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Az újraindulók 
 

Az elmúlt hónapokban - a megcsappant utasforgalomra reagálva - szinte valamennyi 

légitársaság felfüggesztette, de legalább minimálisra csökkentette működését. A kiterjedt utazási 

korlátozások okozta feszült csendben már hallhatóak a légiforgalom első szívdobbanásai. Az 

alábbiakban kiragadunk néhány hazánkban is releváns légitársaságot, melyek már elkezdték 

körvonalazni, milyen stratégia mentén térnek vissza a légiforgalom vérkeringésébe. A lenti tervek 

természetesen a különböző állami, uniós, és légitársasági szintű korlátozások szerint még 

változhatnak. 

Qatar Airways:  a jelenleg is 30 céllállomásra közlekedő légitársaság a legutóbbi bejelentés 

szerint júniusban heti három járattal tér vissza Budapestre (hétfő, szerda, péntek), majd júliusban 

a menetrend kibővül egy negyedik (vasárnap), majd augusztusban egy ötödik járattal. (szombat) 

Emirates:  A Budapest és Dubaj közötti közlekedés a légitársaság közleménye alapján június 

22-én indul újra. Egyelőre GDS rendszerekben még nem foglalható. 

Türkish Airlines:  Május 28-án indul újra a Budapest-Isztambul járat. 

Lufthansa csoport (Lufthansa, Swiss, Eurowings):  Június 1-től indulnak újra 

bizonyos rövidtávú útvonalak. A legfrissebb bejelentés szerint 160 géppel kezdik meg a nyári 

szezont.  

KLM:  Budapest és Amszterdam között május 4-én újraindult a forgalom, egyelőre napi egy 

járattal. 

Air France:  Jelenlegi menetrend szerint június 1-től térnek vissza a Párizsi járatok 

Budapestre. 

CSA:  Június 1-től foglalhatók a Prágai járatok.   
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American Airlines:  Az európai járatok 65%-át felfüggesztették, így sajnos a Philadelphiai 

közvetlen járat a teljes nyári menetrendből kikerült. 

British Airways:  Június 1-től közlekedik Budapesti és London Heathrow között. A brit 

miniszterelnök május 10-i bejelentése értelmében viszont minden érkező utas köteles 14 napos 

karanténba vonulni! Tovább árnyalja a helyzetet, hogy a Franciaország felől érkező utasok 

mentesülnek a rendelkezés alól. Ennek pontos szabályozása még nem született meg.  

LOT Polish Airlines:  A hivatalos adatok szerint május 31-ig vannak felfüggesztve a 

járatok. 

WizzAir:  Jelenleg London Luton, Eindhoven, Basel, és Madrid közlekedik. Folyamatosan 

érkeznek a bejelentések az újrainduló járatokról, ezek jellemzően júniusra foglalhatók. 

RyanAir:  Jelenleg London Stansted reptérre közlekedik járat. Május 12-I bejelentés alapján a 

járataikat július 1-én inditják újra; az útvonalhálózat túlnyomó részén elindulnak a járatok, viszont 

eleinte csökkentett darabszámmal. 

 

 

 

 

Minden utazót arra kérünk, hogy a szervezés során rendkivül alaposan 

tájékozódjon az aktuális beutazási szabályokról, és korlátozásokról, hiszen ez – 

csakúgy, mint a megfelelő útiokmányok megléte – az utazó felelőssége! 
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