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Tisztelt Utasaink! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Görög Kormány Közegészségügyi Hatóságországának június 27-én kiadott 

rendelete szerint a Görögországba utazóknak, 2020. július 1-től augusztus 31-ig, 48 órával a várható érkezés 

előtt regisztrálniuk kell egy angol nyelvű online adatlap kitöltésével. (PLF - Passenger location form). 

Az online nyomtatványt a következő linken érhetik el: https://travel.gov.gr/#/  

A kitöltés után kapnak egy QR kódot (ez kb. 24 órát vesz igénybe), amelyet érkezéskor be kell mutatnia a 

határellenőrzést végző hatóságoknak. A QR kódot az a mobil telefonja segítségével, vagy kinyomtatott 

formában mutathatja be. A megadott információk alapján a rendszer kockázatelemzést végez, amely alapján 

kiválasztják azokat az utasokat, akiket letesztelnek. A tesztelésre kiválasztott utasoknak az általuk foglalt 

szálláson 1 napra karanténba kell vonulnia a teszt eredményének megérkezéséig.  

A repülőgéppel érkezőknek minimum 48 órával az utazás megkezdése előtt ki kell tölteni a nyomtatványt. 

Javasoljuk, hogy lehetőség szerint minél előbb készítsék el a regisztrációt (akár egy héttel az utazás előtt), ne 

hagyják az utolsó pillanatra. Kérjük, indulás előtt feltétlenül bizonyosodjanak meg róla, hogy nemcsak a 

regisztrációt végezték el, hanem a QR kód is megérkezett e-mailben, minden egyes utazóra vonatkozóan! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelenleg csak az online kitöltött és érvényes QR kóddal rendelkező utasok 

léphetnek be Görögországba, ezért a budapesti jegykezeléskor ezt már ellenőrizni fogják. A QR kód 

hiányában a járatra történő bejelentkezést a légitársaság megtagadja! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 

a regisztráció elvégzése az utazók saját felelőssége. Az online adatlap hibás vagy hiányos kitöltéséből, 

illetve a regisztráció elvégzésének elmaradásából adódó problémákért irodánk felelősséget nem vállal.  

A regisztrációban „további utas hozzáadása” lehetőséggel csak azt jelöli, hogy kivel utazik együtt, de ettől 

még mindenkinek szükséges külön-külön a regisztráció, azaz minden egyes utazónak külön QR kóddal kell 

rendelkeznie! 

Az alábbi magyar nyelvű fordítással szeretnénk segítséget nyújtani a kitöltéshez. A kérdőívre minden adatot 

ékezetek nélkül kell beírni. Amennyiben úgy gondolja, hogy az előző oldalon nem helyesen írt be valamit, a 

bal felső sarokban lévő „BACK” gombra kattintva visszaléphet az előző oldalra. Ha kötelezően kitöltendő 

adatot kihagy, a rendszer nem engedi továbblépni, pirossal jelöli a hiányzó részt.  

Járatszámok és szálláshely adatok a kitöltéshez (kérjük, válassza ki a saját utazására vonatkozót) 

Úti cél Légitársaság Járatszám Szálláshely Település Ir.szám Cím 

KORFU Smartwings 7O5018         

Lina apartmanház Messonghi 49080 Lina 

3 Stars Hotel Moraitika 49084 3 Stars Hotel 

Olga Hotel & Apartment Sidari 49081 Canal D'Amour 

Olive Grove Aparthotel Sidari 49081 Olive Grove Aparthotel 

Messonghi Beach Hotel Messonghi 49080 Messonghi Beach 

Paleo Art Nouveau Hotel Palekastritsa 49083 Paleo Art Nouveau 

ZAKYNTHOS Smartwings 7O5016 

Albatros Aparthotel Laganas 29092 Albatros 

Chryssi Akti Aparthotel Argassi 29100 Main street of Argassi 

Eleana Hotel Argassi 29100 Eleana Hotel 

Socrates Apartmanház Laganas 29092 Socrates 

Zakantha Beach Hotel Argassi 29100 Zakantha Beach Hotel 

https://travel.gov.gr/#/
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Úti cél Légitársaság Járatszám Szálláshely Település Ir.szám Cím 

RODOSZ Smartwings 7O5000 

Achousa Hotel Faliraki 85100 Achousa Hotel 

Apollo Beach Hotel Faliraki 85105 Epar.Od. Kalithion 

Blue Horizon Ialyssos 85101 Beach of Ialyssos 

Grecian Fantasia Hotel Faliraki 85100 Grecian Fantasia  

Nikos Apartmanház Faliraki 85105 Faliraki 126 

Oceanis Beach Hotel Ixia 85101 Oceanis Beach Hotel 

Olympia Sun Hotel  Faliraki 85100 Olympia Sun Hotel  

Pylea Beach Ialyssos 85101 Episkopi Beach 

Rhodos Horizon Blu Rodos 85100 Valaoritou 2 

Virginia Hotel Koskinou 85100 Virginia Hotel 

KRÉTA Smartwings 7O5036 

Ariadne Hotel Rethymno 74100 Leof. Machis Kritis 171 

Atrium Ambiance Hotel Rethymno 74100 Mark. Portaliou 24 

Brascos Hotel Rethymno 74100 Moatsou 

Dioni Hotel Rethymno 74100 Adelianos Kampos 

Eri Beach Village Hotel Hersonissos 70014 El. Venizelou 199 

Hersonissos Blue Hersonissos 70014 Vitsentzou Kornarou 

Ilios Hotel Hersonissos 70014 Omirou Street 2 

Lefkoniko Beach Hotel Rethymno 74100 Lykourgou Kafatou 3 

Nefeli Hotel Rethymno 74100 Leof. Machis Kritis 161 

Panormo Beach Hotel Rethymno 74057 Panormos in Rethymno 

 

1. oldal – TRANSPORTATION TYPE → KÖZLEKEDÉS TÍPUS 

Please select how you will be travelling  → Kérjük, válassza ki milyen eszközzel fog utazni 

o Ground (Bus / Train / Car)  → Szárazföldi úton (autóbusz / vonat / autó) 

o Aricraft → Repülőgéppel 

o Cruise Ship → Óceánjáró hajóval 

o Ferry ship → Komphajóval 

CONTINUE → FOLYTATÁS 

2. oldal – AIRCRAFT FLIGHT INFORMATION → LÉGITÁRSASÁGGAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Please fill in the details of your flight → Töltse ki a járatra vonatkozó adatokat 

Airline name → Légitársaság neve (fenti táblázat szerint)  

Fight number → Járatszám (fenti táblázat szerint: „7” számmal, „O” betűvel, majd 4 db szám, szóköz nélkül. 

□ Please check if your flight is private - → nem privát gép, nem kell jelölni 
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Date of arrival → Érkezés dátuma. A felugró naptárból kell kiválasztani, majd a naptár jobb alsó sarkában lévő 

„OK” gombra kell kattintani 

 

Point of entry in the country → az országba lépés helyszíne. A felugró listából kell kiválasztani 

Korfu esetén – Corfu, Kréta esetén – Heraklion, Zakynthos esetén – Zakynthos, Rodosz esetén – Rhodes 

 

□ Please check if there is an internal connection flight. → nincs csatlakozó járat, nem kell jelölni 

CONTINUE → FOLYTATÁS 

3. oldal – PERSONAL INFORMATION → SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK 

Personal information → Személyes információk 

Last (family) name → Vezetéknév 

First (given) name → Keresztnév 

Middle Initial (Optional) → Harmadik név (nem kötelező)  

Your sex → Neme 

o Male    → Férfi 

o Female → Nő  

o Other    → Egyéb 

Age   → Életkor  

Enter a positive number, e.g. 23, 89 → Pozitív előjelű számot írjon be, pl. 23, 89  

ID Document Type → Azonosító okmány típusa, amelyikkel utazik 

o National ID → Személyi igazolvány 

o Passport → Útlevél 

National ID Number → személyi igazolvány száma 

Passport Number → Útlevélszám 

Phone number(s) where you can be reached if needed. → Telefonszám(ok), melye(ke)n szükség esetén elérhető. 

Mobile phone → Mobiltelefon 

Enter a plus sign (+) followed by your country code and your phone number, e.g. +306986123456. → A 

következő formátumban tüntesse fel telefonszámát (+) körzetszám, telefonszám, pl. +36201234567. 

Business phone number (Optional) → Üzleti telefon (nem kötelező)   

Home phone number (Optional) → Lakástelefon (nem kötelező)   

Other phone number (Optional) → Egyéb telefonszám (nem kötelező)   

Email address → E  -mail cím (Kérjük, pontosan adja meg, mert erre kapja a belépéshez szükséges QR kódot!) pl. 

minta@utazom.com 

CONTINUE → FOLYTATÁS 
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4. oldal – PERMANENT ADDRESS → ÁLLANDÓ LAKCÍM 

Please fill int he address of your permanent residence → Kérjük, töltse ki az állandó lakcímre vonatkozó 

információkat 

Country → Ország 

Select Country → Válassza ki az országot  

State / Province → Állam / Tartomány (megye) 

City   → Város 

ZIP / Postal code → Irányítószám 

Street    → Utca 

Street number → Házszám 

Apartment number (Optional) → Lakásszám (nem kötelező)  

Previously Visited Country (Optional) → Korábban meglátogatott ország (nem kötelező)  

If in the previous 14 day you have stayed in a country (not transit) other than your permanent address, declare 

below the name of the country → Amennyiben az elmúlt 14 nap során az állandó lakcímén kívül más országban 

is tartózkodott (nem tranzit célból), úgy tüntesse fel az ország nevét. Ha volt ilyen, és megadja, a listából kell 

kiválasztani. 

CONTINUE → FOLYTATÁS 

5. oldal – TEMPORARY ADDRESS → IDEIGLENES CÍM, AZAZ TARTÓZKODÁSI HELY GÖRÖGORSZÁGBAN 

Please enter the temporary address you will be residing for up to the next 14 days. → Töltse ki a tartózkodási 

helyére vonatkozó információkat a következő 14 napra vonatkozóan.  

Contry → Ország. A listából válassza ezt: „GREECE” 

City   → Város (fenti táblázat szerint) 

ZIP / Postal code → Irányítószám (fenti táblázat szerint) 

Hotel name (if any) (Optional) → Szálláshely neve (fenti táblázat szerint)  

Street    → Utca (fenti táblázat szerint) 

Apartment number (Optional) → Apartman száma (nem kötelező) 

□ Please check if there is a second temporary address → nem kell jelölni 

CONTINUE → FOLYTATÁS 

6. oldal – EMERGENCY CONTACT INFORMATION → VÉSZHELYZETI KAPCSOLATTARTÓ ADATAISomeone 

who can reach you during the next 30 days → Kapcsolattartó, aki a következő 30 napban el tudja érni 

önt 

Last (family) name → Vezetéknév 

First (given) name → Keresztnév 

Country → Ország 

City   → Város 

Mobile phone → Mobiltelefon 
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Enter a plus sign (+) followed by your country code and your phone number, e.g. +306986123456. → A 

következő formátumban tüntesse fel telefonszámát (+) körzetszám, telefonszám, pl. +36201234567. 

Other phone number (Optional) → Egyéb telefonszám (nem kötelező)   

Email address → E  -mail cím, teljes formátumban, pl. minta@utazom.com 

CONTINUE → FOLYTATÁS 

7. oldal – TRAVEL COMPANIONS – FAMILY → ÖNNEL EGYÜTT UTAZÓ CSALÁDTAGOK 

Only include age if younger than 18 years → Életkor feltüntetése csak 18 éves kor alatt szükséges 

A „további utas hozzáadása” lehetőséggel csak azt jelöli, hogy kivel utazik együtt, de ettől még mindenkinek 

szükséges külön-külön a regisztráció, azaz minden egyes utazónak külön QR kóddal kell rendelkeznie! 

Az „ADD FAMILY MEMBER” gombbal annyi családtagot adjon hozzá, ahányan utaznak. A nem családtag 

útitársak (pl: barátok) hozzáadása a 8. oldalon lehetséges majd, külön lépésben) 

 

Last (family) name → Vezetéknév 

First (given) name → Keresztnév 

Age  → Életkor 

Enter a positive number, e.g. 23, 89. → Pozitív számot tüntessen fel, pl. 23, 89. 

A „REMOVE FAMILY MEMBER” gombbal eltávolíthatja a megadott utast. 

CONTINUE → FOLYTATÁS 

8. oldal - TRAVEL COMPANIONS – FAMILY → ÖNNEL EGYÜTT UTAZÓ NEM CSALÁDTAGOK 

Az „ADD NON-FAMILY TRAVEL-COMPANION” gombbal annyi utast adjon hozzá, ahányan utaznak. 

A „további utas hozzáadása” lehetőséggel csak azt jelöli, hogy kivel utazik együtt, de ettől még mindenkinek 

szükséges külön-külön a regisztráció, azaz minden egyes utazónak külön QR kóddal kell rendelkeznie! 

Ha nincs ilyen útitársa, a Submit gombbal véglegesítheti az űrlapot. Amennyiben van, töltse ki minden Önnel 
együtt utazó, nem családtagra: 

Last (family) name → Vezetéknév 

First (given) name → Keresztnév 

Group (tour, team, business, other) (Optional) → Csoport (túra, csapat, üzleti, egyéb) (nem kötelező)   

 

SUBMIT → KÜLDÉS 

Ha ezzel elkészült, kb. 24 órán belül meg kell érkeznie a görögországi belépéshez szükséges QR kódnak. 

 

Kellemes utazást kívánunk, Utazom.com 


