
TÖRÖKORSZÁGI UTAZÁS 2021
Online regisztrációhoz magyar nyelvű segédlet

MINDEN törökországi utazáson résztvevő utasnak a REPÜLŐGÉP INDULÁSÁT MEGELŐZŐ 72
ÓRÁBAN regisztrálni kötelező az alábbi oldalon: https://register.health.gov.tr.

ÉKEZETEK NÉLKÜL TÖLTSE KI A NYOMTATVÁNYT!

FONTOS! Minden utazónak külön kell kitölteni a nyomtatványt!
Ha Önök tehát ketten utaznak, akkor mindkettőjüknek külön kell regisztrálni.

Ha mennek Önökkel gyerekek is, akkor őket is külön kell regisztrálni.
Mindegyik utas külön .pdf-et kap külön QR kóddal és külön regisztrációs (HES) számmal

a sikeres regisztráció végén.
Utasonként ezt az 1 db .pdf-et mentsék le, nyomtassák ki, és vigyék magukkal az utazásra.

MÉG NEM FOGLALT TÖRÖK UTAT? Legjobb akciós ajánlatok: www.divehardtours.com.

1. LÉPÉS: Kattintson az alábbi weboldalra: https://register.health.gov.tr.

2. LÉPÉS: Betöltődik ez az oldal, adja meg értelemszerűen a kért adatokat.
* Vezetéknév, keresztnév, útlevélszám: kötelező mezők. Ügyeljen arra, hogy pontosan írjon be mindent, a
nevet például úgy adja meg, ahogy az útlevélben szerepel.
* Ország, nem, nemzetiség: kötelező mezők, értelemszerűen töltse ki a lenti fotó alapján.
* E-mail cím és telefonszám: opcionális mezők, értelemszerűen töltse ki, ha szeretné.
* Érkezés napja, érkezés módja: kötelező mezők, adja meg a dátumot és válassza ki az “Airway (Airplane)”
lehetőséget. Légitársaság neve és járatszám: opcionális mezők: az utazási dokumentumok alapján kitölthetők.

Az adatok megadása után kattintson a piros “Forward” gombra.
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3. LÉPÉS: Adja meg a szálloda adatait!
* Város: a “City”-nél “Antalya”-át válasszon ki minden esetben!
* District: ide írja be a konkrét várost, hogy hová megy: ANTALYA, ALANYA, BELEK esetén ezt kell
beírni: Serik (!), SIDE esetén ezt kell beírni: Manavgat (!), vagy Kemer.
* Cím: az “Address”-hez a szálloda neve elegendő!!!
Hagyja üresen a telefonszám mezőt. Ezután nyomja meg a piros “+Add Address”, majd a “Forward” gombot.

4. LÉPÉS: Adja meg a további adatokat!
Válassza ki a “Hungary (HUN)” országot, majd “+Add Country” gomb, végül kattintson a “Forward”-ra.

Ha egyéb országokban is jár az elmúlt 10 napban, természetesen az(oka)t is adja meg!
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5. LÉPÉS: Tekintse át az adatokat még egyszer!
Nézze át alaposan, hogy helyesen adta meg az adatokat. Ha hibát talál, lépjen vissza, és javítsa.
Ha minden rendben, akkor kattintson a “Save” gombra a mentéshez.
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6. LÉPÉS: Meg fog jelenni a jobb felső sarokban a QR-kód, a regisztrációs (HES) szám, valamint a
“Download” gomb, ahol le lehet tölteni a .pdf-et.
Önnek itt csak annyi a teendője, hogy kattintson a világoskék “Download” gombra.
Fel fog ugrani egy külön ablakban egy 1 oldalas .pdf, amely tartalmazza QR kódot, a regisztrációs sorszámot
(HES), valamint az Ön által megadott adatokat.

7. LÉPÉS: Mentse le a .pdf-et a számítógépére, nyomtassa ki és vigye magával az utazásra!
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Jelen dokumentum kizárólag a Dive Hard Tours utasai számára készült tájékoztató célzattal.
A konkrét, mérvadó utazási segédletet az utazási dokumentumokkal együtt fogjuk kiküldeni

- azt vegyék majd figyelembe.

A regisztráció elmulasztásáért, a hibás regisztrációért és esetleges technikai hibákért sem a Dive Hard Tours,
sem utazásszervező partnereink, sem a biztosító felelősséget nem vállal, ahogy azért sem, ha az utazó nem

tölti ki a dokumentumot minden utazó számára.
Az online regisztráció az utasok felelőssége és kötelessége, irodánk nem végzi el utasaink helyett.

Amennyiben az QR kódot tartalmazó 1 oldalas kinyomtatott dokumentumo(ka)t az utas nem tudja bemutatni
már induláskor a repülőtéren, akkor a check-in pult megtagadja a beszállást. A QR kód alapján bizonyos

utasok kiválasztásra kerülhetnek az érkezéskor a repülőtéren egy esetleges koronavírus-teszt
elvégzésére.Fontos! Minden utasnak külön QR-kóddal kell rendelkeznie, tehát minden utasnak külön kell

regisztrálnia a fentiek alapján.

A kérdőívet értelemszerűen kell kitölteni, ékezetes betűk használata nélkül, nagyon fontos, hogy az útlevél
szerinti nevet írja az utas (ami meg kell, hogy egyezzen a repülőjegyen szereplő névvel). A járatinformációra
vonatkozó adatokat az utastájékoztatóban találja meg a megrendelő, a hotelek címeit pedig küldeni fogjuk.
Amennyiben valamilyen téves adatot rögzítettek az utasok, és azt későn vették észre, akkor készíthetnek új

regisztrációt!

FONTOS! A repülőtéren, a repülőjáratainkon és transzferbuszon a maszk használata kötelező!

FONTOS!
(a) Törökországi utazáshoz a hazaérkezés dátumától számított legalább 6 hónapig érvényes útlevél

szükséges.
(b) A védettségi igazolványnak legalább a hazaérkezés napjáig érvényesnek kell lennie, és tartalmaznia

kell annak az útlevélnek a számát, amivel majd az adott utas utazni fog VAGY az utas személyi
igazolványának a számát!

Indulás előtt ellenőrizze a friss beutazási szabályokat, ugyanis minden esetben az itt feltüntetett szabályok a
mérvadóak:

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

MÉG NEM FOGLALT TÖRÖK UTAT? Legjobb akciós ajánlatok: www.divehardtours.com.

Frissítve: 2021. június 25.

DIVE HARD TOURS 16 éve megbízható iroda * Több száz török szállodában jártunk személyesen!
FOGLALÁS: www.divehardtours.com vagy 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 91. +36 1 785 8492

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?torokorszag
http://www.divehardtours.com
http://www.divehardtours.com

