés (pozitív PCR vagy rapid antigén teszt) dátumától 

számított 2. hónaptól a 9. hónapig terjedő időszakra szól. A védettségi igazoláson szereplő 

névnek meg kell egyeznie az igazolás birtokosának útiokmányában szereplő névvel. 

- Azon személyek, akik nem rendelkeznek oltottsági vagy védettségi igazolással: 1db 72 óránál 

nem régebbi, negatív Covid-19 PCR teszt vagy 48 óránál nem régebbi negatív antigén gyors 

teszt szükséges minden Utasnak – beleértve a 12 évesnél idősebb gyermekeket is. 

Információ az igazolásokról: 

1., Oltás esetén:  

- az igazolás elfogadott angol, francia, német, olasz, spanyol, vagy orosz nyelven 

- az igazolást a helyi illetékes hatóságnak kell kiállítani a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően 

- az igazolásnak tartalmaznia kell az útiokmány szerinti nevet, az alkalmazott vakcina 
típusát, az alkalmazott dózisok számát és az oltás idejét. 
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 2., PCR teszt vagy antigén gyors teszt esetén: 

- a Görögországba érkezést megelőző 72 óránál nem régebbi, laboratóriumban végzett 
negatív teszt vagy 48 óránál nem régebbi antigén gyors teszt 

- állami, vagy az illetékes állami szerv által hitelesített magán laboratórium által 
kiállított igazolás 

- az igazolás elfogadott angol, francia, német, olasz, spanyol, vagy orosz nyelven 

- a védettségi igazoláson szereplő névnek meg kell egyeznie az igazolás birtokosának 
útiokmányában szereplő névvel. 

 3., Covid fertőzésen átesett utasok esetén: 

- ha a turista az elmúlt 6 hónapban átesett a SARS-Cov-2 megbetegedésen. Állami, vagy 

az illetékes állami szerv által hitelesített magán laboratórium által kiállított igazolás. Az 

igazolás érvényessége a megbetegedés (pozitív PCR vagy rapid antigén teszt) dátumától 

számított 2. hónaptól a 9. hónapig terjedő időszakra szól. 

- az igazolás elfogadott angol, francia, német, olasz, spanyol, vagy orosz nyelven 

- az első pozitív teszt után 30 nappal kiállított igazolás szükséges 

- a védettségi igazoláson szereplő névnek meg kell egyeznie az igazolás birtokosának 

útiokmányában szereplő névvel. 

 4.,  Az Európai Uniós szabályoknak megfelelően az utazók digitálisan vagy nyomtatott 

formában is bemutathatják a Digitális Covid-19 Igazolást, amely vagy az oltási információkat, 

vagy az utolsó laboratóriumi PCR teszt vagy antigén gyors teszt eredményét tartalmazza. 

5., Fentiek érvényesek minden 12. életévet betöltött személyre! 

6., A fenti igazolások bemutatása kötelező a légitársaság felé az indulási ország repülőterén, 

Görögországba érkezéskor pedig a Repülőtéri Rendőrségnek vagy a Polgári Repülés 

személyzetének. 

Fentiek érvényesek mindazokra, akik a következő országokból érkeznek: Európai Unió és Schengen 

térsége, USA, Egyesült Királyság, Izrael, Szerbia, Egyesült Arab Emirátusok, Új Zéland, Ausztrália, 

Dél-Korea, Thaiföld, Ruanda, Szingapúr, Orosz Federáció, Észak Macedónia, Fehéroroszország, 

Bahrein, Quatar, Kína, Ukrajna és Szaud Arábia.  

 

Az utasok beléphetnek az országba a nemzetközi repülőtereken és a nemzetközi kikötőkben: 

Patras, Igoumenitsa és Korfu. 
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Görögországba utazás előtt – legkésőbb a beutazást megelőző napon, 23:59-ig minden utas 

elektronikus formanyomtatványt köteles kitölteni (PLF) az alábbi adatokkal: 

 

o kiindulási ország/város  

o korábban más országban eltöltött idő 

o Görögországban tartózkodás címe/hotel címe – ha több címen is tartózkodnak egy 

tartózkodás során, akkor legalább az első 24 órás tartózkodás címe. 

 

- az elektronikus formanyomtatvány (PLF) minden utasnak külön-külön szükséges 

- 12 év alatti gyermekeket egy felnőtt utashoz szükséges csatolni regisztrációkor 

- visszaigazoló e-mail érkezik a PLF regisztrációt követően 

- visszaigazoló e-mail érkezik a PLF nyomtatvánnyal és a QR kóddal együtt az utazás tervezett 

napján, amelyet be kell mutatnia a határellenőrzést végző hatóságoknak. A QR kódot az utas 

a mobil telefonja segítségével, vagy kinyomtatott formában mutathatja be. A légitársaságok 

már felszállás előtt ellenőrzik a QR kód meglétét. Jelenleg csak abban az esetben lehet 

megkezdeni az utazást, amennyiben az utas megkapta a QR kódot.    

- az elektronikus formanyomtatvány Angol, Német, Francia nyelven érhető el: 

http://travel.gov.gr/#/user/login 

- Görögországba érkezéskor: védettségi igazolvány és / vagy negatív PCR teszttel rendelkező 

Utasok is kötelesek „random” egészségügyi teszten átesni, ha erre felkérik Őket. Amennyiben 

az Utas ezt visszautasítja, úgy megtagadható Tőle az országba való belépés engedélye. Ha a 

SARS-Cov-2 teszt pozitív lesz, kötelező 10 nap karanténba vonulnia mind az Utasnak, mind a 

Vele együtt utazóknak, ahol az utolsó napon kötelező laboratóriumi PCR tesztelésnek alávetnie 

magát. Abban az esetben, ha az utas már legalább 14 nappal korábban megkapta az oltást vagy 

oltásokat, a karantén 7 napra módosul. A „karantén hotelt” a Görög Kormány biztosítja, 

térítésmentesen. Azon utasok, akik érkezéskor pozitív COVID-19 tesztet produkálnak, a foglalt 

szállodájukban helyezkedhetnek el, amennyiben a szálloda 4* vagy 5* kategóriájú, és 

rendelkezik karantén szobával. Az utas kérheti a helyi szerveket, hogy vegyék fel a kapcsolatot a 

foglalt hotellal, hogy a szálloda rendelkezik-e a megfelelő karantén szobával és fogadja-e őket. 

- Hotel szabályzat: minden hotel köteles akciótervet és protokollt kidolgozni egy esetleges krízis 

kialakulásának kezelésére. A kidolgozott akciótervet és protokollt minden dolgozóval 

ismertetni kell és harmonizálni kell a Görög Közegészségügyi Szervezet iránymutatásával, 

illetve követnie kell az esetleges változás megoldásait. Az akcióterv és protokoll kidolgozása 

egy esetleges gyanús eset kezelésében minden hotel / apartman kötelessége, mindazoknak is, 

melyek 50 szobánál kevesebbel rendelkeznek. 

Fentiekben a hotelek vezetősége nagy tapasztalattal rendelkezik az előző év tapasztalatai 

alapján. 
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Megbetegedés esetén a hotel eljárása: 

- orvosi vizsgálat elrendelése – a hotel szerződéses orvosa vizsgálja meg a beteget 

- mind az orvos, mind a hotel személyzete (aki a szobába belép) védőfelszerelést visel 

- a komoly tünetekkel rendelkező utast kórházba szállítják 

- az enyhe tünetekkel rendelkező utas esetén:  

• a hotelban az orvos teszt keretén belül mintát vesz 

• Lehetséges megbetegedés esetén az eredmény kiadásáig: 

o az utas szoba karanténban marad 

o a személyzet nem léphet be a szobába – ha nem feltétlenül szükséges 

o csak kijelölt személy – védőfelszereléssel – léphet a szobába. 

• Ha az Utas teszteredménye pozitív: 

o az utast elszállítják karantén hotelbe 

o ha szükséges, Covid-19 karantén kórházba szállítják az Utast. 

• Ha az Utas teszt eredménye nem egyértelműen bizonyított, hogy Covid-19 eset: 

o a kezelő orvos utasításait betartva kezeli a hotel a vendéget. 

 

Transzfer szabályzat: Taxi, Minibusz, Busz, Közösségi Közlekedés 

- Taxi és minibusz (7 fős): a maximum személyek száma egy gépjárműben: 6 fő (a sofőrrel együtt) 

- Minibusz (9 fős): maximum személyek száma egy gépjárműben: 8 fő (a sofőrrel együtt) 

- Busz (9 fő fölött): maximum személyek száma egy buszban: 85 %-a a gépjármű teljes 

kapacitásának 

- Közösségi Közlekedés: maximum személyek száma egy gépjárműben: 65%-a a gépjármű teljes 

kapacitásának 

- Taxi és Minibusz esetében a 18 év alatti gyerekek, kivételesen, utazhatnak együtt a szüleikkel 

- Szájat és orrot eltakaró maszk viselése minden esetben kötelező 

- A sofőr kézfertőtlenítőt biztosít, használata kötelező 

- A sofőrrel való kézfogás nem megengedett  

- A járműben természetes ventilláció biztosított 

- A járművet fokozott rendszerességgel fertőtlenítik és takarítják 

- A sofőr kesztyűben dolgozik és a bőröndök ki- és bepakolásánál betartja az előírt távolságot. 

Ha lehetséges, az Utasok rakják ki és be a saját bőröndjeiket. 

Komphasználati szabályzat: 

- A kompok az utas kapacitásuk maximum 80 %-át utaztathatják. Kabinos kompok esetében az 

utas kapacitásuk maximum 85 %-át vehetik fel. 

- A kompok fedélzetén minimum 2 méter távolságtartás kötelező mindenkinek. 

- Szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező a fedélzeten mind zárt, mind szabadtérben. 

- Felszállás előtt minden utasnak egy egészségügyi kérdőívet kell kitöltenie 
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Autókölcsönzés szabályzata: 

- Minden kölcsönzött autó extra figyelemmel takarított és fertőtlenített 

- 7 ülésig a gépjármű maximum 6 személyt szállíthat – a sofőrt is beleértve 

- 9 ülésig a gépjármű maximum 8 személyt szállíthat – a sofőrt is beleértve 

- Fentiek 18 évnél fiatalabb személyekre nem vonatkoznak, ha a szülőkkel együtt utaznak. 

- Szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező, amennyiben egynél több utas tartózkodik a 

gépjárműben és azok nem családtagok 

Kirándulások szabályzata: 

- Mind az Utasok – idegenvezetőt is beleértvé – mind a sofőr szájat és orrot eltakaró maszkot 

köteles viselni 

- Kültéri – ókori emlékek – újranyitottak: korlátozott létszámban látogathatók. 10 m2-enként 1 

személy tartózkodhat és a csoport maximum 20 fős lehet, kivéve ha családtagok vannak 

együtt. 20-40 fő közötti csoportra az alábbi feltételek vonatkoznak: 

o a csoportvezető oltási igazolvánnyal rendelkezik, vagy 30-180 napnál nem régebben 

átesett a betegségen és erről igazolással rendelkezik.  

o a csoport tagjai vagy oltási igazolvánnyal, vagy 72 óránál nem régebbi PCR teszttel vagy 

48 óránál nem régebbi antigén gyors teszttel kell rendelkezzenek, amelyet a vezetett 

túra kezdésétől számítanak, vagy átestek a betegségen 30-180 nappal ezelőtt, és ezt 

igazolással alátámasztják, amely az első pozitív teszt után 30 nappal lett kiállítva. Jelen 

rendelkezések a 12 éven felüliekre vonatkoznak. 

- Múzeumok – zárt téri ókori emlékek – újranyitottak: maximum létszám 1 fő / 15 m2, csoportok 

esetében maximum 10 fő, kivéve, ha családtagok vannak együtt. 10-20 fő közötti csoportra az 

alábbi feltételek vonatkoznak: 

o a csoportvezető oltási igazolvánnyal rendelkezik, vagy 30-180 napnál nem régebben 

átesett a betegségen és erről igazolással rendelkezik.  

o a csoport tagjai vagy oltási igazolvánnyal, vagy 72 óránál nem régebbi PCR teszttel vagy 

48 óránál nem régebbi antigén gyors teszttel kell rendelkezzenek, amelyet a vezetett 

túra kezdésétől számítanak, vagy átestek a betegségen 30-180 nappal ezelőtt, és ezt 

igazolással alátámasztják, amely az első pozitív teszt után 30 nappal lett kiállítva. Jelen 

rendelkezések a 12 éven felüliekre vonatkoznak. 

Éttermek és kávézók szabályzata: 

- Éttermek, bárok, kávézók teraszai újranyitottak. Csak ülő vendégeket fogadhatnak, a 

zeneszolgáltatás megengedett. A nyitvatartási időre nincs korlátozás előírva. 

- Maximum 10 fő ülhet egy asztalnál, maximum 2 személy ülhet bárpultnál – 1,5 m távolságban 

újabb 2 személy. 

- Szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező várakozás közben. 

- Házhozszállítás megengedett a fent említett időintervallumban. 
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- 2021.07.16-tól az éttermek, bárok, kávézók belső terei maximum 85 %-os kihasználtság mellett 

működhetnek, és csak beoltott vagy a vírusfertőzésből felgyógyult vendégeket fogadhatnak, 

akiknek a gyógyulást követő 30-180 napos igazolással kell rendelkezniük. A 18 év alatti, 

oltással nem rendelkező személyek csak akkor használhatják a belső, zárt tereket, amennyiben 

szülői hozzájárulással tesztelésnek vetik alá magukat. 

- A repülőterek és a hotelek belső terei csak az alábbi feltételekkel fogadhatnak vendégeket: 

o zsúfoltság elleni intézkedések betartása 

o kizárólag a hotel vagy a repülőtér vendégei részére  

o az alkalmazottak számára kötelező a maszk viselése, a vendégek részére a várakozási 

idő alatt kötelező 

o maximum 10 fő ülhet egy asztalnál 

o maximum 50 %-os kihasználtság mellett működhetnek.  

Üzletek, boltok szabályzata: 

- Az üzletek megnyitottak a nyilvánosság részére. A vásárlóknak és az alkalmazottaknak kötelező 

szájat és orrot eltakaró maszkot viselni. Az üzletekben 25 m2-enként tartózkodhat 1 fő. Az 

üzletek alkalmazottai hetente tesztet kötelesek végezni. 

Strandok szabályzata: 

- Strandok és turisták által látogatott helyszínek látogathatók – a higiéniai szabályok 

betartása mellett 

- Régiónként változó – külön – szabályozások lehetnek. 

Szájat és orrot eltakaró maszk használatának szabálya: 

- Görögország egész területén kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése zárttérben. Ez 

alól felmentést kaphat minden egészségügyi okból „maszktól eltiltott” személy, illetve 

gyermekek 4 éves kor alatt. 

Egészségügyi protokoll minden turizmusban dolgozó személynek: 

- Görögországban folyamatosan zajlik az állampolgárok oltása. Azok a munkavállalók, akik az 
idegenforgalmi szektorban dolgoznak, a védettségi oltás megszerzéséig hetente kétszer 
tesztet kötelesek végezni.     

Kijárási tilalom 

- A korábban érvényben lévő kijárási tilalmat feloldották. 

Üzleti célú beutazás feltétele:  

Nincs rá külön szabályozás. 
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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 és 
felelőssége, az ezek elmulasztásából eredő károkért irodánk felelősséget nem vállal! 

Magyarország kormánya által kiadott információk: 

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

Kérjük minden esetben ellenőrizze az aktuális információkat! 

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, hogy minden esetben ellenőrizze az aktuális információkat! 

Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 
Sun&Fun Holidays csapata 

 

Utolsó frissítés időpontja: 2021.07.20  
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