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- A 24-es számú romániai katonai rendelet értelmében május 15-től újabb 14 napra 

hosszabbították meg a Belgiumba és Belgiumból induló repjáratok felfüggesztését. 

- A 10-es számú romániai katonai rendelet értelmében május 2-tól újabb 13 napra, 

május 14-ig meghosszabbítják a Belgiumba és Belgiumból utazó repjáratok 

felfüggesztését.  

- Április 18-tól 14 napig fel van függesztve minden repülőjárat Romániából 

Belgiumba és Belgiumból Romániába, a romániai 9.számú katonai kormányrendelet 

értelmében. 

- Az alábbi rendelkezések május 3-ig vannak érvényben. 

- Belgiumba való utazási korlátozások kivételei: 

 Munkahelyi célból szükséges utazás 

 Orvosi kezelés céljából 

 Orvosi ellátás nyújtás vagy idősgondozás, illetve rászoruló személyek 

gondozása 

 Élettárshoz való utazás, amennyiben nem laknak együtt 

 Jegyzői, jogi ügyintézések 

 Állatgondozás 

 Szülői teendők  

 Hazautazás 

 Temetés, polgári- vagy egyházi esküvő 

o A fentiekben említett kivételek esetében az alábbi feltételek szükségesek a 

határátlépéshez/beutazáshoz: 

 Hosszú távú lakcím bizonylattal rendelkezzenek vagy belga 

állampolgársággal rendelkezzenek 

 Személyi igazolvány (személyi kártya, útlevél stb) 

 Igazoló dokumentum/akta, amely bizonyítja az utazás célját, 

szükségességét (pl. munkahelyi bizonyítvány, orvosi papirok stb.) 
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- Belgiumba való utazás: 

o Elv: Belga állampolgárok, hosszú távú ottartozkodási engedéllyel rendelkezők 

vagy belga lakcímmel rendelkezők mehetnek Belgiumba. 

o Amennyiben igazolva van az utazás szükségessége (idősgondozás, szülői 

státusz, temetés, esküvő stb.), nem kötelező a karantén. 

o Belgiumba való érkezés esetében a személyek, minden helyzetet külön kell 

értékeljenek és az alábbi elérhetőségen részletezett feltételekről 

tájékozodjon: 

https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/venir_en_belgique/travailler_en_b

elgique 

- A korábbi szezon munkásokra vonatkozó beutazási korlátozást májusban 

felengedték és az alábbiak szerint lehetséges a Belgiumba való utazás: 

o Munkavállalás és szezon munka végzése érdekében tett utazás 

engedélyezett. Az utasok az alábbiakat kell felmutassák: 

 Munkáltatói igazolás vagy hasolnó dokumentum ami igazolja a 

beutazás célját. 

 Személyi igazolvány/Útlevél 

 Munkáltató által kitöltött és aláírt formanyomtatvány, amely ezen a 

linken érhető el:  

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Certificatene

edtocrosstheborder.pdf  

- Amennyiben az utazás célját nem a fenti kivételek (nem szükséges utazás) alapozzák, 

2 feltétel van: 

o A személy, illetve annak gépkocsivezetője 14 napi otthoni elkülönítésben kell 

maradjon 

o Ezek a személyek kötelezően csak otthon végezhetik a munkát 

- Tömegközlekedés továbbra is működik, viszont szükséges betartani a 1,5 m 

távolságot, illetve kötelező a maszk viselése 12 évnél idősebb személyeknek. 

- Egy autóban max 2 személy utazhat (beleértve a gépkocsivezetőt is) 

- Belgiumban való átutazás (tranzit) szabályozások: 

o Azok a szeméyek akiknek a lakcímük nem Belgiumba van bejegyezve, 

átutazhatnak az országon az alábbi feltételek betartásával: 

 1,5 m távolság betartása, illetve maszkok kötelező használata 12 évnél 

idősebb személyeknek. 

https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/venir_en_belgique/travailler_en_belgique
https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/venir_en_belgique/travailler_en_belgique
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Certificateneedtocrosstheborder.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Certificateneedtocrosstheborder.pdf
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 Általános szabály, hogy a gépkocsik és buszok nem szabad 

megálljanak a belga területen. 

 Vonattal való átutazás és a csatlakozások lehető legkissebb 

időközönként engedélyezett 

 Határátkelőknél, illetve hatósági ellenőrzés esetében az utasok 

szükséges felmutassák a személyi igazolványt, illetve dokumentumot/-

kat amelyek az átutazás szükségességét bizonyítják. 

- 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 

- Olaszországban működő nagykövetségek, konzulátusok elérhetőségei 

o http://roma.mae.ro  

o Telefon: 0040/21.431.2059  

- További, kiemelt esetenkénti irányadásért, tanácsokért forduljanak Hargita 

Megye Tanácsa munkaközösségéhez, illetve Borboly Csaba elnök úr honlapján 

található elérhetőségeken: 

o https://www.borbolycsaba.ro/ 
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