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Ország:  MÁLTA  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román 

állampolgárok beutazása turistaként 

(idegenforgalmi céllal/szabadon)? 

IGEN, korlátozásokkal 

- 2020. november 14-től érvényes zöld besorolású országok listája (a listát rendszeresen aktualizálják):  

Andorra, Ausztrália, Kanada, Kína, Koreai Köztársaság, Horvátország, Dánia, Észtország, Finnország, 

Gibraltár, Hong Kong, Makaó, Taiwa, Jordánia, Izland, Indonézia, Olaszország (kivétel Milánó, Róma, 

Bologna, Nápoly, Perugia, Pescara, Pisa, Trieszt, Torino, Velence, ezek a városok a narancs zónák listáján 

vannak), Japán, Lettország, Libanon, Liechtenstein, Litvánia, Monaco, Marokkó, Új-Zéland, Norvégia, 

Portugália (kivétel Porto), Egyesült Királyság (kivétel Belfast, Birmingham Cardiff, Edinburgh Leeds, 

Liverpool, Manchester, Newcastle, Nottingham, ezek a városok a narancs zónák listáján vannak), 

Románia, Ruanda, San Marino, Szlovákia, Svédország, Thaiföld, Törökország, Egyesült Arab Emirátus, 

Uruguay, Vatikán. 

Azon személyeknek, akik a Máltába való beutazás előtt legalább 14 napot töltöttek a fenti országok 

valamelyikében, nem kell PCR tesztet bemutatniuk, sem karanténba vonulniuk. Kivételt képeznek a 

COVID-19 gyanús esetek, ezeknél tesztet végeznek. 

- 2020. november 14-től érvényes narancs besorolású országok listája (a listát rendszeresen aktualizálják): 
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Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Franciaország (minden repulőtér), Magyarország, Írország, 

Németország (minden repülőtér), Olaszország (Milánó, Róma, Bologna, Nápoly, Perugia, Pescara, Pisa, 

Trieszt, Torino, Velence), Luxemburg, Hollandia (minden repülőtér), Lengyelország (minden repülőtér), 

Spanyolország (minden repülőtér), Svájc, Egyesült Királyság (Belfast, Cardiff, Leeds, Liverpool, 

Manchester, Newcastle, Birmingham, Edinburgh, Nottingham). 

Azon személyeknek, akik a fenti prszágokból érkeznek, negativ PCR COVID-19  tesztet kell bemutatniuk. A 

teszt érvénzessége 72 óra. Aki érvényes teszt nélkül érkezik a fenti országokból, teszt elvégzésére vagy 14 

napos karanténra kötelezik. 

- azon személyek, akik máltai személyazonossági igazolvánnyal vagy máltai lakhellyel rendelkeznek, 

bármely országból visszatérhetnek Máltára, ha rendelkeznek beutazási engedéllyel. Az engedlyt a 

covid19.vetting@gov.mt címen kell kérvényezni. A következő protokoll érvényes: 

 a beutazás előtt maximum 7 nappal készült, akkreditált laboratórium által végzett negatív 

molekuláris (PCR) teszt bemutatása; 

 a beutazást követő 7-10 napban elvégzett negatív molekuláris (PCR) teszt (programálás a 111 vagy 

00356 21324086 telefonszámokon); 

 a beutazást követő 14 napban kötelező karantén, az egy lakcímen tartózkodó összes személy 

számára, akkor is, ha a PCR teszt eredménye negatív; 

 - a teszt eredményét illetve a karantén helyszínét a quarantine.covid19@gov.mt címre kell 

elküldeni. 

https://owa.mae.ro/owa/redir.aspx?C=gsrU-zJGBaQjW3_HDMYmGAuG0U7CFtF3IZTRytAhXAq6a0Nl4IrYCA..&URL=mailto%3acovid19.vetting%40gov.mt
https://owa.mae.ro/owa/redir.aspx?C=0kZ3vgaEsB3i4k36Codno_RtyxppDObRo4bVO2cEvA-6a0Nl4IrYCA..&URL=mailto%3aquarantine.covid19%40gov.mt
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Engedélyezett a román 

állampolgárok beutazása jól 

meghatározott céllal? 

IGEN, korlátozásokkal 

- a máltai repülőtér szabályata: https://www.maltairport.com/covid19/ 

- Máltába való belépéskor kitöltendő 2 formanyomtatvány, elérhető itt: 

https://www.maltairport.com/declarationforms/: 

- 1) Utazói nyilatkozat - Travel Declaration Form 

-  https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/07/Public-Health-Travel-

Declaration-Form-2020_RZA_updated.pdf 

- 2) Tartózkodási nyilatkozat - Passenger Locator Form 

https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/Public-Health-Passenger-

Locator-Form.pdf 

- a biztonságosnak ítélt országok listája megtekinthtő itt: https://www.visitmalta.com/en/reopening-airport, 

folyamatosan frissítik 

- akik más országokból érkeznek, és előzőleg nem tartózkodtak legalább 14 nbapot valamelyik biztonságos 

országban, speciális engedélyt kell beszerezniük a máltai egőszségügyi hatóságoktől, és karanténra 

kötelezhetik őket 

- az országba való be-és kilépéskor nyilatkozatot kell kitölteni az utóbbi 30 napban történt utazásokról, 

valamint megmérik az utazők testhőmérsékletét 

- 37,2°C-nál magasabb hőmérséklet esetén az egészségügyi hatőságok intézkednek 

- a máltai repülőtéren szakmai csapat dolgozik, akik az utasoknak segítenek betartani a járványügyi 

https://www.visitmalta.com/en/reopening-airport
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előírásokat 

- a maszk viselése kötelező a repülőtéren, zárt terekben, amikor nem lehetséges a távolságtartás 

Kivételt képeznek a belépési 

korlátozások alól: 

Kivételt képeznek: utas nélkül közlekedő repülőgépek, amelyek árut/ postai küldeményeket szállítanak, 

valamint a humanitárius szállítmányok 

Az országba való beutazás esetén 

szükséges felmutatni negatív COVID 

tesztet? 

- IGEN 

a teszt érvényessége72 óra 

Az országba való beutazást 

követően karanténba kell vonulni? 

Mennyi időre? 

- IGEN 

14 nap karantén , sárga zóna 

- akik más országokból érkeznek, és előzőleg nem tartózkodtak legalább 14 nbapot valamelyik biztonságos 

országban, speciális engedélyt kell beszerezniük a máltai egőszségügyi hatóságoktől, és karanténra 

kötelezhetik őket 

Kötelező úti okmányok? - IGEN  

- a máltai repülőtér szabályzata: https://www.maltairport.com/covid19/ 

- Máltába való belépéskor kitöltendő 2 formanyomtatvány, elérhető itt: 

https://www.maltairport.com/declarationforms/: 

- 1) Utazói nyilatkozat - Travel Declaration Form 

-  https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/07/Public-Health-Travel-

Declaration-Form-2020_RZA_updated.pdf 
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- 2) Tartózkodási nyilatkozat - Passenger Locator Form 

https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/Public-Health-Passenger-

Locator-Form.pdf 

Lehetséges az országból a 

Romániába való utazás? 

 Légi úton: a román hatóságok felfüggesztettek minden MÁltába tartó és onnan érkező járatot 

 a Máltába való butazős feltételeiről tájékozódni a következő honlapon lehet: 
https://www.maltairport.com/covid19/ 

 a máltai egészségügyi hatóságok elérhetősége: covid19.health@gov.mt 

 a Covidü19 fertőzésre utaló tünetekm jelentkezése esetén (láz, köhögés, légzési nehézség, szaglás/ 
ízlelés elvesztés) éetesíteni kell az egészségügyi hatóságokat a 00356 21324086 telefonszámon, 
valamint a szállásadót 

 a máltai turisztikai hatóság információs portálja: https://www.visitmalta.com/en/covid-19, 
https://www.visitmalta.com/en/file.aspx?f=34296. 

 iformáció  és segélyhivó: Malta Tourism Authority: + 356 21692447 vagy -mailtourismcovid-
19helpline@visitmalta.com 

Lehetséges az országon való 

átutazás/ tranzitálás? 

- Kivételt képeznek azon repülőgépek, amelyek árut/ postai küldeményt szállitanak, utasok nélkül, 

valamint a humanitárius szállitmányok 

- a romániai hatőságok döntése alapján Málta a magas kockáztú országok közé tartozik, 

felfüggesztettek minden repulőjáratot Máltába/ ból 

- azon román állampolgárokra, akik más országból érkeznek Máltára, az illető országra vonatkozó 

szabályozás érvényes (megtalálható a Travel Requirements: https://www.maltairport.com/covid19 

honlapon) 

https://www.maltairport.com/covid19/
mailto:covid19.health@gov.mt
https://www.visitmalta.com/en/covid-19
https://www.visitmalta.com/en/
mailto:tourismcovid-19helpline@visitmalta.com
mailto:tourismcovid-19helpline@visitmalta.com
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További információk: https://www.visitmalta.com/en/covid-19, https://www.visitmalta.com/en/ 

file.aspx?f=34296, Malta Tourism Authority: + 356 21692447 vagy  e-mail:tourismcovid-

19helpline@visitmalta.com. 

Milyen tranzit útvonalak 

használhatóak? 

----- 

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) 

- kötelező a maszk viselése zárt terekben, tömegközlekedésben, zsúfolt utcákon, 100€ büntetés 

- a tömegközlekedés a szokott módon üzemel, higiéniai szabályok betartásával 

- kinyitottak a sportcsarnokok, a szabadtéri mozik, a bárok, vendéglők, teraszok (egy asztalnál legtöbb 6 

személy ülhet) 

- 2 méter távolságtartás kötelező a szállodákban, bárokban, vendéglőkben, múzeumokban, strandon és 

uszodákban) 

- Hasznos informáciők:  

-  turisztikai hivatal https://www.visitmalta.com/en/covid-19 ,  

- betartandő szabályok:: https://www.visitmalta.com/en/ file.aspx?f=34296;  

iformáció  és segélyhivó: Malta Tourism Authority: + 356 21692447 vagy -mail: tourismcovid-

19helpline@visitmalta.co 

Mely oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az utazást vagy / 

és tranzit utazást illetően? 

https://www.mae.ro/travel-conditions/3724 

https://reopen.europa.eu/ 

 https://www.politiadefrontiera.ro/ 

https://www.visitmalta.com/en/covid-19
https://www.visitmalta.com/en/%20file.aspx?f=34296
https://www.visitmalta.com/en/%20file.aspx?f=34296
https://www.visitmalta.com/en/covid-19
https://www.visitmalta.com/en/%20file.aspx?f=34296
https://www.mae.ro/travel-conditions/3724
https://reopen.europa.eu/
https://www.politiadefrontiera.ro/
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 https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19 

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő 

korlátozások? 

- kötelező a maszk viselése zárt terekben, tömegközlekedésben, zsúfolt utcákon, 100€ büntetés (50 

euró helyszínen fizetve). 

- Tilos 15 főnél nagyobb csoportok alakítása tilos, beleértve az autóbusz állomásokat vagy bármilyen 

sorbanállást. Kivételt képeznek az egy háztartásban élők, vaalmint azok, akik betartják a 2 méteres 

biztonsági távolságot. 

- a tömegközlekedés a szokott módon üzemel, higiéniai szabályok betartásával 

- a vendéglők, bárok, teraszok csak asztalnál szolgálhatnak fel élelmiszert, maximum 6 személy ülhet 

egy asztalnál. Október 29-ike és december 1-je közötti időszakban a vendéglátó egységek kötelezően 

zárva lesznek éjszaka, 23:00 és 05:00 óra között. 

- kötelező a 2 méter távolságtartás a szállodákban, bárokban, vendéglőkben, múzeumokban, 

strandokon, uszodákban. 

Melyek az érvényben lévő lazítások? ---- 

Gazdasági intézkedések - 1,5 millió eurós intézkedéscsomag a mezőgazdaság segíítésére, direkt szubvenció formájában. Az intézkedés 

célja a vendéglátás és közétkeztetés területén dolgozók járvány okozta pénzügyi nehézségeinek enyhítése 

- 67,5 millió eurós ntézkedéscsomag a kis- és középvállakozások támogatására. A támogatás a 250.000 euróig 

terjedő kölcsönök állami garantálásából áll. Az intézkedés célja forgó tőkéhez juttatni a kis- és 

https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19
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középvállalkozásokat, a koronavírus okozta likviditási nehézségek leküzdése érdekében. 

Ezeken az oldalakon találhatóak 

további hiteles információk az 

országos intézkedéseket illetően, a 

betegek számát illetően stb.:  

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

