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Ország: Franciaország  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

Igen 

 június 15-től megnyitotta a határait és feloldották  a Covid-19 miatt életbe léptetett 

mozgáskorlátozásokat (szárazföldi, légi és vízi) az európai uniós állampolgárok előtt.  

Román állampolgárok számára nincsenek korlátozások .  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-
19-12-octobre-2020  

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

A piros, narancs, és szürke  zonákból (Románia piros )Franciaországba érkezők számára ajánlott egy 

Covid 19 teszt elvégzése (PCR) 11 év felett .   

.https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-

covid-19-12-octobre-2020  

Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

Az intézkedések alóli kivételek. 48/08.10.2020 számú CNSU határozatban vannak összefoglalva  link . 

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-48-din-08-10-2020-a-cnsu  

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

Nem-de ajánlott 

 A piros, narancs, és szürke  zonákból (Románia piros )Franciaországba érkezők számára ajánlott egy 

Covid 19 teszt elvégzése (PCR) 11 év felett. Amennyiben a beutazó a Franciaország területére 

történő érkezést megelőző egy hónapban a vírus aktív terjedési területén tartózkodott, szintén 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020
https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-48-din-08-10-2020-a-cnsu
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köteles negatív COVID tesztet felmutatni a belépéskor, teszt hiányában házi karanténnak köteles 

alávetnie magát. 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-

covid-19-12-octobre-2020  

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

Nem ,  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-

pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020  

Kötelező úti okmányok? Érvényes személyi igazolvány, útlevél 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

Jelenleg Franciaország a vírus szempontjából a magas kockázati országok listáján szerepel (Hotărârii 

nr. 49 din 13.10.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență. 

https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-48-din-08-10-2020-a-cnsu . 

Azok a személyek akik Franciaországból érkeznek Romániába a következő szabályzatot kell betartsák 

: 3 napos (72) órás tartozódás esetén nem vonulnak karanténba ha a határon bemutatnak egy 

érvényes (max 48 órás) negatív Covid 19 teszet , azok a személyek akik hosszabb időt tartózkodnak 

Romániában 14 napos karanténba kötelesek vonulni, de lehetőség van hogy a 8-dik naptól teszt 

elvégzését kérjék és 10 nap után elhagyhatják a karantént  ha a teszt eredménye negatív és 

tünetmentesek . 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

Átutazás esetén ajánlott tanulmányozni  a Franciaországi helyzetet  a következő linken 

http://www.mae.ro/node/51880 

Milyen tranzit útvonalak használhatóak? Átutazás esetén ajánlott tanulmányozni  a Franciaországi helyzetet  a következő linken 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020
https://stirioficiale.ro/hotarari/hotarare-nr-48-din-08-10-2020-a-cnsu
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http://www.mae.ro/node/51880  

A tranzitálás során milyen intézkedésekre 

szükséges odafigyelni? (pl. csak kijelölt 

helyeken lehet megállni, mennyi ideig lehet 

egy pihenőben tartózkodni, mennyi idő áll 

rendelkezésre az országon való áthaladásra) 

Átutazás/utazás  esetén ajánlott tanulmányozni  a Franciaországi helyzetet  a következő linken  

http://www.mae.ro/node/51880. A külföldi gépkocsikra is vonatkozik a környezetvédelmi állapotot 

tükröző hatósági matrica (Crit' Air) megvásárlásának és feltüntetésének kötelezettsége, amennyiben 

a gépkocsival Párizson, illetve az A86 külső körgyűrűn belül utaznak. A matricát a 

https://www.certificat-air.gouv.fr honlapon lehetséges megvásárolni. A környezetvédelmi 

szabálysértés esetén a helyben fizetendő pénzbírság 68-375 Euro közötti összeg is lehet a gépkocsi 

kategóriájától függően. Figyelem! 2019. július 1-jétől a 4-es kategóriájú személygépkocsikkal 

hétköznap, a 4-es kategóriájú kamionnal és busszal hétköznap és hétvégén is 8-20 óráig tilos lesz 

Párizsban a közlekedés (az 5-ös és 6-os kategóriájú járművekre ez a szabályozás már érvényben van). 

Franciaországban a román jogosítványt felnőtt korú személy esetében elfogadják, amennyiben az 

érvényes és az előírt orvosi utasítások (pl. szemüveg viselése) betartásával használják. Szabálysértés 

(pl. gyorshajtás) elkövetése esetén a román jogosítványt a francia hatóság jogosult bevonni a 

büntetés Franciaország területéről történő kitiltás időtartamára. A jogosítványt azt követően küldik 

vissza. A Francia hatóságok javasolják az utazások limitálását csak a szükséges esetekre , vagy 

elhalasztását egy másik periodusra , a világjárvány enyhülése utánra .  

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

http://www.mae.ro/node/51880, https://www.certificat-air.gouv.  

http://www.mae.ro/node/51880
https://www.certificat-air.gouv.fr/
http://www.mae.ro/node/51880
https://www.certificat-air.gouv/
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Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? A franciák kétharmadát érinti az éjszakai kijárási tilalom, amely este kilenc óra és reggel hat óra 

között van érvényben a százból 54 megyében. A párizsi kormány azonban nem zárja ki az országos 

karantén újbóli elrendelését a koronavírus-járvány megfékezésére, miután vasárnap több mint 52 

ezer napi új fertőzéses esetet regisztráltak, ami rekordnak számít. "Látva a járvány terjedését, 

semmit sem szabad kizárni a teendők közül" – mondta Cédric O digitális átállásért felelős államtitkár 

a France Info hírrádióban. Franciaország a hetedik ország a világon, ahol pénteken átlépte az 

egymilliót a regisztrált fertőzöttek száma. Az egészségügyi tárca vasárnap közzétett adatai szerint 

szombat óta 52 010 új esetet regisztráltak a hatóságok az előző napi több mint 45 ezer után, a pozitív 

tesztek aránya pedig 17 százalékra emelkedett a szombati 16 százalékról. Az elhunytak száma 116-tal 

34 761-re emelkedett. "Az első hullám hatalmas volt sok halottal, és exponenciálisan emelkedett (a 

fertőzöttek száma) napról napra. Ez most más. Olyan, mintha egy kádban ülnénk, ahol a vízszint 

folyamatosan emelkedik és nem tudni, mikor áll meg" – mondta a BFM hírtelevízióban Mehdi 

Mejdoubi, az észak-franciaországi Valenciennes kórházának főorvosa. - a Maszol.ro portálról 

Francia kormány rendeletben szerdán ismét kihirdette az egészségügyi rendkívüli állapotot, amely 

biztosítja a jogi keretet bizonyos korlátozásokhoz október 17-én éjféltől az ország egész területén.- A 

maximális riasztási övezetekben, így Párizsban és az elővárosokban, valamint nyolc nagyvárosban 

(Lille, Rouen, Saint-Etienne, Toulouse, Lyon, Grenoble, Aix-en-Provence és Marseille körzete, 

https://maszol.ro/pdf/maszol_szerzoi_jogok.pdf
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valamint Montpellier) este 9 órától reggel 6 óráig kijárási tilalom lép életbe szombat éjféltől. az 

érintett nagyvárosokban minden színháznak, mozinak, étteremnek este 9 óráig be kell zárnia. 

https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/133456-koronavirus-franciaorszagban-a-hetveget-l-

rendkivuli-allapot-lep-eletbe . 2020 október 17-töl  egyáltalán nem nyithatnak ki a párizsi bárok. A 

fővárosban keddtől két hetes időtartamra lépnek életbe az új előírások, amelyek betartása mellett 

hétfőn az egy héttel ezelőtt a déli Marseille-ben és Aix-en-Provence-ban bezárt vendéglátóhelyek 

újranyithatnak. 

2020 október 22-töl kezdődik az influenza elleni védőoltás-kampány Franciaországban. Akiknél 

magas a fertőzés kockázata, és papírjuk is van erről, azok számára a vakcina ingyenes, a költségeket 

az egészségbiztosítás fedezi – ahogyan az bevett gyakorlat más országokban is. A 40 éves lyoni 

légikísérő, Cedric Bernard idén az elsők között kapta meg a védőoltást. Azt mondja, már öt éve 

minden évben beoltatja magát, mert ez hatékony megelőzési módszer. Franciaországban évente 

átlagosan több mint 10 ezer ember hal meg influenza következtében, a többségük 65 év feletti. 

Számukra a védőoltás különösen ajánlott, az idősebbek beoltási aránya azonban jelentősen 

visszaesett az utóbbi években. A hanyatló tendencia most megfordulni látszik – nyilvánvalóan a 

koronavírus-járvány miatt.  2020 október 17-étöl szigorítások következnek 2 hetes időtartamra  

Október 17-től egészségügyi rendkívüli állapotot hirdettek ki az egész ország területére 

vonatkozóan! Az alábbi rendeletek tehát az egész országra vonatkoznak: - 6 főben korlátozzák a 

gyülekezést a közterületeken - a munkaidő legalább 50 %-át otthoni munkavégzésben kell teljesíteni 

https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/133456-koronavirus-franciaorszagban-a-hetveget-l-rendkivuli-allapot-lep-eletbe
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/133456-koronavirus-franciaorszagban-a-hetveget-l-rendkivuli-allapot-lep-eletbe
https://index.hu/belfold/2020/10/04/franciaorszag_koronavirus_parizs_marseille_korlatozas/


RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

 

- tilos ünnepségeket rendezni zárt térben - 5000 főben korlátozták a befogadóképességet a zárt 

helyeken, itt egy-egy összetartozó csoport (maximum 6 fő) között egy üres ülőhelyet kell kihagyni. - a 

sportcsarnokok a megfelelő előírás mellett nyithatnak csak ki Ezen felül éjszakai kijárási tilalom 

lépett életbe október 17-től az alábbi városokban, mely minimum 4 héten át lesz érvényben: - Párizs 

és Ile-de-France - Lille - Grenoble - Lyon - Montpellier - Rouen - Saint-Étienne -Toulouse - Aix-

Marseille. 

Read more at: http://ee.france.fr/hu/news/koronavirus-covid-19-franciaorszagi-helyzet  

 Ezekben a városokban 21 óra és reggel 6 óra között nem lehet elhagyni a lakhelyet, csak alapos 

indokkal, melyek az alábbiak lehetnek: egészségügyi ok és ellátás, munkavégzés helyszínére történő 

utazás, kutyasétáltatás a lakóhely 1 km-es körzetében. A szabálysértőket 135 euróra büntethetik, 

visszaesők esetében ez az összeg elérheti a 3750 eurót is. Az éjszakai kijárási tilalom időszaka alatt 

minden üzlet és nyilvános hely, éttermek, mozik és színházak is zárva tartanak. A tömetközlekedés 

azonban zavartalanul üzemel a megszokott menetrend szerint. Ha valakinek egy 21 óra után induló 

vagy ékrező vonat- vagy repülőjáratra van jegye, akkor az igazoltatásnál az érvényes jegyet kell 

felmutatni. http://ee.france.fr/hu/news/koronavirus-covid-19-franciaorszagi-helyzet  

A repülőtereken az utasinformációknál tájékoztató táblákat helyeztek ki a megfelelő higiéniai 

szabályok betartására vonatkozóan. A betegség tüneteivel rendelkező, potenciális betegeket a 

kihelyezett sürgősségi orvosi szolgálat veszi át, majd átadják az illetékes egészségügyi szervnek és 

karanténba helyezik. Maszk viselése szinte minden pályaudvaron, reptéren és közlekedési eszközön 

http://ee.france.fr/hu/news/koronavirus-covid-19-franciaorszagi-helyzet
http://ee.france.fr/hu/news/koronavirus-covid-19-franciaorszagi-helyzet
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kötelező!   Amennyiben utazás elhalasztásáról vagy törléséről van szó, az alábbiakra kattintva 

megtalálja a speciális híreket:  Air France légitársaság  SNCF vasút  

Read more at: http://ee.france.fr/hu/news/koronavirus-covid-19-franciaorszagi-helyzet 

 

Október 30-tól legalább december 1-ig általános kijárási korlátozás vonatkozik egész Franciaország 

területére. Minden szabadidős célú utazás tilos, senki nem hagyhatja el a régiót, ahol él, és csak az 

egy háztartásban élőkkel tartózkodhat együtt, minden egyéb magánrendezvény tilos. Csak alábbi 

céllal szabad elhagyni a lakhelyet: munkavégzés; gyermekek iskolába kísérése; hivatalos ügyek 

intézése; bevásárlás; orvoslátogatás; halaszthatatlan családi okok (pl. közeli rokon ápolása); jogi 

idézésen való megjelenés;szabadtéri, önálló sporttevékenység végzése (max. napi 1 óra és a lakhely 

1 km-es körzetében található területen). Az engedélyezett lakhelyelhagyási tevékenységekhez 

szükséges a kormány honlapján található igazolás letöltése vagy on-line kitöltése. Ezek elérhetőek a 

Tous Anti Covid applikáción keresztül is. Nyitva tartó szolgáltatások és üzletek Nyitva tartanak, 

üzemelnek: közintézmények, posták és a bankok; élelmiszerüzletek és a létszükségletet kielégítő 

üzletek; gyógyszertárak; parkok, kertek, erdők; tömegközlekedés; a szállodák fogadhatnak üzleti 

utazást bonyolító ügyfeleket (csak a szobaszervíz működhet); az éttermek házhozszállítási 

szolgáltatása; Zárva tartanak: éttermek, bárok, klubbok; múzeumok és a kulturális intézmények; 

sportlétesítmények és edzőtermek; nem létszükségletet kielégítő üzletek; mozik, színházak... Egyéb 

intézkedések 11 éves kortól minden zárt, nyilvános helyen is kötelező a maszk (az iskolákban 6 éves 

kortól). Zárt nyilvános helynek minősülnek a pályaudvarok, a repterek, az éttermek, kávézók és 

http://ee.france.fr/hu/news/koronavirus-covid-19-franciaorszagi-helyzet
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bárok, a szállodák, a múzeumok, az üzletek, a bankok, a fedett piacok, a könyvtárak, a templomok, a 

fedett sportlétesítmények... A teljes lista az alábbi honlapon található>> Az egyes megyék 

prefektusai szabadon dönthetnek arról, hogy az egyes területeken kötelezővé teszik a maszk 

viselését ha a helyi járványhelyzet megköveteli azt. A helyi rendeletekről itt található bővebb 

információ! Egy interaktív térkép segítségével lehet követni, hogy Franciaország egyes területei 

mennyire fertőzöttek a koronavírus által! Ha valaki nem tartja be a maszkviselési szabályt, akkor 135 

Euróra büntetik, mely 15 nap nemfizetést követően 1500 Euróra növekszik. A közlekedési 

eszközökön kötelező a maszk (a taxikban is) és be kell tartani a lehető legnagyobb távolságot az 

egyes utasok között, amire lehetőség van. Gyakran ismételt kérdések franciául a kormány 

honlapján... Tengerentúli területek Az egészségügyi intézkedések érvényesek Martinique területén 

is. A többi tengerentúli francia területen, ahol kevésbé drasztikus a Covid helyzet, speciális szabályok 

várhatóak. Az ide érkezőkre azonban tesztelés vár, hogy megakadályozzák a vírus terjedését. 

Látogatók Az EU állampolgárai számára az országhatárok nyitva maradnak, de minden belépő 

külföldi és hazatérő francia számára kötelező lesz az ingyenes szűrés a repülőtereken, a kikötőkben, 

a vasútállomásokon és a határállomásokon. Nem EU-s országból érkezők csak kevesebb, mint 72 

órán belül készült negatív teszttel léphetnek be az országba. Ami a magyar állampolgárokat illeti, 

szeptember 1-től szigorodtak a magyar utazási szabályok, mely Franciaországra is érvényesek. "A 

külföldről hazatérő magyar állampolgárok fő szabály szerint 10 napos hatósági házi karanténra 

számíthatnak, az alól csak 2 db negatív PCR-teszt esetén kaphatnak felmentést." A kormány 
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döntésének részleteiről az alábbi oldalon lehet tájékozódni >> Melyek a megelőző iránymutatások a 

betegség terjedésének csökkentésére? Egyszerű intézkedések egészségének és környezetének 

védelmére: Rendszeresen és gyakran mosson kezet! Zsebkendőbe vagy a tenyerébe köhögjön és 

tüsszentsen! Üdvözléskor ne fogjon kezet és ne adjon puszit! Használjon eldobható zsebkendőt! 

használjon maszkot nyilvános helyeken (taxikban, üzletekben, utazáskor.)  

Read more at: http://ee.france.fr/hu/news/koronavirus-covid-19-franciaorszagi-helyzet 

Melyek az érvényben lévő lazítások? Egyelore szigoritasok vannak érvényben  

Gazdasági intézkedések A vendéglátásban, az idegenforgalomban, a kulturális életben, a rendezvényszervezésben és a 

sportban kényszerszabadságra kényszerülők fizetésének 100 százalékát átvállalja az állam a 

munkahelyek megtartására érdekében. ranciaországban októbertől új szakmák is jogosultak a 

COVID-19 válság által érintett ágazatok megsegítésére létrehozott alapból történő támogatásra, mint 

pl. a virágüzletek, a készételek kiszállítására szakosodott vendéglátó vállalkozások vagy az 

autókölcsönzők. A francia kormányzat a « vírussal együtt kell élni » kijelentéssel egyidőben hozta 

létre október elején a fenti szolidaritási alapot, amelyből összesen 31 gazdasági tevékenységet 

(rendezvények, sport- vagy fitnesztermek, kulturális témájú vállalkozások, közönségkapcsolati 

szolgáltatók, biztonsági szolgálatok, grafikusok vagy a szállodaiparhoz kötődő mosodai szolgáltatók, 

stb.) támogat, s ezzel az alapból újabb 75.000 francia vállakozás részesülhet az állami segítségből. A 

francia kormány bátorítja a lakosságot az őszi szünetben a belföldi turizmusra A közelgő őszi 

szünetben (október 17-én kezdődik a hagyományos Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódó őszi 



RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

 

 

iskolai szünet) a franciák utazni szoktak, az erre az időszakra szóló foglalások azonban 50% -kal 

csökkentek Franciaországban a tavalyi évhez képest. Az ágazat támogatása érdekében Jean Baptiste, 

turizmusért felelős államtitkár utazási garanciával szeretné biztosítani az esetleges ingyenes 

lemondás lehetőségét és ezzel is bátorítaná a lakosságot a belföldi utazásokra és azok mihamarabbi 

lefoglalására, egészen a karácsonyi időszakig. Az államtitkár azt is bejelentette, hogy a 

hivatásturizmus valamint a rendezvényturizmus támogatására kormányzati munkacsoportot hoznak 

létre a közeljövőben. 

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.: 

paris.cov@mae.ro , http://paris.mae.ro/local-news/1329. , 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations -

pratiques/article/coronavirus-covid-19-12-octobre-2020  

A Párizsi Román Nagykövetség speciális telefonja 06 79 11 81 49 program 9:00 - 21:00 , 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees  
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