
 

Kedves Vendégünk! 

A Csehországba való belépés részletes szabályozását a konzuli szolgálat oldalán olvashatják: 

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

Szeretnénk kiemelni, hogy szabadon, vagyis teszt és karantén nélkül lehetséges a Csehországba való beutazás az 

alábbi kategóriákba tartozó személyeknek: 

 A cseh fél minden Magyarországon alkalmazott oltást elfogad. Aki mindkét oltást megkapta, és a második 

oltás óta eltelt legalább 2 hét, avagy Janssen vakcinával történő beoltását követően eltelt legalább 2 hét (ezt 

EU-s digitális Covid igazolvánnyal szükséges igazolni); 

 aki a beutazást megelőző 6 hónapon (180 napon) belül átesett a koronavírus fertőzésen (ezt EU-s digitális 

Covid igazolvánnyal szükséges igazolni); 

 Kiskorúaknak 6 és 18 év között, akik nem rendelkeznek oltással, védettségi igazolvánnyal, tesztre van 
szükségük.  

 

A Csehországba való belépés előtt mindenkinek regisztrálnia kell magát a https://plf.uzis.cz/ internetes oldalon. A 

regisztrációt cseh vagy angol nyelven lehet elkészíteni, és mindössze néhány percet vesz igénybe. 

SEGÉDLET A CSEHORSZÁGBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉSHEZ SZÜKSÉGES REGISZTRÁCIÓHOZ 

MORAVIA EXPRESSZ 

Nyissa meg internetes böngészőjében a https://plf.uzis.cz/ weboldalt. 

Alap információk: 

 mindent 18. életévét betöltött személynek kötelező a regisztráció, 

 a 6 és 17 éves kor közötti gyermekeket az adtalapon hozzátartozóként kell feltűntetni, 

 amennyiben a 6 és 17 éves kor közötti gyermek családtag nélkül utazik, kötelező számára a regisztráció, 

 6 éves kor alatt nem kötelező a regisztráció, 

 külön részletezett esetekben nem kell regisztrálni, 

 a cím megadásakor legördülő listából lehet választani. 

Az adatlap kitöltése: 

 Az adatlap kék mezőinek kitöltése kötelező. 

 A születési és érkezési dátumokat NN.HH.ÉÉÉÉ (nap.hónap.év) formátumban kell megadni. 

 Meg kell adni, hogy mely országban jártak a Csehországba történő belépést megelőző 14 napban. 

 A szürke hátteres mezőknél meg kell adni a közlekedési eszközöt. Itt a Vlak/Train-t kell kiválasztani, ezt 

követően megjelenik három újabb mező, melyeknél az alábbi adatokat kell megadni: 

o Carrier or operator name:  MÁV Rail Tours / Ceske Drahy 

o Flight, bus or train number:  EX 10002 

 A mezők kitöltésekor megjelenik egy második szürke blokk is. Ezt akkor kell kitölteni, ha más közlekedési eszközt 

is használ a regisztráló. 

 Meg kell adni továbbá a tartózkodási helyet. Mivel jelen utazáshoz nem kapcsolódik szállás, ezért kérjük, hogy a 

vasútállomás adatait adják meg (a begépelt betűk után legördülő listából lehet választani): 

o City:     Brno (Jihomoravský kraj) 

o Street:      Nádražní 

o Land registry number, house number:  418/1 

 Meg kell adni, hogy utazik-e Önökkel 18 évnél fiatalabb személy. Amennyiben igen, újabb szürke hátterű rész 

jelenik meg, ahol a gyermek adatait kell megadni. 

 Meg kell adni, hogy az utazást megelőző 14 napban találkozott-e COVID-19 pozitív személlyel. 

 A kitöltést követően ki kell pipálni a Nem vagyok robot mezőt. 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?cseh-koztarsasag
https://plf.uzis.cz/
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 Végül a Send gombra kattintva lehet beküldeni az adatlapot. Hibás kitöltés esetén piros üzenet jelenik meg a 

hibáról. 

 Beküldést követően új oldalon betöltődik a QR kóddal is ellátott igazolás, melyet kinyomtatva magukkal kell 

hozni az utazásra. Fontos, hogy a regisztráció során a telefonszámukat nemzetközi formátumban +36 előhívóval 

adják meg, mert az az igazolást emailben is megkapják, melynek későbbi megnyitásához SMS-ben küldenek 

jelszót. 

Kitöltési minta 

 Kérjük, hogy valós adatokkal töltsék ki a regisztrációt! 

 

 



 


