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Ország:  SPANYOLORSZÁG  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

- IGEN,  

A spanyol hatóségok bejelentették, hogy 2020 november 23-ától új intézkedések lépnek életbe 

az országba való beutazás feltételit illetően. 

Ezek szerint 2020 november 23-ától kezdődően azok a személyek akik magas fertőzöttségű 

zónából érkeznek Sapnyolországba, negatív molekuláriris (PCR) teszttel kell rendelkezzenek. A 

teszt érvényessége 72 óra. 

A jelenleg őrvényben levő lista szerint (2-es melléklet, https://www.boe.es) Románia azon 

országok között szerepel, amelyekre érvényes a fenti intézkedés.  

Az országok besorolása veszélyességi kategóriákba az Európa Tanács (EU) 2020/1475 számú,  a 

szabad mozgásnak a Covid19-világjárvány miatti korlátozására vonatkozó koordinált megközelítésről  

szóló ajánlása szerint tötrénik. A listát 15 naponként frissítik, és 7 naoppal az érvénybe lépése előtt 

közzéteszik a spanyol egészségügyi minisztérium honlapján https://www.mscbs.gob.es/. 

A Spanyolországba légi vagy vízi úton belépőknek az utazás előtt ki kell tölteniük az egészségi 

állapotukra vonatkozó nyilatkozatot, a Spain Travel Health (SpTH) applikáció segítségéval vagy a 

https://www.mscbs.gob.es/
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www.spth.gob.eshonlapon. Kiskorú vagy döntésképtelen személy esetén a kísérő tölti ki a 

nyomtatványt, és ő felel az adatok valódiságárért. Kitöltés után az utas az általa megadott 

elektronikus elérhetőségre egy QR-kódot fog kapni, amelyet az országba történő belépéskor kell 

bemutatni (kinyomtatva vagy digitális formában). Az applikációban való kitöltés esetén az utas 

egy e-mailt is fog kapni. Az új helyzetre való tekintettel, a nyomtatvány tartalmazza a PCR teszt 

eredményére vonatkozó rubrikát. 

Az országba való belépéskor a hatóságok kérhetik bemutatni a PCR teszt eredetijét (digitalis vagy 

nyomtatott formában). A dokumentum spanyol vagy angol nyelven kell legyen kiállítva, 

tartalmaznia kell az utas nevét, személyazonossági okmányának adatait, a teszt elvégzésének 

dátumát, a tesztet végző egészségügyi intézmény adatait, valamint a teszt negatív eredményét. 

A központi kormány 2020. október 09. napjától kezdődően veszélyhelyzetet hirdetett ki Madrid 

tartomány több települése, köztük Madrid főváros közigazgatási területére vonatkozóan. A 

veszélyhelyzettel érintett települések (Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, 

Móstoles, Parla, Torrejón de Ardoz) lezárásra kerültek, ahova a belépés, illetve ezen területek 

elhagyása, a meghatározott kivételektől (pl.: munkába, iskolába járás; szokásos tartózkodási helyre 

visszatérés; szükséges vagy sürgős esetben közigazgatási szervek, bíróság vagy közjegyző előtti 

megjelenés; egészségügyi szolgáltatás igénybevétele; engedélyek és hivatalos dokumentumok 

meghosszabbítása; halasztást nem tűrő egyéb ügyintézés) eltekintve, nem megengedett. 

Emellett korlátozták az üzletek, vendéglők, bárok nyitvatatrtási idejét, ezek 22:00 órakor zárnak, a 
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zárt nyilvános terek kihasználtságára 50%-os korlátozás van érvényben, valamint a csoportosulások 

maximális létszáma 6 személy. 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

IGEN 

Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

Védekező és megelőző ajánlások vannak érvényben (és a társadalmi érintkezések korlátozása) a 

következő régiókban: 

- Barcelona város közigazgatási területe – Barcelona tartomány 

- El Vallès Oriental körzete - Barcelona tartomány 

- La Noguera járás (comarca) – Lerida tartomány 

- El Segrià járás (comarca) – Lerida tartonmány 

- Girona és Salt községek – Girona tartomány 

- Vic és Manlleu községek – Barcelona tartomány 

- La Cerdanya járás (comarca) - Girona és  Leridatartományok 

Továbbra is ajánlott elkerülni a lakhely elhagyását, a következő kivételektől eltekintve: 

- munkába járás, egészségügyi szolgáltatás igénybevétele, iskolába járás, ellátásra szoruló 

személyek gondozása 

- pénzügyi intézetek igénybevétele, élelmiszer és egyéb fő szükségleti cikkek beszerzése, előre 

beütemezett vásárlások 

- engedélyek és hivatalos dokumentumok meghosszabbítása; halasztást nem tűrő egyéb 
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ügyintézés, hivatalos vizsgákon való részvétel 

egyéb sürgős esetek 

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

IGEN 

Az országba való belépéskor a hatóságok kérhetik bemutatni a PCR teszt eredetijét (digitalis vagy 

nyomtatott formában). A dokumentum spanyol vagy angol nyelven kell legyen kiállítva, 

tartalmaznia kell az utas nevét, személyazonossági okmányának adatait, a teszt elvégzésének 

dátumát, a tesztet végző egészségügyi intézmény adatait, valamint a teszt negatív eredményét. 

 

A spanyol hatóségok bejelentették, hogy 2020 november 23-ától új intézkedések lépnek életbe az 

országba való beutazás feltételit illetően. 

Ezek szerint 2020 november 23-ától kezdődően azok a személyek akik magas fertőzöttségi zónából 

érkeznek Sapnyolországba, negatív molekuláriris (PCR) teszttel kell rendelkezzenek. A teszt 

érvényessége 72 óra. 

A jelenleg őrvényben levő lista szerint Románia azon országok között szerepel, amelyekre érvényes 

a fenti intézkedés. A listát 15 naponként frissítik, és 7 naoppal az érvénybe lépése előtt közzéteszik 

a spanyol egészségügyi minisztérium honlapján. 

A Román Külügyi Minisztőrium emlékezteti az utazókat, hogy a Spanyolországba való utazás előtt 

minden beutazónak szükséges kitöltenie egy formanyomtatványt (Formulario de Control 

Sanitario), amelyet az országba történő belépéskor az egészségügyi ellenőrzés során kell 
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bemutatni. A nyomtatvány megtalálható az alábbi elérhetőségeken: a https://spth.gob.es/ 

honlapon vagy a SPAIN TRAVEL HEALTH – SpTH applikáción keresztül 

- A nyomtatványt minden utasnak ki kkell töltenie. Az utas felelős az adatok valódiságárért. 

Kiskorú vagy döntésképtelen személy esetén a kísérő tölti ki a nyomtatványt, és ő felel az 

adatok valódiságárért. 

- Elektronikus úton történő kitöltés esetén a beutazó az általa megadott elektronikus 

elérhetőségre egy QR-kódot fog kapni, amelyet az országba történő belépéskor kell 

bemutatni (kinyomtatva vagy digitális formában), meggyorsítva ezáltal a belépést. FIGYELEM! 

az egészségi állapotra vonatkozó kérdéseket legtöbb 2 nappal  az utazás előtt kell kitölteni). 

További információért látogassa meg a https://spth.gob.es/faq honlapot. 

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

IGEN, 14 napra 

Kötelező úti okmányok? IGEN 

A spanyol hatóségok bejelentették, hogy 2020 november 23-ától új intézkedések lépnek életbe az 

országba való beutazás feltételit illetően. 

Ezek szerint 2020 november 23-ától kezdődően azok a személyek akik magas fertőzöttségi zónából 

érkeznek Sapnyolországba, negatív molekuláriris (PCR) teszttel kell rendelkezzenek. A teszt 

érvényessége 72 óra. 

A jelenleg őrvényben levő lista szerint Románia azon országok között szerepel, amelyekre érvényes 
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a fenti intézkedés. A listát 15 naponként frissítik, és 7 naoppal az érvénybe lépése előtt közzéteszik 

a spanyol egészségügyi minisztérium honlapján. 

- 2020 július 1-jétől az országba légi úton történő beutazáskor minden beutazónak 

(nemzetiségtől és kortól függetlenül) szükséges kitöltenie egy formanyomtatványt 

(Formulario de Control Sanitario), amelyet az országba történő belépéskor az egészségügyi 

ellenőrzés során kell bemutatni. A nyomtatvány megtalálható az alábbi elérhetőségeken: a 

https://spth.gob.es/ honlapon vagy a SPAIN TRAVEL HEALTH – SpTH applikáción keresztül. 

2020 július 1 – 31 között a nyotatványt papír a lapon is ki lehetett tölteni a repülőgép 

fedélzetén, 2020 augusztus 1-jétől ez csak elktronikus formában lehetséges. 

- A nyomtatványt minden utasnak ki kkell töltenie. Az utas felelős az adatok valódiságárért. 

Kiskorú vagy döntésképtelen személy esetén a kísérő tölti ki a nyomtatványt, és ő felel az 

adatok valódiságárért. 

- Elektronikus úton történő kitöltés esetén a beutazó az általa megadott elektronikus 

elérhetőségre egy QR-kódot fog kapni, amelyet az országba történő belépéskor kell 

bemutatni (kinyomtatva vagy digitális formában), meggyorsítva ezáltal a belépést. FIGYELEM! 

az egészségi állapotra vonatkozó kérdéseket legtöbb 2 nappal  az utazás előtt kell kitölteni). 

További információért látogassa meg a https://spth.gob.es/faq honlapot. 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

- IGEN 
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Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

- IGEN 

Milyen tranzit útvonalak használhatóak? - Tranzit határátkelők, szárazföldi és légi útvonalak 

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) 

- 2020 július 1-jétől az országba légi úton történő beutazáskor minden beutazónak 

(nemzetiségtől és kortól függetlenül) szükséges kitöltenie egy formanyomtatványt (Formulario de 

Control Sanitario), amelyet az országba történő belépéskor az egészségügyi ellenőrzés során kell 

bemutatni. A nyomtatvány megtalálható az alábbi elérhetőségeken: a https://spth.gob.es/ honlapon 

vagy a SPAIN TRAVEL HEALTH – SpTH applikáción keresztül. 2020 július 1 – 31 között a nyotatványt 

papír a lapon is ki lehetett tölteni a repülőgép fedélzetén, 2020 augusztus 1-jétől ez csak elktronikus 

formában lehetséges. 

- További információért látogassa meg a https://spth.gob.es/faq honlapot. 

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

2020. november 19-kei 55 sz Rendelet 

https://reopen.europa.eu/  

https://www.politiadefrontiera.ro/ 

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? Spanyolországban szükségállapotot hirdettek ki 2020 október 23-ától kezdődően, 15 napra. 

Elrendelt intézkedések: 

https://reopen.europa.eu/
https://www.politiadefrontiera.ro/
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- a közlekedés korlátozása 23:00 és 06:00 óra között (1 óra különbség lehetséges a különbözőő 

tartományok közöött, erről helyi szinten döntenek). A Kanári szigetek kivételt képez, itt kedvezőek a 

járványügyi adatok (kevesebb mint 100 eset 100.000 lakosra). 

- a társas össejövetelek maximális létszáma 6 fő, egész Spanyolország területén 

- a régiők saját jogkörben dönthetenek a régió lezárásáról vagy a ki-és beutazás korlátozásáról 

 

A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a spanyol kormány vasárnap ismét 

szükségállapotot rendelt el, másodszor a járvány kezdete óta. A kormány a jövő héten fogadja el és 

nyújtja be a parlamentnek azt a javaslatát, hogy a most elrendelt szükségállapot tartson jövő év 

május 9-éig. 

Korlátozni fogják a régiók közötti közlekdést, és éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be általánosságban 

este 23 órától másnap reggel 6 óráig, amelynek kezdetét és végét a tartományok saját hatáskörben 

módosíthatják plusz-mínusz egy órával. 

Az ország 17 tartománya és két észak-afrikai exklávéja közül 11 kérvényezte ezt a lépést a 

kormánynál az elmúlt néhány napban. 

A központi kormány 2020. október 09. napjától kezdődően veszélyhelyzetet hirdetett ki Madrid 

tartomány több települése, köztük Madrid főváros közigazgatási területére vonatkozóan. A 

veszélyhelyzettel érintett települések (Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Madrid, 

Móstoles, Parla, Torrejón de Ardoz) lezárásra kerültek, ahova a belépés, illetve ezen területek 
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elhagyása, a meghatározott kivételektől (pl.: munkába, iskolába járás; szokásos tartózkodási helyre 

visszatérés; szükséges vagy sürgős esetben közigazgatási szervek, bíróság vagy közjegyző előtti 

megjelenés; egészségügyi szolgáltatás igénybevétele; engedélyek és hivatalos dokumentumok 

meghosszabbítása; halasztást nem tűrő egyéb ügyintézés) eltekintve, nem megengedett. 

Emellett korlátozták az üzletek, vendéglők, bárok nyitvatatrtási idejét, ezek 22:00 órakor zárnak, a 

zárt nyilvános terek kihasználtságára 50%-os korlátozás van érvényben, valamint a csoportosulások 

maximális létszáma 6 személy. 

Intézkedések a  2020/21-es számú Rendelet szerint: 

- kötelező a maszk viselése nyilvános helyeken, a közlekedési eszözökön (magántulajdonú jármőben 

is, ha az utasok nem egy háztartásban élnek)., ha nem lehet  távolságot tartan. Büntetés 100 euró. 

A szabályozás régiónként változhat, ajánlatostudakozódni a helyi konzulátusokon valamint  a helyi 

hatóságoknál. 

- teszt elvégzése minél hamarabb fertőzés esetén. A köszigazgatási egységek kötelesek monitorizálni 

a virus terjedését, és személyzetet biztosítani a betegség megelőzése, a járvány kezelése, a korai 

diagnosis felállítása és védekezési tervek kidolgozása érdekében 

- a higiéniai rendszabályok fenntartása, a személyek közötti távolság betartása a munkahelyeken és a 

kereskedelmi egységekben 

A dolgozók számára szappant, vizet és  engedélyezett  fertőtlenítő szereket kell biztosítani. 

A dolgozók közötti megfelelő távolságtartás biztosítása (1,5 – 2 méter). Ha ez nem lehetséges, a 
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kitettségnek megfelelő védőruházatot kell  biztosítani. 

Akinek Covid-19üre utaló tünete van, nem mehet munkába. 

- a kereskedelmi egységek, szállodák és vendéglők esetén be kell tartan a maximális kihasznéltságra 

(75%) vonatkoző szabályokat,  bevásárlóközpontok, parkok és piacok esetén a fertőtlenítési 

előírásokat. 

szállodák és egyéb szálláshelyek esetén kiemelt figyelmet kell fordítani a távolságtartásra a közösen 

használt helyiségek esetén. 

- A Spanyolországba légi úton belépókre nem vonatkozik karanténkötelezettség, viszont ki kell 

tölteniük: 

- 1. az egészségi állapotukra vonatkozó NYILATKOZATOT (van-e Covid 19-ceel való fertőzésre 

utaló tünetük, kapcsolatban voltak-e fertőzött személlyel, voltak-e kórházban a bbeutazás 

előtti 14 napban) 

- 2020 július 1-jétől az országba légi úton történő beutazáskor minden beutazónak 

(nemzetiségtől és kortól függetlenül) szükséges kitöltenie egy formanyomtatványt 

(Formulario de Control Sanitario), amelyet az országba történő belépéskor az egészségügyi 

ellenőrzés során kell bemutatni. A nyomtatvány megtalálható az alábbi elérhetőségeken: a 

https://spth.gob.es/ honlapon vagy a SPAIN TRAVEL HEALTH – SpTH applikáción keresztül. 

2020 július 1 – 31 között a nyotatványt papír a lapon is ki lehetett tölteni a repülőgép 

fedélzetén, 2020 augusztus 1-jétől ez csak elktronikus formában lehetséges. 
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- A nyomtatványt minden utasnak ki kkell töltenie. Az utas felelős az adatok valódiságárért. 

Kiskorú vagy döntésképtelen személy esetén a kísérő tölti ki a nyomtatványt, és ő felel az 

adatok valódiságárért. 

- Elektronikus úton történő kitöltés esetén a beutazó az általa megadott elektronikus 

elérhetőségre egy QR-kódot fog kapni, amelyet az országba történő belépéskor kell 

bemutatni (kinyomtatva vagy digitális formában), meggyorsítva ezáltal a belépést. FIGYELEM! 

az egészségi állapotra vonatkozó kérdéseket legtöbb 2 nappal  az utazás előtt kell kitölteni). 

- További információért látogassa meg a https://spth.gob.es/faq honlapot. 

- 2. egy ŰRLAPOT, amely tartalmazza a spanyolországi lakhely/ tartózkodási hely/ szálloda 

adatait, valamint telefonos elérhetőséget 

Melyek az érvényben lévő lazítások? ----- 

Gazdasági intézkedések A spanyol kormány intézkedései: 

- rövidítatt munkaprogram, ahol nem lehetséges a távmunka 

- a távmunka segítése (teletrabajo); 

- a COVID 19 megbetegedéseket szakmai megbetegdésként sorolják be, valamint  a karantén 

időszakot munkabaleset következtében időszakos munkaképtelenségnek, így lehetséges az 

alkalmazottaknak nagyobb összegű juttatást biztosítani 

- ERTE (technikai munkanélküliség) biztosítása, ennek ideja alatt a munkavállaló munkanélküli 

segélyt kap anékül, hogy figyelembe vennék a szolgálati idejét (azt később felhasználhatja a helyzet 
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normalizálódása után) 

- szabadfoglakozásúak (autónomos) számára: a krízis idejére a tevékenység felfüggesztési eljárásának 

elősegítése (ez nem érinti az esetleges későbbi felfüggesztési eljárást) 

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.:  

- Spanyolországban munkát vállaló román állampolgárok segítségére szolgáló információk:  

 http://madrid.mae.ro/local-news/2243; 

- Covid 19 megelőzési egészségügyi és munkavédelmi ntézkedések: 

https://madrid.mae.ro/node/2249; 

- munkaügyi és egyéb információk: https://madrid.mae.ro/local-news/2234; 

https://madrid.mae.ro/local-news/2248; 

- mezőgazdasági munkavégzés céljából Spanyolországban tartózkodó román állampolgárok 

figyelmébe: https://madrid.mae.ro/local-news/2238 


