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Ország:  TÖRÖKORSZÁG 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román 

állampolgárok beutazása turistaként 

(idegenforgalmi céllal/szabadon)? 

- IGEN 

Engedélyezett a román 

állampolgárok beutazása jól 

meghatározott céllal? 

- IGEN 

Kivételt képeznek a belépési 

korlátozások alól: 

- NEM 

Az országba való beutazás esetén 

szükséges felmutatni negatív COVID 

tesztet? 

- NEM 

Az országba való beutazást 

követően karanténba kell vonulni? 

Mennyi időre? 

- NEM 
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Kötelező úti okmányok? - NINCS 

Lehetséges az országból a 

Romániába való utazás? 

- NINCS 

- Törökország nincs a sárga zónás listán 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

- IGEN 

- légi úton, Törökországra vonatkozóan nincs korlátozás 

- szárazföldi átutazásra nincs korlátozás 

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) 

----- 

Mely oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az utazást vagy / 

és tranzit utazást illetően? 

https://www.mae.ro/node/51910 

https://www.politiadefrontiera.ro/ 

https://www.cnscbt.ro/ 
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Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő 

korlátozások? 

- a helyi hatóságok közleménye szerint, 2020. november 21-től a ország egész területén korlátozások 

érvényesek a hétvégi (szombat és vasárnap) közlekedésre vonatkozóan, meghatározatlan időre. A közlekedés 

csak 10:00 és 20:00 óra között engedélyezett. A 65 év feletti személyek csak 10:00 és 13:00 óra között 

járhatnak ki, a 20 év alattiak (2001. január 1-je utén születettek) pedig cask 13:00 és 16:00 óra között.  A 

korlátozások nem vonatkoznak a Török Köztársaság területén turisztikai céllal tartózkodó külföldi 

állampolgárokra. Azok a külföldi állampolgárok, akik Törökországban nem turisztikai céllal tartózkodnak, nem 

mentesülnek a fent említett korlátozások betartásának kötelezettsége alól. 

 

- május 11-én kinyitottak a kereskedelmi egységek 

- június 1-én kinyitottak a vendéglők, kávézúk, múzeumok, starndok, parkok és sportlétesítmények, a 

távolságtartási és higiéniai szabályok betatrtásával 

Szeptember 9-én kiadott belügyminiszteri rendelet a köövetkező szabályokat írja elő: 

- az egész ország területén (a lakások kivétalével) kötelező a maszk viselése (nyilvános helyeken, utcán, 

parkban, kertekben, piknikező helyeken, strandon, közszállítási járműveken, munkahelyeken, gyárakban) 

- tömegközlekedésben korlátozzák az állóhelyek számát, részletesen a  helyi egészségügyi hatóság 

szabályozza 

- tömegközlekedési eszközön ki kell függeszteni az állóhelyek számát és ki kell jelölni ezeket 

- a szórakozőhelyeken tilos a zenés mulatság 24 óra után 

- a szabályok megszegése estén a hatóságok büntetnek 

Melyek az érvényben lévő lazítások? --- 
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Gazdasági intézkedések --- 

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

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

