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Ország:  

SPANYOLORSZÁG 

 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román 

állampolgárok beutazása 

turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

2020 november 23-ától kezdődően azok a személyek akik magas fertőzöttségű zónából érkeznek 

Sapnyolországba légi vagy tengeri úton,, negatív molekuláriris (PCR) teszttel kell rendelkezzenek. A teszt 

érvényessége 72 óra. 

A jelenleg őrvényben levő lista szerint 

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/AnexoIIpaises-

yzonasderiesgo_entre22022021-y-07032021.pdf?fbclid=IwAR3lpB6bB-

cMf8WWEYYFz8ofZsLrLqHR4ly9NmJahB_f5mYaW3Bf4I78Ye8)  

Románia azon országok között szerepel, amelyekre érvényes a fenti intézkedés. 

- 2020 december 10-től érvényes intézkedés szerint, a spanyol hatóságok által elfogadott tesztek, amelyekkel 

eleget lehet tenni a fenti kötelezettségnek: PCR (RT-PCR) teszt, TMA (Transcription-Mediated Amplification) 

teszt, illetve ezzel egyenértékű, molekuláris technológián alapuló teszt. 

Az országok besorolása veszélyességi kategóriákba az Európa Tanács (EU) 2020/1475 számú,  a szabad mozgásnak a 

Covid19-világjárvány miatti korlátozására vonatkozó koordinált megközelítésről  szóló ajánlása szerint tötrénik. A listát 15 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/AnexoIIpaises-yzonasderiesgo_entre22022021-y-07032021.pdf?fbclid=IwAR3lpB6bB-cMf8WWEYYFz8ofZsLrLqHR4ly9NmJahB_f5mYaW3Bf4I78Ye8
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/AnexoIIpaises-yzonasderiesgo_entre22022021-y-07032021.pdf?fbclid=IwAR3lpB6bB-cMf8WWEYYFz8ofZsLrLqHR4ly9NmJahB_f5mYaW3Bf4I78Ye8
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/AnexoIIpaises-yzonasderiesgo_entre22022021-y-07032021.pdf?fbclid=IwAR3lpB6bB-cMf8WWEYYFz8ofZsLrLqHR4ly9NmJahB_f5mYaW3Bf4I78Ye8
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naponként frissítik, és 7 naoppal az érvénybe lépése előtt közzéteszik a spanyol egészségügyi minisztérium honlapján 

https://www.mscbs.gob.es/. 

A Spanyolországba légi vagy tengeri úton belépőknek az utazás előtt ki kell tölteniük az egészségi állapotukra 

vonatkozó nyilatkozatot, a Spain Travel Health (SpTH) applikáció segítségéval vagy a www.spth.gob.es 

honlapon. Kiskorú vagy döntésképtelen személy esetén a kísérő tölti ki a nyomtatványt, és ő felel az adatok 

valódiságárért. Kitöltés után az utas az általa megadott elektronikus elérhetőségre egy QR-kódot fog kapni, 

amelyet az országba történő belépéskor kell bemutatni (kinyomtatva vagy digitális formában). Az applikációban 

való kitöltés esetén az utas egy e-mailt is fog kapni. Az új helyzetre való tekintettel, a nyomtatvány tartalmazza 

a PCR teszt eredményére vonatkozó rubrikát. 

Az országba való belépéskor a hatóságok kérhetik bemutatni a PCR teszt eredetijét (digitalis vagy nyomtatott 

formában). A dokumentum spanyol vagy angol nyelven kell legyen kiállítva, tartalmaznia kell az utas nevét, 

személyazonossági okmányának adatait, a teszt elvégzésének dátumát, a tesztet végző egészségügyi intézmény 

adatait, valamint a teszt negatív eredményét. Más nyelven kiállított dokumentum esetén a spanyol hatóságok 

hivatalos spanyol nyelvű fordítást kérnek. 6 évesnél fiatalabb gyerekeknek nem kötelező a teszt elvégzése. 

Engedélyezett a román 

állampolgárok beutazása jól 

meghatározott céllal? 

IGEN 

Spanyolországba légi vagy vízi úton történő beutazáskor valamennyi beutazónak, aki kockázatosnak minősített 

országból érkezik, rendelkeznie kell a beutazástól visszafelé számított 72 órán belül elvégzett, a SARS-CoV-2-re 

vonatkozóan negatív eredményű fertőzésdiagnosztikai tesztet igazoló elektronikus vagy papír alapú eredeti 

dokumentummal, amelyet spanyol, angol, francia vagy német nyelven állítottak ki (ezektől eltérő nyelven kiállított 

https://www.mscbs.gob.es/
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dokumentum esetén szükséges annak hiteles fordító általi lefordítása spanyol nyelvre). 

A jelenleg őrvényben levő lista szerint (2-es melléklet, https://www.boe.es) Románia azon országok között 

szerepel, amelyekre érvényes a fenti intézkedés. 

Kivételt képeznek a belépési 

korlátozások alól: 

Védekező és megelőző ajánlások vannak érvényben (és a társadalmi érintkezések korlátozása) a következő 

régiókban: 

- Barcelona város közigazgatási területe – Barcelona tartomány 

- El Vallès Oriental körzete - Barcelona tartomány 

- La Noguera járás (comarca) – Lerida tartomány 

- El Segrià járás (comarca) – Lerida tartonmány 

- Girona és Salt községek – Girona tartomány 

- Vic és Manlleu községek – Barcelona tartomány 

- La Cerdanya járás (comarca) - Girona és  Leridatartományok 

Továbbra is ajánlott elkerülni a lakhely elhagyását, a következő kivételektől eltekintve: 

- munkába járás, egészségügyi szolgáltatás igénybevétele, iskolába járás, ellátásra szoruló személyek 

gondozása 

- pénzügyi intézetek igénybevétele, élelmiszer és egyéb fő szükségleti cikkek beszerzése, előre beütemezett 

vásárlások 

- engedélyek és hivatalos dokumentumok meghosszabbítása; halasztást nem tűrő egyéb ügyintézés, hivatalos 

vizsgákon való részvétel 
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egyéb sürgős esetek 

Az országba való beutazás 

esetén szükséges felmutatni 

negatív COVID tesztet? 

IGEN 

Az országba való belépéskor a hatóságok kérhetik bemutatni a PCR teszt eredetijét (digitalis vagy nyomtatott 

formában). A dokumentum spanyol vagy angol nyelven kell legyen kiállítva, tartalmaznia kell az utas nevét, 

személyazonossági okmányának adatait, a teszt elvégzésének dátumát, a tesztet végző egészségügyi intézmény 

adatait, valamint a teszt negatív eredményét. 

2020 december 10-től érvényes intézkedés szerint, a spanyol hatóságok által elfogadott tesztek, amelyekkel 

eleget lehet tenni a fenti kötelezettségnek: PCR (RT-PCR) teszt, TMA (Transcription-Mediated Amplification) 

teszt, illetve ezzel egyenértékű, molekuláris technológián alapuló teszt. 

 

A spanyol hatóségok bejelentették, hogy 2020 november 23-ától új intézkedések lépnek életbe az országba való 

beutazás feltételit illetően. 

Ezek szerint 2020 november 23-ától kezdődően azok a személyek akik magas fertőzöttségi zónából érkeznek 

Sapnyolországba, negatív molekuláriris (PCR) teszttel kell rendelkezzenek. A teszt érvényessége 72 óra. 

A jelenleg őrvényben levő lista szerint Románia azon országok között szerepel, amelyekre érvényes a fenti 

intézkedés. A listát 15 naponként frissítik, és 7 naoppal az érvénybe lépése előtt közzéteszik a spanyol 

egészségügyi minisztérium honlapján. 

A Román Külügyi Minisztőrium emlékezteti az utazókat, hogy a Spanyolországba való utazás előtt minden 

beutazónak szükséges kitöltenie egy formanyomtatványt (Formulario de Control Sanitario), amelyet az országba 
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történő belépéskor az egészségügyi ellenőrzés során kell bemutatni. A nyomtatvány megtalálható az alábbi 

elérhetőségeken: a https://spth.gob.es/ honlapon vagy a SPAIN TRAVEL HEALTH – SpTH applikáción keresztül 

- A nyomtatványt minden utasnak ki kkell töltenie. Az utas felelős az adatok valódiságárért. Kiskorú vagy 

döntésképtelen személy esetén a kísérő tölti ki a nyomtatványt, és ő felel az adatok valódiságárért. 

- Elektronikus úton történő kitöltés esetén a beutazó az általa megadott elektronikus elérhetőségre egy QR-

kódot fog kapni, amelyet az országba történő belépéskor kell bemutatni (kinyomtatva vagy digitális 

formában), meggyorsítva ezáltal a belépést. FIGYELEM! az egészségi állapotra vonatkozó kérdéseket legtöbb 

2 nappal  az utazás előtt kell kitölteni). 

További információért látogassa meg a https://spth.gob.es/faq honlapot. 

Az országba való beutazást 

követően karanténba kell 

vonulni? Mennyi időre? 

NEM 

Kötelező úti okmányok? IGEN 

A spanyol hatóségok bejelentették, hogy 2020 november 23-ától új intézkedések lépnek életbe az országba való 

beutazás feltételit illetően. 

Ezek szerint 2020 november 23-ától kezdődően azok a személyek akik magas fertőzöttségi zónából érkeznek 

Sapnyolországba, negatív molekuláriris (PCR) teszttel kell rendelkezzenek. A teszt érvényessége 72 óra. 

2020 december 10-től érvényes intézkedés szerint, a spanyol hatóságok által elfogadott tesztek, amelyekkel 

eleget lehet tenni a fenti kötelezettségnek: PCR (RT-PCR) teszt, TMA (Transcription-Mediated Amplification) 
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teszt, illetve ezzel egyenértékű, molekuláris technológián alapuló teszt. 

A jelenleg őrvényben levő lista szerint Románia azon országok között szerepel, amelyekre érvényes a fenti 

intézkedés. A listát 15 naponként frissítik, és 7 naoppal az érvénybe lépése előtt közzéteszik a spanyol 

egészségügyi minisztérium honlapján. 

- 2020 július 1-jétől az országba légi úton történő beutazáskor minden beutazónak (nemzetiségtől és kortól 

függetlenül) szükséges kitöltenie egy formanyomtatványt (Formulario de Control Sanitario), amelyet az 

országba történő belépéskor az egészségügyi ellenőrzés során kell bemutatni. A nyomtatvány megtalálható 

az alábbi elérhetőségeken: a https://spth.gob.es/ honlapon vagy a SPAIN TRAVEL HEALTH – SpTH 

applikáción keresztül. 2020 július 1 – 31 között a nyotatványt papír a lapon is ki lehetett tölteni a repülőgép 

fedélzetén, 2020 augusztus 1-jétől ez csak elktronikus formában lehetséges. 

- A nyomtatványt minden utasnak ki kkell töltenie. Az utas felelős az adatok valódiságárért. Kiskorú vagy 

döntésképtelen személy esetén a kísérő tölti ki a nyomtatványt, és ő felel az adatok valódiságárért. 

- Elektronikus úton történő kitöltés esetén a beutazó az általa megadott elektronikus elérhetőségre egy QR-

kódot fog kapni, amelyet az országba történő belépéskor kell bemutatni (kinyomtatva vagy digitális 

formában), meggyorsítva ezáltal a belépést. FIGYELEM! az egészségi állapotra vonatkozó kérdéseket legtöbb 

2 nappal  az utazás előtt kell kitölteni). 

További információért látogassa meg a https://spth.gob.es/faq honlapot. 

Lehetséges az országból a 

Romániába való utazás? 

- IGEN 
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Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

- IGEN 

Milyen tranzit útvonalak 

használhatóak? 

- Tranzit határátkelők, szárazföldi és légi útvonalak 

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) 

- az országba légi úton vagy tengeri útvonalon történő beutazáskor minden beutazónak szükséges kitöltenie 

egy formanyomtatványt (Formulario de Control Sanitario), amelyet az országba történő belépéskor az egészségügyi 

ellenőrzés során kell bemutatni. A nyomtatvány megtalálható az alábbi elérhetőségeken: a https://spth.gob.es/ 

honlapon vagy a SPAIN TRAVEL HEALTH – SpTH applikáción keresztül.. 

- További információért látogassa meg a https://spth.gob.es/faq honlapot. 

Mely oldalakon találhatóak 

további hiteles információk az 

utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

https://www.mae.ro/travel-conditions/3747 

https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2209-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-08-

01-2021/file 

Hotărârea nr. 2 / 08.01.2021 a Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă  

 https://reopen.europa.eu/  

https://www.politiadefrontiera.ro/ 

Általános intézkedések  

https://www.mae.ro/travel-conditions/3747
https://reopen.europa.eu/
https://www.politiadefrontiera.ro/


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

 

 
 

 

 

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő 

korlátozások? 

Spanyolországban szükségállapotot hirdettek ki 2020 október 23-ától kezdődően, 15 napra. 

Elrendelt intézkedések: 

- a közlekedés korlátozása 23:00 és 06:00 óra között (1 óra különbség lehetséges a különbözőő tartományok 

közöött, erről helyi szinten döntenek). A Kanári szigetek kivételt képez, itt kedvezőek a járványügyi adatok 

(kevesebb mint 100 eset 100.000 lakosra). 

- a társas össejövetelek maximális létszáma 6 fő, egész Spanyolország területén 

- a régiók saját jogkörben dönthetenek a régió lezárásáról vagy a ki-és beutazás korlátozásáról 

 

REGIONÁLIS INTÉZKEDÉSEK: 

- mivel a szabályozás/ korlátozások régiónként különböznek, javasoljuk. hogy utazás előtt informálódjanak a 

területi Konzulátusoknál ill. a helyi hatóságok honlapján 

- 2020. október 26-tól kijárási tilalom van érvényben 00:00 és 06:00 óra között 

- a Madrid régióra vonatkozó szbályok megtalálhatók:  

https://comunidadmadrid.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=.... 

Melyek az érvényben lévő 

lazítások? 

----- 

Gazdasági intézkedések A gazdasági krízis enyhítésére a vezélyeztetett kategóriák számára a következő intézkedéseket hozták: a jövedelem 

nélkül maradt személyek hitelt igényelhetnek lakbér fizetésére, a munka nélköl maradt otthoni gondozásban 
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dolgozóknak segély biztosítása, az idénymunkások számára segély biztosítása. 

A spanyol kormány intézkedései: 

- rövidítatt munkaprogram, ahol nem lehetséges a távmunka 

- a távmunka segítése (teletrabajo); 

- a COVID 19 megbetegedéseket szakmai megbetegdésként sorolják be, valamint  a karantén időszakot 

munkabaleset következtében időszakos munkaképtelenségnek, így lehetséges az alkalmazottaknak nagyobb 

összegű juttatást biztosítani 

- ERTE (technikai munkanélküliség) biztosítása, ennek ideja alatt a munkavállaló munkanélküli segélyt kap anékül, 

hogy figyelembe vennék a szolgálati idejét (azt később felhasználhatja a helyzet normalizálódása után) 

- szabadfoglakozásúak (autónomos) számára: a krízis idejére a tevékenység felfüggesztési eljárásának elősegítése 

(ez nem érinti az esetleges későbbi felfüggesztési eljárást) 

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

