
  
 

  

 

Ország:  Németország Utolsó frissítés: 2021.05.13. 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Országba való belépés feltételei, kivételek  Általános szabályként Németországba nem engedélyezett a speciális kockázatos 

besorolással rendelkező országokból (1-es és 2-es kategória) való belépés. A belépési 

korlátozás intézkedése alol a következő kivételek elfogadottak:   német állampolgárok és 

családtagjaik, lakóhellyel vagy letelepedési engedéllyel rendelkező személyek, 

áruszállítók, orvosi személyzet, umanitárius vagy sürgösségi orvosi inditékkal rendelkező 

személyek, a NAEŰ vagy az ENSZ megbízásából utazó személyek és a meghatározó 

ágazatokban tevékenykedő vállalatok rendszerközpontú működése fenntartása céljából 

szükséges munkások.   

 

Azok a személyek akik a más „rizikós zónás” országokban (3-as kategória, Romániát is 

beleértve) tartozkodtak bármikor az utolsó 10 napban a Németországba való belépés 

elött a SARS-CoV-2 vírusra egy negatív eredményü PCR vagy antigéntesztet kell 

felmutassanak, amely legtöbb 48 órával a német területre való belépés elött készült, 

vagy igazolja a tesztelést legtöbb 48 órával érkezés után. 



  
 

  

Negatív PCR teszt felmutatására vonatkozó 

szabályozások 

Az előbb felsorolt személyek akik kivételek a belépési korlátozás alól a következő 

kötelezettségeket kell teljesítsék: 

• Az érkezés előtt 48 órával készíített negatív teszt felmutatása a SARS-CoV-2 virus 

fertőzésre. Elfogadottak a a Robert Koch Intézet szempotjai betartásával készített 

biológiai-molekuláris és antigéntesztek is, felmutathatók német, angol vagy francia 

nyelven papiron kinyomtatva vagy elektrónikus formátumban.  

    (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html) 

•  Online regisztráció az www.einreiseanmeldung.de internetoldalon 

Bárki állampolgárságtól függetlenül aki belép az NSZK-ba, aki megtudja hogy az utóbbi 10 

napban valamelyik ’’rizikó zónában” tartozkodott (3-as kategória Romániát is beleértve) 

belépéskor egy negatív eredményü PCR tipusú molekuláris vagy antigéntesztet kell 

felmutasson a SARS-CoV-2 virus fertőzésre, amely legfeljebb 48 órával a belépés elött 

készült német vagy angol nyelven, vagy igazolja legfeljebb 48 órával a érkezés után a 

tesztelést. 

Karaténra vonatkozó kötelezettségek Május 9-étől azok a személyek akik be vannak oltva COVID-19 ellen vagy meggyógyultak 

a SARS-CoV-2 vírusfertőzésből és Németorszagba utaznak a 2-es és 3-as rizikós zónákból 

(NEM az 1 kategóriás speciális rizikós zónakból) a Németországba való belépéskor 

mentesülnek a karanténkötelezettség alól, ha: 

 • oltási igazolással rendelkeznek és eltelt legkevesebb 14 nap az utolsó dózis beadásától 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html
http://www.einreiseanmeldung.de/


  
 

  

az EU szintjén elfogadott valamelyik oltásra, vagy  

• bizonyítnak egy korábbi SARS-CoV-2 fertőzést egy laborvizsgálattal (PCR, PoC PCR vagy 

más módszerek a nukleinsav kimutatására) amely legkevesebb 28 nappal korábban 

készült  de nem több mint 6 hónappal, vagy  

• bizonyítnak egy korábbi SARS-CoV-2 fertőzést, valamint oltási igazolással rendelkeznek 

legalább az első dózist tekintve az EU szintjén elfogadott valamelyik oltásra. 

Az előbb felsorolt személyek akik kivételek a belépési korlátozás alól a következő 

kötelezettségeket kell teljesítsék: 

10 napos karanténba vonulás (amely felfüggeszthető az 5. naptól kezdődően egy új 

negatív teszt elvégzése után) vagy esetenként 14 nap (1. Kategóriás speciális kockázatú 

zónából érkezés esetén, ebben az esetben a karantént egyben kell letölteni és nincs 

lehetőség előzetes felfüggesztésre). 

Kivételek a karanténkötelezettség és a 

negatív PCR teszt felmutatása alól 

A fontosabb kivételek a karanténkötelezettség alól azokat a személyeket érintik akik: 

átutazóban vannak, nem maradnak 24 óránál többet német területen, 72 óráig terjedő 

családi látogatást tesznek (I. Fokú rokonság vagy más lakhelyü férj/ feleség) , 

professzionális személy vagy áruszállítást végző személyek. Sok más  kivételt 

alkalmaznak, nagy különbségekkel alaposan megindokolt esetekben, mint példaul olyan 

professzionális kategóriák esetében akiknek a jelenléte és konkrét aktivitása abszolút 



  
 

  

szükséges egyes rendszerek működésének fenntartása érdekében vagy kritikus szociális 

infrastruktúrák esetében: diplomáciai vagy konzuli kapcsolatok, közrend és biztonság, 

orvosi ellátás stb. a védelmi és higéniai intézkedések betartásával és egyes esetkeben a 

munkáltató által a sürgösséget indokló irásos igazolással.   

A 10 napos karanténkötelezettség csak akkor függeszthető fell hamarabb ha elvégeznek 

egy új tesztet az 5. naptól kezdődően a Németországba való belépés után és csak a 

negatív eredményü teszt közlése pillanatában. További informéciók a 116 117-es 

telefonszámon kérhetők. 

A szimpla átutázás német területen nem kötött a fennti kötelezettségekhez – a „speciális 

zónás” rizikós területekről érkező személyek kivételével. 

Ha a rizikós zónákból érkező személyek specifikus Covid 19 szimptomákat észlelnek 

(légzési problémák, köhögés, láz vagy ízlés/ szaglás elvesztése) 10 napon belül az 

érkezéstől számítva otthoni elkülönítésbe kell vonuljanak, akkor is ha a teszt eredménye 

negatív volt és azonnal értesítenük kell a helyi egészségügyi hatóságokat.     

Hasznos oldalak • http://www.mae.ro/node/53410 

• Több aktualizált információ a rizikós zónákat tekintve itt található:  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu 

• A mezőgazdasági segédmunkásokat érintő  hasznos információk itt érhetők el: 

https://berlin.mae.ro/local-news/1369 

http://www.mae.ro/node/53410
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu
https://berlin.mae.ro/local-news/1369


  
 

  

• További fontos elérhetőségek:  http://www.mae.ro/romanian-missions#815  

• www.einreiseanmeldung.de  

• http://www.cnas.ro/page/modalitatile-de-eliberare-i-utilizare-a-cardului-

european.html 

 

http://www.mae.ro/romanian-missions%23815
http://www.einreiseanmeldung.de/
http://www.cnas.ro/page/modalitatile-de-eliberare-i-utilizare-a-cardului-european.html
http://www.cnas.ro/page/modalitatile-de-eliberare-i-utilizare-a-cardului-european.html

