Utazás a napfénybe
Utazási feltételek Tunézia 2022.
→ Belépés
VAN oltási igazolás (legalább 2 oltás VAGY 1 oltás és átesett a betegségen) =>
karantén- és tesztkötelezettség nélkül beléphet az országba
NINCS oltási igazolás => kötelező 48 óránál nem régebbi, QR kóddal ellátott negatív
RT-PCR teszteredmény, VAGY 24 óránál nem régebbi, negatív TDR-AG antigén teszt
bemutatása (18 éves kor felett)
18 éves kor alatt => korlátozás nélkül be lehet lépni az országba
→ Hazaérkezés Magyarországra
korlátozás nélkül be lehet lépni az országba
Részletek:
→ Beutazás Tunéziába
 2021. december 16-tól Magyarország és Tunézia között hatályba lépett a védettségi igazolványok
kölcsönös elismerésére vonatkozó kétoldalú megállapodás.
 2022. február 26-tól teljes oltottságot igazoló oltási igazolvánnyal, 18 év feletti külföldi személy
karanténmentesen léphet be Tunézia területére (Teljes oltottság: a második oltóanyag beadásától
legalább 7 nap telt el, Janssen vakcina esetében 28 nap). Védettnek és a korlátozásoktól
mentesülőnek számít továbbá az a személy, aki átesett a Covid betegségen, ezért csak egy dózis
oltással rendelkezik. A második oltásnak Tunéziában NINCS lejárati ideje. Tunéziában a harmadik
oltással oltott személyek részére még nem létezik semmilyen plusz mentesítő szabályozás.
 A belépéshez 18 éves kor felett - amennyiben nincs teljes oltási programja - kötelező egy 48
óránál nem régebbi negatív PCR teszt VAGY egy, az utazás megkezdése előtt 24 órával elvégzett
TDR-AG antigén teszt.
 2022. február 15-től belépéshez sem PCR sem TDR-AG antigén teszt nem szükséges azoknak az
utazóknak, akik rendelkeznek a teljes oltási sorral, és ezt igazolni is tudják.
 Tunéziában mindegyik Magyarországon használatos oltóanyag elismert. Tunézia elismeri az EUCovid igazolványt is.
 Az országba belépő személyeknek belépéskor véletlenszerűen kötelezően antigén gyorstesztnek
és lázmérésnek kell alávetniük magukat. Pozitív eredmény esetén az érintett oltott személyeknek
5 napos önkéntes karanténba kell vonulniuk, amennyiben pedig tüneteik is vannak, 7 napos
önkéntes karantén teljesítése van előírva.
 2022. március 08-tól az indulás előtti regisztrációs kötelezettséget eltörölték.
 A maszk használata a közterületeken, zárt terekben és tömegközlekedési eszközökön 6 éves kor
felett kötelező. Saját biztonságuk érdekében javasolt a maszkhasználat és a távolságtartásra
vonatkozó előírások betartása.
 FFP2-es maszk viselése és fizikai távolság tartása a repülőtéren és a repülőn kötelező.
 Mindegyik tunéziai közintézménybe való belépés jelenleg oltási igazolványhoz kötött. A
rendelkezés vonatkozik a tömegközlekedési eszközökre, pályaudvarokra, a repülőterekre,
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bevásárlóközpontokra, bankfiókokra és önkéntesen egyre több és több magánintézmény és
szolgáltató is megköveteli az oltási igazolvány bemutatását.

→ Kiutazás Tunéziából
 Nincs engedélyhez kötve, azonban a légi- és hajótársaságok többsége a belépést megelőző 48
óránál nem régebbi QR kóddal ellátott negatív PCR tesztet kér az utasfelvételhez.
Mindenképpen ajánlott az utazás megkezdése előtt érdeklődni az adott utazási társaságnál.
 A Nouvelair légitársaság charter járatain továbbra is csak az úti okmányok ellenőrzése zajlik, nem
szükséges sem védettségi igazolvány sem negatív koronavírus teszt bemutatása.

→ Hazaérkezés Magyarországra

 2022. március 7-én hatályát vesztette a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól
szóló 408/2020. Korm.rendelet, ennél fogva a Magyarországra történő beutazásra vonatkozó
korlátozások is megszűntek.

Készült: 2022.06.02.
Aktuális információért látogasson el a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/afrika?tunezia weboldalra.
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