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Ország: Szlovákia  

Közlekedési feltételek 

Kérdés Válasz 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)?  

- IGEN, feltételekkel 

 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

- IGEN, feltételekkel 

 

Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

- árúforgalom, temetkezési járművek 

- Pozsonyban akkreditált külföldi diplomáciai képviseletek tagjai és diplomata 

útlevéllel rendelkező külföldi állampolgárok, akik hivatalos találkozókra érkeznek. 

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

Azok a személyek akik az elmúlt 14 napban járványügyileg kockázatos, EU-s országból 

érkeznek Szlovákiába szükséges: 

 bemutatnia egy 72 óránál nem régebbi negatív Covid 19 tesztet amelyet 

Szlovákián kivül készítettek 

VAGY 

 beléphetnek az országba akkor is ha nem áll rendelkezésükre az országon kivül 

készítettet negatív RT-PCR teszt, azzal a feltétellel, hogy ezek a személyek online, 
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a  http://korona.gov.sk/ehranica linken, legkésőbb az országba való belépés 

napján beregisztrálnak és otthoni elkülönítésbe ( hotel, szálláshely stb.) vonulnak 

mindaddig amíg negatív RT-PCR teszt nem áll a rendelkezésükre. Tesztet 

leghamarabb az otthoni elkülönítés 5-ik napja után végeztethetnek. Ha az otthoni 

elkülönítésben lévő személy tünetmentes, teszt elvégzése nélkül, az elkülönítés 

10-ik napja után hagyhatja el a lakhelyét.     

 

Azok a személyek akik az elmúlt 14 napban járványügyileg kockázatos, EU-n kivüli 

országból utaznak Szlovákiába szükséges: 

 bemutatnia egy 72 óránál nem régebbi negatív Covid 19 tesztet 

VAGY 

 a beutazást megelőzően a http://korona.gov.sk./ehranica oldalon szükséges 

regisztrálnia és otthoni elkülönítésbe ( hotel, szálláshely stb.) kell vonulnia. Az 

otthoni elkülönítés 5-ik napja után szükséges tesztet végeztetnie.  Az otthon 

elkülönítést csak Szlovákiában elvégzett negatív Covid 19 után hagyhatja el.  

 

Szeptembertől 7-től kezdve a repülővel való utazás esetén szükséges egy elektronikus 

űrlap kitöltése az utazást megelőzően. Az űrlap a szlovákiai Közlekedési Minisztérium 

honlapján érhető el (https://www.mindop.sk/covid/forms/edit). 

http://korona.gov.sk/ehranica
http://korona.gov.sk./ehranica
https://www.mindop.sk/covid/forms/edit
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Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

- IGEN, ha az országba való belépéskor nem tud negatív Covid 19 tesztet felmutatni 

otthoni elkülönítésbe kell vonulnia a beutazó személynek 

Kötelező úti okmányok? - Azoknak a személyeknek, akik az elmúlt 14 napban olyan országot látogattak 

meg, amely nem szerepel a biztonságos országok listáján, a belépéskor az Online 

űrlapon keresztül kell regisztrálniuk, és a fent említett regisztráció megerősítését 

be kell nyújtaniuk a rendőrség tagjainak. Azok az utazók, akik a Szlovák 

Köztársaság területére a Szlovák Köztársaság és Ukrajna közötti államhatárt 

használva lépnek be, a belépéskor be kell mutatniuk regisztrációjukat a 

korona.gov.sk-n.  

Az országból Romániába való visszatérés 

feltételei? 

- IGEN 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

- IGEN 

Milyen tranzit útvonalak használhatóak? - Román állampolgároknak engedélyezett az országon való átutazás, hazatelepülés 

vagy más EU-s országba való utazás érdekében. Az átutazáshoz nem szükséges 

negatív Covid 19 teszt felmutatása sem a szlovák hatóságok részéről előzetes 

beleegyezés azzal a feltétellel, hogy az átutazás időtartama maximum 8 óra ( 

beleértve az üzemanyag tankolást) lehet az országba való belépéstől számítva és 

https://korona.gov.sk/en/ehranica/
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útközben nem állnak meg az átutazók.  

 

Szlovákia határátkelői nyitva állnak a személy-és árúforgalom részére 

-  

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) 

https://reopen.europa.eu/   

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

http://www.mae.ro/node/51928  

https://reopen.europa.eu/   

https://korona.gov.sk/en/travelling-to-slovakia-and-covid19/  

https://www.mzv.sk/web/en/covid-19  

 

Általános intézkedések 

Kérdés Válasz 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? Szükségállapot: IGEN ( 2020 végéig)     

Folytatódik a tesztelés: Szlovákiában a koronavírus-tesztelés harmadik fordulója ezen a 

hétvégén lesz. Azok a települések érintettek, ahol az elmúlt szűrések során a 

https://reopen.europa.eu/
http://www.mae.ro/node/51928
https://reopen.europa.eu/
https://korona.gov.sk/en/travelling-to-slovakia-and-covid19/
https://www.mzv.sk/web/en/covid-19
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fertőzöttségi arány egy százalék feletti volt.  A tesztelés ezúttal önkéntes alapon működik 

(https://index.hu/kulfold/2020/11/17/szlovakia_koronavirus_teszteles/ )   

Folytatódik az ország részleges lezárása november 14-ig. Az intézkedések a lakosság 

mobilitásának korlátozását irányozzák elő, az alapvető tevékenységek céljára történő 

utazás kivételével. 

Folytatódik az ország részleges lezárása november 1-8 periódusban 

(https://www.mzv.sk/web/en/covid-19 ; https://www.reuters.com/article/us-health-

coronavirus-slovakia-idUSKBN27D2LB )  

Jön a tesztelés második fázisa: A szlovák kormányfő bejelentette: 3,6 milliót tesztből 38 

ezer lett pozitív a hétvégi országos tesztelésen, amelynek hamarosan jön a második 

fordulója. Mint a miniszterelnök elmondta: azokban a járásokban tartják meg az országos 

koronavírus-tesztelés második körét, ahol a fertőzöttek aránya az első körben 

meghaladta a 0,7 százalékot.  

Forrás: https://index.hu/kulfold/2020/11/03/koronavirus_szlovakia_teszteles/  

Október 24 – November 1 periódusban az ország részleges lezárásba lép. Bevezetett 

intézkedések:  

https://index.hu/kulfold/2020/11/17/szlovakia_koronavirus_teszteles/
https://www.mzv.sk/web/en/covid-19
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-slovakia-idUSKBN27D2LB
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-slovakia-idUSKBN27D2LB
https://index.hu/kulfold/2020/11/03/koronavirus_szlovakia_teszteles/
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 Az utazások korlátozása, kivételt képeznek az alapvető tevékenységek 

elvégzéséhez szükséges utazások: pl. Covid 19 teszt készítése, a gyerekek kísérete 

az iskolába, a lakáshoz legközelebb eső üzletekben, gyógyszertárakban való 

vásárlás, a háziállatok sétáltatása a lakóhelytől kevesebb mint 100 méterig, postai 

-, banki ügyintézés, biztosító társaságok felkerésése, takarító cégek felkeresése, 

benzinkutakra, autószervízbe, hozzánk közeli kapcsolatban lévő személyek 

gondozása, hozzánk közeli kapcsolatban lévő személy temetésén való részvétel; 

állatok gondozása saját gazdaságukban; 1-5 óra között az utazási korlátozások 

nem érvényesek. 

 Távoktatás az egyetemeken a teljes téli évharmadban; 

 A részleges lezárás ideje alatt a templomi szertartások korlátozva vannak – 6 

személy jelenléte engedélyezett.  Résztvenni csak a hozzánk közeli kapcsolatban 

lévő személy temetésén lehet, esküvőn és keresztelőn.   

Forrás: http://www.mae.ro/node/51928  

Kijárási tilalom lépett érvénybe szombaton Szlovákiában. A november 1-jéig elrendelt 

kijárási tilalom alatt csak éjjel 1 és hajnali 5 óra között lehet utcán tartózkodni. Ezen az 

időszakon kívül az emberek továbbra is járhatnak a munkahelyükre, de csak a 

http://www.mae.ro/node/51928
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lakhelyükhöz legközelebbi élelmiszerboltokat vagy gyógyszertárakat kereshetik fel. 

Engedélyezett orvoshoz menni is, ahogyan postára, bankba, biztosítóba, tisztítóba, 

autószervizbe, valamint benzinkútra is el lehet menni. A járás területén megengedett a 

természetben tartózkodni. Tilos viszont a temetőlátogatás, ami – tekintettel a közelgő 

halottak napjára – érzékenyen érinti az embereket. 

Forrás: https://index.hu/kulfold/2020/10/24/szlovakia_kijarasi_tilalom_koronavirus/  

Szlovákia: a tesztelés élharcosa 

Az országos tesztelés első fázisát október 30-tól november 1-jéig tervezik, majd 

november 6-tól 8-ig következne a második fázis. 

https://index.hu/kulfold/2020/10/21/szlovakia_koronavirus_orszagos_teszteles/  

Önkéntes lesz az országos koronavírus-tesztelés Szlovákiában, aki azonban nem vesz 

részt rajta, annak kötelező módon tíznapos karanténba kell vonulnia - közölte Igor 

Matovič miniszterelnök Szlovákia biztonsági tanácsának keddi ülése után Pozsonyban. 

Forrás: 

https://index.hu/kulfold/2020/10/20/karantenba_kuldik_azokat_akik_nem_vesznek_az_

onkentes_alapu_koronavirus-tesztelesen_szlovakiaban/  

 

Szlovákia összes lakóját tesztelik a koronavírusra 

https://index.hu/kulfold/2020/10/24/szlovakia_kijarasi_tilalom_koronavirus/
https://index.hu/kulfold/2020/10/21/szlovakia_koronavirus_orszagos_teszteles/
https://index.hu/kulfold/2020/10/20/karantenba_kuldik_azokat_akik_nem_vesznek_az_onkentes_alapu_koronavirus-tesztelesen_szlovakiaban/
https://index.hu/kulfold/2020/10/20/karantenba_kuldik_azokat_akik_nem_vesznek_az_onkentes_alapu_koronavirus-tesztelesen_szlovakiaban/
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https://index.hu/kulfold/2020/10/18/szlovakia_kormany_koronavirus_teszt_mindenki/   

https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-10-18-20-

intl/index.html  

https://hu.euronews.com/2020/10/18/szlovakia-a-teljes-nepesseg-koronavirus-tesztjet-

tervezik 

Október 15-től érvénybe lépő korlátozások:  

 Kötelező maszkhasználat az utcán és a településeken. Kivéve a természetben való 

sétálás esetén ha a személyek ugyanabban a háztartásban élnek, vagy lehetőség 

van a 5 m távolság betartására egymás között. 

 A tömegrendezvényeket megtiltották. Kivétel: az esküvők, a keresztelők és 

temetések ahol szükséges a távolságtartás és 15 négyzetméter/fő elosztás 

betartása. A fotbal, a hoki, a kézilabda és a kosárlabda  országos mérkezősei is 

kivételt képeznek , viszont ezek megszervezése nézők nélkül történik és a 

sportolókat tesztelni fogják.  

 A vendéglőkben, kávézókban és bárokban betiltották az étel- és alkolhol 

fogyasztást. Csak csomagolt, otthon fogyasztható ételeket árusíthatnak. A 

teraszokon lehetőség van a fogyasztásra.  

https://index.hu/kulfold/2020/10/18/szlovakia_kormany_koronavirus_teszt_mindenki/
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-10-18-20-intl/index.html
https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-10-18-20-intl/index.html
https://hu.euronews.com/2020/10/18/szlovakia-a-teljes-nepesseg-koronavirus-tesztjet-tervezik
https://hu.euronews.com/2020/10/18/szlovakia-a-teljes-nepesseg-koronavirus-tesztjet-tervezik


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

 

 
 

 

 

 Bezárnak a fitnesz és wellness központok, élményfürdők és szaunák. 

 A bevásárlóközpontokban  15 négyzetméter/fő korlátozást vezetnek be. 

Továbbra is érvényben maradnak a korábban hozott intézkedések is: 

távolságtartás, kézfertőtlenítés.  

 A 65 éven felül személyek meghatározott időben, 9.00-11.00 között, járhatnak el 

vásárolni élelmiszzerüzletbe és gyógyszertárba.  

 

Melyek az érvényben lévő lazítások? November 16-tól érvénybe lépő lazítások:  

 kötelező maszkviselés mellett félházzal indulhatnak a mozik, színházak, 

templomok,  

 a fitneszközpontok és az uszodák is kinyithatnak, de maximum 6 személy 

számára, és 15 négyzetméterenként maximum egy fő lehet egyszerre egy 

helyiségben,  

 egyes sportmérkőzések, mint például a jégkorongbajnokság, a labdarúgó-

bajnokság is elindulhat, de egyelőre nézők nélkül.  

Forrás: https://index.hu/belfold/2020/11/14/mindenki_szigorit_szlovakia_lazit/  

Gazdasági intézkedések A koronavírus-világjárvány jelentős gazdasági hatása által érintett polgárok és 

vállalkozások megsegítését célzó szlovákiai támogatási intézkedésekről bővebben:  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-

https://index.hu/belfold/2020/11/14/mindenki_szigorit_szlovakia_lazit/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic/state-aid-cases/slovakia_hu
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economy-during-coronavirus-pandemic/state-aid-cases/slovakia_hu  

 

  

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.: 

Romániai Szlovákiai Nagykövetsége: 0040/21.431.205   

https://korona.gov.sk/en/  

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries 

- További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita 

Megye Tanácsa munkaközösségéhez, a Borboly Csaba elnök úr honlapján 

található elérhetőségeken: 

o https://www.borbolycsaba.ro/ 

 

 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic/state-aid-cases/slovakia_hu
https://korona.gov.sk/en/
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://www.borbolycsaba.ro/

