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Ország:  MÁLTA  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román 

állampolgárok beutazása turistaként 

(idegenforgalmi céllal/szabadon)? 

- A KÖZLEKEDÉSI FELTÉTELEK MINDEN SZEMÉLYRE VONATKOZNAK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY BE VAN 

OLTVA VAGY NINCS COVID-19 ELLEN. 

- A Sars-Cov-2 vírus új törzseire való tekintettel csak engedéllyel lehet utazni Málta és az Egyesült Királyság, 

Dél-Afrika és Brazília között. 

- A máltai állampolgárok valamint a máltai lakhellyel rendelkező külföldi állampolgárok belépési engedély 

birtokában utazhatnak be az országba. Az engedélyt a covid19.vetting@gov.mt címen lehet igényleni 

- Azon személyek, akik engdélyt kaptak az Egyesült Királyságból, Dél-Afrikából vagy Brazíliából Máltába való 

visszatérésre, 72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet kell bemutassanak, valamint a következő eljárást 

kell követniük: PCR teszt a Máltára való érkezéskor, 14 napos karantén, a PCR teszt megismétlése a karantén 

5. és 7. napján. 

- Málta újraindította a légi közlekedást a következő országokkal: Andorra*, Ausztrália, Ausztria*, Belgium*, 

Bulgária*, Kanada*, Csehország*, Kína, Korea, Ciprus*, Horvátország*, Svájc*, Dánia, Észtország*, Finnország, 

Franciaország*, Németország*, Görögország* Hong Kong, Macao, Taiwan (tekintettel arra, hogy ez utóbbiak 

Kínához tartoznak), Írország*, Olaszország*, Japán*, Lettország*, Libanon*, Liechtenstein*, Litvánia*, 
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Luxemburg*, Monaco*, Marokkó*, Hollandia*, Új Zéland, Norvégia, Lengyelország*, Portugália*, Románia*, 

Ruanda, San Marino*, Szlovákia*, Szlovénia*, Spanyolország*, Svédország*, Thaiföld*, Tunézia*, 

Törökország*, Egyesült Arab Emirátus, Magyarország*, Uruguay* és Vatikán*. 

- Figyelem! A *-gal jelzett országok a narancs jelzésű országok/ zónák listáján vannak. Azon személyeknek, 

akik a fenti prszágokból érkeznek, negativ PCR COVID-19 tesztet kell bemutatniuk. A teszt érvénzessége 72 

óra. Aki érvényes teszt nélkül érkezik a fenti országokból, teszt elvégzésére vagy 14 napos karanténra 

kötelezik. 

- azon személyek akik a Máltára való érkezés előtt legaláb 2 hetet töltöttek a fenti listán szereplő, *-gal nem 

jelölt országban, nem szükséges tesztet bemutassanak, vagy karanténba vonuljanak (kivétel, ha tüneteik 

vannak). 

- Máltára csak azon személyek léphetnek be, akik a fenti országok valamelyikéből érkeznek, bizonyítani 

tudják, hogy legalább 14 napot az illető országban tartózkodtak, és nem utaztak át olyan országon, amelyik 

nem szerepel a listán. 

- narancs zónába tartozó országok listája (érvényes 2021 február 13-tól, a listát hetente frissítik): Andorra, 

Ausztria, Belgium, Bulgária, Kanada, Horvátország, Ciprus, Svájc, Csehország, Észtország, Franciaország, 

Németország, Görögország, Jordánia, Indonézia, Írország, Olaszország (kivéve a szicíliai és szardíniai 

repterek), Japán, Lettország, Libanon, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Monaco, Marokkó, Hollandia, 

Lengyelország, Portugália (minden reptér, kivétel Madeira és Azore), Románia, San Marino, Szlovákia, 

Szlovánia, Spanyolország (minden reptér, kivétel a Kanári-szigetek), Svédország, Thaiföld, Tunézia, 
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Törökország, Magyarország, Uruguay és Vatikán. 

- narancs zónába tartozó országból csak 72 óránál nem régebbi, angol nyelven kiállított, negatív PCR teszt 

bemutatása mellett lehet belépni Máltára. Amennyiben ezzel a beutazó nem rendelkezik, akkor Máltán 

kötelezik tesztelésre a repülőtéren vagy a kikötőben, és annak negatív eredményéig vagy 14 napos 

időtartamra kötelező otthoni karanténba kerül. 

- az Olaszországból érkezőkre vonatkozó szabályok: azok az utasok, akik Szardínia és Szicília repülőtereiről 

érkeznek, valamint a Pazzola kikötőjében szállnak be, a következő nyilatkozatokat kell felmutassák: 

1) Utazói nyilatkozat – Travel Declaration Form 

 https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/07/Public-Health-Travel-

Declaration-Form-2020_RZA_updated.pdf 

2) Tartózkodási nyilatkozat – Passenger Locator Form 

https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/Public-Health-Passenger-

Locator-Form.pdf 

Figyelem! A hamis nyilatkozat bűncselekményt képez. 

 

- azon személyek, akik máltai személyazonossági igazolvánnyal vagy máltai lakhellyel rendelkeznek, bármely 

országból visszatérhetnek Máltára, ha rendelkeznek beutazási engedéllyel. Az engedlyt a 

covid19.vetting@gov.mt címen kell kérvényezni. A következő protokoll érvényes: 

 a beutazás előtt maximum 7 nappal készült, akkreditált laboratórium által végzett negatív molekuláris 

https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/07/Public-Health-Travel-Declaration-Form-2020_RZA_updated.pdf
https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/07/Public-Health-Travel-Declaration-Form-2020_RZA_updated.pdf
https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/Public-Health-Passenger-Locator-Form.pdf
https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/Public-Health-Passenger-Locator-Form.pdf
https://owa.mae.ro/owa/redir.aspx?C=gsrU-zJGBaQjW3_HDMYmGAuG0U7CFtF3IZTRytAhXAq6a0Nl4IrYCA..&URL=mailto%3acovid19.vetting%40gov.mt
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(PCR) teszt bemutatása; 

 a beutazást követő 7-10 napban elvégzett negatív molekuláris (PCR) teszt (programálás a 111 vagy 

00356 21324086 telefonszámokon); 

 a beutazást követő 14 napban kötelező karantén, az egy lakcímen tartózkodó összes személy számára, 

akkor is, ha a PCR teszt eredménye negatív; 

 - a teszt eredményét illetve a karantén helyszínét a quarantine.covid19@gov.mt címre kell elküldeni. 

Engedélyezett a román 

állampolgárok beutazása jól 

meghatározott céllal? 

IGEN 

Kivételt képeznek a belépési 

korlátozások alól: 

Kivételt képeznek: utas nélkül közlekedő repülőgépek, amelyek árut/ postai küldeményeket szállítanak, 

valamint a humanitárius szállítmányok 

Az országba való beutazás esetén 

szükséges felmutatni negatív COVID 

tesztet? 

- azon személyek akik legaláb 2 hetet töltöttek a fenti listán szereplő, *-gal nem jelölt országban, nem 

szükséges tesztet bemutassanak, vagy karanténba vonuljanak (kivétel, ha tüneteik vannak). 

- narancs zónába tartozó országból csak 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt bemutatása mellett lehet 

belépni Máltára. Amennyiben ezzel a beutazó nem rendelkezik, akkor Máltán kötelezik tesztelésre és annak 

negatív eredményéig vagy 14 napos időtartamra kötelező otthoni karanténba kerül.  

Az országba való beutazást 

követően karanténba kell vonulni? 

Mennyi időre? 

- IGEN 

https://owa.mae.ro/owa/redir.aspx?C=0kZ3vgaEsB3i4k36Codno_RtyxppDObRo4bVO2cEvA-6a0Nl4IrYCA..&URL=mailto%3aquarantine.covid19%40gov.mt
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Kötelező úti okmányok? - IGEN  

- a máltai repülőtér szabályzata: https://www.maltairport.com/covid19/ 

- Máltába való belépéskor kitöltendő 2 formanyomtatvány, elérhető itt: 

https://www.maltairport.com/declarationforms/: 

- 1) Utazói nyilatkozat - Travel Declaration Form 

-  https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/07/Public-Health-Travel-

Declaration-Form-2020_RZA_updated.pdf 

- 2) Tartózkodási nyilatkozat - Passenger Locator Form 

https://mia-prod-s3-cdn.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2020/06/Public-Health-Passenger-

Locator-Form.pdf 

- a nyilatkozatokat a beszállásnál kell bemutatni a reptéren vagy kikötőben, vagy érkezéskor a 

testhőmérséklet- mérési pontoknál kell elhelyezni 

Figyelem! A hamis nyilatkozat bűncselekményt képez. 
Figyelem! Máltán aktiválva van a beutazók származási helyét azonosító rendszer. 

Lehetséges az országból a 

Romániába való utazás? 

 Légi úton: a román hatóságok felfüggesztettek minden MÁltába tartó és onnan érkező járatot 

 a Máltába való butazős feltételeiről tájékozódni a következő honlapon lehet: 
https://www.maltairport.com/covid19/ 

 a máltai egészségügyi hatóságok elérhetősége: covid19.health@gov.mt 

 a Covidü19 fertőzésre utaló tünetekm jelentkezése esetén (láz, köhögés, légzési nehézség, szaglás/ 
ízlelés elvesztés) éetesíteni kell az egészségügyi hatóságokat a 00356 21324086 telefonszámon, 

https://www.maltairport.com/covid19/
mailto:covid19.health@gov.mt
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valamint a szállásadót 

 a máltai turisztikai hatóság információs portálja: https://www.visitmalta.com/en/covid-19, 
https://www.visitmalta.com/en/file.aspx?f=34296. 

 iformáció  és segélyhivó: Malta Tourism Authority: + 356 21692447 vagy -mailtourismcovid-
19helpline@visitmalta.com 

Lehetséges az országon való 

átutazás/ tranzitálás? 

- Kivételt képeznek azon repülőgépek, amelyek árut/ postai küldeményt szállitanak, utasok nélkül, 

valamint a humanitárius szállitmányok 

- a romániai hatőságok döntése alapján Málta a magas kockáztú országok közé tartozik, felfüggesztettek 

minden repulőjáratot Máltába/ ból 

- azon román állampolgárokra, akik más országból érkeznek Máltára, az illető országra vonatkozó 

szabályozás érvényes (megtalálható a Travel Requirements: https://www.maltairport.com/covid19 

honlapon) 

További információk: https://www.visitmalta.com/en/covid-19, https://www.visitmalta.com/en/ 

file.aspx?f=34296, Malta Tourism Authority: + 356 21692447 vagy  e-mail:tourismcovid-

19helpline@visitmalta.com. 

Milyen tranzit útvonalak 

használhatóak? 

----- 

A tranzitálás során milyen 

intézkedésekre szükséges 

odafigyelni? (pl. csak kijelölt 

- kötelező a maszk viselése közterületeken (zárt terekben és szabadban), tömegközlekedésben, kivételt 

képez a saját személygépkocsi. A maszk lehet orvsi maszk, textilmaszk vagy vizor. A maszkviselés  

elmulasztásáért 100€ büntetés róható ki. Ez 50€-ra csökken helyben fizetés és a maszk azonnali felvétele 

https://www.visitmalta.com/en/covid-19
https://www.visitmalta.com/en/
mailto:tourismcovid-19helpline@visitmalta.com
mailto:tourismcovid-19helpline@visitmalta.com
https://www.visitmalta.com/en/covid-19
https://www.visitmalta.com/en/%20file.aspx?f=34296
https://www.visitmalta.com/en/%20file.aspx?f=34296


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

 

 
 

 

 

helyeken lehet megállni, mennyi 

ideig lehet egy pihenőben 

tartózkodni, mennyi idő áll 

rendelkezésre az országon való 

áthaladásra) 

esetén. A maszkviselési kötelezettség alóli kivételekről egy sor szabályozás rendelkezik. 

- Tilos 6 személynél nagyop csoportokban tartózkodni, autóbusz-megállókban és sorbanállás közben is.. A 

büntetés 200€, ami 100€-ra csökken helyben fizetés esetén. Kivételt képeznek az egy háztartásban élő 

személyek, illetve ha betartják a 2 méteres távolságot a személyek között. 

- a tömegközlekedés a szokott módon üzemel, higiéniai szabályok betartásával. Közlekedik a komp Málta 

és Gozo között, valamint a hajók Málta és Comino között. 

- A bárok, vendéglők, teraszok csak asztal mellett szolgálhatnak fel élelmiszert, egy asztalnál legtöbb 6 

személy ülhet, zárva tartanak éjszaka 11 és reggel 5 óra között.  

- 2 méter távolságtartás kötelező a szállodákban, bárokban, vendéglőkben, múzeumokban, strandon és 

uszodákban) 

- Hasznos információk:  

- Covd fertőzésre utaló tünetek esetén értesíteni kell a hatóságokat: +356 21324086 

-  turisztikai hivatal https://www.visitmalta.com/en/covid-19 ,  

- betartandő szabályok:: https://www.visitmalta.com/en/ file.aspx?f=34296;  

iformáció  és segélyhivó: Malta Tourism Authority: + 356 21692447 vagy -mail: tourismcovid-

19helpline@visitmalta.co 

Mely oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az utazást vagy / 

és tranzit utazást illetően? 

https://www.mae.ro/travel-conditions/3724 

https://reopen.europa.eu/ 

 https://www.politiadefrontiera.ro/ 

https://www.visitmalta.com/en/covid-19
https://www.visitmalta.com/en/%20file.aspx?f=34296
https://www.mae.ro/travel-conditions/3724
https://reopen.europa.eu/
https://www.politiadefrontiera.ro/
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https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2209-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-

08-01-2021/file 

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő 

korlátozások? 

- kötelező a maszk viselése közterületeken (zárt terekben és szabadban), tömegközlekedésben, kivételt 

képez a saját személygépkocsi. A maszk lehet orvsi maszk, textilmaszk vagy vizor. A maszkviselés  

elmulasztásáért 100€ büntetés róható ki. Ez 50€-ra csökken helyben fizetés és a maszk azonnali felvétele 

esetén. A maszkviselési kötelezettség alóli kivételekről egy sor szabályozás rendelkezik. 

- Tilos 6 személynél nagyop csoportokban tartózkodni, autóbusz-megállókban és sorbanállás közben is.. A 

büntetés 200€, ami 100€-ra csökken helyben fizetés esetén. Kivételt képeznek az egy háztartásban élő 

személyek, illetve ha betartják a 2 méteres távolságot a személyek között. 

- a tömegközlekedés a szokott módon üzemel, higiéniai szabályok betartásával. Közlekedik a komp Málta 

és Gozo között, valamint a hajók Málta és Comino között. 

- A bárok, vendéglők, teraszok csak asztal mellett szolgálhatnak fel élelmiszert, egy asztalnál legtöbb 6 

személy ülhet, zárva tartanak éjszaka 11 és reggel 5 óra között.  

- 2 méter távolságtartás kötelező a szállodákban, bárokban, vendéglőkben, múzeumokban, strandon és 

uszodákban) 

Melyek az érvényben lévő lazítások? ---- 

Gazdasági intézkedések - 1,5 millió eurós intézkedéscsomag a mezőgazdaság segíítésére, direkt szubvenció formájában. Az intézkedés 

https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2209-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-08-01-2021/file
https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2209-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-08-01-2021/file
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célja a vendéglátás és közétkeztetés területén dolgozók járvány okozta pénzügyi nehézségeinek enyhítése 

- 67,5 millió eurós ntézkedéscsomag a kis- és középvállakozások támogatására. A támogatás a 250.000 euróig 

terjedő kölcsönök állami garantálásából áll. Az intézkedés célja forgó tőkéhez juttatni a kis- és 

középvállalkozásokat, a koronavírus okozta likviditási nehézségek leküzdése érdekében. 

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

