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SPANYOLORSZÁG 

Covid-19 közlekedési és tranzit információk 

Frissítés dátuma: 2020. április 30. 

 

KORLÁTOZÁSOK AZ ORSZÁGBA VALÓ BELÉPÉS KAPCSÁN:  

 A spanyol kormány, a EU ajánlásait követve, május 15-ig meghosszabította a 
harmadik országokból az EU-ba és a schengeni országokba történő nem sürgős 
beutazásokat, a Covid 19 vírus terjedésének elkerülése érdekében. 

 A szárazföldi határátkelők zárva vannak. 2020. május 10-ig érvényben marad a  
Portugáliával és Franciaországgal közös határátkelők ellenőrzésére vonatkozó 
rendelet 

 A spanyol kormány belügyminisztériumi rendeletben március 23-tól hatályos 
módon elrendelte a spanyol repülőtereken és a kikötőkben is a belépés 
korlátozását. Az országba való belépés csak spanyol állampolgároknak, 
spanyol lakosoknak vagy határon átnyuló munkásoknak, árúszállítóknak és 
dokumentumokkal alátámasztott vis major esetekben engedélyezett. A fenti 
intézkedések nem befolyásolják a Spanyolországból való kiutazást. 

 

Újabb 14 nappal meghosszabbítják április 28-tól (keddtől) a Románia és 

Spanyolország közötti nemzetközi repülőjáratok felfüggesztését.  

 

 

 KORLÁTOZÁSOK AZ ORSZÁGBA VALÓ BELÉPÉS KAPCSÁN: 

 A szárazföldi határátkelők zárva vannak. Április 25-ig érvényben marad a  
Portugáliával és Franciaországgal közös határátkelők ellenőrzésére vonatkozó 
rendelet 

 A spanyol kormány úgy határozott, hogy március 17-én, 00.00-kor újból 
bevezeti az ellenőrzést a szárazföldi határátkelőhelyeken. A belépés csak 
spanyol állampolgárok, lakosok vagy határon átnyúló munkavállalók számára, 
valamint áruk szállítása és dokumentumokkal alátamasztott vis maior 
esetekben engedélyezett . Ezek az intézkedések nem érintik a spanyol állam 
területéről való kilépést.  

 A spanyol kormány belügyminisztériumi rendeletben március 23-tól hatályos 
módon elrendelte a spanyol repülőtereken és a kikötőkben is a belépés 
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korlátozását. Ennek értelmében Spanyolország területére immár légi és 
tengeri úton is csak azok léphetnek be, akik vagy spanyol állampolgárok vagy 
az országban rezidensek; más EU-s országok vagy az EGT országok rezidens 
polgárai akik saját lakóhelyük szerinti országba térnek vissza;  egy EU-s ország 
által kiállított hosszútávú vizum tulajdonosai akik saját lakóhelyük szerinti 
országba térnek vissza;  határokon átnyúló munkavállalók; orvosi személyzet 
vagy akik idős emberek gondoznak; munkavállalók az áruszállítás területén; 
diplomáciai személyzet; dokumentumokkal alátámasztott vis maior esetek. A 
repülőtérre való belépés legfeljebb 90 perccel a repülési idő előtt lehetséges.  

! A 8-as számú katonai rendelet értelmében, április 14-től kezdődően Románia 
újabb 14 nappal hosszabítja meg a repülőjáratok felfüggesztését Romániából 
Spanyolországba és a Spanyolországból Romániába 

 A ceutai és melillai szárazföldi határpontok március 23-tól ideiglenesen 
bezáródtak. 

További információkat az alábbi elérhetőségeken javasoljuk megtekinteni, 

konzultálni az utazás megkezdése előtt:    

- Romániai külügyminisztérium általános ügyfélszolgálata: 

o http://www.mae.ro/node/51759 

o Telefon: +4021.320.20.20 

o COVID 19 vírussal kapcsolatos tájékoztató 

https://www.mae.ro/node/51917 

- Spanyolországban működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o https://madrid.mae.ro/ 

o Telefon: +34 669.362.202; +34 649 656 032 

- További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita 

Megye Tanácsa munkaközösségéhez, a Borboly Csaba elnök úr honlapján 

található elérhetőségeken: 

o https://www.borbolycsaba.ro/ 

 

Források:  

http://www.mae.ro/node/51930  

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