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Ország: Szlovákia  

Közlekedési feltételek 

Kérdés Válasz 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)?  

- IGEN, feltételekkel 

 

Engedélyezett a román állampolgárok 

beutazása jól meghatározott céllal? 

- IGEN, feltételekkel 

 

Kivételt képeznek a belépési korlátozások 

alól: 

- áruforgalom, temetkezési járművek 

- az országon való átutazás hazatelepülés céljából 

- az intézkedések nem vonatkoznak a Szlovák Köztársaság területén mentességeket 

és diplomáciai kiváltságokat élvező személyekre. 

Az országba való beutazás esetén szükséges 

felmutatni negatív COVID tesztet? 

IGEN   

Azok a személyek akik Romániából utaznak Szlovákiába és Szlovákiában állandó vagy 

ideiglenes lakhellyel rendelkeznek, beleértve azokat a személyeket akik már kigyógyultak 

a SARS-COV-2 vírusból és azokat is akik megkapták mindkét Covid 19 elleni oltást a 

beutazás előtti 14 napban, kötelesek ( az országba való beutázást megelőzően):  

 regisztrálni a  http://korona.gov.sk/ehranica honlapon legkésőbb az országba való 

http://korona.gov.sk/ehranica
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beutazás napján, a regisztrálást ellenőrzés során hitelt érdemlően kell tudni 

bizonyítani (például a kitöltött és kinyomtatott regisztrációs űrlappal); 

 48 óránál nem régebbi negatív RT-PCR teszt vagy antigén teszt felmutatása; 

 14 napos karanténkötelezettség: a karantén a beutazást követően a 

karanténkötelezett személlyel egy háztartásban élő személyekre is vonatkozik. 

Szükséges értesíteni a családorvost vagy a regionális közegészségügyi hivatalt. A 

karaténkötelezettség megszűnése érdekében teszt végezhető, leghamarabb a 

karantén 8. napja után. Ha a tesztet hamarabb végeztetik mint a karantén 8. 

napja, a tesztköltség a személyt terheli. Tünetmentes személyek esetén, akik nem 

teszteltetik magukat a karantén 14 napig tart.  A 10 éven aluli gyerekek számára 

nem szükséges a teszt, számukra a karantén a velük egyháztartásban lévőkkel 

egyszerre ér véget.  

Az országba való beutazást követően 

karanténba kell vonulni? Mennyi időre? 

- IGEN, 14 nap 

Kötelező úti okmányok? - IGEN, kötelező regisztráció a  https://korona.gov.sk/ehranica/ oldalon  

Az országból Romániába való visszatérés 

feltételei? 

- IGEN, feltételekkel – 14 napos karantén kötelezettség 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

- IGEN 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=ro&a=https%3A%2F%2Fkorona.gov.sk%2Fehranica%2F
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Milyen tranzit útvonalak használhatóak? - Román állampolgároknak engedélyezett az országon való átutazás, hazatelepülés 

vagy más EU-s országba való utazás érdekében. Az átutazáshoz nem szükséges 

negatív Covid 19 teszt felmutatása sem a szlovák hatóságok részéről előzetes 

beleegyezés azzal a feltétellel, hogy az átutazás időtartama maximum 8 óra 

(beleértve az üzemanyag tankolást) lehet az országba való belépéstől számítva és 

útközben nem állnak meg az átutazók.  

- A rendőrség véletlenszerűen ellenőrzi az új rendeletből eredő kötelezettségek 

betartását, különösen a csúcsidőszakokban. 

-  A Közegészségügyi Hivatal rendeletében említett intézkedések be nem tartása 

esetén a bírság legfeljebb 1 659 euró, a helyszínen legfeljebb 1000 euró összegű 

fizetési lehetőséggel. 

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) 

https://reopen.europa.eu/   

Mely oldalakon találhatóak további hiteles 

információk az utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

http://www.mae.ro/node/51928  

https://reopen.europa.eu/   

https://korona.gov.sk/en/travelling-to-slovakia-and-covid19/  

https://reopen.europa.eu/
http://www.mae.ro/node/51928
https://reopen.europa.eu/
https://korona.gov.sk/en/travelling-to-slovakia-and-covid19/
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https://www.mzv.sk/web/en/covid-19  

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovakia  

 

Általános intézkedések 

Kérdés Válasz 

Melyek az érvényben lévő korlátozások? Szükségállapot: IGEN ( 2021. március 19-ig)     

 Szlovákiában életbelépett az ún. „Covid-automata” amely az országot a járványügyi és 

kórházi mutatók alapján fekete, bordó, rózsaszín, halvány rózsaszín járásokra osztja, így 

az egyes járásokban a kijárási tilalomra vonatkozó szabályzások és tesztelési 

kötelezettségek eltérnek.   

Március 1-től az alábbi besorolás érvényes:  

20 járás a 4-es fokozatú készenléti állapotban (fekete): 

Bánovce nad Bebravou,  Detva, Dunajská Streda, Galanta,  Hlohovec,  Ilava,  Martin,  

NovéMesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Revúca,  Rožňava, Šaľa, 

Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen.  

https://www.mzv.sk/web/en/covid-19
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53 járás a 3-as fokozatú készenléti állapotban (sötét piros):  

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I – V, Brezno, Bytča, Čadca, Dolný 

Kubín, Gelnica, Humenné,  Komárno,  Košice I – IV,  Košice – okolie,  Krupina,  Kysucké 

Nové Mesto,  Levice,  Levoča,  Liptovský Mikuláš,  Lučenec,  Malacky, Medzilaborce, 

Michalovce, Myjava, Nitra,  Nové Zámky,  Pezinok, Poltár, Poprad,  Prešov, Prievidza, 

Púchov, Rimavská Sobota,  Ružomberok,  Sabinov,  Senec,  Senica,  Skalica,  Snina,  

Sobrance, Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žilina, 

Zlaté Moravce. 

6 járás a 2-es fokozatú készenléti állapotban (piros): 

Kežmarok, Námestovo, Stará, Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Tvrdošín. 

Egy járást sem sorolnak az 1-es fokozatú készenléti állapotba (halvány piros)  

Korlátozó intézkedések:   

 Maszkviselés: kötelező a FFP2 típusú maszk viselése az üzletekben és a 

tömegközlekedési eszközökön, március 15-től kezdeődően pedig a beltéren is. Ez 

az intézkedések nem vonatkozik a védőmaszkot viselő gyerekekre; 
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 Iskola: az óvodák és az elemi iskolák (I-IV osztály) csak azon gyerekek számára 

vannak nyitva akiknek a szülei a kritkius infrastruktúrában dolgoznak ezért a 

munkájuk nem végezhető távmunkában. Az alkalmazottak és a diákok hetente 

kétszer szükséges antigén tesztet végezniük. Akiknek pozitív a teszt eredménye 

tesztelik RT-PCR teszttel is;  

 Azok a személyek akik SARS-CoV-2 vírussal fertőzöttek nem hagyhatják el az 

otthonukat az alapvető szükségletek beszerzése érdekében; 

 Kijárási tilalom van érvényben 20.00-01.00 óra között, kivételt képeznek a 

munkába járok és azok a személyek akik sürgősség miatt orvoshoz kell menjenek; 

 A szabadban való sétálás csak a lakóhely környékén megengedett; 

 Más járásba való átutazás csak negatív SARS-CoV-2 teszt felmutatásával 

lehetséges.  

Nem szükséges negatív SARS-CoV-2 teszt felmutatása 05.00-20.00 óra között, illetve a 

következő helyzetekben:  

 az alapvető szükségletek beszerzése (élelmiszerüzlet, gyógyszertár, kisállat-

üzletek, benzinkutak); 

 utazás az orvoshoz; 

 utazás a SARS-CoV-2 vírusfertőzés tesztelésére 
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 sétálás a szabadban (kivéve a 4-es fokozatú járásokba, itt csak a lakóhely 

közelében lehet)  

 temetésen, esküvői és keresztelői szertartáson való részvétel; 

 utazás rokonok gondozása érdekében; 

 házi állatok sétáltatása; 

 a gyerekek látogatása bírói döntés alapján azoknál a szülőknél akik külön élnek; 

 látogatás a szociális otthonokba; 

 sétálás az idősekkel a lakóhelytől legtöbb 1 km-es körzetig; 

 utazás intézménybe vagy bíróságra 

Melyek az érvényben lévő lazítások? - 

Gazdasági intézkedések A koronavírus-világjárvány jelentős gazdasági hatása által érintett polgárok és 

vállalkozások megsegítését célzó szlovákiai támogatási intézkedésekről bővebben:  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-

economy-during-coronavirus-pandemic/state-aid-cases/slovakia_hu  

 

  

Ezeken az oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országos 

Romániai Szlovákiai Nagykövetsége: 0040/21.431.205   

https://korona.gov.sk/en/  

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic/state-aid-cases/slovakia_hu
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic/state-aid-cases/slovakia_hu
https://korona.gov.sk/en/
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intézkedéseket illetően, a betegek számát 

illetően stb.: 

https://korona.gov.sk/hu/  

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

- További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita 

Megye Tanácsa munkaközösségéhez, a Borboly Csaba elnök úr honlapján 

található elérhetőségeken: 

o https://www.borbolycsaba.ro/ 
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