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Ország: Franciaország Utolsó frissítés: 2022.02.04. 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Országba való belépés 

feltételei 

- Csak a QR-kódot tartalmazó, a kibocsátó ország nyelvén és angol nyelven bemutatott 

igazolványt fogadják el a hatóságok, oltást igazoló, a betegséget vagy az RT-PCR teszt 

negatív eredményét igazoló bizonyítványként. 

- Figyelem! 2022 január 30-tól kezdődően, annak érdekében hogy az oltást teljesnek 

lehessen tekinteni, azok a személyek akik betöltötték 18. életévüket és be szeretnének 

lépni Franciaország területére egy kiegészítő vakcinát kell kapjanak (ARN  mesager) 

legkésőbb 9 hónappal az utolsó dózis beadása után. 

- Így ettől az időponttól, a francia területre történő belépéskor a következő intézkedéseket 

alkalmazzák az európai országokból érkező személyek számára a határ újranyitási 

stratégiája szerint. 

(https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/reouverture_des_frontieres_a_partir_du_9_juin

_cle0ee21b.pdf) 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/reouverture_des_frontieres_a_partir_du_9_juin_cle0ee21b.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/reouverture_des_frontieres_a_partir_du_9_juin_cle0ee21b.pdf
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  - Azok számára, akiket teljesen beoltottak egy, az EU által engedélyezett vakcinával, nincs 

szükségük tesztre. Az immunizálás igazolása akkor érvényes, ha legalább 7 nap telt el a két 

dózisú vakcinákkal (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) végzett második adag oltás után, 28 nap 

az egy dózisú vakcinával való oltás után (Johnson & Johnson,) és 7 nap az oltás beadása 

után, azon személyek esetében, akik Covid-19 fertőzésen estek át, és akiknek egyetlen 

dózisra van szükségük Franciaországban. 

 - A be nem oltott személyeknek a beszálláskor/a határátkelésnél fel kell mutatniuk a COVID-19 

PCR teszt negatív eredményét vagy egy antigén teszt negatív eredményét, amelyet 

legfeljebb 24 órával az indulás előtt végeztek, vagy egy igazolást a Covid-19 fertőzésből való 

gyógyulásról, amely legalább 11 napos és legfeljebb 6 hónapos fertőzést mutat. 

- A franciaországi hatóságok az összesített előfordulási arány függvényében négy színben 

osztályozták az országokat, és amelyek listáit frissítik és közzéteszik a következő linken 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements 

- A vörös jelzésű országokból érkező oltott személyek beléphetnek Franciaországba az oltási 

igazolásuk felmutatása által, és saját felelősségükre nyilatkozniuk kell arról, hogy nem 

mutatnak koronavírus-fertőzés tüneteket, és nem lépett kapcsolatba fertőzött személlyel. 

- Franciaországba beléphetnek azok a francia állampolgárok és családjaik, európai polgárok 

és családjaik, akik lakóhellyel rendelkeznek Franciaországban, vagy akik Franciaországon 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
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átutaznak a lakóhelyük fele. 

- A vörös jelzésű országokból érkező oltatlan személyek csak nyomós okkal léphetnek be 

Franciaországba:https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-

de-utazás-utazás 

- Ezenkívül az utasok 48 óránál nem régebbi negatív PCR- vagy antigéntesztet kell 

bemutatniuk a személyszállító cégeknek és a határhatóságoknak, és érkezéskor kötelező 

antigénvizsgálatnak vethetik alá őket. Kivételt képeznek a repülőtéri tranzit utasai, akiknél a 

végső célország nem kér tesztet. A 12 év alatti gyermekek mentesülnek a vizsgálat alól. Az 

utasok Franciaországba érkezésük után 10 napra karanténba kerülnek, kivéve a repülőtéri 

tranzitban tartózkodó személyeket. 

- Az utasok továbbá fel kell mutassák a lakóhely címét igazoló dokumentumot, vagy a 

karanténba helyezés helyét, vagy egy dokumentumot, amely igazolja, hogy repülőtéri 

tranzitban vannak. 

- Az egyetlen elfogadott antigén teszt az, amely lehetővé teszi a SARS-CoV2 N fehérje 

kimutatását. 

- A zöld országokból érkező oltottak esetében nincs szükség negatív PCR-teszt eredmény 

felmutatására. A be nem oltott személyeknek PCR-tesztet vagy antigéntesztet kell 

végezniük legkésőbb az indulás előtt 72 órával. 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-utazás-utazás
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-utazás-utazás
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- A belépőknek továbbá becsületbeli nyilatkozattal kell igazolniuk, hogy nem rendelkeznek 

koronavírus tünetekkel, a belépést megelőző két hétben nem érintkeztek koronavírusos 

beteggel, vállalják belépéskor virológiai teszt elvégzését, valamint hét napig önkéntes házi 

karanténban maradnak, majd utána egy második PCR-tesztet végeztetnek.   

- 12 éven aluliaktól tesztet nem, de a nyilatkozatot kérnek. A nyilatkozat a következő oldalon 

érhető el: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-

deplacement-et-de-voyage 

- A fenti intézkedés minden utazási módra érvényes: légi, vízi, vasúti, szárazföldi.  

- A fenti intézkedések a tranzitáló személyekre is érvényesek, kivéve a repülőtéren átszálló 

utasokat, akiknek a végső célországban nem szükséges felmutatniuk egy negatív teszt 

eredményét. 

-  Induláskor és érkezéskor mind a Paris Aéroport, mind a légitársaságok hőmérsékletmérő 

eszközöket vezettek be a SARS-CoV-2 vírus terjedésének korlátozása érdekében. 

-  Induláskor a légitársaságok megmérhetik az utasok hőmérsékletét. A 38°C feletti 

hőmérsékletet mutató utasoknak megtagadhatják a beszállást. 

- Érkezéskor a Paris Aéroport reptéren hőkamerák ellenőrzik az utasok testhőmérsékletét. Ha 

az automatikusan mért hőmérséklet egy személy esetében meghaladja a 38°C-ot, az 

érintettet újabb ellenőrzéseken eshet át. Abban az esetben, ha ennek a további 

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
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ellenőrzésnek az eredményeként a 38°C feletti érték fennmarad, az utas orvosi konzultáción 

esik át, amelynek során az orvos PCR-molekuláris vizsgálatot javasolhat a SARS-CoV-2 

vírusfertőzésre, ha szükséges. 

- Kérdések esetén a következő zöld számot lehet hívni: 0800 130000 

Negatív PCR teszt 

felmutatására vonatkozó 

szabályozások 

Országba való belépés feltételei; 

- 2021 decemberétől az egészségügyi igazolvány érvényességének feltétele egy emlékeztető 

oltás (a harmadik adag a Pfizer, Moderna, AstraZeneca oltásoknál) a 65 év feletti 

felnőtteknél és egy emlékeztető adag(második) a Johnson&Johnson  vakcinával 

beoltottaknál, életkortól függetlenül. 

- 2022 január 15-től az egészségügyi igazolvány érvényességét a 18-65 év közöttiek számára 

a Covid-19 elleni emlékeztető oltás határozza meg az alábbiak szerint: 

- 7 nappal a Johnson&Johnson  vakcina második adagja után; 

- 7 nappal a harmadik adag beadása után a Pfizer, Moderna, AstraZeneca vakcinék esetében;  

- 7 nappal a második adag beadása után a Covid-19 vírussal korában fertőzött személyek 

esetében (ezt az intézkedést Franciaország alkalmazza azokra a személyekre akik át estek a 

betegségen és akiknek a 180 nap lejárt a fertőzés után, január 15-ig ebben az évben 

esetűkben egyetlen adag vakcina volt érvényes). 
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BELSŐ INTÉZKEDÉSEK: 

2022. január 24-től minden 16. életévét betöltött személy számára bizonyos helyekre való 

bejutáshoz (lásd alább) az „egészségügyi igazolvány” „oltási bérletté” alakul át, így vagy a teljes 

védőoltást, vagy az egészségügyi tanúsítványt,( a PCR-tesztet vagy a 24 órával korábban elvégzett 

negatív antigént már nem fogadják el.) 

Az oltási bérlet alapján a következő helyek engedélyezettek: előadótermek, vidámparkok, 

koncerttermek, fesztiválok, edzőtermek, játéktermek, könyvtárak, mozik, éttermek/kávézók 

(beleértve a teraszokat is), vásárok, kórházak (kivéve vészhelyzeteket), néhány nagy 

bevásárlóközpont (a prefektúra döntése alapján), távolsági utazások interregionális 

tömegközlekedéssel (légi, közúti, tengeri), egyes szálláshelyek, mint pl.: kemping vagy üdülőklubok, 

szállodák étterem, bár, uszoda vagy előadóterem stb. Az egészségügyi igazolvány (akár a teljes 

oltási ütemterv, akár az egészségügyi bizonyítvány, vagy a legkésőbb 24 órával korábban elvégzett 

PCR vagy negatív antigén teszt) továbbra is érvényes a 12-15 éves korosztály számára, a fent 

említett helyszínekre való belépéshez. 
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Karanténra vonatkozó 

kötelezettségek 

- Franciaországba beutazhatnak francia állampolgárok és családtagjaik, azon európai 

állampolgárok és családtagjaik, akiknek állandó lakóhelye Franciaországban van, vagy 

Franciaországon át az Európai Térség egyik országának fő lakóhelyébe utaznak, vagy az 

állampolgárságuk szerinti országba utaznak. 

- A be nem oltott személyeket Franciaországba érve 10 napos karanténba helyezik (a 

hivatalos szervek ellenőrzik), kivéve a repülőtéri tranzitban lévő személyeket. 

Kivételek a 

karanténkötelezettség és 

a negatív PCR teszt 

felmutatása alól 

- Kivételt képeznek az áruszállítók, a határmenti térségben lakók és dolgozók (30 km-es 

körzetben 24 óránál rövidebb utazás esetében). 

- 12 éven aluliaktól tesztet nem, de a nyilatkozatot kérnek. 

Hasznos oldalak - http://www.mae.ro/node/51880  

-  https://www.mae.ro/travel-conditions/3698 

- https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15318 

 

http://www.mae.ro/node/51880
https://www.mae.ro/travel-conditions/3698
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15318

