
  
 

  

Ország:  Hollandia Utolsó frissítés: 2021.05.13. 

Közlekedési feltételek 

Kérdés: Válasz: 

Országba való belépés 

feltételei, kivételek  

Általános szabály a karanténba kötelezettsége otthon vagy a szállodában 10 napig, illetve negatív 

teszteredmény felmutatása, utiokmányok kísretében, az országba való belépéskor. Az intézkedés 

érvényes a már beoltott személyekre is.  

A kivételek bizonyos helyzetekre vonatkoznak, amikor a karantén átmenetileg elhagyható, feltéve, ha nem 

mutatnak COVID 19 fertőzés tünetet. Ezek az esetek a következők: 

- A kormány tagjainak és / vagy köztisztviselőinek hivatalos utazása 

- Hivatásos sportolóknak 

- A szükséges utak, amelyek bizonyíthatóan hozzájárulnak a holland gazdasági és társadalmi érdekekhez 

- Szükséges újságírás 

- Nemzetközi tanulmány 

- Szükséges kutatás 

- Részvétel szakmai kulturális tevékenységekben 

- Határon átnyúló munka 

- Teherszállítás  

- Szükséges munkák az energiaszektorban 



  
 

  

- Szükséges munkák a személyszállításban 

- Tranzit egy másik országba. 

- Szükséges munkák a tengeri közlekedésben 

- Diplomata munka 

- Katonai személyzet 

- A kijelölt nemzetközi és / vagy humanitárius szervezetek számára szükséges munka 

- Családlátogatások kivételes körülmények között 

Kötelező uti okmányok: 

- Azoknak a személyeknek akik az EU-n kivüli országokból érkeznek a negatív teszt mellett egy 

egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot kell kitölteniük: 

  https://www.government.nl/documents/forms/2020/12/04/coronavirus-negative-test-

declaration-form. A nyilatkozatot nyomtatott formában kell bemutatni.  

- Légi utazás esetén, a 13 éven felüli személyeknek egy egészségügyi nyilatkoztatot is kikell 

tölteniük, függetlenül attól, hogy melyik országból érkeznek: 

https://assets.ctfassets.net/biom0eqyyi6b/1ujr8KV2qtylvVTMpEFDDA/43ed0ddba60cc60dee11648

40f3a2add/Gezondheidsverklaring_engels.pdf  

Negatív PCR teszt 

felmutatására vonatkozó 

szabályozások 

Minden 13 évesnél idősebb, kormány által magas kockázatúnak ítélt országból, köztük Romániából is,  

Hollandiába tartó utazónak, illetve Hollandiát tranzitáló személyeknek egy negatív tesztről (PCR,  RT-PCR, 

LAMP, TMA sau mPOCT) szóló papír alapú igazolást kell felmutaniuk. Amennyiben a PCR teszteredmény 

régebbi mint 24 óra, de nem több mint 72 óra, egy 24 óránál nem régebbi gyorstesztet is fel kell mutatni.  

https://www.government.nl/documents/forms/2020/12/04/coronavirus-negative-test-declaration-form
https://www.government.nl/documents/forms/2020/12/04/coronavirus-negative-test-declaration-form
https://assets.ctfassets.net/biom0eqyyi6b/1ujr8KV2qtylvVTMpEFDDA/43ed0ddba60cc60dee1164840f3a2add/Gezondheidsverklaring_engels.pdf
https://assets.ctfassets.net/biom0eqyyi6b/1ujr8KV2qtylvVTMpEFDDA/43ed0ddba60cc60dee1164840f3a2add/Gezondheidsverklaring_engels.pdf


  
 

  

A negatív teszteredményt angol, német, spanyol, francia vagy holland nyelven kell kiállítani. Az igazoláson a 

családi és utónévnek meg kell egyeznie az útlevélben szereplő névvel. Az igazoláson továbbá a tesztet 

végző intézet vagy labor adatait, valamint a teszt időpontját is fel kell tüntetni. 

 Gyorsteszttel kapcsolatos további információk: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/tes.... 

 Romániai helyszínek, ahol gyorstesztet lehet elvégezni:  

https://www.netherlandsworldwide.nl/documents/frequently-asked-questions/where-can-i-get-a-

pcr-or-rapid-test-outside-the-netherlands 

Karaténra vonatkozó 

kötelezettségek 

Minden Romániából Hollandiába utazó állampolgár számára határozottan ajánlott, hogy a Holland Királyság 

területére való belépés pillanatától számított 10 napos időtartamra otthoni karanténba vonuljon.  

A 10 napos határidő lejárta előtt kikerülhet az elszigeteltségből, ha az ötödik napon PCR-tesztet végeznek, 

és az negatív. 

További információ:  

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-

netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine 

Kivételek a 

karanténkötelezettség és 

a negatív PCR teszt 

felmutatása alól 

Kivételek a fent említett nyilatkozatok COVID (PCR és gyorsteszt) negatív teszteredmény felmutatásának 

kötelezettsége alól:  

- 13 év alatti személyek;  

- kisbuszokkal vagy személygépkocsikkal utazó emberek;  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid/soorten-testen
https://www.netherlandsworldwide.nl/documents/frequently-asked-questions/where-can-i-get-a-pcr-or-rapid-test-outside-the-netherlands
https://www.netherlandsworldwide.nl/documents/frequently-asked-questions/where-can-i-get-a-pcr-or-rapid-test-outside-the-netherlands
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine


  
 

  

- utazás biztonságosnak tekintett területekre (a lista közzététele: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/inreizen-

doorreizen-nederland-en-het-eu-inreisverbod/veilige-landen);   

- munkavállalók és hallgatók a határ menti területen (a határtól 30 km-re); 

- a hollandiai Külügyminisztérium által kiállított diplomata-útlevelek vagy diplomata-igazolványok 

birtokosai; 

-  államfők és kormánytagok;  

- Olyan járat utasai, amelynek nem a Holland Királyság a végcélja, de előre nem látható körülmények 

miatt egy holland repülőtéren kell leszállniuk; 

- Aa NATO utazási rendjével vagy NATO-2 vízummal rendelkező utasok 

 

Az alábbiakban említett személyek nem kötelesek NAAT típusú tesztet benyújtani, de a tömegközlekedési eszközre 

való felszálláskor gyorstesztet kell felmutatniuk, amelynek érvényessége nem haladhatja meg a 24 órát. 

 

- az áruszállítás vagy más szállítási módok területén dolgozó személygépkocsi vezetők (teherautó-

sofőrök, konténereket szállító hajókon, ömlesztettáru-szállító hajókon, tartályokon, halászhajókon 

dolgozó személyek, valamint az energiaszektorban olajfúrótornyokon, valamint gáz- és 

szélerőműveken dolgozók), ennek az ágazatnak szolgáltatásokat nyújtó offshore cégek, valamint a 

légi, sétahajózási és kompszemélyzetnek, ha feladataik ellátása során utaznak); 

-  tengerészi engedéllyel rendelkező és a szolgálat érdekében utazó tengerészek.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/inreizen-doorreizen-nederland-en-het-eu-inreisverbod/veilige-landen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie/inreizen-doorreizen-nederland-en-het-eu-inreisverbod/veilige-landen


  
 

  

 

- Kivételek nem vonatkoznak a kereskedelmi jachtokon vagy kedvtelési célú vízi járműveken 

közlekedő tengerészekre.  

Az Egyesült Királyságba utazó áruszállítók mentesülnek a gyorsteszt felmutatása alól, ha legfeljebb 48 órán belül 

visszatérnek a Holland Királyságba. Ha az Egyesült Királyságban való tartózkodás meghaladja a 48 órát, akkor a 

gyorsteszt felmutatása kötelező. 

Hasznos oldalak - http://www.mae.ro/node/51932 

- https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-

netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine 

http://www.mae.ro/node/51932
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/self-quarantine

