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COVID INFO
 
Beutazási szabályok Olaszországba
Igyekeztünk összegyűjteni az új szabályozásokat röviden, hogy segítsük a tájékozódást, de fel-
hívjuk szíves figyelmeteket, hogy minden esetben a Konzuli Szolgálat hivatalos tájékoztatása  
a naprakész és irányadó!

A hatályos járványügyi jogszabály Olaszország egészét a koronavírus súlyossága alapján zó-
nákba osztja (fehér, citromsárga, narancssárga, piros). A régiók beosztását az olasz egészség-
ügyi tárca kéthetente vizsgálja felül. A régiók aktuális besorolásáról kérjük, az olasz egész-
ségügyi minisztérium honlapján tájékozódjon.

Olaszország pillanatnyilag II. biztonsági besorolási kategóriába (sárga), azaz a „Fokozott biz-
tonsági kockázatot jelentő országok” közé tartozik a Konzuli Szolgálat tájékoztatása szerint. 
(https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek)

A 2022. január 10-től a vészhelyzet végéig Uniós Covid igazolvány megléte szükséges szál-
lásszolgáltatások igénybevételéhez, illetve a sípályák használatához, ideértve a sípályákon 
található éttermeket és hüttéket is. 

Olaszországban a Covid Igazolvány (Green Pass) alapulhat:

•	 EMA által jóváhagyott vakcinával történő oltottságon (utolsó dózis beadásától 6 hó-
napig érvényes!)

•	 Kkoronavírus fertőzésen átesettségen (6 hónapig érvényes)

Az oltáson alapuló Green Pass érvényességét Olaszország az utolsó dózis beadásától számí-
tott 9 hónapról 6 hónapra csökkentette 2022. február 1-jétől.

FIGYELEM! 2022. február 7-től azok, akik az alapoltási sorozatot 6 hónapon túl, de 9 hóna-
pon belül teljesítették, az egyes szolgáltatások igénybevételéhez oltási igazolványuk mellé 
felmutathatnak antigén gyors tesztet vagy PCR tesztet is. Az antigén gyors teszt érvényessé-
gi ideje 48 óra, a PCR teszt 72 óráig használható fel. Ezzel a kedvezménnyel élhetnek azok 
az utazók is, akik Olaszország által nem elfogadott oltóanyagot kaptak, vagy harmadik, 
megerősítő védőoltásuk nem elfogadott vakcina volt. 

Védőoltás nélküli vagy a koronavírus fertőzésen való átesettséget nem igazoló személy nem 
tud szállást elfoglalni és a sípályát, sífelvonókat sem jogosult használni.

Kell teszt az országba bejutáshoz?

6 éven aluliak mentesülnek a teszt elvégzésének kötelezettsége alól. 

6-12 éves kiskorúak a tesztelési kötelezettség alól abban az esetben mentesülnek, ha ren-
delkeznek 180 napon belüli gyógyultsági, vagy 9 hónapon belüli oltási igazolvánnyal (uniós 
digitális Covid-igazolvány formájában). A védőoltások tekintetében lezárt oltási ciklus + 14 
nap eltelte az előírás náluk is. 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?olaszorszag
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek
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12 éves kor felett érvényes uniós Covid igazolvány megléte mellett nem szükséges teszt a 
beutazáshoz febr.1-jétől.

Fontos, hogy az országba beutazási feltételek nem azonosak a helyi szolgáltatások igény-
bevételének feltételeivel. 
Helyi szolgáltatások igénybevétele minden esetben oltottságon vagy igazolt gyógyult-
ságon alapulhat.  
 
A 3. dózist is tartalmazó Uniós Covid Igazolások, valamint a két dózist követő betegségen 
való átesettséget igazoló Uniós Covid Igazolások lejárati határidő nélkül érvényesek.

Mi a helyzet a 12-18 év közötti gyermekekkel?

A szabályok jelenleg 12 éves kortól írják elő az Uniós Covid igazolvány meglétét, viszont 
ebben az esetben már az első adag védőoltás beadását követő 15. naptól érvényes az uni-
ós digitális Covid-igazolvány. Ez azt jelenti, hogy a 12. évét betöltött, jelenleg még oltatlan 
gyermek is jogosult Covid igazolványra, ha az igazolvány tervezett felhasználásáig a 14 nap 
már eltelik az első Pfizer adag beadásától számítva. 

Amennyiben az első oltást felvette, de még nem telt el megfelelő idő a szükséges második 
oltásig, igazolványa érvényes lesz a szolgáltatások igénybevételéhez (hotel elfoglalása, síe-
lés…stb), de nem lesz érvényes a beutazáshoz.

Elfogadják  a magyar védettségi igazolványt? Nem.

A Magyarország által kiállított uniós digitális Covid-igazolvány (Green Pass) a következő felü-
leten, illetve telefonos alkalmazáson keresztül érhető el: https://www.eeszt.gov.hu/hu/uni-
os-digitalis-covid-igazolvany

Kell-e regisztrálni? Igen.

Minden Olaszországba belépő nagykorú személynek az országba lépés előtt regisztrálnia kell 
és ki kell tölteni egy elektronikus adatlapot (PLF) a következő weboldalon: https://app.euplf.eu/ 
Kérjük, hogy erre szánjanak legalább 15 percet. A regisztrációt követően egy pdf érkezik a 
regisztrált email címre, amit kinyomtatva kell az utasnak magával vinnie, a lementett QR 
kóddal együtt.

COVID-19 SZABÁLYOK

Olaszországban kültéren is kötelező a maszkviselés, bizonyos szolgáltatások (pl. sífelvonók, 
tömegközlekedés, múzeumok, sportesemények...) kizárólag FFP2 minősítésű maszkban ve-
hetők igénybe.

Javasoljuk, hogy vigyenek magukkal mind sebészeti arcmaszkot és FFP2 maszkot.

https://www.eeszt.gov.hu/hu/unios-digitalis-covid-igazolvany
https://www.eeszt.gov.hu/hu/unios-digitalis-covid-igazolvany
https://app.euplf.eu/
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MAGYARORSZÁGRA TÖRTÉNŐ VISSZATÉRÉS: 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszag-
ra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt

További részletes információkról a Konzuli Szolgálat oldalán és az EU hivatalos weboldalá-
hoz tartozó oldalon tájékozódhat:

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

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/travel-and-covid/italy/index_hu.htm

Sok hóval és szeretettel várunk Benneteket táborainkban!

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?olaszorszag
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/travel-and-covid/italy/index_hu.htm
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BEUTAZÁSI SZABÁLYOK AUSZTRIÁBA
Ausztria pillanatnyilag II. biztonsági besorolási kategóriába (sárga), azaz a „Fokozott bizton-
sági kockázatot jelentő országok” közé tartozik a Konzuli Szolgálat tájékoztatása szerint. 
(https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek)

Coronainfo: Österreichischer Integrationsfonds ÖIF

https://www.austria.info/hu/jo-tudni/koronavirus/beutazas-ausztriaba

https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/hu/

MAGYARORSZÁGRA TÖRTÉNŐ VISSZATÉRÉS: 
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszag-
ra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt

További részletes információkról a Konzuli Szolgálat oldalán és az EU hivatalos weboldalá-
hoz tartozó oldalon tájékozódhat:

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

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/travel-and-covid/austria/index_hu.htm

 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/hu/
https://www.austria.info/hu/jo-tudni/koronavirus/beutazas-ausztriaba
https://www.integrationsfonds.at/coronainfo/hu/
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/tajekoztato-a-magyar-allampolgarok-magyarorszagra-torteno-hazateresenek-rendkivuli-szabalyairol-a-covid-19-jarvany-miatt
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ausztria
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/travel-and-covid/austria/index_hu.htm
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ÁLTALUNK AJÁNLOTT BIZTOSÍTÁSOK 

Biztosító partnerünk az Európai Utazási Biztosító Zrt. (EUB) Baleset-, Betegség-, Poggyász 
biztosítását és útlemondási (stornó) biztosítását kínáljuk utasainknak.

Baleset-, Betegség-, Poggyász biztosítási termék esetében a biztosító vállalja a kockázatvi-
selést járványos megbetegedésekre (ezen belül Covid-19-re): 

Európa és Világ-1 területi hatályon belül: 

• orvosi és mentési költségek: 25 millió forintig (választott termék limitjein belül)

• hazaszállítás: limit nélkül 

• ha az utas Covid-19 megbetegedése, ill. pozitív PCR tesztje miatt külföldön karanténba 
kényszerül, és emiatt csak a tervezettnél később tud hazautazni, a Biztosító a szállás- és uta-
zási többletköltségeket megtéríti a választott termék limitjei szerint (utastársra is) 

Storno biztosítási szerződések vonatkozásában a Biztosító vállalja a kockázatviselést 
járványos megbetegedésekre (ezen belül Covid-19-re) is:

• lemondási költségek térítése Covid-19 miatt bekövetkező utazásképtelenség esetén (pozi-
tív teszt* utazás előtt 14 napon belül, ezen kívül pedig orvosi ellátás dokumentációja alap-
ján)

*az utazás kezdetét megelőző 14 napon belül hivatalos egészségügyi szolgáltató által vég-
zett PCR vagy antigén teszt alapján kiállított pozitív leletet is elfogad a Biztosító igazolás-
ként, a feltételek szerinti orvosi dokumentáció nélkül

• Covid-19 miatt orvosilag indokolt útmegszakítás esetén az igénybe nem vett szolgáltatá-
sokra vonatkozó időarányos visszatérítés

(A tájékoztatás nem teljeskörű, további információk: www.eub.hu oldalon vagy a biztosítási 
szerződési feltételekben elérhetők.)

http://www.eub.hu
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*EXTRA COVID LEMONDÁSI GARANCIA
Amennyiben az utazó az EUB Stornó Kombi Maxi útlemondási biztosítást választja a Sí Extra 
utasbiztosítással kombinálva, a SKI Travel weboldalán megjelölt bizonyos szállások és táborok* 
foglalása esetén Extra Covid Garanciát biztosítunk ingyenesen. 

Az utazó az indulási nap előtti 11. naptári napig az alábbi indokokkal mondhatja le a befizetett 
utazását (feltéve, hogy rendelkezik érvényes útiokmányokkal, a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rende-
let szerint Covid-19 védettségi igazolvánnyal (Európai Uniós védettségi igazolvánnyal**) és/vagy 
megfelelő orvosi igazolásokkal a betegséget és felgyógyulást illetően vagy érvényes PCR/antigén 
teszttel rendelkezik mind a kiutazást, mind a hazautazást tekintve az utazáson résztvevő összes 
arra köteles személy részére):

•	 Covid-19 vírus miatt a munkáltatója az utazás hazaérkezését követően 10 napos karan-
tén-kötelezettséget ír elő vagy

•	 Covid-19 vírus miatt gyermeke iskolai/óvodai/bölcsődei intézményvezetője az utazás 
hazaérkezését követően 10 napos karantén-kötelezettséget ír elő vagy

•	 Covid-19 vírus miatt a Magyar Kormány az adott országból hazatérvén 10 napos karan-
tén-kötelezettséget ír elő, és ezt hivatalos úton (Magyar Közlönyben megjelent jogsza-
bály) közzéteszi 

úgy a SKI Travel Kft. a befizetett részvételi díj (kivétel biztosítási díjak) teljes összegét utalvány 
formájában jóváírja, mely a kiállítástól számított 1 évig felhasználható vagy a teljes összeget 
visszatéríti az utazónak 14 naptári napon belül. Ezen visszafizetés feltétele, hogy az utazó 
haladéktalanul, írásban közli lemondását a fenti 3 indok valamelyikére hivatkozva a SKI Travel 
felé, és amennyiben munkáltatója vagy gyermeke iskolai/óvodai/bölcsődei intézményvezetője 
rendeli el a karantén-kötelezettséget, erről az intézmény vezetője vagy munkáltató által 
cégszerűen aláírt igazolást küld el írásban a SKI Travel részére lemondásával egyidőben.

Amennyiben ugyanezen fenti 3 indokkal az utazás indulási napjához képest 10 naptári napon 
belül történik a lemondás a lemondási garancia igénybevételével, úgy a SKI Travel az utazó ja-
vára a kiállítástól számított 1 évig felhasználható, az adott szálláshelyre vonatkozó utazási utal-
ványt állít ki az utazó nevére a befizetett részvételi díjának összegéről (kivétel biztosítási díjak, fa-
kultatív költségek). A SKI Travel utazási iroda által kiállított utalvány készpénzre át nem váltható!  
Az utalvány részletes szabályozása az utalvány átadásakor/megküldésekor kerül csatolásra.

Amennyiben egyéb más indok miatt kerül lemondásra az út, úgy az utazó a mindenkori ÁSZF-
ben meghatározott bánatpénz sávok megfizetése ellenében gyakorolhatja felmondási jogát. 
 
*A lemondási garancia az ezzel megjelölt szállások/táborok foglalása esetén érvényes, melyek a 
www.sitanoda.hu honlapon megtalálhatók.

**További hasznos információt az uniós digitális Covid-igazolványról itt olvashat:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vacci-
nes-europeans/eu-digital-covid-certificate_hu

Kiadva: 2022. 01. 24.
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_hu

