
 

Tisztelt Utasunk! 

 

2021 nyarán a Törökországba utazóktól egy „Entrance Form” kérdőív kitöltését kéri a török kormány, 

mely a https://register.health.gov.tr/ oldalon érhető el! A kérdőívet ezen a weboldalon kell kitölteni.  

Charterjáratainkra csak a kérdőív kitöltése után megküldött QR kóddal van lehetőség felszállni! 

 

A kérdőívre minden adatot ékezetek nélkül kell beírni. A kitöltés végén kap egy QR kódot, amelyet 

érkezéskor be kell mutatnia a határellenőrzést végző hatóságoknak. A QR kódot az utas a mobiltelefonja 

segítségével, vagy kinyomtatott formában mutathatja be.  

 

Minden utasnak rendelkeznie kell QR kóddal, azaz mindenkit külön-külön be kell regisztrálni (a 2 év 

alatti gyermekek is).  

 

Az országba érkező összes utasnak legkésőbb 72 órával a check-in előtt ki kell tölteni a nyomtatványt. Az 

egyedi QR kódot azonnal megkapja. A megadott információk alapján a rendszer kockázatelemzést végez, 

az eredmények függvényében választják ki azokat az utasokat, akiket letesztelnek. A tesztelésre kijelölt 

utasok az általuk foglalt szállás települését nem hagyhatják el az eredmény megérkezéséig, de nyaralásukat 

megkezdhetik, a hotel szolgáltatásait használhatják. A teszt eredményéről az utasokat a regisztrált e-mail 

címen vagy telefonszámon sms-ben értesítik.  

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelenleg csak az online kitöltött és érvényes QR 

kóddal rendelkező utasok léphetnek be Törökországba, ezért a budapesti 

jegykezeléskor ezt már ellenőrizni fogják. A QR kód hiányában a járatra történő 

bejelentkezést a légitársaság megtagadja! 

 

 

 



KÉRDŐÍV KITÖLTÉSI SEGÉDLET 

A kérdőív megkezdésekor először ki kell választani az adott nyelvet, javasoljuk az angol nyelv kiválasztását, 
mivel ez a segédlet is ahhoz nyújt információkat. 

 

  



Name – Keresztnév  Passport Number – Útlevélszám  E-mail Address – Email cím 

Surname – Vezetéknév  Living Location – Lakhely – HUNGARY(HUN)  Phone No – Telefonszám (+36..) 

Gender – Nem  (male-férfi, female-nő)  Nationality – Állampolgárság Arrival Date – Érkezés dátuma 

Birth Date- Születési dátum 

Entry Type – Belépés típusa – Airway-Airplane a kiválasztandó (repülőgép) 

Transportation Company Name – Légitársaság neve (Smartwings, Freebird, Sunexpress, stb.) 

Flight Number – Járatszám 

FONTOS, HOGY AZ ÚTLEVÉLBEN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓK ALAPJÁN TÖLTSÉK KI A 
DOKUMENTUMOT (útlevélben szereplő név!) 

FORWARD – TOVÁBB 

 
Tartózkodási hely megadása Törökországban: 

City – Város (Antalya) 

District – Kerület – Az alábbi kerületekhez tartoznak a hotelek: 

Kemer – Kemer 

Antalya – Lara – Aksu 

Belek – Serik 

Side, Manavgat – Side 

Konakli, Okurcalar, Alanya - Alanya 

Phone Number – A szálloda telefonszáma (Googleben rákeresve könnyen megtalálhatóak az adott adatok) 

Address – A szálloda pontos neve és címe (Googleben rákeresve könnyen megtalálhatóak az adott adatok) 

FORWARD – TOVÁBB 



 

 

Itt kell megadni, hogy az elmúlt 10 napban mely országokban járt. Amennyiben nem járt máshol, a lépés 
kihagyható. 

FORWARD – TOVÁBB 

 

Summary – Összegzés – Itt megtekintheti és ellenőrizheti a korábbi lépéseknél bevitt adatok helyességét. 
Amennyiben hibát talál, a „Back” gombbal tud visszalépni. 

Helyes adatok esetén: SAVE – MENTÉS 



Az adatok mentése után az oldalon megjelenik a QR kód. 

A Download gombra kattintva a QR kóddal ellátott dokumentum pdf-ben letölthető és kinyomtatható. 
Kérjük mentse el a dokumentumot és a biztonság kedvéért nyomtassa is ki, legyen Önnél elektronikus 
(mobiltelefonon) és nyomtatott formában is! 

A check-in folyamán a légitársaság már kérni fogja a QR kód bemutatását. A kódot megérkezéskor az antalyai 
repülőtéren is kérni fogják. 

Minden utasnak rendelkeznie kell a QR kóddal ellátott dokumentummal, anélkül nem lehet belépni 
Törökország területére! 

Amennyiben a QR kód kitöltése után megváltoztak az utazással kapcsolatos adatok, új kérdőív kitöltésére van 
szükség, amivel új QR kódos dokumentumot kap. 
 
A kapott adatok feldolgozásával kapcsolatban a GDPR szabályai az irányadók. 
 


