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Kedves Utazó! 
Megszólításunk furcsán hangzik ebben a pillanatban; szenvedélyünk az utazás, viszont sajnos 

egy időre kényszerű pihenőre vonult.  

  

Visszatekintve az elmúlt hetek, hónapok eseményeire, lassan körvonalazódnak azok a fázisok, 

melyeken az utaztatói szakma, és maguk az utazók is keresztülmentek; kezdetben nem értettük, 

mi zajlik a világban, hiszen soha nem láttunk világjárványt azelőtt, majd jött a felismerés, milyen 

következményekkel jár ez a globális krízis. A légiforgalom, leginkább a polgári repülés 

gyakorlatilag hibernálta magát. 

  

Május első hetében megjelentek az első biztató hírek, úgy tűnik, elkezdett ébredezni a légtér. 

Sorra jelennek meg hírek, melyek az újrakezdésről szólnak, napról napra jelentik be a 

légitársaságok a visszatérésük terveit. Az új kezdet viszont új megközelítést kíván az utazóktól, 

és az utazásszervezőktől; a jövőre vonatkozóan képtelen feladatnak tűnik bármit előrejelezni, 

napról napra érkeznek új információk, adatok, impulzusok, melyekből folytatható az a puzzle, 

amit félbehagytunk. 

  

Az újfajta megközelítés első kézzelfogható eleme az lesz, hogy már a tervezés során több 

szempont mentén kell felkészülnünk egy-egy szakmai, vagy szabadidős utazásra. Már nem lesz 

elég a vízum- és útiokmány követelményeket ellenőriznünk, naprakészen nyomon kell követnünk 

az egyes országok egészségügyi korlátozásait, valamint a légitársaságok ide vonatkozó új 

előírásait is. 

  

Segítségképpen az AirPartner csapata egy interaktív adatbázis készítésébe fogott, amely 

reményeink szerint támaszt nyújt majd Nektek a megfelelő tájékozódás során. Igyekszünk ezt 

mielőbb elérhetővé tenni számotokra, reméljük ezzel hozzájárulunk ahhoz, hogy még 

magabiztosabbak legyetek a szervezés során. 

  

Ezzel egyidőben online felületeinken (Facebook, Instagram) is elindítunk egy sorozatot, melyben 

igyekszünk aktuális híreket, érdekességeket, elemzéseket, tudnivalókat közzétenni. Bízunk 

benne, hogy ez is hozzájárul majd ahhoz, hogy közösen tudjuk formálni azt a képet, amit a 

légiforgalom jövőjének gondolunk. 
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Hova, hogyan utazhattok? 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

Kattints a szabályok megismeréséhez a 

fenti logóra! 

 
Ha nem működne, IDE  

 kattintva érhetőek el! 
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A belépés szabályai 

Június 18 -tól korlátozás nélkül léphetnek be Magyarországra 

az EU és az EGT állampolgárai és az ezen országokból hazatérő magyarok is. 

 

A Magyarországra történő belépés, illetve a reptér szabályai megtalálhatóak 

a Budapest Airport weboldalán, ide kattintva. 

 

A Budapest Airport és mi is kérjük az utazni készülőket, hogy az utazást 

megelőzően minden esetben tájékozódjanak az érvényben lévő 

rendeletekről. 

http://www.airpartner.hu/
mailto:iroda@airpartner.hu
https://www.bud.hu/covid_19

