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2020. július 1-től a Görögországba utazóktól az alábbi kérdőív kitöltését kéri a görög kormány. 

Az alábbi magyar nyelvű fordítással szeretnénk segítséget nyújtani a kitöltéshez! 

A kérdőívet a travel.gov.gr oldalon kell kitölteni! 

A kérdőívre minden adatot ékezetek nélkül kell beírni. 

Az adatok összesítése és feldolgozása után (várhatóan ez kb. 24 órát vesz majd igénybe) a 
rendszer a megadott e-mail címre küld egy QR kódot, melyet vagy okos telefonon, vagy 
kinyomtatva minden utazónak magánál kell tartania. 

A kérdőívet a határátlépés előtt legkésőbb 48 órával kell kitölteni.  

(Budapest, 2020.06.29-én érvényes állapot!) 

Jó utat és kellemes nyaralást kívánunk! 

Apollon Travel 
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Transportation Type  → Közlekedés típusa 

Please select how you will be travelling  → Kérjük, válassza ki milyen eszközzel fog utazni 

o Ground (Bus / Train / Car)  → Szárazföldi úton (autóbusz / vonat / autó) 
o Aricraft → Repülőgéppel 
o Curise Ship → Óceánjáró hajóval 
o Ferry ship → Komphajóval 

CONTINUE → FOLYTATÁS 

Ground Transportation Type → Szárazföldi közlekedés típusa 

Please select which groun transprot will you be using → Kérjük, válassza ki mely szárazföldi 
közlekedési eszközt fogja használni 

o Bus → Autóbusz 
o Train → Vonat 
o Car → Autó 

AUTÓBUSSZAL ÉRKEZŐK ESETÉN MEGJELENŐ 
KÉRDÉSSOR 
Please fill in the information with regards to your transportation → Kérjük, töltse ki a közlekedési 
eszközre vonatkozó információkat 

Plate number (Optional) → Rendszám (nem kötelező) 

 
Carrier → Szállító neve (pl. APOLLON TRAVEL) 

 
Seat number (Optional) → Ülés száma (nem kötelező) 

 
Date of travel / entrance in the country → Az utazás időpontja / határátlépés dátuma 

 
Point of enty in the country → Határátkelés helye  

Select Entry Point → Válassza ki a határátkelő nevét 
AUTÓVAL ÉRKEZŐK ESETÉN MEGJELENŐ KÉRDÉSSOR 
Please fill in the information with regards to your transportation → Kérjük, töltse ki a közlekedési 
eszközre vonatkozó információkat 

Plate number → Rendszám  

 
Date of travel / entrance in the country → Az utazás időpontja / határátlépés dátuma 
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Point of enty in the country → Határátkelés helye  

Select Entry Point → Válassza ki a határátkelő nevét 
 

REPÜLŐGÉPPEL ÉRKEZŐK ESETÉN MEGJELENŐ KÉRDÉSSOR 
Aircraft Flight Information → Légitársasággal kapcsolatos információk 

Please fill in the details of your flight → Töltse ki a járatra vonatkozó adatokat 

Airline name → Légitársaság neve (pl. Smartwings vagy Aegean Airlines) 

 
Fight number → Járatszám 

Enter 2 characters followed by 1-4 numbers between 0 and 9, e.g. AC7678, LH1752 → Tüntessen fel 
két betűt és 1-4 számot 0 és 9 között, pl. AC7678, LH1752 vagy 7O5092 

 
alternatively, if you’re fliying private, fill this out → töltse ki, amennyibe magángéppel érkezik 

Private flight number → Magángép száma 

 
Date of arrival → Érkezés dátuma 

 
Point of entry in the country → Belépési pont neve 

Select Entry Point → Válassza ki a belépési pontot 
 

CONTINUE → FOLYTATÁS 

□ Please check if there is an internal connection flight. → Kérjük, jelölje be, ha országon belüli 
átszállással utazik. 

Connecton Flight Information → Csatlakozó járatinformációk 

Please fill in the detaill of your flight → Töltse ki a járatra vonatkozó adatokat 

Ailrine name → Légitársaság neve 

 
Fight number → Járatszám 

Enter 2 characters followed by 1-4 numbers between 0 and 9, e.g. AC7678, LH1752 → Tüntessen fel 
két betűt és 1-4 számot 0 és 9 között, pl. AC7678, LH1752 

 
Date of arrival → Érkezés dátuma  
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CONTINUE → FOLYTATÁS 

Personal information → Személyes információk 

Personal information → Személyes információk 

Last (family) name → Vezetéknév 

 
First (given) name → Keresztnév 

 
Middle Initial (Optional) → Harmadik név (nem kötelező) 

 
Your sex → Neme 

o Male → Férfi 
o Female → Nő 
o Other → Egyéb 

Age → Életkor  

Enter a positive number, e.g. 23, 89 → Pozitív előjelű számot írjon be, pl. 23, 89 

 
ID Document Type → Azonosító okmány típusa 

o National ID → Személyi igazolvány 
o Passport → Útlevél 

National ID Number → személyi igazolvány száma 

 
Passport Number → Útlevélszám 

 
 

Phone number(s) where you can be reached if needed. → Telefonszám(ok), melye(ke)n szükség 
esetén elérhető. 

Mobile phone → Mobiltelefon 

Enter a plus sign (+) followed by your country code and your phone number, e.g. +306986123456. → 
A következő formátumban tüntesse fel telefonszámát (+) körzetszám, telefonszám, pl. +36201234567. 

 
Business phone number (Optional) → Üzleti telefon (nem kötelező) 

Enter a plus sign (+) followed by your country code and your phone number, e.g. +306986123456. → 
A következő formátumban tüntesse fel telefonszámát (+) körzetszám, telefonszám, pl. +36201234567. 
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Home phone number (Optional) → Lakástelefon (nem kötelező) 

Enter a plus sign (+) followed by your country code and your phone number, e.g. +306986123456. → 
A következő formátumban tüntesse fel telefonszámát (+) körzetszám, telefonszám, pl. +36201234567. 

 
Other phone number (Optional) → Egyéb telefonszám (nem kötelező) 

Enter a plus sign (+) followed by your country code and your phone number, e.g. +306986123456. → 
A következő formátumban tüntesse fel telefonszámát (+) körzetszám, telefonszám, pl. +36201234567. 

 
Email address → E-mail cím 

Enter your username/mailbox name followed by the @ symbol and the domain name, e.g. 
jsmith@example.com → Tüntesse fel a felhasználó/levelezőbox nevét, majd a @ szimbólumot és a 
domain nevet, pl. minta@apollon.hu 

 
 

CONTINUE → FOLYTATÁS 

Permanent Address → Állandó lakcím 

Please fill int he address of your permanent residence → Kérjük, töltse ki az állandó lakcímre 
vonatkozó információkat 

Country → Ország 

Select Country → Válassza ki az országot 
 State / Province → Állam / Tartomány 

Select Region → Válassza ki a régiót 
City → Város 

 
ZIP / Postal code → Irányítószám 

 
Street → Utca 

 
Street number → Házszám 

 
Apartment number (Optional) → Lakásszám (nem kötelező) 

 
Previously Visited Country (Optional) → Korábban meglátogatott ország (nem kötelező) 
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If in the previous 14 day you have stayed in a country (not transit) other than your permanent address, 
declare below the name of the country → Amennyiben az elmúlt 14 nap során az állandó lakcímén 
kívül más országban is tartózkodott (nem tranzit célból), úgy tüntesse fel az ország nevét 

Select Country → Válassza ki az országot 
 

CONTINUE → FOLYTATÁS 

Temporary Address → Ideiglenes cím 

Please enter the temporary address you will be residing for up to the next 14 days. → Töltse ki hol lesz 
a következő 14 nap során  

Contry → Ország 

Select Country → Válassza ki az országot 
State / Province → Állam / Tartomány 

Select Region → Válassza ki a régiót 
City → Város 

 
ZIP / Postal code → Irányítószám 

 
Hotel name (if any) (Optional) → Szálláshely neve (amennyiben van) (nem kötelező) 

 
Street → Utca 

 
Apartment number (Optional) → Apartman száma (nem kötelező) 

 
 

□ Please check if there is a second temporary address → Töltse ki, amennyiben második címe is 
lesz . 

Temporary Address 2 → Ideiglenes cím 2 

Please enter the temporary address you will be residing for up to the next 14 days. → Töltse ki hol lesz 
a következő 14 nap során  

Contry → Ország 

Select Country → Válassza ki az országot 
State / Province → Állam / Tartomány 

Select Region → Válassza ki a régiót 
City → Város 
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ZIP / Postal code → Irányítószám 

 
Hotel name (if any) (Optional) → Szálláshely neve (amennyiben van) (nem kötelező) 

 
Street → Utca 

 
Apartment number (Optional) → Apartman száma (nem kötelező) 

 
 

CONTINUE → FOLYTATÁS 

Emergency Contact Information → Vészhelyzet esetén elérhető kapcsolattartó 

Someone who can reach you during the next 30 days → Kapcsolattartó, aki a következő 30 napban el 
tudja érni önt 

Last (family) name → Vezetéknév 

 
First (given) name → Keresztnév 

 
Country → Ország 

 
City → Város 

 
Mobile phone → Mobiltelefon 

Enter a plus sign (+) followed by your country code and your phone number, e.g. +306986123456. → 
A következő formátumban tüntesse fel telefonszámát (+) körzetszám, telefonszám, pl. +36201234567. 

 
 

Other phone number (Optional) → Egyéb telefonszám (nem kötelező) 

Enter a plus sign (+) followed by your country code and your phone number, e.g. +306986123456. → 
A következő formátumban tüntesse fel telefonszámát (+) körzetszám, telefonszám, pl. +36201234567. 

 
Email address → E-mail cím 

Enter your username/mailbox name followed by the @ symbol and the domain name, e.g. 
jsmith@example.com → Tüntesse fel a felhasználó/levelezőbox nevét, majd a @ szimbólumot és a 
domain nevet, pl. minta@apollon.com 
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CONTINUE → FOLYTATÁS 

Travel Companions – Family → Útitársak – Család  

Onyl include age if younger than 18 years → Életkor feltütetése csak 18 éves kor alatt szükséges 

Last (family) name → Vezetéknév 

 
First (given) name → Keresztnév 

 
Seat number (Optional) → Ülés száma (nem kötelező) 

 
Age → Életkor 

Enter a positive number, e.g. 23, 89. → Pozitív számot tüntessen fel, pl. 23, 89. 

 
CONTINUE → FOLYTATÁS 

Travel Companions – Non-Family / Non-Same Household → Útitársak – nem családtag / nem 
azonos háztartás 

Also include name of group (if any) → Tüntesse fel a csoport nevét (amennyiben van) 

Last (family) name → Vezetéknév 

 
First (given) name → Keresztnév 

 
Group (tour, team, business, other) (Optional) → Csoport (túra, csapat, üzleti, egyéb) (nem kötelező) 

 
 

SUBMIT → KÜLDÉS 

 


