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Ország: Nagy-Britannia 2021.02.15. 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

- IGEN, korlátozásokkal 

- Nagy Britanniában 14 napos elkülönülés kötelező a Romániából érkező román állampolgárok 

számára. 

Amennyiben nem tartják be a karantén vagy elkülönítés szabályzatot, 1000 Font a büntetés. 

Utazás előtt az utasok kötelesek kitölteni egy online űrlapot, amelyben megjelölik a katantén vagy 

elkülönítés címét, valamint a határtól való odautazás útvonalát: www.gov.uk/uk-border-control. 

- Anglia elfogadta a helyi COVID riasztási szinteket („helyi COVID riasztási szintek”), amelyek 

tájékoztatást nyújtanak a helyi hatóságoknak, a lakosoknak és a munkavállalóknak a környezeti 

járványok viselkedésének és kezelésének szabályairól. Ellenőrizheti a riasztási szintet egy adott 

területen a https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions. elérésével és az irányítószám 

megadásával. 

- Február 15-től kezdődően azok a személyek, akik Anglia területére utaznak, a karantén ideje a latt 2 

PCR tesztet kell elvégezzenek. Az első tesztet a karantén második napján, míg a második tesztet a 

http://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions.
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karantén 8. Napján kell elvégezni. A PCR-teszt elvégzésére a beutazás előtt kell feliratkozni, a 

költségeket pedig önrészből kell finanszírozni, szintén a beutazás előtt.  A tesztek összköltsége 210 

font (1165 lej).  

- A tiltólistán szereplő országokból érkező brit állampolgárok, illetve letelepedési engedéllyel 

rendelkező küldöldiek szállodában kell töltsék a tíznapos karantént. (Ezek az országok leginkább a 

dél-amerikai országok és Afrika déli államai valamint Portugália). A szálloda árát is önköltésgből kell 

finanszírozni, ennek összege minden esetben 1750 font. 

- https://www.facebook.com/FaceFMRadio/photos/a.170635152987479/3883838871667070/ 

2021. Január 4: 

A mai naptól kezdve ismételten közlekednek a repülőjáratok Románia és Nagy Britannia között..  

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

-  IGEN, korlátozásokkal 

Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

 

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

- NEM 

Az országba való beutazást követően - IGEN 
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karanténba kell vonulni? Mennyi időre? Az Egyesült Királyságba érkező román állampolgárok, akik nem szerepelnek a „travel 

corridors” listáján, 10 napig kötelesek elszigetelni magukat. 

Kötelező úti okmányok? - IGEN, meg kell adni annak az országnak az elérhetőségét és adatait, ahol az érintett személy 

az elmúlt 14 napban tartózkodott. 

Utazás előtt az utasok kötelesek kitölteni egy online űrlapot, amelyben megjelölik a karantén 

vagy elkülönítés címét, valamint a határtól való odautazás útvonalát: www.gov.uk/uk-border-

control. 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

- IGEN, hazatérés után 14 nap házi karantén 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

- IGEN 

2020. December 16: 

- A határok nyitva maradnak. 

- Az "travel corridors"-ba bevont államból érkező olyan személyek, akik egy másik, a 

jegyzékben nem szereplő államban álltak meg, mentesülhetnek az elkülönítés alól, ha az 

utasok egyike sem szállt le a járműből, és ha nem érkezett új utas a járműbe. 

- Nem mentesített országon keresztül történő tranzitálás esetén 14 napos karanténra van 

szükség. Például, ha a szóban forgó személy olyan országból érkezik az Egyesült Királyságba, 

amely mentességet élvez (pl. Görögország), de 4 napja utazott oda egy nem mentesített 

http://www.gov.uk/uk-border-control
http://www.gov.uk/uk-border-control
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országból (pl. Románia), el kell szigetelnie magát 10 napig. 

- Ha kevesebb mint 14 napra utazik az Egyesült Királyságba, ott tartózkodása alatt házi 

karanténba kell vonulni. 

Milyen tranzit útvonalak használhatóak? https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors 

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) 

- Nem mentesített országon keresztül történő tranzitálás esetén 14 napos karanténra van 

szükség. Például, ha a szóban forgó személy olyan országból érkezik az Egyesült Királyságba, 

amely mentességet élvez (pl. Görögország), de 4 napja utazott oda egy nem mentesített 

országból (pl. Románia), el kell szigetelnie magát 10 napig. 

Ha kevesebb mint 14 napra utazik az Egyesült Királyságba, ott tartózkodása alatt házi karanténba kell 

vonulni. 

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

http://www.mae.ro  

http://www.mae.ro  

http://www.mae.ro  

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? 2021. január 15: 

2021. január 18-án 4:00 órától kezdődően (helyi idő szerint), minden külföldről Angliába érkező 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
http://www.mae.ro/
http://www.mae.ro/
http://www.mae.ro/


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

 

 
 

 

 

utasnak be kell mutatnia, beleértve a vonatokra, kompokra vagy repülőgépekre történő beszállást is, 

a SARS-CoV-2 vírusfertőzés szempontjából negatív eredménnyel járó tesztet, amelyet legfeljebb 3 

nappal az Angliába való beutazása előtt készített. Molekuláris, polimeráz láncreakció (PCR) tesztek 

vagy azokból származó technológiák elfogadottak, ideértve az izotermikus amplifikációs teszteket 

(LAMP) vagy az antigénteszteket. 

A negatív teszt eredményét eredeti, angol, francia vagy spanyol nyelven kell megírni, fordítás nélkül. 

Az utasoknak be kell mutatniuk a teszt negatív eredményének eredeti igazolását, amely a következő 

információkat tartalmazza: a vizsgált személy neve (az úti okmányban foglaltak szerint), születési 

vagy életkor, teszt eredménye, a minta vételének vagy fogadásának dátuma, név a vizsgálatot végző 

laboratórium, annak elérhetőségei és a vizsgálati eszköz neve. 

Ez alól az alábbiak mentesek: 11 év alatti kiskorúak; Skóciából, Walesből, Észak-Írországból, Ír 

Köztársaságból, Jersey-ből, Guernsey-ből, Man-szigetről, Felemelkedésről, Fauklandm St.-ból érkező 

emberek Helena; hordozók; légi, tengeri és vasúti személyzet; emberek érkeznek Antigua és 

Barbuda, St. Lucia, Barbados január 21-e előtt 16 órakor; olyan emberek, akik Angliába utaznak 

orvosi vészhelyzetek miatt, és nincs idejük elvégezni a tesztet; olyan személyek, akik orvosi 

okmányokkal igazolni tudják, hogy képtelenek megvizsgálni őket; tengerészek, hajófelügyelők és 

hajómérnökök; sürgősségi munkát végző műszaki szakemberek; határőrök; a Csatorna-alagút 

rendszer dolgozói; polgári repülési ellenőrök; emberi sejteket és vérkészítményeket hordozó 

emberek. Bizonyos feltételek mellett mentesülhetnek: a védelmi személyzet; kormányerők és 

vállalkozók, külföldi kormánytisztviselők, brit kormánytisztviselők, akik alapvető állami 
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tevékenységeket, alapvető kormányzati tevékenységeket vagy alapvető rendőrségeket végeznek. 

További információ a mentességet élvező személyek minden kategóriájáról a következő címen 

található: https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-

from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules. 

Eddig az Egyesült Királyság hatóságai nem jelentették be, hogy az intézkedések az átutazó 

személyekre is vonatkoznak-e. 
 

Az utasszolgáltatást nyújtó üzemeltetőknek ellenőrizniük kell, hogy az utasoknak a SARS-CoV-2 

vírusfertőzés szempontjából negatív eredménnyel rendelkező tesztet végeztek-e, legfeljebb 3 nappal 

azelőtt, hogy beléptek volna Anglia területére. Az angliai érkezéskor a SARS-CoV-2 fertőzés negatív 

tesztjének bemutatására vonatkozó intézkedés be nem tartása 500 font pénzbüntetéssel 

büntetendő. A jelenleg rendelkezésre álló információk a következő címen találhatók: 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-

border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules. 

Észak-Írország és Wales hatóságai eddig nem jelentették be az új intézkedések elfogadását. 

2021. január 15-én 4:00 órától kezdődően (helyi idő szerint), minden Skóciába külföldről érkező 

utasnak be kell mutatnia, beleértve a vonatokra, kompokra vagy repülőgépekre történő beszállást is, 

a SARS-CoV-2 vírusfertőzés szempontjából negatív eredménnyel végzett tesztet, amelyet legkésőbb 

a belépés előtt 3 nappal el kell végezni Skócia. Molekuláris, polimeráz láncreakció (PCR) tesztek vagy 

azokból származó technológiák elfogadottak, ideértve a hurok által közvetített izotermikus 

amplifikációs teszteket (LAMP) vagy az antigénteszteket, például egy oldalsó áramlású eszközzel 

végzett tesztet. A teszt eredményének angolul, franciául vagy spanyolul kell lennie. Az utasoknak be 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules.
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules.
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules.
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules.
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kell mutatniuk a teszt negatív eredményének eredeti igazolását, amely a következő információkat 

tartalmazza: a vizsgált személy neve (az úti okmányban foglaltak szerint), születési vagy életkor, teszt 

eredménye, a minta vételének vagy fogadásának dátuma, név a vizsgálatot végző laboratórium, 

annak elérhetőségei és a vizsgálati eszköz neve. 

Ez alól az alábbiak mentesek: 10 év alatti kiskorúak; Skóciából, Walesből, Észak-Írországból, Ír 

Köztársaságból, Jersey-ből, Guernsey-ből, Man-szigetről, Felemelkedésről, Fauklandm St.-ból érkező 

emberek Helena; emberek érkeznek Antigua és Barbuda, St. Lucia, Barbados január 21-e előtt 16 

órakor; Skóciába orvosi vészhelyzet miatt utazó emberek, akiknek nincs idejük elvégezni a tesztet; 

olyan személyek, akik orvosi okmányokkal igazolni tudják, hogy képtelenek megvizsgálni őket; 

határőrök; a Csatorna-alagút rendszer dolgozói; hordozók; légi, tengeri és vasúti személyzet; polgári 

repülési ellenőrök; emberi sejteket és vérkészítményeket hordozó emberek; tengerészek, 

hajófelügyelők és hajóellenőrök; sürgősségi munkát végző műszaki szakemberek. Bizonyos feltételek 

mellett: védelmi személyzet; kormányerők és vállalkozók, külföldi kormánytisztviselők, brit 

kormánytisztviselők, akik alapvető állami tevékenységeket, alapvető kormányzati tevékenységeket 

vagy alapvető rendőrségeket végeznek. 

A brit hatóságok nem jelentették be, hogy az intézkedések az átutazó személyekre is vonatkoznak-e. 

Az utasszolgáltatást nyújtó üzemeltetőknek ellenőrizniük kell, hogy az utasoknak a SARS-CoV-2 

vírusfertőzés szempontjából negatív eredménnyel rendelkező tesztet végeztek-e legkésőbb 3 nappal 

Skóciába való belépésük előtt. Ha nem nyújtanak be negatív tesztet a SARS-CoV-2 fertőzés miatt 

Skóciába érve, 480 font pénzbírságot vonnak maga után. 

A jelenleg rendelkezésre álló információk a következő címen találhatók: 

https://www.gov.scot/news/pre-departure-coronavirus-testing-update/ 

 

További információk a következő linkeken találhatók: 

https://www.gov.scot/news/pre-departure-coronavirus-testing-update/
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https://www.mae.ro/node/52928, https://www.mae.ro/node/54633. 

A 2021. Január 1-től érvénybe lépett rendszer körül megfogalmazott kérdésekre, az alábbi linkeken 

lehet válaszokat kapni: 

1. Hogyha az Egyesült Királyságba szeretne utazni! 

2. Hogyha az Egyesült Királyságban szeretne tanulni! 

3. Hogyha az Egyesült Királyságban szeretne dolgozni! 

4. Hogyha gazdasági tevékenységet szeretne folytatni az Egyesült Királyságban! 

További információkért vagy pontosításokért kérjük, írjon nekünk a www.brexit@mae.ro e-mail 

címre, vagy hívja a 021 431 2065 telefonszámot, 8:30 és 16:30 között. 

 

 

Melyek az érvényben lévő lazítások? A Kanári-szigetekről, Dániából, Maldív-szigetekről és Mikonoszból érkező embereknek nem kell 

karanténba vonulniuk. 

Gazdasági intézkedések Az önálló vállalkozók az elmúlt három év havi átlagjövedelmének 80% -át igényelhetik, legfeljebb 

havi 2500 fontig. Azok az emberek részesülhetnek ebben az intézkedésben, akik a jövedelem döntő 

többségével és évi 50 000 GBP-nél kisebb profittal rendelkeznek. A támogatást legalább 3 hónapra 

lehet odaítélni, 2020 júniusától kezdődően. 

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

www.bbc.com 

www.digi24.ro 

https://www.mae.ro/node/52928
https://www.mae.ro/node/54633
http://www.mae.ro/node/54638
http://www.mae.ro/node/54637
http://www.mae.ro/node/54636
http://www.mae.ro/node/54635
http://www.bbc.com/
http://www.digi24.ro/
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intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.:  

 www.gov.uk 

www.mae.ro  

https://www.gov.uk/guidance/full-list-of-local-covid-alert-levels-by-area,  

https://www.coronatracker.com/country/united-kingdom/, 

http://www.gov.uk/
http://www.mae.ro/
https://www.gov.uk/guidance/full-list-of-local-covid-alert-levels-by-area
https://www.coronatracker.com/country/united-kingdom/

