
  
 

  

 

Ország:  Németország Utolsó frissítés: 2021.07.16. 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Országba való belépés feltételei, kivételek  A Németországba történő belépés nyilvántartásba vételének kötelezettsége minden 

olyan személyre vonatkozik, aki a német területre történő belépést megelőző utolsó 10 

napban kockázati területeken tartózkodott. 

 Ennek érdekében az utazók ki kell töltsenek online minden kért adatot, valamint fel kell 

töltsenek a rendszerbe minden igazoló dokumentumot ami a teszteléssel, oltással, vagy a 

gyógyulással kapcsolatos, amire igazolást kapnak, pdf formátumban. Az igazolás elérhető 

kell legyen és bemutatható, vagy átadható a hatóság, vagy a szállíttó cég kérésére, 

ellenkező esetben nem engedélyezik az utazást. Az egész procedúra elérhető román 

nyelven is, a  www.einreiseanmeldung.de portálon keresztül. 

Azok a személyek, akik nem tudnak a fent leírt módon regisztrálni, egy helyettesítő 

nyomtatványt kell kitöltsenek, aminek az angol nyelvű változata letölthető az alábbi 

linken: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Cor

onavirus/Infoblatt/2020-11-06_Ersatzmitteilung_engl.pdf.    

Ha a helyettesítő nyomtatványt nem kéri sem a hatóság sem a szállítási cég, akkor az 

http://www.einreiseanmeldung.de/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/2020-11-06_Ersatzmitteilung_engl.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/2020-11-06_Ersatzmitteilung_engl.pdf


  
 

  

utazónak kötelessége digitálisan regisztrálnia rögtön Németországba lépéskor, vagy 

postáznia a nyomtatványt a következő címre: Deutsche Post E-POST Solutions GmbH , 69990 

Mannheim.  

Negatív PCR teszt felmutatására vonatkozó 

szabályozások 

A tesztelés, oltás, vagy gyógyulás igazolásának kötelezettsége érvényes minden olyan  

hatodik életévét betöltött személyre, aki a német földre lép az 1 –es vagy 2-es speciális 

kockázatú besorolással rendelkező területekről, valamint mindazoknak, akik légi úton 

érkeznek (függetlenül attól, hogy milyen területről!) Amennyiben egy szállíttási társaság 

szolgáltatásait használjuk, ennak kötelessége ellenőrizni a bizonylatot a beszállás előtt . 

Azon személyek esetében, akik az 1 –es vagy 2-es speciális kockázatú besorolással 

rendelkező területekről érkeznek, a teszt vagy az oltási bizonylat nem elégséges, kötelező 

egy negatív eredményű,  SARS-CoV-2 vírusra érvényes bizonylat.  

Azok a személyek, akik a 3-as besorolású veszélyességi zónából érkeznek (abban az 

esetben, ha nem légi úton) fel kell töltsék online a tesztre, oltásra, vagy gyógyulásra 

vonatkozó bizonylatot, legkésőbb 48 órával a német területre való belépés után-ebben 

az időszakban kötelező az elkülönítés. 

Az oltási bizonylat csak abban az esetben érvényes , ha eltelt legkevesebb 14 nap az 

utolsó dózis beadásától, az EU szintjén elfogadott valamelyik oltóanyagból.  

A SARS-CoV-2 vírussal való előző fertőzöttséget, beleértve a gyógyulást is,  egy 

laborvizsgálattal igazolható, amely legkevesebb 28 nappal, de nem több mint 6 hónappal 



  
 

  

korábban készült.  

Továbbá megengedett egy SARS-CoV-2 vírussal való előző fertőzöttséget igazoló 

bizonylat, valamint az EU szintjén elfogadott valamelyik oltóanyagból való első oltásról 

szóló bizonylat  egyidejű bemutatása.  

A negatív teszt igazolása a SARS-CoV-2 vírusra  vonatkozó negatív teszt bemutatása által 

történik. Elfogadhatóak a PCR típusú tesztek (melyek nem régebbiek, mint 72 óra), 

valamint az antigénteszt( melynek érvényessége 48 óra, vagy 24 óra az 1-es kategóriájú 

veszélyességi zónából), a Robert Koch Intézet által elfogadott kritériumok alapján. Ezek  a 

bizonylatok lehetnek nyomtatott formában, vagy elektronikusan , német angol, francia, 

olasz, vagy spanyol nyelven. 

 

Karaténra vonatkozó kötelezettségek Az önelszigetelődés /karantén kötelezettség alkalmazása , néhány kivétellel, azokra a 

személyekre vonatkozik, melyek a veszélyességi zónából érkeznek. 

Az önelszigetelődés ideje alatt nem engedélyezett a lakhely elhagyása, vagy látogatók 

fogadása. A szabályok megszegését pénzbírsággal büntetik. Az önelszigetelődési periódus 

10 nap a 2-es és 3-as veszélyességi zónákból érkezőknek, valamint 14 nap az 1-es 

kategóriájuaknak. 

Az önelszigetelődés előzőleg felfüggeszthető, de csak abban az esetben, ha a tesztről 

oltásról, gyógyulásról való bizonylat fel van töltve a digitális bejegyzést rögzítő 



  
 

  

rendszerbe. (www.einreiseanmeldung.de). 

Azok a személyek, akik a 2-es veszélyességi zónából érkeznek elvégezhetik azt a tesztet, 

amely lehetővé teszi, hogy felfüggesszék a karanténkötelezettséget legalább 5 nappal az 

országba lépés után. A bizonylatot fel kell tölteni elektronikusan. Az 1.-es  kategóriás 

speciális kockázatú zónából érkező személyek esetében nincs lehetőség előzetes 

felfüggesztésre.  

Kivételek a karanténkötelezettség és a 

negatív PCR teszt felmutatása alól 

Rendszerint nem engedélyezett a belépés Németországba az 1-es számú veszélyességi 

zónából. A belépési korlátozás intézkedése alól a következő kivételek elfogadottak: azok   

a személyek, akik kizárólag egy német repülőtér tranzitterületének felhasználása után 

folytatják az utazás egy más államba, ahova belépési engedélyük van,  német 

állampolgárok és családtagjaik, lakóhellyel vagy letelepedési engedéllyel rendelkező 

személyek, áruszállítók, orvosi személyzet, umanitárius vagy sürgösségi orvosi inditékkal 

rendelkező személyek, a NAEŰ vagy az ENSZ megbízásából utazó személyek, ás a 

munkavállalók, akiket szükségesnek tartanak a vállalatok működésének fenntartásához a 

rendszerközpontú iparágakban.  

A "különleges kockázatú területekről" (1. kategória) a Németországi Szövetségi 

Köztársaságba történő rendszeres nemzetközi személyszállítás szünetel azon személyek 

kategóriái esetében, amelyek nem tartoznak a fenti kivételek körébe. Kivételesen,  a 

szállítók  csak olyan személyeket engehetnek beszállni, akik a fenti kivételek körébe 

http://www.einreiseanmeldung.de/


  
 

  

tartoznak, és megfelelnek a német hatóságok által előírt feltételeknek. Vigyázat! A 

legtöbb járatot  a cégek törölték. 

 Megengedett néhány kivétel a belépési nyilvántartásba vétel és a önelszigetelség alól: 

azok a személyek, akik tartózkodási idő nélkül léptek át egy kockázati területen, akik  

átutazóban vannak, vagy akik belépnek és el is hagyják Németország területét 24 órán 

belül; áruszállíttók; személyek, akik 72 óráig terjedő családi látogatást tesznek (I. Fokú 

rokonság vagy más lakhelyű férj/ feleség); vezető tisztségviselők, akik kevesebb mint 72 

órán át maradnak német területen. 

Ugyanakkor mentesülnek az önálló elszigetelési kötelezettség alól (de nem a belépési 

nyilvántartási kötelezettség alól!) azok a személyek, akiknek van bizonylatuk negatív 

tesztről és  akiknek a jelenléte és konkrét aktivitása szükséges  az orvosi területen, 

közrend és biztonság, diplomáciai és konzuli kapcsolatok, az EU és a nemzetközi 

szervezetek működése; akik sürgős humanitárius vagy orvosi indítékokkal rendelkeznek, 

amelyek szükségesek a rendszerszinten releváns iparágak vállalatainak 

funkcionalitásának fenntartásához ; akik legalább 3 hetes tevékenység megkezdésére 

érkeznek, amelyre a munkahelyi csoportokban karanténintézkedések vonatkoznak, és 

amelyet a munkáltató már bejelentett és dokumentált az illetékes helyi hatóságokkal 

kapcsolatban. 

Ezek a mentességek nem véglegesek és nem teljes körűek, és ha jó okok vannak rá, más 



  
 

  

esetekben is engedélyezhetők eltérések, a helyi egészségügyi hatóságok eseti 

beleegyezésével. 

A szárazföldi tranzit a veszélyeztetett területekről érkező személyek esetében a lehető 

legközvetlenebb elhagyását, a más emberekkel való szoros kapcsolat elkerülését és a 

különleges védelmi intézkedések betartását: társadalmi távolságtartás, higiénia, maszk 

stb. Élelmiszerek vagy üzemanyagok vásárlásához rövid megállók engedélyezettek, 

turisztikai vagy üzleti jellegűek, látogatások, szállás, szerződések megkötése stb. 

A tesztelési kötelezettségek be nem tartása, az önzáró intézkedés vagy az átszállási 

feltételek betartása esetén a német hatóságok legfeljebb 25 000 euró büntetést 

szabhatnak ki. Az egyes német államok szintjén elfogadott összes magatartási szabály, 

korlátozás és intézkedés elérhető a Szövetségi Kancellária honlapján, a nemzetközi 

forgalom több nyelvén, a következő weboldalon: 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronabundeslaender-

1745198. 

 

Hasznos oldalak  http://www.mae.ro/node/53410 

• A kockázati területekről naprakészebb információk találhatók a következő weboldalon: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu 

• Hasznos információk a szezonális mezőgazdasági munkavállalók számára 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronabundeslaender-1745198
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronabundeslaender-1745198
http://www.mae.ro/node/53410
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu


  
 

  

Németországban itt érhetők el:  

https://berlin.mae.ro/local-news/1369 

• Románia Németországi Szövetségi Köztársaságban végzett misszióinak elérhetőségei 

ezen a linken találhatók: http://www.mae.ro/romanian-missions#815 

 www.einreiseanmeldung.de  

http://www.cnas.ro/page/modalitatile-de-eliberare-i-utilizare-a-cardului-european.html 

 

 

https://berlin.mae.ro/local-news/1369
http://www.mae.ro/romanian-missions#815
http://www.einreiseanmeldung.de/
http://www.cnas.ro/page/modalitatile-de-eliberare-i-utilizare-a-cardului-european.html

