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SPANYOLORSZÁG 

Covid-19 közlekedési és tranzit információk 

Frissítés dátuma: 2020. július 15. 

 

KORLÁTOZÁSOK AZ ORSZÁGBA VALÓ BELÉPÉS KAPCSÁN:   

 NINCS, KIVÉVE AZ ALÁBB FELSOROL 2 ESETET:  
o Katalónia Regionális Kormánya 2020. július 4-én karaténállapotot 

hirdetett a Lerida tartományhoz tartozó El Segría zónára a 
koronavírussal való fertőzőttek számának megnövekedése miatt. Az 
érintett zóna a tartomány déli részén helyezkedik el, Huesca és 
Zaragoza határán és 38 várost foglal magába köztük Lleida városát is.  
Területe 1.400 km2, a lakosság száma 200.000 fő. 

o Galícia Regionális Kormánya 2020. július 6-tól karaténállapotot 
hirdetett A Mariña (Lugo) zónára a koronavírussal való fertőzőttek 
számának megnövekedése miatt. A lezárt terület Lugo tartományban 
található, Galícia Autonóm Közösségben, és a következő településeket 
foglalja magába: Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenza, 
Mondonedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro 
és Xove. Az intézkedések időtartama 5 nap, és körülbelül 70 000 lakosra 
vonatkoznak. 

AZ ORSZÁGON VALÓ ÁTUTAZÁSRA VONATKOZÓ KIVÉTELEK: nincs  

AJÁNLÁSOK A ROMÁNIÁBA ÉS ROMÁNIÁBÓL UTAZÓ ROMÁN 
ÁLLAMPOLGÁROKNAK:  

 A Belügyminisztérium Rendelete szerint Spanyolország: 
o 2020. június 21-től megnyitotta határait az európai állampolgárok előtt 
o 2020. július 1-tól megnyitotta határait Portugália és további 14, nem 

EU-s ország tekintetében 

2020. június 21. után hatályba lépett az „új normál állapotról” szóló 21/2020. Sz. 
Törvényerejű rendelet, amely a koronavírus elleni hatékony oltás vagy terápia 
bevezetésééig érvényben lesz.  

A 21/2020 Törvényerejű-rendeletben foglalt óvintézkedések:  

 Abban az esetben ha nincs lehetőség a 1,5-2 m távolság betartására KÖTELEZŐ 
A MASZK HASZNÁLAT  a közterületeken, a tömegközlekedésben, 
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személyautóban ( ha az utazó személyek nem egy háztartásbeliek). Az előírás 
megszegése 100 eurós büntetéssel jár. 

 Fertőzés esetén, mihamarabb TESZT KÉSZÍTÉSE. Az autonóm közösségek 
kötelesek adatokat szolgáltatni a vírus megfigyelésére, valamint elegendő 
számú szakembert bíztosítani, akik részt vesznek a betegség megelőzésében 
és leküzdésében, a korai diagnosztizálásban és a sürgősségi tervek 
kidolgozásában az új egészségügyi válság gyors és összehangolt kezelése 
érdekében. 

 A HIGIÉNIAI SZABÁLYOK FENNTARTÁSA a társadalmi távolság betartásával a 
munkahelyeken és a kereskedelmi egységekben. Ennek érdekében a 
munakadónak biztosítania kell:  

o a munkások számára a vízhez és a szappanhoz valamint az Egészségügyi 
Minisztérium által jóváhagyott fertőtlenítőszerekhez való hozzáférést. 

o munkacsoportokba való szervezés a 1,5-2 m távolság betartásának 
érdekében ( ha erre  nincs lehetőség, a munkáltatónak védőfelszerelést 
kell biztosítania a munkavállaló számára)  

o azok a személyek akik Covid 19 fertőzésre utaló tüneteket produkálnak 
nem jelenhetnek a munkahelyen 

 A LAKÁSOKNAK ÉS A FELÜGYELETI KÖZPONTOKNAK rendelkezniük kell egy 
Covid 19-re vonatkozó sürgősségi tervvel amely magába foglalja a lehetséges 
fertőzöttek korai beazonosítását a lakosok és a munkások valamint ezek 
kapcsolati körében. 

 A KERESKEDELMI EGYSÉGEK, HOTELEK ÉS VENDÉGLŐK:  bekell tartaniuk a 
75%-os kihasználtságra vonatkozó valamint a fertőtlenítésre vonatkozó 
előírást, különösen a bevásárló központok, parkok és utcai piacok 
tekintetében. A szállódák és a turisztikai szálláshelyek esetében a rendelet 
szövege külön kitér a közös helyiségekben, a távolság biztosítására vonatkozó 
előírásokra.   

A Spanyolországba érkező személyeknek nem kell karaténba vonulniuk de szükséges 
kitölteniük:  

 Az egészégügyi állapotukra vonatkozó kérdőívet ( ha vannak Covid 19 tünetei, 
ha kapcsolatba került fertőzőtt személlyel, ha az elmúlt 14 napban kórházban 
volt)  

 A spanyolországi tartozkodására (lakhely/tartozkodás/hotel) vonatkozó ívet és 
egy telefonszámot.  

A repülőtérre való érkezéskor minden utas esetén lázat mérnek. A 37,50 C fok fölötti 
láz esetén az utast a repülőtéren tartozkodó orvos csoporthoz irányítsák akik 
eldöntik, hogy az illető Covid 19 gyanús-e, és szükséges vagy sem PCR típusú teszt 
elvégzésé az illetőn.  

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

http://www.mae.ro/node/51930
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Frissítés ( június 23) 

Véget ért Spanyolországban a rendkívüli jogrend, a veszélyhelyzet. Június 21. 00:00-
től az országon belüli (tartományok és megyék közötti) mozgás szabaddá vált, 
valamint megnyíltak a határok az EU-tagok és a schengeni térség államai előtt. 
Kivétel ez alól Portugália, a közös határt Lisszabon kérésére csak július 1-jével nyitják 
meg. A spanyol kormány – az eddigi hírekkel ellentétben – UK állampolgárokkal 
szemben sem vezetett be rendkívüli karanténkötelezettséget.  

Az EU tagállamaként a külső határokat a spanyol kormány sem nyitotta meg 
harmadik országok előtt, erre július 1-jével kerülhet sor. A spanyolországi légi és vízi 
kikötők háromlépéses „vizsgálatot” végeznek el a külföldi állampolgárok 
belépésekor: 1) formanyomtatvány kitöltése; 2) lázmérés; 3) „szemrevételezés”.  

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

 

 

Frissítés (május 27.) 

KORLÁTOZÁSOK AZ ORSZÁGBA VALÓ BELÉPÉS KAPCSÁN:   

 Folytatódnak az ellenőrzések a szárazföldi határátkelőhelyeken, a 
repülőtereken és a kikötőkben. Május 24-én 00:00 órától az országba, 
szárazföldi, légi vagy vízi úton az alábbi kategóriákba sorolandó személyek 
léphetnek be:  

o spanyol állampolgárok;  
o spanyolországi állandó lakhellyel rendelkező személyek, akiknek 

igazolniuk kell ezt 
o más EU-s országok vagy a schengeni övezetbe tartozó országok lakói 

akik lakóhelyükre utaznak  
o határon átnyuló munkások 
o az egészségügyben dolgozó vagy idősgondozzással foglalkozó 

szakemberek;  
o a kizárólag munkával kapcsolatos okokból beutazó polgárok, ideértve 

az idénymunkásokat is, feltéve, hogy ezt a tényt dokumentumokkal 
igazolják;  

o olyan személyek akik dokumentumokkal igazolni tudják az utazásuk 
szükségességét vagy vis maior helyzetét. 

o a Spanyolországban székhellyel rendelkező diplomáciai képviseletek, 
konzuli képviseletek és nemzetközi szervek tagjaiként akkreditált 

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?spanyolorszag
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külföldi állampolgárok, hivatalos tevékenységeik végzéséhez 
kapcsolódó utazások vonatkozásában; 

o teherfuvarozók, ideértve a hajók legénységét valamint a légiforgalmi 
személyzetet, akik a kereskedelmi légi szállítási tevékenységek 
elvégzéséhez szükségesek, feltéve, hogy biztosítják az út azonnali 
folytatását. 

 Érvényben van: A spanyol kormány az EU ajánlásainak megfelelően június 15-
én, 00.00-ig meghosszabbította a harmadik országokból az Európai Unióba és 
a schengeni övezetbe tartozó országokba irányuló, nem alapvető utazásokra 
kivetett ideiglenes korlátozásokat a COVID-19 fertőzés terjedésének elkerülése 
érdekében. 

Repülőjárat:  

 Május 18-tól kezdve 30 nappal meghosszabították a repülőjáratok 
felfüggesztését Románia és Spanyolország között  

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

 

Frissítés (május 14.) 

 Május 15-től kezdve újabb 14 nappal hosszabítják meg a repülőjáratok 
felfüggesztését Románia és Spanyolország között 

 Közrendi és közegészségügyi okokból május 16-tól kezdve június 15-én éjfélig 
meghosszabították az országba való beutazás korlátozását az EU-n kivüli 
polgárok tekintetében. Kivételt képeznek azok az EU-n kivüli polgárok akik: 

 az EU-n belül van a lakóhelyük; 
 diplomáciai személyzet; 
 spanyol állampolgárok; 
 határon átnyuló munkások; 
 ápolók vagy idősgondozó szakemberek, akik Spanyolországban 

fognak  dolgozni;  
 feltudnak mutatni olyan dokumentumot amely az utazás vis 

maior helyzetét, szükséghelyzetét vagy humanitárius okát 
igazolja.   

  Az országba való beutazást megtagadhatják közrendi vagy közegészségügyi 
okokra hivatkozva. Ez az intézkedés azokra az EU-s állampolgárokra és 
rokonaikra vonatkozik akiknek nincs spanyolországi lakóhelyük vagy nem 
direkt a schengeni övezetbe tartozó valamelyik más EU-s országba való 
lakóhelyükre vagy Andorai lakóhelyükre utaznak.  

http://www.mae.ro/node/51930
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 Ugyanakkor, megtagadhatják egy spanyol állampolgár férjének/feleségének 
vagy élettársának az őseihez vagy leszármazottaihoz való utazását ha azok 
nem vele utaznak vagy nem találkoznak vele.  

Forrás: 

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

https://www.diasporamadrid.com/spania-interzice-sosirea-calatorilor-din-afara-ue-

pana-pe-15-iunie/?fbclid=IwAR0ma5FsqPS4-

3lpqP_Yj_Dkbeu1A6Mca6U5J1pSTR_srm72PPYgn7GRZw0  

 

Frissítés (május 12.) 

 Május 24-én, 00.00 óráig érvényben marad a  Portugáliával és 
Franciaországgal közös határátkelők ellenőrzése.   

 

 Május 15-től kezdve minden külföldről Spanyolországba érkező polgár 
kötelező 14 napos karaténba kerül.  

 A karatént mindenkinek otthon kell letöltenie. A lakhely elhagyása csak 
élelmiszervásárlás, gyógyszervásárlás, egészségügyi ellátásban való 
részesülés vagy vis maior esetekben engedélyezett, kötelező szájmaszk 
viselése mellett.  

 Kivételt képeznek a határon átnyuló munkavállalók, szállítmányozók, 
tanácsadók és aktív egészségügyi személyzet.  

 Az intézkedés a rendkivüli állapot lejártáig érvényben marad.    

 

 

 

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 

http://www.mae.ro/node/51930
https://www.diasporamadrid.com/spania-interzice-sosirea-calatorilor-din-afara-ue-pana-pe-15-iunie/?fbclid=IwAR0ma5FsqPS4-3lpqP_Yj_Dkbeu1A6Mca6U5J1pSTR_srm72PPYgn7GRZw0
https://www.diasporamadrid.com/spania-interzice-sosirea-calatorilor-din-afara-ue-pana-pe-15-iunie/?fbclid=IwAR0ma5FsqPS4-3lpqP_Yj_Dkbeu1A6Mca6U5J1pSTR_srm72PPYgn7GRZw0
https://www.diasporamadrid.com/spania-interzice-sosirea-calatorilor-din-afara-ue-pana-pe-15-iunie/?fbclid=IwAR0ma5FsqPS4-3lpqP_Yj_Dkbeu1A6Mca6U5J1pSTR_srm72PPYgn7GRZw0
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 A spanyol kormány belügyminisztériumi rendeletben március 23-tól hatályos 
módon elrendelte a spanyol repülőtereken és a kikötőkben is a belépés 
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.  
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 
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 

https://maszol.ro/pdf/maszol_szerzoi_jogok.pdf
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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 

http://www.mae.ro/node/51759
https://www.mae.ro/node/51917
https://madrid.mae.ro/
https://www.borbolycsaba.ro/
http://www.mae.ro/node/51930
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?spanyolorszag

