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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? 

- 2020. december 28-tól a Török Köztársaságba légi úton érkező személyeknek a fedélzeten negatív 

eredményt kell felmutatniuk a PCR molekuláris tesztből a SARS-CoV-2 vírusfertőzés kimutatására, 

amelyet legkésőbb 72 órával azelőtt végeztek a Török Köztársaságba történő belépés Azok a 

személyek, akik nem teszik ki a negatív PCR-tesztet, nem léphetnek be a Török Köztársaságba szánt 

repülőgépekre. 2020. december 30-tól kezdődően a SARS-CoV-2 vírusfertőzés kimutatására szolgáló, 

legfeljebb 72 órával a Török Köztársaságba való belépés előtt elvégzett PCR típusú molekuláris teszt 
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negatív eredményének bemutatására vonatkozó kötelezettség vonatkozik azokra a személyekre is, 

akik közúti, vasúti vagy tengeri úton kíván belépni ebbe az államba. 

- Figyelem! 2020. december 31-től minden olyan személy, állampolgárságától függetlenül, aki 

repülőtéri tranzitot hajt végre a Török Köztársaság területén keresztül, feltéve, hogy a repülőtér 

szabad zónájában marad, mentesül a repülőgép fedélzeten történő bemutatása kötelezettsége alól. 

PCR típusú molekuláris teszt negatív eredménnyel SARS-CoV-2 vírusfertőzés esetén, legfeljebb 72 

órával az érkezés előtt. Ez az eltérés nem vonatkozik a repülőteret váltó személyekre (pl. Sabiha 

Gökcen repülőtér Isztambul repülőterével vagy fordítva). 

Az országba való beutazást 

követően karanténba kell vonulni? 

Mennyi időre? 

- Nem 

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? 

-  
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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) 

A COVID-19 járvány kapcsán a Török Köztársaság hatóságai feltételeket szabtak a területén a közúti, 

légi, vasúti vagy tengeri szállítás használatának, valamint a szálláshoz (szállodák, panziók stb.) És 

bevásárlóközpontokhoz való hozzáférés lehetőségének. egyedi azonosító kód, az úgynevezett HES 

kód. Külföldi állampolgárok úgy szerezhetik meg, hogy SMS-t küldenek a 2023-as telefonszámra (csak 

a Török Köztársaságban érhető el, és érvényesítéséhez az üzenetet a török mobilhálózat egyik 

számáról kell továbbítani) a következő szöveggel: „HES (space ) Állampolgárság (űr) Útlevélsorozat 

(űr) születési év (űr) családnév ”. Példa: "HES ROM 0555551112 1992 POPESCU". A HES-kód a Török 

Köztársaságba történő megérkezés előtt is beszerezhető az App Store-ban és a Google Playen 

elérhető „Hayat Eve Sığar” mobilalkalmazáson keresztül. 

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/ 

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő 

korlátozások? 

- 2020. december 28-tól a Török Köztársaságba légi úton érkező személyeknek a fedélzeten negatív 

eredményt kell felmutatniuk a PCR molekuláris tesztből a SARS-CoV-2 vírusfertőzés kimutatására, 

amelyet legkésőbb 72 órával azelőtt végeztek a Török Köztársaságba történő belépés Azok a 

személyek, akik nem teszik ki a negatív PCR-tesztet, nem léphetnek be a Török Köztársaságba szánt 
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repülőgépekre. 2020. december 30-tól kezdődően a SARS-CoV-2 vírusfertőzés kimutatására szolgáló, 

legfeljebb 72 órával a Török Köztársaságba való belépés előtt elvégzett PCR típusú molekuláris teszt 

negatív eredményének bemutatására vonatkozó kötelezettség vonatkozik azokra a személyekre is, 

akik közúti, vasúti vagy tengeri úton kíván belépni ebbe az államba. 

- Figyelem!  2020. december 31-től minden olyan személy, állampolgárságától függetlenül, aki 

repülőtéri tranzitot hajt végre a Török Köztársaság területén keresztül, feltéve, hogy a repülőtér 

szabad zónájában marad, mentesül a repülőgép fedélzeten történő bemutatása kötelezettsége alól. 

PCR típusú molekuláris teszt negatív eredménnyel SARS-CoV-2 vírusfertőzés esetén, legfeljebb 72 

órával az érkezés előtt. Ez az eltérés nem vonatkozik a repülőteret váltó személyekre (pl. Sabiha 

Gökcen repülőtér Isztambul repülőterével vagy fordítva). 

-  Ha a közúti, vasúti és tengeri úton utazni szándékozó személyek, ideértve az átutazókat is, nem 

tudják bemutatni a vizsgálat eredményét, a hatóságok kérésére, beléphetnek a Török Köztársaság 

területére, kijelentve, hogy a karanténintézkedést 10 napig alkalmazzák rájuk a bejelentett szállás 

címen (otthon, hotelben stb.), és a 7-ik napon PCR molekuláris teszt elvégzésére utaznak SARS - CoV-

2fertőzés céljából. Ha a teszt eredménye negatív, az érintettek kijuthatnak a karanténból. 

-  A Török Köztársaságba közúton, vasúton és tengeri úton bejutó személyek, ideértve az átutazókat is, 

akiknek a PCR-típusú molekuláris tesztje nem lesz negatív a SARS-CoV-2 fertőzés szempontjából, és 

akiknek nincs szállásuk (otthon, szálloda stb.), ahol a törvényben előírt karanténidőszakot el tudják 

látni, 10 napra átirányítják az intézményesített karanténba, a rendelkezésre álló helyektől függően a 
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Közegészségügyi Igazgatóságokhoz tartozó, speciálisan kialakított központokban. A karantén 7. napján 

az emberek PCR teszt elvégzésére utazhatnak, és ha az eredmény negatív, a karantén intézkedést 

felfüggesztik. 

- Azoknak a személyeknek, akik a Török Köztársaságba való megérkezésük előtti utolsó 10 napban 

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában, Dániában vagy Dél-Afrikában voltak, 

kötelesek bemutatni a SARS-CoV 2, amelyet a Török Köztársaságba való belépés időpontjától számítva 

legfeljebb 72 órával hajtanak végre, és kötelesek 10 napos időtartamra karanténba lépni a bejelentett 

lakóhelyen (lakóhely, szálloda stb.). Ha az illető személyek nem rendelkeznek olyan szállással (otthon, 

szálloda stb.), Ahol a törvényben előírt karanténidőszakot elvégezhetik, akkor átirányítják őket az 

intézményesített karantén elvégzésére, külön erre a célra kialakított központokban, amelyek a 

Közegészségügyi Igazgatóságokhoz tartoznak. A karantén 7. napján az emberek utazhatnak PCR-

tesztet végezni a SARS-CoV-2-re. Amennyiben a teszt eredménye negatív, az érintettek kijuthatnak a 

karanténból. 

- A helyi hatóságok által továbbított adatok szerint 2020.12.1-jétől a személyek mozgása hétvégenként 

(szombaton és vasárnap), illetve pénteken 21.00-tól hétfő-05.00-ig korlátozott lesz az egész ország 

területén, valamint hétfőn. péntekig 21.00-05.00 között. A török hatóságok 2020. december 14-én 

bejelentett határozata szerint ugyanezek a korlátozások érvényesek 2020. december 31. (21.00 

órától) és 2021. január 4. (05.00 óráig) között, a törvényes újévi ünnepek idején. A 65 évnél idősebbek 

10:00 és 13:00 között, a 20 évnél fiatalabbak (2001.01.01-én születtek) pedig 13:00 és 16:00 között 
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hagyhatják el a lakóhelyet. A korlátozások nem vonatkoznak a Török Köztársaság területén turisztikai 

céllal tartózkodó külföldi állampolgárokra. A Törökországban idegenforgalmi célból tartózkodó 

külföldi állampolgárok nem mentesülnek a fent említett korlátozások betartásának kötelezettsége 

alól. 

- Ebben az időszakban a török hatóságok elrendelték, hogy a hét folyamán éttermek, cukrászdák, 

cukrászdák és kávézók 10:00 és 20:00 között nyithatók, csak termékek és elvihető szolgáltatások. Az 

élelmiszerboltok és pékségek hétvégén, 10: 00-17: 00 között tartanak nyitva. 

- A COVID-19 járvány kapcsán a Török Köztársaság hatóságai feltételeket szabtak a területén a közúti, 

légi, vasúti vagy tengeri szállítás használatának, valamint a szálláshoz (szállodák, panziók stb.) És 

bevásárlóközpontokhoz való hozzáférés lehetőségének. egyedi azonosító kód, az úgynevezett HES 

kód. Külföldi állampolgárok úgy szerezhetik meg, hogy SMS-t küldenek a 2023-as telefonszámra (csak 

a Török Köztársaságban érhető el, és érvényesítéséhez az üzenetet a török mobilhálózat egyik 

számáról kell továbbítani) a következő szöveggel: „HES (space ) Állampolgárság (űr) Útlevélsorozat 

(űr) születési év (űr) családnév ”. Példa: "HES ROM 0555551112 1992 POPESCU". A HES-kód a Török 

Köztársaságba történő megérkezés előtt is beszerezhető az App Store-ban és a Google Playen 

elérhető „Hayat Eve Sığar” mobilalkalmazáson keresztül.  

- 2020. szeptember 9-én a következő egészségügyi szabályokat vezették be: 

- Az állampolgároknak maszkot kell viselniük minden területen (nyilvános helyiségekben, körutakon, 

utcákon, parkokban, kertekben, piknikező helyeken, a tengerparton, a tömegközlekedési járműveken, 
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munkahelyeken, gyárakban stb., A ház kivételével). 

- Olyan szállítójárművekben, ahol a távolság nem figyelhető meg, például minibuszokban és buszokban, 

az álló utasok nem tartózkodhatnak. 

- A vasúton közlekedő szállítóeszközökben (metró, villamos stb.), A biztonságos távolság fenntartását 

biztosító kisbuszokban és autóbuszokban az állva közlekedő utasok száma a tartományi higiéniai 

bizottságok által létrehozott; 

- A vasúton közlekedő szállítóeszközökben (metró, villamos), valamint a különálló ülésekkel rendelkező 

minibuszokban és buszokban az álló helyzetben szállítható személyek száma jelenik meg, és 

megjelennek a számára szánt helyek. 

- A helyi és a közrend adminisztrációi együttműködnek a helyi kormányzókkal, hogy megtegyenek 

minden szükséges intézkedést e korlátozások végrehajtása érdekében. 

- A kormányzók / körzeti vezetők megfelelő figyelmet fordítanak azokra a magánszemélyekre és jogi 

személyekre kiszabott közigazgatási bírságok alkalmazására, amelyek nem felelnek meg a COVID-19 

járvány elleni küzdelemben hozott intézkedéseknek. 

Melyek az érvényben lévő lazítások? -  

Gazdasági intézkedések -  

Ezeken az oldalakon találhatóak 

további hiteles információk az 

országos intézkedéseket illetően, a 

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
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betegek számát illetően stb.:  


