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Frissítés dátuma: 2020. október 9. 

 

Határátlépési korlátozások 

Belgium elsősorban egészségbiztonsági szempontok alapján az egyes 
országokat (piros – nagyon magas kockázatú, narancssárga – magas kockázatú 
és zöld – alacsony kockázatú) kategóriákba sorolja. A besorolás elérhető 
Belgium külügyminisztériumának honlapján: https://diplomatie.belgium.be/fr. 

A belga Külügyminisztérium külön besorolást alkalmaz a Belgiumból történő 
kiutazásra, illetve a Belgiumba való beutazásra vonatkozóan. Romániát a 
Belgiumba való beutazás tekintetében piros kategóriába sorolták. A Belgiumba 
utazók számára kötelező a 7 napos karantén betartása, valamint COVID-19 
teszt elvégeztetése.  

A beutazást megelőzően továbbra is kötelező az elektronikus űrlap kitöltése 
(ld. részletesen lentebb). A korlátozások nem érvényesek azokra, akik 48 
óránál rövidebb ideig tartózkodnak Belgiumban,.  

A piros zónából beutazó személy a karantén helyszínéül – a kötelezően 
kitöltendő űrlapon – megad egy lakcímet, mely lehet privát lakcím (saját vagy 
családtag/ barát lakcíme), illetve egy hotel címe is. A karantén ideje alatt nem 
engedélyezett a látogatók fogadása, az iskolába vagy munkahelyre való 
bejárás. A karantén helyszínének elhagyása az alábbi esetekben lehetséges: 

 sürgős egészségügyi vizsgálat 
 kivételes esetben a felétlenül szükséges bevásárlás elvégzése (ha más 

nem tudja megoldani) 
 sürgős jogi- vagy pénzügyi intéznivaló 
 halaszthatatlan eseményen való részvétel (temetés) 

Belgiumot a visszatérés vagy továbbutazás céljából bármikor, akár a karantén 
időszak letelte előtt is el lehet hagyni. A tesztre egyénileg kell jelentkezni. A 
tesztet a Belgiumba történő beutazás utáni 5. napon kell elvégeztetni. 

https://diplomatie.belgium.be/fr
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Amennyiben szükséges, COVID-19 teszt elvégzéséről az alábbi linkeken 
felsorolt tesztközpontokban tud érdeklődni: 

 https://www.corona-tracking.info/wp-
content/uploads/2020/08/Afnameplaatsen-Lieux-de-
pr%C3%A9l%C3%A8vement.pdf 

 https://coronavirus.brussels/index.php/en/ 
 https://testcovid.be/ 
 https://suividescontacts.aviq.be/ 

A Belgiumból történő kiutazást illetően a belga Külügyminisztérium piros 
kategóriába sorolta Romaniát, mellyel a belga állampolgárok számára jelzik, 
hogy a Romániába történő utazás nem engedélyezett vagy feltételekhez 
kötött.  

Figyelem! Augusztus 1-től a Belgiumba történő beutazás előtt kötelező egy 
online űrlap kitöltése, amelyben nyilatkozni kell a beutazás előtti külföldi 
tartózkodás részleteiről. A belga hatóságok szankcionálhatják az űrlap 
kitöltésének elmulasztását! 

Az űrlap kitöltése a beutazás előtt legfeljebb 48 órával kötelező az alábbi 
kategóriákba tartozóknak függetlenül állampolgárságuktól, illetve attól, hogy 
mely országból érkeznek Belgium területére: 

 minden, repülővel vagy hajóval Belgium területére érkező személynek; 
 minden Belgiumba érkező személynek (függetlenül az utazás módjától), 

aki 48 óránál hosszabb ideig szándékozik Belgium területén 
tartózkodni, és, aki korábban Belgiumból indulva 48 óránál hosszabb 
ideig tartózkodott külföldön. 

A repülővel történő beutazás előtt az indulási repülőtéren az űrlapot a 
beszállás előtt fel kell mutatni. 

Az űrlap az alábbi címen érhető el angol, francia, holland és német nyelven: 

 https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-
form 
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Belső közlekedési lehetőségek 

Az országon belüli tömegközlekedés üzemel. Az elérhető tömegközlekedési 
eszközökről mindig érdemes az utazás előtt közvetlenül tájékozódni az alábbi 
linkeken. A tömegközlekedési eszközökön kötelező a maszkviselés.  

 Vasút: https://sncb.be 
 Távolsági buszok: https://infotec.be ; https://www.delijn.be 
 Brüsszeli tömegközlekedés: http://www.stib-mivb.be 

Tranzitálási lehetőségek 

A Belgium területén történő átutazás mind személygépjárművel mind 
tömegközlekedési eszközzel lehetséges Belgium területén keresztül. A határon 
szükséges igazolni az utazás célját, illetve azt, hogy a célországba történő 
belépés biztosított. 

Légi úton 

A repülőjáratokról az adott légitársaság honlapján tájékozódhatnak.   

Felhívjuk figyelmüket, hogy mind a közúti, mind a repülővel történő utazás 
feltételeiről az utazás előtt tájékozódjanak.  

Általános korlátozó intézkedések 

 Brüsszel Fővárosi Régióban a kávézók és bárok október 8. 07:00 órától 
egy hónapon keresztül zárva tartanak. A nyilvános helyen való 
alkoholfogyasztás a régióban nem engedélyezett. Belgium más részein a 
kávézók és bárok október 9-től legkésőbb 23:00 óráig lehetnek nyitva. 

 Az üzleteken, éttermeken belüli fizikai távolságtartásra vonatkozó 
szabályok továbbra is érvényben vannak (pl. vásárlók létszámának korlátozása, 
asztalok minimális távolsága). Kötelező a maszkviselés az éttermekben, 
kávéházakban, bárokban a vendégek részére is (kivéve a fogyasztás időtartama 
alatt). A vendéglátóhelyekre érkezők adatait, e-mailes vagy telefonos 
elérhetőségét feljegyzik a járványügyi helyzet jobb nyomon követhetősége 
érdekében. A rögzített adatok egyéb célra nem használhatók fel és 14 nap után 
törlődnek a nyilvántartásból. 

 Minden belgiumi településen kötelező a maszkviselés az üzletekben, 
bevásárlóközpontokban, mozikban, színházakban, múzeumokban, 
könyvtárakban, a piacokon, a vásárokon, illetve a középületekben. A helyi 
önkormányzatok saját hatáskörben tovább szigoríthatják a korlátozó 
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intézkedéseket, így javasoljuk, hogy az adott település/kerület szerint 
tájékozódjanak a helyi szinten bevezetett korlátozásokról.  

 A vásárláskor a kártyás fizetést preferálják. Az éjjel-nappali boltok este 
22:00 óráig tarthatnak nyitva. 

 Munkavégzés során a távmunka erősen ajánlott. Ahol ez nem 
megoldható, a munkavállalók közötti fizikai távolságtartást biztosítani kell.  

 Október 9-től azon személyek száma, akikkel a saját családtagokon túl 
engedélyezik a szorosabb kapcsolattartást („társadalmi buborék”) nem 
haladhatja meg a 3 főt. Az 3 5 fő összetételén változtatni nem lehet. A 
szorosabb kapcsolattartás alatt a fizikai kontaktust, valamint a távolságtartás 
és maszkviselés nélküli érintkezést értik. 

 Október 9-től a privát helyszínen megtartott családi összejöveteleken a 
vendégek száma maximum 4 fő lehet. Az összejöveteleken a távolságtartási 
szabályok betartása elvárt. 

 Szeptember 1-től a nagyobb közönséget vonzó, szervezett eseményeken 
beltéren 200, míg kültéren 400 személy lehet jelen egyidőben. 

 A járványhelyzetről a belga hatóságok folyamatos tájékoztatást adnak a 
www.info-coronavirus.be oldalon, amely angolul, németül, franciául és 
hollandul is elérhető. 

 

http://www.info-coronavirus.be/

