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UTAZÁSI ELLENÖRZŐ LISTA 
INDULÁS ELŐTT

Ellenőrizze az útlevél érvényességét 

Nemzetközi jogosítvány igénylése 

Tájékozódjon a külföldi/helyi eltérő közlekedési szabályokról 

Ellenőrizze a beutazási követelményeket / kérjen vízumot (ha 
szükséges) 

Tájékozódjon a szükséges és javasolt védőoltásokról és oltassa be 
magát időben azokat 

Ellenőrizze, hogy milyen orvosi ellátás garantált a helyszínen (a 
legközelebbi kórházban...)  

Kössön utasbiztosítást 

Jegyezze fel az utasbiztosítás segélyhívó számát 
(Mondial Assistance  +36 1 814-9500)  

Írja fel a szükséges telefonszámokat a hitel-, bankkártya / SIM-kártya 
blokkolásához 

Tájékozódjon az esetleges roamingdíjakról 

Szerezzen be útikalauzt/túratérképet 

Kisállat ideiglenes elhelyezés szervezése / háziállatok belépési 
feltételei a cálországban 

Újságot előfizetés szüneteltetés / tovább küldés 
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Állítson be „Házon kívüli“ üzenetet az e-mai fiókjában 

Szkennelje be / fényképezze le az (személyi) 
igazolványokat/útleveleket és egyéb dokumentumokat, és töltse 
őket mobiljára / laptopjára 

Az úti okmányokhoz (de elterő helyre) csatolja az okmányok 
másolatát 

Jegyezzen fel fontos kifizetéseket idegen nyelven 

Váltson készpénzt a helyi pénznemben 

Hagyja az eredeti, vagy pót-lakáskulcsát, autókulcsát és nyaralási 
címét valakinél, akiben megbízik 

Kérje meg a szomszédokat/rokonokat, hogy időnként ürítsék ki a 
postaládákat és öntözzék meg a növényeket 

Bejelentkezés online / helyfoglalás az utazáshoz 

Ellenőrizze és jegyezze fel a menetrendet/repülési tervet 

Mérje le és meg a poggyászt (többletköltség túlsúly esetén) 

Ragasszon címkét a poggyászra 

Regisztrálja a sport- vagy speciális poggyászát 

Zárja el a főcsapot, a fő gázcsapot, a fűtést (temperálás, 
fagyveszély!), az elektronikai eszközöket (kivéve pl. mélyhűtő!) 

Zárja be az ablakokat és ajtókat / aktiválja a riasztórendszert és a 
világítás időzítőjét 

Egyéb 



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