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SVÁJC 

Közlekedési feltételek és lehetőségek: 

 

SVÁJC TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ KORLÁTOZÁSOK: 

VÉSZHELYZET:  A 2020. április 8-i kormány ülésén a szövetségi végrehajtó úgy 

határozott, hogy 2020. április 26-ig meghosszabbítja a „rendkívüli államot” a Svájci 

Államszövetség területén. 

A schengeni megállapodás rendelkezéseit felfüggesztik, és ellenőrzéseket vezetnek 

be minden határátkelőhelyen. Így a svájci határrendészet csak a következő 

személykategóriák számára engedélyezi Svájcba való belépést: 

 Svájci állampolgárok;  

 személyek, akik érvényes svájci tartózkodási engedéllyel vagy határokon 

átnyúló ingázókra vonatkozó G típusú engedéllyel rendelkeznek; 

 olyan személyek, akik bizonyítják Svájcba érkezéskor, hogy tartózkodási 

engedélyük van; 

 Az EU és az EGT ( Európai Gazdasági Térség) állampolgárai üzleti célokra 

utaznak Svájcba; 

Fontos: Ha a svájci munkáltatóval már aláírt egy érvényes munkaszerződést, mielőtt 

Svájcba utazna, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a munkáltatóval, hogy megerősítést 

kapjon, hogy az a jövedelemszerző tevékenység, amelyre a szerződést aláíródott, a 

Szövetségi Tanács (svájci kormány) ajánlásainak megfelelelő. 

 

2020. március 25. után kiadott, az egészségügyi szakembereknek vagy sürgős 

„hivatalos látogatás céljából” kiadott schengeni („C” típusú) vízum birtokosa: 

 a foglalkoztatás vagy a családegyesítés céljából kiállított nemzeti ("D" típusú) 

vízummal rendelkezők; 

 abszolút sürgős helyzetben lévő személyek. 

  

/ A szárazföldi határokra vonatkozó szabályozások a légi határokra is vonatkoznak. 
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/ A svájci vasúti közlekedés nem fogja átlépni a svájci nemzeti határt. 

/ A veszélyeztetett országokból vagy régiókból származó légi szállítást a későbbi 

fejlemények függvényében fel lehet függeszteni. 

/ A Swiss Air 2020. március 23-tól törölte a Románia összeköttetésben lévő összes 

járatot. 

 

Új belépési feltételek a román sofőrök számára Svájcból Franciaországból és 

Németországból 

 Március 26-tól kezdve a francia és a németországi svájci határállomásokon a 

szövetségi határrendőrség a román sofőröknek csak egy pontosan 

meghatározott ütemterv szerinti (csak a Romániába való átutazás céljából) 

átlépést engedélyez a Svájci Államszövetségbe, hogy elkerüljék a torlódásokat 

(Feldkirch határpont - határ Ausztriával). Ez az intézkedés Magyarország és 

Ausztria azon határozatának összefüggésében merül fel, hogy a közúti 

tranzitot csak bizonyos időpontokban engedélyezi nemzeti területen, valamint 

a német területen átmenő tranzit korlátozásának következtében.  

A svájci határátkelőhelyek a következő menetrend szerint nyitva állnak a román 

járművezetők számára, szigorúan Svájcon történő átutazásra: 

 A nyugati övezet 09.00–15.30 óra között, illetve a határpontok: Anières, 

Bardonnex, Brig, Chavannes-de-Bogis, Ferney-Voltaire, a Grand St-Bernhard 

alagút, Gondó, La Cure, Le Brassus, Le Châtelard, Meyrin, Moillesulaz , Perly, 

St. Gingolph, Thônex-Vallard és Vallorbe. 

 Központi terület 11.00 és 17.30 óra között, határvonalak: Boncourt Delle 

autópálya, Goumois és Le Col France. 

 Az északi övezet 11.30 és 18.00 óra között, illetve határpontok: I. llschwil, 

Bázel / Weil autópálya, Basla, Burgfelderstrasse, Freiburgerstrasse, 

Grenzacherstrasse, Hiltalingerstrasse, Kleinlützel, Koblenz, Laufenburg Ost, 

Lysbüchel, Neumühhe R, és Stein Bad-Säckingen 

 Északkeleti terület 12.00 és 18.00 óra között, határpontok: Au, Diepoldsau, 

Schaanwald, St. Margrethen. 
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További információk a következő linken találhatók:  

https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/teaser-startseite/brennpunkt-

teaser/coronavirus/liste-geoeffnete-grenzuebergaenge.html  
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