
  
 

  

Ország: Nagy-Britannia Utolsó frissítés: 2021.05.13. 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Országba való belépés feltételei, 

kivételek  

- Nagy Britanniában 14 napos elkülönülés kötelező a Romániából érkező román állampolgárok 

számára. 

- Érkezés előtti 48 órában el kell végezni a regisztrációt egy online felületen 

- Felhívjuk a figyelmet, hogy az online regisztráció megtörténtének visszaigazolását – akár 

mobiltelefonról – legkésőbb a belépésnél be kell tudni mutatni, de akár már a légitársaság is 

kérheti. 

- Mindenki, aki Nagy-Britannia területéről utazik külföldre, ki kell töltenie egy nyilatkozatot, 

amely az alábbi linken érhető el: 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_da

ta/file/967404/declaration-form-for-international-travel.pdf  

Negatív PCR teszt felmutatására 

vonatkozó szabályozások 

- Anglia és Skócia is 3 tesztet ír elő a beutazáshoz: egyet az indulást megelőző 3 napon belül kell 

elvégezni, két további tesztet pedig a beutazást követő 2. és 8. napon. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/967404/declaration-form-for-international-travel.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/967404/declaration-form-for-international-travel.pdf


  
 

  

Karaténra vonatkozó 

kötelezettségek 

- Az egész országra igaz, hogy a külföldről beutazóknak 10 nap karantént írnak elő, azonban a 

végrehajtás módja, valamint a kivételek eltérőek lehetnek attól függően, hogy Anglia, Skócia, 

Wales vagy Észak-Írország az úti cél. 

- Skócia esetében mindenkinek, aki nem az ún. Közös Utazási Térségből (Common Travel Area) 

utazik be, házi karantén helyett karanténhotelt kell foglalnia a Skóciára vonatkozó lenti linken 

keresztül, még a beutazást megelőzően. Skóciában a karanténhotel ára tartalmazza a 2. és 8. 

napon elvégzendő két teszt árát is. 

-  Anglia esetében a beutazást követő két teszthez a mintát a házi karanténban kell levenni, 

amihez a tesztcsomagokat ugyanúgy indulás előtt szükséges megrendelni innen: 

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk  

- Wales és Észak-Írország esetében egyszerű házi karanténra kell számítani, tesztkötelezettség 

nélkül.  

Kivételek a 

karanténkötelezettség és a 

negatív PCR teszt felmutatása 

alól 

KIVÉTELT KÉPEZNEK a teszt elvégzése  alól:  

- 11 év alatti személyek 

- Sürgős orvosi ellátás miatt utazók 

- Sürgős technikai munkálatokat végzők 

- Védelmi erők tagjai 

- Diplomáciai testületek tagjai 

 

https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk


  
 

  

 

Hasznos oldalak https://www.mae.ro/travel-conditions/3725   

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-

border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules  

Anglia: https://www.gov.uk/guidance/local-covid-alert-levels-what-you-need-to-know  

Skócia: https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/  

Észak-Írórszág: https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19  

https://www.mae.ro/travel-conditions/3725
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules
https://www.gov.uk/guidance/local-covid-alert-levels-what-you-need-to-know
https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19

