
Internal 

UTAZÁSI ELLENŐRZŐ LISTA 
KÉZIPOGGYÁSZ

Utazási dokumentumok, pénz, értéktárgyak 

Útlevél/személyi igazolvány/vízum (érvényesség, melyik, hova kell a 
beutazáshoz) 

Jogosítvány / nemzetközi jogosítvány 

Nemzetközi oltási igazolvány / allergiakártya / implantátumkártya 

Kisállat útlevél  

Betéti kártya / hitelkártya (az esetleges zároláshoz szükséges 
telefonszámok külön lementve) 

Készpénz (HUF, euró, helyi deviza) 

Lakás-, / sluszkulcsok/ kerékpárzár-, / csomagtartókulcsok (topbox, 
síléc-, kerékpártartó) 

Ékszer (nem biztosított a feladott poggyászban!) 

Igazolványok/okmányok másolatai, valamint digitális másolatok 
(több) mobiltelefonon minden útitárs számára számára 

Elektronikus felszerelések 

Mobiltelefon 

Kamera/memóriakártya  

Laptop / tablet 
Töltők / aljzat adapterek 



 

Internal 

Fejhallgató  

 

 

Piperecikkek és gyógyszerek  

Rendszeresen szedett gyógyszerek* 

Kontaktlencsék/ápolószerek  

Szemüveg (pót is) / olvasószemüveg / napszemüveg 

Travel size/kis kiszerelésű hidratáló krém (100 ml) / ajakápoló 

Zsebkendők / nedves törlőkendők 

Fogkefe / fogkrém 

Tartalék ruha (ha a bőrönd későn érkezik) 

Átlátszó műanyag zacskó folyadékokhoz (egyenként max. 100 ml)  

FFP2 maszk/száj- és orrvédőmaszk (ha szükséges)  

Kézfertőtlenítő 

 

Az utazási kényelem érdekében 

Nyakpárna  

Alvószemüveg / füldugó 

Meleg pulóver / vastag zokni / sál (ha lehűl a repülőn, buszon a 
levegő)  

Harapnivalók és szórakozás 

Snack / cukorka / rágógumi /innivaló (ha lehet) 

Útikalauz / könyv / magazinok / gyerekjátékok 
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Egyéb 

* Vigyen magával legalább az utazás tervezett időtartamára elegendő mennyiségű gyógyszert, amelyet 
naponta be kell vennie, de biztonság érdekében ajánlott tartalékot is betenni, kifejezetten a kézipoggyászába 
(a szükséges mennyiség 1,5-2-szerese). Ajánlott továbbá egy orvosi igazolás, amely szerint a gyógyszer az ön 
személyes szükséglete

https://www.mondial-assistance.hu/hasznos_utazasi_tanacsok/utazzon_biztonsagban/utazasi-ellenorzo-
listak.html
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