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Ország:  Ciprus  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

 NEM 

 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

 IGEN, feltételekkel 

 

Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

 Olyan személyek akik nem rendelkeznek  speciális engedéllyel 

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

 IGEN, elfogadott a Romániában készített teszt (max. 72 órával azelött készített) egy angol 

nyelven szerkesztett igazolással bizonyítva és a helyszíinen az országban való belépéskor 

készített is 

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

 IGEN  - 14 nap otthoni elkülönítés amely lejárata elött 48 órával újabb saját költségen (max. 

85 EUR) elvégezett negativ teszt szükséges az elkülönítés elhagyására 

Kötelező úti okmányok?  IGEN 

 Utazási engedély online kitöltés 24 órával utazás elött (www.cyprusflightpass.gov.cy)  

http://www.cyprusflightpass.gov.cy/
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 Személyazonosságot igazoló okírat 

 Lakóhelyi bizonyítvány (sárga lap) ciprusi állampolgárok és hivatalos ciprusi lakóhellyel 

rendelkező idegen állampolgárok számára 

 Speciális engedély más kategóriaba tartozó személyek számára a C kategóriába besorolt 

országok esetében (https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special-permission) 

 Molekuláris RT-PCR teszt negatív eredménnyel a COVID-19 fertőzésre vonatkozóan 

 AJÁNLÁS: Tekintettel arra hogy Cipruson kötelező az egészségügyi biztositás, ajáljuk hogy 

utazás elött kössenek egészségügyi biztositást, vagy szerezzék be az Európai 

Egészségbiztosítási Kártyát 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

  IGEN 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

 IGEN feltételekkel dél-észak és észak-dél útvonalon  

Milyen tranzit útvonalak használhatóak?  Agyos Dometios/Metehan átkelőhely 

 

A tranzitálás során milyen intézkedésekre 

szükséges odafigyelni? (pl. csak kijelölt 

helyeken lehet megállni, mennyi ideig lehet 

egy pihenőben tartózkodni, mennyi idő áll 

 Kizárólag azok a sziget északi felén tartozkodó román állampolgárok kaphatnak átkelési 

engedélyt délre akik humanitárius esetekre igénylik (hozzátartozó elhalálozása, sürgös 

egészségügyi esetekben) 

 Csak ciprusi lakóhellyel rendelkező román állampolgárok kaphatnak engedélyt a sziget északi 

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/special-permission
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rendelkezésre az országon való áthaladásra) felére való átkelésre 

 

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

 https://www.mae.ro/travel-conditions/3682 

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? November 5 és 30-a között a COVID 19 terjedésének megelőzése érdekében egy részleges lezárás 

lépik érvénybe az egész országban. Az intézkedéseket 3 kategóriába sorolták, éspedig: 

A-kategória: Közepes időszakra bevezetett intézkedések Cipruson 2020 november 5 és 2021 január 

15 között: 

Érvényben marad a mozik, színházak és rendezvénytermek müködésére vonatkozóan az 50%-os 

kapacitás bel és kültéren egyaránt; 

Konferenciák, gyűlekezetek és más események konferenciatermekben beltéren maximum 250 

résztvevővel engedélyezett; 

Élelmiszer és italokat forgalmazó üzletek (szupermarket, minimarket, mészárszék stb.) és 

gyógyszertárak nyitás és 9 óra, valamint 13 és 14 óra között kizarólag csak 65 év feletti és 

fogyatékkal rendelkező személyeket szolgálhatnak ki; 

https://www.mae.ro/travel-conditions/3682
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A maszk használata kül és beltéren 12 éven felüli személyeknek kötelező; 

Esküvők és keresztelők esetében a résztvevők száma legfeljebb 150 fő. Az egy asztalnál űlők száma 

nem haladhatja meg a 6 főt.   

 

B-kategória: Sürgösségi intézkedések a szigeten november 5 és 30 között: 

Házakban és közhelyeken, élelmiszeripari egységeket kivéve csoportonként/házanként maximum 10 

személy lehet jelen, kiskorú gyerekeket is beleértve;  

Élelmiszeripari egységek és vállalkozások működése 22.30 óraig engedélyezett; 

Catering szolgáltaások végezhetnek kiszállítást  22.30 óra után is. Larnaka és Pafos repulőterein a 

Catering szolgáltaásokra nem érvényes ez az intézkedés; 

Élelmiszeripari egységek esetében beltéren maximum 75, kültéren maximum 150 személy 

engedélyeett; 

Foglalások/ asztal/ csoportok élelmiszeripari egységekben nem haladhatja meg a 6 személyt;   

23 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépik érvénybe, kivétel a sürgös egészségügyi kiszállások 

vagy munka ügyben igazolással bizonyitva; 

Vallásos ceremóniák és más jellegü vallásos megnyilvánulások maximum 75 személy jelenlétével 

engedélyezettek; 

Orszégos kiegészítő intézkedések: 

Minden játszótér bezárása; 
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Konferenciák megtiltása; 

Örgegotthonokban látogatási tilalom; 

Gyerekek táboroztatásának tilalma; 

Kijárási tilalom a menekült besorolást igénylőknek kialakitott központokban. 

 

C-kategória: Pafos és Limassol kerületek esetében november 12 és 30 között kiegészítő 

intézkedések lépnek érvényben: 

20 óra és reggel 5 óra között tilos a személyek közlekedése, kivétel az egészségügyi sürgösségi célból 

történő  közlekedés (gyógyszertárak, orvosi rendelők és korházak) vagy munkavégzés céljából 

igazolás vagy nyilatkozat felmutatásával;  

Limassol és Pafos provinciákból/ba és a kettő között tilos a személyek közlekedése, alapvető 

szolgáltatásokat végző munkások, orvosi esetek, a Limassoli repülőtérre/-ről és kikötőbe/-ről történő 

átszállítás kivételével;   

Tiltott a nyilvános helyeken való találkozás, sporttevékenységek kivételével legfeljebb 2 személy 

esetében; 

Lakóhely esetében kiskorúakat is beleértve legfeljebb 10 személy engedélyezett; 

Misék csak közönség nélkül engedélyezettek;  

Vallásos rendezvények legfeljebb 10 személy részvételével engedélyezettek; 

Korházak, klinikák, állami és magán egeszségügyi központok látogatása nem engedélyezett; 
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Vendéglők, kávézók, kocsmák működése felfüggesztődik a hazaszállítás és take-away tipusú 

szolgáltatások kivételével, hotelekben az étkeztetés 22.30 óráig engedélyezett kizárolag az ott 

elszállásolt személyek esetében; 

A Pafosi repüllőtér étkeztető egységei esetében nem érvényesek a tiltások; 

Múzeumok és történelmi szitek működése fel van függesztve; 

Színházak, amfiteátrumok, mozik  működése fel van függesztve; 

Sporttermek  működése fel van függesztve; 

Soföriskolák  működése fel van függesztve; 

Játéktermek, szerencsejátékok, fogadóirodák és kaszinók  működése fel van függesztve; 

Uszodák működése fel van függesztve, kivétel a fogyatékkal élők gyógykezelése valamint legfeljebb 4 

személy edzése esetében az edzőt is beleértve; 

A szállodák beltéri sporttermei, uszómedencéi és spa felületei csak az ott elszállások személyek által 

vehetők igénybe; 

A Limassoli kikötő csak kereskedelmi tevékenységek és tranzakciók esetében működik. Tilos a 

személyszállító hajók lehorgonyzása; 

18 éven aluliaknak edzések és sportesemények fel van függesztve; 

Edzések és sportesemények fel van függesztve, az A osztályos bajnokságok és nemzeti válogatottak 

kivételével; 

Kiskoruaknak tilos a csapatsportok és szociális tevékenységeken való részvétel.   
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Melyek az érvényben lévő lazítások? Junius 9-étől a Larnacai és Pafosi repülőterek lépésről lépésre inditották újra a személyszállítási 

szolgáltatásaikat 

Gazdasági intézkedések  - 

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.:  

https://cyprus-mail.com  https://www.mae.ro/travel-conditions/3682  www.mfa.gov.cy 

https://cyprus-mail.com/
https://www.mae.ro/travel-conditions/3682
file:///C:/Users/kelemenlaszlo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/EPNFQHSW/www.mfa.gov.cy

