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Ország: Olaszország  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román 

állampolgárok beutazása 

turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

 

- Igen 

Engedélyezett a román 

állampolgárok beutazása jól 

meghatározott céllal? 

 

- Igen 

Kivételt képeznek a belépési 

korlátozások alól: 

- a közlekedési eszközök személyzetének tagjai; 

- az utazó személyzet tagjai (árufuvarozók); 

- Olaszország, San Marino, Vatikán területei közötti közlekedők; 

-  azok a munkaügyben belépők, amely munkavégzés során az egészségügyi hatóság által jóváhagyott 

speciális keretek között végezhető tevékenység; 

- akik legfeljebb 120 óra időtartamra igazolt munkavégzés, egészségügyi ok, vagy egyéb szükséghelyzetben 

lépnek be, azzal, hogy a 120 óra elteltét követően kötelesek elhagyni az ország területét, vagy alávetni 
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magukat a járványügyi megfigyelésnek és karanténnak; 

- akik saját közlekedési eszközzel 36 órán belül átutaznak Olaszország területén, azzal, hogy a 36 óra elteltét 

követően kötelesek elhagyni az ország területét, vagy alávetni magukat a járványügyi megfigyelésnek és 

karanténnak; 

-  egészségügyi személyzet tagjai akik munkavégzés céljából lépnek be; 

- határ menti ingázók kizárólag munkavégzés céljából; 

- Olaszországban bejegyzett vállalkozások munkavállalói, ha munkaügyben utaznak 120 óra időtartamig; 

- diplomáciai testület tagjai, fegyveres testületek szolgálati utazásai.  

Az országba való beutazás 

esetén szükséges felmutatni 

negatív COVID tesztet? 

 

- Igen, köteles bemutatni egy 48 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet, amennyiben ezzel a beutazó nem 

rendelkezik, akkor 14 napos időtartamra kötelező otthoni karanténba kerül. 

Az országba való beutazást 

követően karanténba kell 

vonulni? Mennyi időre? 

 

- Igen, 14 nap karantén, kivéve ha van egy 48 óránál nem régebbi negatív PCR teszt 

Kötelező úti okmányok? - Útlevél vagy személyi igazolvány 

- minden Olaszországba belépőnek nyilatkozatot kell felmutatnia (a közlekedési eszközön  vagy rendőrségi 

ellenőrzés esetén) a következőkről: 

- azon országok és területek, ahol az Olaszországba valő érkezés előtti 14 napban tartózkodott vagy 

átutazott, 
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- az utazás célja, ha az E listán szereplő országokból érkezik, 

- ha az Olaszországba valő érkezés előtti 14 napban a D és E listán szereplő valamelyik országban 

tartozkodott: az Olaszországi lakhelyének/ tartózkodási helyének pontos címe, ahol elkülönítésben fog 

tartózkodni, a magántulajdonban lévő közlekedési eszköz, amellyel a lakhelyére el fog jutni, ha menetrend 

szerinti repülőjárattal érkezett Olaszországba, akkor a következő menetrend szerinti járat és a menetjegy 

azonosítója, telefonszám az elkülönülés alatti kapcsolattartásra 

- Kötelező negatív teszt felmutatása a közlekedési eszközre való felszállskor vagy ellenőrzésre jogosult 

személyek kérésére, a teszt érvényessége 48 óra az országba való érkezés előtt 

- ha az Olaszországba valő érkezés előtti 14 napban a C, D és E  listán szereplő valamelyik országban 

tartozkodott, köteles érkezéskor azonnal értesíteni a területileg illetékes egészségügyi hatóságot 

- COVID-19-re jellemző tünetek jelentkezése esetén az érintettnek azonnal értesítenie kell az egészségügyi 

hatóságot, a hatóság további intézkedésééig el kell különülnie 

- ha az Olaszországba valő érkezés előtti 14 napban a D és E listán szereplő valamelyik országban 

tartozkodott, a következőket kell betartania, akkor is ha tünetmentes: 

1. az Olaszországba való belépéstől a nyilatkozatban megadott lakhelyéig kizárőlag saját 

tulajdonú jármővel utazhat 

2. 14 napos elülönülés és egészségügyi felügyelet kötelező 

- kivétel, ha menetrend szerinti rápülőjárattal érkezik és szintén menetrend szerinti reőülőjárattal utazik 

tovább a nyilatkozatban megadott úticélig, azzal a feltétellel, hogy nem hagyja el a terminálon kijelölt 
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helyet 

- a fentebbi esetekben, ha nem lehetséges a nyilatkozatban megjelölt lakhekyre való eljutás, a hatóságok 

jelölnek ki tartózkodási helyet, az illető saját költségén. A COVID-19-re jellemző tünetek jelentezése esetén 

az érintettnek azonnal értesítenie kell az egészségügyi hatóságot. 

- a nyilatkozatban megjelölthöz képest, az elkülönülésre új helyszín választható, ebben az esteben értesíteni 

kell a hatóságokat, az új helyszínre való utazáshoz csak saját jármű használható és úja kezdődik a 14 napos 

peiódus 

- a területileg illetékes egészségügyi hatóság biztosítja a karantén szabályok betartását 

- COVID-19-re jellemző tünetek jelentezése esetén a karanténban tartózkodő személynek azonnal értesítenie 

kell az egészségügyi hatóságot, el kell különülnie a többi vele egy lakásban lakó személytől, maszkot kell 

viselnie, gondoskodnia kell a szoba megfelelő természetes szellőzéséről 

- az egészségügyi hatóság naponta kapcsolatba lép a karanténban tartózkodő személyekkel, az egészségi 

állapotul ellenőrzése céljából  

Lehetséges az országból a 

Romániába való utazás? 

- Igen 

- 14 nap karantén (lakhelyen való elkülönülés) 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

- Igen, de az olasz hatóságok önigazoló nyilatkozat (ún. autocertificazione) bemutatását kérhetik, az ország 

területén belül történő utazáshoz az alábbi linken található adatlapot kell kinyomtatni és kitöltve az 

utazáskor magunkkal vinni: 

https://www.poliziadistato.it/statics/18/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf 

https://www.poliziadistato.it/statics/18/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf
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- Az Olaszországon történő átutazás nem haladhatja meg a 36 órás időtartamot. 

Milyen tranzit útvonalak 

használhatóak? 

- Tranzit határátkelők, szárazföldi és légi útvonalak 

A tranzitálás során milyen 

intézkedésekre szükséges 

odafigyelni? (pl. csak kijelölt 

helyeken lehet megállni, 

mennyi ideig lehet egy 

pihenőben tartózkodni, 

mennyi idő áll rendelkezésre 

az országon való áthaladásra) 

- tranzit célból csak saját járművet lehet használni, 36 órán belül el kell hagyni az ország területén, ellenkező 

esetben elkülönülésbe kell vonulni 

- ha menetrend szerinti repülőjárattal érkezik és szintén menetrend szerinti repülőjárattal utazik tovább a 

nyilatkozatban megadott úticélig, azzal a feltétellel, hogy nem hagyja el a terminálon kijelölt helyet 

- hajóút végén, ha az utazás Olaszországban fejeződik be, az utasok hazautazhatnak saját országukba 

- Olaszországba tartó repülőre/ hajóra való beszálléskor nyilatkozatot kell kitölteni, amiben világosan meg kell 

jelölni, hogy a lakhelyére való hazautazás miatt tranzitálja Olaszországot 

 

Mely oldalakon találhatóak 

további hiteles információk az 

utazást vagy / és tranzit 

utazást illetően? 

http://mae.ro/travel-conditions/3711#820 

https://www.politiadefrontiera.ro/ 

https://www.cnscbt.ro/ 

https://reopen.europa.eu/ 

http://roma.mae.ro/node/1013 

 

 

 

https://reopen.europa.eu/
http://roma.mae.ro/node/1013
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Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő 

korlátozások? 

Olaszország a pandémia miatt bevezetett szükségállapot hatályát 2021. április 30-áig meghosszabbította. 

- A hatályos járványügyi jogszabály Olaszország egészét  a koronavírus járvány súlyossága alapján három 

zónába osztja. A régiók beosztását az olasz egészségügyi tárca kéthetente vizsgálja felül. A régiók aktuális 

besorolásáról kérjük, a következő honlapon tájékozódjon: 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=

5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

Vörös zóna 

- Mindennemű belső mozgás – még a lakhely szerinti településen belül is – tilos, a nap minden szakában, 

kivéve munkaügyi, egészségügyi és egyéb halaszthatatlan célból történő mozgást. Tilos továbbá az érintett 

tartományok elhagyása, az oda történő belépés, illetőleg a települések közötti mozgás. 

- A kávézók és éttermek a hét valamennyi napján zárva tartanak, ugyanakkor az ételkiszállítás tekintetében 

nincsenek korlátozások. 

- A szupermarketek, élelmiszerüzletek és az alapvető szükségleteket kiszolgáló üzletek kivételével minden 

üzlet zárva tart. 

- Nyitva tarthatnak az újságárusok, trafikok, gyógyszertárak és patikák, mosodák, fodrászatok és 

borbélyüzletek. Bezárnak ellenben a szépségszalonok. 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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- Az Olasz Olimpiai és a Paralimpiai Bizottságok által nemzeti jelentőségűnek nyilvánított rendezvények 

kivételével felfüggesztésre kerülnek a sportesemények. A sportközpontok működése felfüggesztésre kerül. 

A lakhely közvetlen közelében, egyénileg nyílik lehetőség mozgás- és sporttevékenység végzésére. 

- Bezárásra kerülnek a múzeumok, kiállítások, színházak, mozik, edzőtermek, a bingó- és játéktermek, 

valamint a fogadóirodák. Az iskolabuszok kivételével a tömegközlekedési eszközök maximum 50%-os 

telítettséggel közlekedhetnek. 

Narancssárga zóna 

- Mindennemű belső mozgás tilos este 22 és hajnali 5 óra között, kivéve munkaügyi, egészségügyi és egyéb 

halaszthatatlan célból. 

- Tilos az érintett tartományok elhagyása, az oda történő belépés, illetőleg a települések közötti mozgás, 

kivéve munkaügyi, tanulmányi, egészségügyi és egyéb halaszthatatlan célból. Javasolt a felesleges belső 

mozgások kerülése az egész nap folyamán. 

- A kávézók és éttermek a hét valamennyi napján zárva tartanak. ugyanakkor azételkiszállítás tekintetében 

nincsenek korlátozások. 

- A bevásárlóközpontok ünnepnapokon és az azokat megelőző munkanapokon zárva tartanak a bennük 

fellelhető a gyógyszertárak és patikák, továbbá az élelmiszerüzletek, trafikok és újságárusok kivételével. 

- A múzeumok és kiállítások bezárásra kerülnek. 

- Az iskolabuszok kivételével a tömegközlekedési eszközök maximum 50%-os telítettséggel közlekedhetnek. 

- Bezárásra kerülnek a játéktermek, a fogadóirodák, bingó- és nyerőgéptermek. Zárva maradnak az uszodák, 
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edzőtermek, színházak, mozik. Nyitva maradnak a sportközpontok 

Sárga zóna 

- Mindennemű belső mozgás tilos este 22 és hajnali 5 óra között, kivéve munkaügyi, egészségügyi és egyéb 

halaszthatatlan célból. Javasolt a felesleges belső mozgások kerülése, hacsak az nem munkaügyi, 

tanulmányi, egészségügyi és egyéb halaszthatatlan célból történik. 

- A bevásárlóközpontok ünnepnapokon és az azokat megelőző munkanapokon zárva tartanak a bennük 

fellelhető gyógyszertárak és patikák, továbbá az élelmiszerüzletek, trafikok és újságárusok kivételével. 

- A múzeumok és kiállítások kinyithatnak. 

- Az iskolabuszok kivételével a tömegközlekedési eszközök maximum 50%-os telítettséggel közlekedhetnek. 

- Bezárásra kerülnek a játéktermek, a fogadóirodák, bingó- és nyerőgéptermek. A kávézók és éttermek 18 

órakor bezárnak, ugyanakkor az ételkiszállítás tekintetében nincsenek korlátozások. 

- Zárva maradnak az uszodák, edzőtermek, színházak, mozik. Nyitva maradnak a sportközpontok. 

Fehér zóna 

- Semmilyen korlátozó intézkedés nincs érvényben. 

 

Melyek az érvényben lévő 

lazítások? 

-  
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Gazdasági intézkedések -  

 

Ezeken az oldalakon 

találhatóak további hiteles 

információk az országos 

intézkedéseket illetően, a 

betegek számát illetően stb.: 

- http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-14-gennaio-

2021/16065  

-  http://www.salute.gov.it/   

-  http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio  

-  http://roma.mae.ro/local-news/2927 

- https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ec

f6 

- https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries 

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-14-gennaio-2021/16065
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-14-gennaio-2021/16065
http://www.salute.gov.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
http://roma.mae.ro/local-news/2927
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

