
  
 

  

Ország: TÖRÖKORSZÁG Utolsó frissítés: 2021.09.09. 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Országba való belépés feltételei - A COVID-19 világjárvány elleni küzdelem értelmében és az Európai Unió döntését 
követően az EU-tagállamok és a Törökország által kibocsátott COVID digitális tanúsítványok 
egyenértékűek lesznek. Ez a határozat 2021. augusztus 20-án lépett hatályba, így a 
Törökország és az EU tagállamai által is kiállított COVID-19 digitális tanúsítványok, 
amelyeket az Európai Gyógyszerügynökség (Pfizer-BioNTech, Moderna AstraZeneca, 
CureVac vagy Johnson & Johnson)) által elfogadott szérumok egyikével történő teljes oltás 
eredményeként szereztek be, az utazás előtt legfeljebb 72 órával elvégzett PCR-teszt 
negatív eredményét, vagy az elmúlt 6 hónapban a COVID-19 gyógyulásáról szóló 
bizonyítékok bemutatását kölcsönösen elismerik. 

- 2021 július 1-től kezdődően Törökországba való belépeshez a következő szabályok 

érvényesek: 

Negatív PCR teszt felmutatására 

vonatkozó szabályozások 

 6 éven aluli gyerekek esetében nincs szükség negatív PCR teszt elvégzésére. 

 6 éven felüli gyerekek esetében szükséges egy negatív PCR teszt, amely legtöbb 72 órával 

az országba való belépés előtt volt készítve, vagy egy negatív antigén gyorsteszt, amely 

legtöbb 48 órával az érkezés előtt volt készítve, amennyiben a szülők kíséretében utazik és 

oltási igazolással rendelkeznek. 

 a 12 és 18 év közötti kiskorúak esetében, akik oltási bizonylattal rendelkeznek nem 

szükséges negatív PCR tesztet felmutatni. 



  
 

  

 azon személyek akik nem rendelkeznek negatív PCR teszttel, antigén gyorsteszttel, oltási 

bizonylattal vagy a fertőzést igazoló okirattal tesztelésnek lesznek alávetve a határnál, 

amennyiben a teszt eredmény pozitív, kötelező karanténba vonulni. 

 A határon minden esetben nyilatkozni kell a Törökországba tervezett tartózkodás 

időtartamáról, annak helyszínéről, függetlenül attól, hogy milyen úton érkezik az illető 

személy az országba (légi, vízi, közúton). Az adatokat a következő linken kell kitölteni 72 

órával a beutazás előtt:  

https://register.health.gov.tr/?fbclid=IwAR19aJnTS_4XYGrmLtH4px-

a8nBKDxjPZsJajLSGInPZIybVyVFGvE26soI  

  Kinyomtatva vagy telefonon kell felmutatni a határon. 

Karanténra vonatkozó 

kötelezettségek 

 Karanténkötelezettség alól kivételt képeznek azok a személyek, akik felmutatnak a határon 

egy 72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet. 

Kivételek a 

karanténkötelezettség és a 

negatív PCR teszt felmutatása 

alól 

 azok a személyek akik rendelkeznek oltási igazolvánnyal és a második dózis adagja óta 

eltelt legalább 14 nap. 

 azok a személyek akik bizonyítani tudják, hogy az elmúlt 6 hónapban megfertőzödtek a 

COVID-19 vírus által, feltéve, hogy az országba való belépés az első pozitív PCR teszt 

eredményét követő 28. naptól kezdődik. 

 azok a személyek, akik felmutatnak egy negatív antigén gyorstesztet, amely legtöbb 48 

órával az országba való belépés előtt volt készítve, és amelyet a lakóhelyük szerinti 

ország igazolt orvosi egysége adott ki angol nyelven. 

https://register.health.gov.tr/?fbclid=IwAR19aJnTS_4XYGrmLtH4px-a8nBKDxjPZsJajLSGInPZIybVyVFGvE26soI
https://register.health.gov.tr/?fbclid=IwAR19aJnTS_4XYGrmLtH4px-a8nBKDxjPZsJajLSGInPZIybVyVFGvE26soI


  
 

  

 

    Törökországba az összes határátkelőhelyen keresztül belépő személyek véletlenszerűen 

PCR típusú vizsgálatnak vethetők alá, amelyet a Török Köztársaság Egészségügyi 

Minisztériumának képviselői végeznek, és lehetővé tehetik számukra, hogy a 

célállomásra utazzanak. 

Hasznos oldalak   https://www.mae.ro/travel-conditions/3753  
https://register.health.gov.tr/?fbclid=IwAR19aJnTS_4XYGrmLtH4px-
a8nBKDxjPZsJajLSGInPZIybVyVFGvE26soI  
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