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Görögországba való belépés feltételei 

 

 
 

 

Oltással 

 

Teszttel 

 

PLF regisztráció: minden beutazónak legkésıbb a határátlépés dátuma elıtti nap 23:59-ig ki kell töltenie adataival a „PLF” kérdıívet, melyet 
interneten a https://travel.gov.gr/ oldalon találnak. A regisztráció és kitöltés kb. 5 percet igényel, angol, német és francia nyelven lehetséges. 

 

Feltételek:  
-Az összes itthon használatos vakcina elfogadott. 
(Sinopharm/Sinovac, Sputnik V,  Pfizer-Biontech, 
Moderna, Astra Zeneca, Johnson/Jansen). 
-Az utolsó dózis (általában két oltás szükséges)  
 után 14 napnak el kell telnie belépésig. 

Feltételek:  
-A határátlépés elıtt 48 órán belül készült gyors 
(antigén) teszt VAGY 72 órán (3 napon) belül 

vett mintából kiállított negatív PCR teszttel 
bárki beutazhat az EU-ból, további igazolások 
nélkül, azaz sem védettség, sem oltás nem 
elıírás. 
-A HolidayLines.hu utasai a 19.500 Ft-os standard 
ár helyett 7.500 Ft/fı áron készíttethetnek PCR 
laborvizsgálatot egy kijelölt intézményben. 

Fertőzésen 
átesve 

Feltételek:  
-Az utazó az határátlépés elıtt minimum 2 és 
maximum 9 hónappal esett át a covid-19 
fertızésen. 
-A betegséget orvos vagy teszt is megállapította. 

Feltételek:  
-12 évet még be nem töltöttek 
esetében nem szükséges  
semmilyen igazolás  
a gyermek számára 
-12 évtıl az általános 
szabályok érvényesek 
(oltás, PCR, átesettség). 

 Gyermekek 

Milyen dokumentumok szükségesek? 

-Védettségi igazolvány + személyi ig. vagy Útlevél + PLF 
-Oltáskor kapott papír alapú kártya/kártyák, vagy egyéb 
orvosi dokumentum, mely igazolja, hogy mindkét dózis be 
lett adva, illetve tartalmazza ezek dátumát. 
-Az oltásról beszerezhetı (háziorvosnál, illetve oltóponton) 
angol nyelven kiállított igazolás is, hivatalosan ez az 
elfogadott határátlépéskor. A formanyomtatvány letölthetı 
innen: https://holidaylines.hu/igazolas.pdf 

Milyen dokumentumok szükségesek? 

-Személyi ig. vagy Útlevél + PLF 
-PCR vagy antigén teszteredmény kinyomtatva, lehetıleg a 
fontos adatok angolul is szerepeljenek a leleten (Név, 
vizsgálat idıpontja, teszt eredménye, típusa = SARS Cov2). 

 

Milyen dokumentumok szükségesek? 

- Védettségi igazolvány + személyi ig. / Útlevél + PLF 
- Fertızés tényének megállapításáról szóló  eredeti 
orvosi igazolás, vagy pozitív PCR teszt eredmény, 
mely legkésıbb az utazás napja elıtt 2 hónappal, 
illetve legkorábban az utazás napja elıtt 9 hónappal 
igazolja a betegséget. 
-A fenti igazolás vagy teszteredmény hitelt érdemlı 
angol nyelvő fordítása, amennyiben az eredeti 
dokumentum csak magyar nyelvő. 

 

Okmányok 
12 éves kor alatt is: 
-Személyi ig. 
  vagy Útlevél 
-PLF kitölthetı a 
szülıkkel közös 
regisztrációval is. 

Belépés Görögországba  
(A határon a görög hatóság jogosult szúrópróbaszerően gyorstesztet végezni). 

Aki rendelkezik valamiféle védettséggel (átesett fertızésen, kapott oltást, stb.), de nem felel meg a felsorolt feltételeknek (pl. nem kapta meg a második oltást, nem találja az igazolásait a korábbi fertızés idıpontjáról, vagy 
nem tudja védettségi dokumentumait idıben beszerezni, annak továbbra is lehetısége van indulás elıtt covid19  tesztet csináltatni és e teszteredménnyel utazni! 


