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Ország: Belgium  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

Igen, korlátozásokkal 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

Igen, korlátozásokkal 

Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

Január 27-től kezdődően április 1-jéig megtiltják a Belga Királyságba irányuló és onnan induló minden 

nem alapvető fontosságú utazást (turisztikai vagy szabadidős). Ebben az időszakban csak az alapvető 

utazások engedélyezettek:  

- fontos családi okokból (halálesetek, házasságok, családegyesítés, gyermekfelügyelet stb.); 

- humanitárius okokból (orvosi célokra, kiszolgáltatott embereknek nyújtott segítség stb.); 

- tanulmányutak (kutatók, hallgatók, gyakornokok, tanulók stb.);  

- a határon átnyúló lakosok utazása;  

- üzleti vagy szakmai utazás;  

- egyéb sürgős okokból (jogi okok, áthelyezések, stb.). 
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További információk: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Pages/Travel-to-Belgium.aspx  

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

Igen 

Azok a személyek, akik nem rendelkeznek belgiumi lakóhellyel, és Belgiumba utaznak egy piros zónás 

országból egy 72 órával korábban elvégzett negatív eredményű PCR tesztet kell felmutatniuk.  

Kivételek: belgiumi lakóhellyel rendelkező személyek; 6 éven aluli személyek; azok akik nem légi vagy 

vízi uton utaznak Belgiumba és kevesebb mint 48 órát tartozkodtak külföldön, illetve maximum 48 

órát fognak tartozkodni Belgiumba; azok a légi úton közlekedő személyek akik a tranzit zónába 

maradnak.  

Ezenkívül belga területre történő belépéskor (PCR-teszt vagy gyors antigén-teszt) és a karantén 

hetedik napján is tesztelni kell őket. 

A PCR-vizsgálat negatív eredményének meg kell felelnie a következő feltételeknek: 

• a származási ország akkreditált laboratóriumában kell elvégezni, amelyet biológus vagy 

gyógyszerész igazol; 

• fizikai formátumban (papírra nyomtatva) vagy elektronikus formában kell felmutatni (és 

azonnal megtekinthető); 

• holland, francia, német vagy angol nyelv egyikén kell kiadni. 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Pages/Travel-to-Belgium.aspx
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A szállítási társaságoknak a beszállás előtt meg kell vizsgálniuk, hogy az utasok rendelkeznek-e 

negatív PCR-teszt eredménnyel és megtagadhatják az ilyen vizsgálaton nem részt vevő személyek 

beszállását. 

Vigyázat! Gyors teszteket nem fogadnak el! Az egyetlen kivétel Nagy-Britannia és Észak-Írország 

Egyesült Királyságából érkező bizonyos kategóriák esetében. Ebben az esetben, ha lehetetlen 

molekuláris PCR-típusú tesztet bemutatni negatív eredménnyel, a közúti szállítás területén dolgozó 

személyek, a vámügynökök és a bűnüldöző szervek tisztviselői felmutathatnak egy negatív gyorsteszt 

eredményt a Belgiumba történő belépésükkor. Az alkalmazott gyors antigéntesztet fel kell venni a 

francia hatóságok által engedélyezett antigéntesztek listájára. 

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

Igen 

Azok a személyek ( lakóhellyel rendelkező és lakóhellyel nem rendelkező) akik 48 órát, piros zónás 

országban töltöttek (köztük Románia) a Belgiumba való utazás után 10 napig karaténba kell 

vonuljanak. A karantén 7-dik napján végzett negatív PCR teszt mentesít a karatén alól.  

 

Azok a belgiumi lakóhellyel rendelkező személyek, akik több mint 48 órát tötöttek piros zónás 

országban nem szükséges negatív PCR teszteredményt felmutatni, viszont 2 PCR típusu tesztet kell 

elvégeztetniük a karantén során. Az egyiket a karantén első napján, a másodikat a karantén hetedik 

napján.  Országba való érkezésükkor SMS-t kapnak az országba való belépést követően, amely 

lehetőve teszi, hogy tesztközpontba menjenek. 
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Kivételek:  

 kulcsfontosságú ágazatokban dolgozó személyzet a Minisztériumközi Egészségügyi 

Bizottság december 2-i döntése alapján 

 Azok a belgiumi lakosok, akik szakmai okokból külföldre utaztak, mentességet élvezhetnek. 

Ebben az esetben a munkáltatónak legalább 48 órával Belgiumba érkezése előtt ki kell 

töltenie az Külföldi hivatali kiutazás (BTA Business Travel Abroad) űrlapot. Az űrlap kitöltése 

tanúsító számot generál, amelyet be kell írni az online Utaskövető űrlapba (PLF). Ha ez a 

szám nem szerepel a PLF űrlapon, akkor az utazás nem tekinthető hivatali kiutazásnak. 

Szintén mentesülnek a karantén alól azok a nem belga állampolgárok Belgiumban, akik a 

hivatali kiutazás érdekében utaznak legfeljebb 72 órára, és a munkáltatónak kötelező 

kitölteni a BTA űrlapot: a Passenger Locator Form kitér a munkáltató álatl igazolt szakmai 

utazásokra 

 A diákok, egyetemi hallgatók csak a vizsga idejére szakíthatják meg a karantént 

Kötelező úti okmányok? A Belga Királyságba érkező összes utasnak, utazás típusától függetlenűl, saját felelősségvállalási 

nyilatkozatot kell benyújtania az utazás okának igazolására, amely elérhető a https://www.info-

coronavirus.be/fr címen. /. A saját felelősségére vonatkozó nyilatkozatot a PLF (utaskövető) 

nyomtatmány mellé kell csatolni, valamint az igazoló dokumentumokat. 

A PLF ürlapot az országba való érkezés előtt max 48 órán belül ki kell tölteni. 

https://www.info-coronavirus.be/fr%20címen.%20/
https://www.info-coronavirus.be/fr%20címen.%20/
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Az utaskövető űrlappal (PLF) kapcsolatos további információk: 

• Ezt az űrlapot mindig ki kell tölteni, amikor Belgiumba érkezik légi vagy tengeri úton, függetlenül a 

Belga Királyságban töltött tartózkodásának időtartamától (kivétel nélkül). 

• Azok a személyek, akik autóval, busszal vagy vonattal érkeznek és kevesebb mint 48 órát 

tartozkodnak  Belgiumban, vagy nem tartózkodtak 48 óránál tovább a Belga Királyságon kívül, 

mentesülnek az űrlap kitöltése alól. 

• Az utasok kell kövessék a belga hatóságok utasításait az e-mailben / sms-ben kapott karantén, az 

Utaskövető űrlap kitöltését követően. Azoknál a személyeknél, akik több mint 48 órát töltöttek 

külföldön, és több mint 48 órán át a Belga Királyságban maradnak, a belga hatóságok figyelmeztetik, 

hogy a rendőrség további ellenőrzéseket hajt végre az utasok elhelyezésére szolgáló űrlap 

kitöltésének ellenőrzésére , a karanténintézkedés betartása érdekében. 

Ha további kérdések merülnek fel a PLF ürlappal, COVID 19 teszteléssel, illetve a karanténnal, a 

követkető elérhetőségeken lehet információt kérni: telefon: 0800 14 689 vagy email: 

info.coronavirus@health.fgov.be 

Lehetséges az országból a Romániába való 

utazás? 

Igen, 14 napos karantén és az országba való belépés előtt 72 órával elvégzett PCR teszt negatív 

eredmény felmutatásával.  

Tíz nap elteltével lehetőség van kilépni a karanténból, ha a nyolcadik napon új, negatív PCR-tesztet 

mutat fel. 

mailto:info.coronavirus@health.fgov.be
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Azok az emberek, akik az elmúlt 90 napban átestek a COVID fertőzésen és akik a második oltási 

dózissal oltottak be, amely beadásától számítva eltelt 10 nap, nem kell karanténba vonulniuk. 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

Igen 

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) 

A tranzitálás bármilyen közlekedési eszközzel lehetséges, feltételek és intézkedések nélkül 

Belgiumba érkezéskor, ideértve a vörös zónákon történő utazást is. 

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

- http://www.mae.ro/node/51902  

- https://diplomatie.belgium.be/fr  

- www.info-coronavirus.be/fr  

Általános intézkedések  

Kérdés: Răspuns: 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? Új egészségügyi intézkedések léptek hatályba Belgium egész területén, 2020. november 2-án. Ezeket 

az intézkedéseket november 27-én újraértékelték. A következő intézkedésekre hivatkoznak:  

http://www.mae.ro/node/51902
https://diplomatie.belgium.be/fr
https://www.info-coronavirus.be/fr
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Az alábbiakban felsoroltakon kívül forgalmi korlátozások léptek életbe 2021. január 15-ig éjjelig 

(Vallónia és Brüsszel fővárosi régiója között 22.00-06.00, Flandriában pedig 00.00-05.00 között).  

Gazdasági intézkedések: 

    A távmunka kötelező. Ha ez nem lehetséges, a tevékenység folytatható az egészségügyi 

intézkedések betartásával (zárt terek szellőztetése, társadalmi távolságtartás és maszk viselése). 

     Az üdülő- és kempingközpontokat február 8-tól kezdődően nyitották meg újra, illetve az 

állatkerteket február 13-tól nyitották. 

      A szállodák és egyéb szálláshelyek továbbra is nyitva vannak, de az éttermek és bárok zárva 

vannak. A vendégek csak a szállodai szobában étkezhetnek. 

    Az üzletek nyitva vannak. 

     A fodrászszalonok február 13-tól nyitottak. A többi tevékenység (például: szépségszalonok stb.) 

március 1-jétől fognak újra nyitani. 

        A múzeumok és az uszodák (kivéve a vízi parkokat) nyitva vannak. 

       A közszolgáltatások továbbra is nyitottak.      
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Szociális intézkedések: 

• Minden család csak egy látogatót fogadhat, akik szoros kapcsolatban lehetnek egymással;  

• Kültéren legfeljebb 4 fős találkozók engedélyezettek. 

• A temetési szertartásokon legfeljebb 15 ember vehet részt. 

• A menyasszony és a vőlegény, a tanúk és az anyakönyvvezető részt vehet a házassági 

szertartásokon (polgári és vallási). 

• Az istentiszteleti helyek nyitva maradnak, a csoportok 4 főre korlátozódhatnak, tiszteletben tartva 

a társadalmi távolságot / maszkviselést, de a vallási szertartás nem megengedett. 

• Az EU-megállapodások szerint a határok nyitva maradnak, de az utazás egyáltalán nem ajánlott. 

  Oktatási egységek: 

- A középfokú oktatás hibrid formátumban folytatódik (50% az osztályteremben és 50% 

otthon).  

- Az óvodai és általános iskolai tanfolyamok továbbra is 100% -ban fizikaiak.  

- A felsőoktatást továbbra is távolról folytatják. 
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Melyek az érvényben lévő lazítások? - 

Gazdasági intézkedések Az Európai Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó ideiglenes uniós keret alapján jóváhagyta a 

következőket: 

 augusztus 6-án egy belga támogatási programot a HORECA-ágazatban (szállodák, éttermek, 

vendéglátás) és a kiskereskedelmi mozgó vendéglátási ágazatban működő, a koronavírus 

okozta válság által súlyosan érintett vállalkozások számára. A Belgium teljes területére 

vonatkozó támogatás lényege, hogy a fenti ágazatokban tevékenykedő vállalkozások 

mentesülnek az élelmiszerlánc biztonságával foglalkozó szövetségi ügynökségnek (AFSCA) 

2020-ban fizetendő éves hozzájárulás alól. A program célja, hogy csökkentse a 

kedvezményezettek költségeit, akik a koronavírus okozta válság következtében súlyos 

likviditási gondokkal küzdenek. 

 egy 50 millió eurós programot a rendezvényszervezéssel foglalkozó flamand vállalkozások 

támogatására, amelyek a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe kerültek. A programot a 

Bizottság által 2020. március 19-én elfogadott állami támogatási intézkedésekre vonatkozó 

ideiglenes keret alapján hagyták jóvá. Az intézkedés célja, hogy támogatást nyújtson a 

rendezvényszervezéssel foglalkozó flandriai vállalkozásoknak a tevékenységük 

újraindításához, a szükséges beruházások véghezviteléhez és rendelések leadásához. A 

jogosult gazdasági társaságok visszafizetendő előleget kaphatnak 25 ezer és 800 ezer euró 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_20_1459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/mex_20_1418
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
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közötti értékben, a rendezvény teljes költségének legfeljebb 60%-áig. A teljes költséget a cég 

üzleti tervében előirányzottak alapján fogják meghatározni. Az előleget vissza kell fizetni, ha a 

rendezvényre sor kerül. Ha azonban a rendezvényt törölni kell a koronavírus-járvány vagy az 

azzal kapcsolatos hatósági intézkedések miatt, az előleget nem kell visszafizetni. 

 egy 35 millió eurós belga programot, mellyel az állam a flamand régió burgonya- és 

virágtermesztőit kívánja megsegíteni, amelyek a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe 

kerültek. Az állami támogatást a Bizottság a koronavírus-járvány miatt életbe léptetett állami 

támogatási intézkedéskre vonatkozó ideiglenes keret alapján hagyta jóvá. Az állami 

segítségnyújtás közvetlen támogatás formáját ölti. A program költségvetéséből 10 millió 

eurót a burgonyatermesztők támogatására szánnak, 25 millió eurót pedig a 

dísznövénytermesztők támogatására. Az intézkedés célja, hogy készpénzt juttasson az 

érintett vállalkozásoknak, elősegítve ezáltal, hogy a járvány alatt és után folytathassák 

tevékenységüket. A program kedvezményezetti körét várhatóan mintegy 1450 kis- és 

középvállalkozás fogja alkotni, közülük is 650 a burgonyaágazatban, 800 pedig a 

virágkertészeti ágazatban. 

 2020. július 15-én egy belga szövetségi szintű hitelgarancia-programot, mellyel az állam meg 

akarja könnyíteni a koronavírus-járvány sújtotta kis- és középvállalkozásoknak (kkv-k), hogy 

hitelt vegyenek fel. A program keretében, mely egy korábbi, a Bizottság által 2020. április 11-

én jóváhagyott garanciaintézkedést (SA.56819) egészít ki, a belga állam kezességet vállal az 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1415
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_20_1359
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újonnan megítélt bankkölcsönökre. Az új intézkedés finanszírozására Belgium 10 milliárd 

eurót csoportosított át a korábban jóváhagyott garanciaprogramra elkülönített 50 milliárd 

eurós keretből. A most indított program célja, hogy elősegítse a kkv-k külső forráshoz jutását, 

mely lehetővé teszi a kedvezményezetteknek tevékenységük folytatását. 

 2020. július 10-én egy 6,35 millió euró költségvetésű belga programot potenciálisan 95 

flandriai székhelyű szervezet támogatására, melyek a szociálturizmus ágazatában 

tevékenykednek és a koronavírus-járvány miatt jelentős árbevétel-csökkenést könyveltek el. 

A közvetlen, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtott állami segítség célja, hogy 

enyhítse a flamand turisztikai szervezetek súlyos készpénzhiányát, és segítsen 

megakadályozni, hogy csődbe menjenek. A támogatásra jogosult vállalkozások hátrányos 

helyzetű ügyfeleknek szerveznek üdüléseket. A pénzügyi segítséget a Toerisme Vlaanderen 

(Flandria Turizmus) ügynökség folyósítja majd a kedvezményezetteknek. 

 2020. június 22-én egy 21 millió euró összegű belga programot a koronavírussal kapcsolatos 

gyógyászati termékek, berendezések, technológiák és alapanyagok flamand régióban történő 

előállításának támogatására. A vissza nem térítendő, közvetlen állami támogatásra a 

Flandriában működő összes vállalkozás pályázhat, kivéve a pénzügyi intézményeket. A 

program célja, hogy a vállalatokat arra ösztönözze, hogy tevékenységeiket bizonyos, a 

jelenlegi egészségügyi válság kezelése szempontjából döntő fontosságú termékek 

előállítására összpontosítsák, ideértve a védőoltásokat és kezeléseket, az orvosi 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/MEX_20_1331
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berendezéseket és eszközöket, a fertőtlenítőszereket, valamint az adatgyűjtési és -

feldolgozási eszközöket. 

 2020. május 18-án annak a 903 millió euró összegű belga viszontbiztosítási rendszernek a 

létrehozását, amely a koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetre tekintettel a 

kereskedelmihitel-biztosítási piacot hivatott támogatni. A kereskedelmihitel-biztosítás az 

árukat és szolgáltatásokat értékesítő vállalkozásokat védi arra az esetre, ha ügyfeleik nem 

fizetnek. A koronavírus-járvány gazdasági hatásából adódóan megnövekedett annak 

kockázata, hogy a biztosítók nem hajlandók fenntartani az általuk nyújtott biztosítási 

fedezetet. A 903 millió eurós összköltségvetésű belga viszontbiztosítási rendszer gondoskodik 

arról, hogy a vállalkozások továbbra is hozzáférhessenek kereskedelmihitel-biztosításhoz, és 

így a vásárlóknak ne kelljen előre fizetniük az árukért és szolgáltatásokért. Ez csökkenti a 

fogyasztók azonnali likviditási szükségleteit. 

 2020. május 14-én azt az 500 millió euró indikatív összegű belga garanciaintézkedést, amely a 

koronavírus-járvány által érintett, exporttal foglalkozó vállalkozásoknak nyújt támogatást. Az 

állami hitelgarancia formájában megvalósuló támogatást azok a vállalkozások vehetik 

igénybe, amelyek éves árbevételének legalább 30%-át az export teszi ki. A támogatást az 

állam nevében eljáró Credendo exporthitel-ügynökség hajtja végre. A program legfeljebb 

egyéves futamidejű kölcsönökre nyújt állami garanciát, és lehetőséget kínál arra, hogy a 

nemzetközi tevékenységeket folytató vállalkozások a korábban jóváhagyott belga 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/mex_20_900
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_648
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garanciaprogram keretében igénybe vehető hitelgarancia helyett a Credendo garanciáját 

vegyék igénybe. A támogatást a koronavírus-járvány miatt gazdasági nehézségekkel és 

likviditáshiánnyal szembesülő kis- és középvállalkozások (kkv-k), valamint nagyvállalkozások 

vehetik igénybe. Az intézkedés a támogatható vállalkozásoknak történő hitelezést segíti, de 

nem exporttevékenységtől függő exporttámogatás formájában. A támogatás ugyanis nem 

kötődik konkrét exportszerződéshez, hanem a kedvezményezettek általános tevékenységét 

finanszírozza azzal, hogy likviditáshoz jutásukat forgótőke-hitellel és beruházási hitellel segíti. 

A program célja a nemzetközi tevékenységet folytató, a koronavírus-járvány gazdasági 

hatásaitól sújtott vállalkozásoknak történő hitelkibocsátáshoz kapcsolódó kockázat 

csökkentése és e vállalkozások folytatólagos tevékenységének biztosítása.  

 2020. május 12-én egy 25 millió eurós belga támogatási programot a koronavírus-járvánnyal 

kapcsolatosan Vallóniában folytatott kutatási és fejlesztési (K+F) tevékenységek 

támogatására. Az állami támogatás közvetlen támogatás és visszafizetendő előleg formájában 

valósul meg, és minden olyan Vallóniában működő vállalkozás részesülhet benne, amely kellő 

kapacitással rendelkezik a koronavírus-járvány szempontjából releváns K+F projektekhez. A 

program célja, hogy megoldásokat találjon a jelenlegi egészségügyi válsághelyzetre, többek 

között diagnosztikai megoldások, valamint kezelések és oltóanyagok kifejlesztése és 

validálása révén. 

 2020. május 5-én azt a flamand régió finanszírozásával kialakított, 250 millió euró összegű 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_874
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belga programot, mely a koronavírus-járvány által érintett vállalkozásoknak nyújt támogatást. 

Az alárendelt kölcsönökkel a flamand régióban működő, a koronavírus-járvány által sújtott 

vállalkozásokat – elsősorban startupokat, növekvő innovatív vállalkozásokat, kis- és 

középvállalkozásokat – segítik. A 250 millió eurós költségvetéssel rendelkező intézkedés 

révén a kedvezményezett cégek a gazdasági fejlődésük egyik kulcsfontosságú szakaszában 

kapnak támogatást finanszírozási szükségleteik fedezéséhez. 

 2020. április 30-án azt a vallon régió finanszírozásával kialakított belga programot, mely a 

koronavírus-járvány által érintett vállalkozásoknak garanciák formájában nyújt támogatást. A 

hitelgarancia-program a vallon régió koronavírus-járvány által sújtott vállalkozásait segíti. Az 

intézkedés célja, hogy az 530 millió euró összértékű garanciavállalás csökkentse a 

koronavírus-járvány gazdasági hatása által leginkább sújtott vállalkozásoknak nyújtott vagy 

átütemezett hitelek kockázatát, hogy e vállalkozások folytatni tudják tevékenységüket. 

 2020. április 27-én egy 4 millió euró összegű, Belgium által bejelentett közvetlen támogatási 

programot, amelynek keretében a Brüsszel fővárosi régióban folyó, koronavírussal 

kapcsolatos kutatás-fejlesztési (K+F) projekteket támogatják. Az állami segítségnyújtást 

közvetlen támogatásként juttatják célba. A programban ágazattól függetlenül azok a kis- és 

középvállalkozások, illetve nagyvállalatok vehetnek részt, amelyek rendelkeznek a K+F 

projektekhez szükséges kapacitással, és legalább egy telephelyük a brüsszeli régióban 

található. A program célja a koronavírus-világjárvánnyal kapcsolatos innovatív eszközök – 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_805
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_792
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_735
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_735
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például oltóanyagok, gyógyszerek és kezelések, orvostechnikai eszközök, kórházi és 

gyógyászati termékek és felszerelések, lélegeztetőgépek, védőruházat, diagnosztikai eszközök 

és fertőtlenítőszerek – kifejlesztésének előmozdítása. A programot a Bizottság által 2020. 

március 19-én elfogadott és 2020. április 3-án módosított, állami támogatásokra vonatkozó 

ideiglenes keret alapján hagyták jóvá. 

Brüsszel fővárosi régió 

 2020. április 24-én egy belga programot, mely a koronavírus-járvány kapcsán a Brüsszel 

fővárosi régió mezőgazdasági és akvakultúra-ágazatának támogatására irányul. Az intézkedés 

nyomán a brüsszeli régió említett két ágazatban működő valamennyi vállalkozása segítséget 

kaphat. A közvetlen támogatásként nyújtott állami segítség célja, hogy a koronavírus-járvány 

miatt készpénzhiánnyal küzdő vállalkozások likviditással rendelkezzenek ahhoz, hogy a 

járvány alatt és után is folytathassák tevékenységüket. 

 2020. április 11-én az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok alapján azt a belga 

hitelgarancia-programot, amely a koronavírus-járvány közepette a belga gazdaság 

támogatására irányul. Az új rövid lejáratú hitelekre vállalt állami garanciaként nyújtott 

támogatást minden vállalkozás igénybe veheti, ideértve a kis- és középvállalkozásokat (kkv-k) 

és az önfoglalkoztató kereskedőket is. A program segíteni hivatott a jelenlegi válság gazdasági 

hatása által érintett vállalkozásoknak, hogy likviditáshoz jussanak, és folytatni tudják 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_732
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_648
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_648
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tevékenységeiket. A Bizottság az intézkedést az állami támogatásokra vonatkozó uniós 

szabályok és különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikke (3) 

bekezdésének b) pontja fényében értékelte. Ez a rendelkezés lehetővé teszi a Bizottságnak, 

hogy jóváhagyja a tagállamok gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére 

hozott állami támogatási intézkedéseket. 

 2020. április 11-én Belgium programját, mely a koronavírus-járvány gazdasági hatásának 

enyhítése érdekében halasztást ad a vallon repülőterek koncessziós díjainak megfizetésére. 

Belgium értesítette a Bizottságot, hogy a vallon repülőterek által a vallon hatóságoknak 

fizetendő koncessziós díjak tekintetében halasztott fizetésről kíván intézkedést hozni. Ezzel a 

koronavírus-járvány alatt és után támogatja a szóban forgó repülőtér-üzembentartókat. A 

program keretében a Charleroi-i és Liège-i repülőtér üzemeltetői halasztást kaphatnak a 

2020-ra esedékes koncessziós díjak megfizetésére. A program hozzá fog járulni ahhoz, hogy a 

két vallon repülőtér továbbra is kellő likviditással rendelkezzen, valamint segíteni fog 

ellensúlyozni a járvány által okozott károkat, és a válság alatt és után is gondoskodik a 

gazdasági tevékenységek folytonosságáról. 

 2020. április 10-én azt a flamand régió finanszírozásával kialakított belga programot, mely a 

koronavírus-járvány által érintett vállalkozásoknak nyújt támogatást. A támogatás a 

működőtőke- és beruházási hitelekre vonatkozó garanciaprogram formájában valósul meg, 

mellyel a flamand régióban működő, a koronavírus-járvány által sújtott vállalkozásokat 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_645
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_636
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segítik. Az intézkedés célja, hogy csökkentse a koronavírus-járvány gazdasági hatása által 

leginkább sújtott vállalkozásoknak nyújtott vagy átütemezett hitelek kockázatát, hogy e 

vállalkozások folytatni tudják tevékenységüket. 

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.: 

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

https://diplomatie.belgium.be/en  

https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq  

https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/#faq  

https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#faq  

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://diplomatie.belgium.be/en
https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq
https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/#faq
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#faq

