
  
 

  

 

Ország:   

SPANYOLORSZÁG 

Utolsó frissítés: 2021.09.17. 

Közlekedési 

feltételek 

 

Kérdés: Válasz: 

Országba való belépés 

feltételei, kivételek  

2021. szeptember 13-tól Bukarest, Ilfov megye, valamint Románia észak-keleti, észak-nyugati, dél-keleti, 

Dél-Muntenia, Dél-nyugat-Olténia és nyugati zónái a kockázatot jelentő régiók listájára kerültek. A többi 

romániai terület nem szerepel a spanyol hatóságok listáján. Az aktualizált lista 2021. szeptember 13--án 

00:00 órától 2021. szeptember 19-én 24:00 óráig érvényes. Elérhető a  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Anexo_I

I_paises_y_zonas_de_riesgo_entre_06-09-2021_y_12-09-2021.pdf címen. 

Egyéb aktuális információk a Spanyolországba való belépésre vonatkozóan:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm 

 

A román állampolgárok kérésére Románia madridi nagykövetsége folyamatosan kapcsolatban áll a 

spanyol hatóságokkal, 2021 augusztus 31-én reggel fontos pontosításokat közölték. 

Eszerint minden utasnak, aki az Otopeni-i, kolozsvári, temesvári, aradi, szatmári, nagyváradi, craiovai, 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Anexo_II_paises_y_zonas_de_riesgo_entre_06-09-2021_y_12-09-2021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Anexo_II_paises_y_zonas_de_riesgo_entre_06-09-2021_y_12-09-2021.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm


  
 

  

constancai, bákói, Iasi-i, suceavai repülótéren spanyolországi úticéllal száll repulőgépre, be kell 

mutatnia: 

- uniós digitális oltási igazolványt, a következő opciók lehetségesek: 1) uniós digitális oltási igazolvány 

Covid 19 ellenni teljes oltottság igazolására, 2) uniós digitális oltási igazolvány Covid-19 fertőzésből való 

felgyógyulás igazolására, 3) uniós digitális oltási igazolvány, mely igazolja 72 óránál nem régebbi negatív 

molekuláris PCR teszt  vagy 48 óránál nem régebbi negatív ANTIGÉN teszt meglétét. 

- az egészségi állapotra vonatkozó nyilatkozat, amely kitölthető a Spain Travel Health (SpTH) applikáción 

vagy a https://www.spth.gob.es/ honlapon 

12 évesnél fiatalabb kiskorúak számára nem kötelező az uniós digitális oltási igazolvány, de kötelező az 

egészségi állapotra vonatkozó nyilatkozat kitöltése. 

 

Emlékeztetjük az utazókat, hogy a repülőjegy vásárlásakor elfogadott kereskedelmi feltételek kötelezik az 

utasokaat a beszállásra vonatkozó szabályok betartására. Mivel a szabályozás változhat, ajánlatos utazás 

előtt tájékozódjanak a repülőtársaság szabályzatáról. 

 

A Spanyolországba légi vagy tengeri úton érkezőknek továbbra is érvényben van az egészségi állapotra 

vonatkozó nyilatkozat kitöltésének kötelezettsége.  

Azon utasok részére, akik Romániából Szeben repteréről érkeznek, elégséges a www.spth.gob.es 

honlapon található nyilatkozat kitöltése. 

A nyilatkozatot a Spain Travel Health (SpTH) applikáción vagy a https://www.spth.gob.es/  honlapon 

lehet elérni, az utazás előtt maximum 48 órával kell kitölteni (nem korábban, mint 2 nappal az utazás 

https://www.spth.gob.es/
http://www.spth.gob.es/
https://www.spth.gob.es/


  
 

  

elütt). Kiskorú vagy akadályoztatott személy esetén a nyilatkozatot a kísérő személy tölti ki. 

A nyilatkozat kitöltése egy QR kódot generál, amit be kell mutatni a reptéren/kikötőben, papíron vagy 

digitálisan. Az applikációban való aláírás esetén a felhasználó e-mailben kap értesítést. 

 

Azon szemályeknek, akik Spanyolországból illetve Romániából érkeznek Franciaországba, ajánlatos 

tájékozódni a Francia Köztársaságra érvényes utazási és tranzit szabályokról az alábbi linken: 

http://www.mae.ro/node/51912 

Negatív PCR teszt 

felmutatására 

vonatkozó 

szabályozások 

Minden utasnak, aki az Otopeni-i, kolozsvári, temesvári, aradi, szatmári, nagyváradi, craiovai, 

constancai, bákói, Iasi-i, suceavai repülótéren spanyolországi úticéllal száll repulőgépre, be kell 

mutatnia: 

- uniós digitális oltási igazolványt, a következő opciók lehetségesek: 1) uniós digitális oltási igazolvány 

Covid 19 ellenni teljes oltottság igazolására, 2) uniós digitális oltási igazolvány Covid-19 fertőzésből való 

felgyógyulás igazolására, 3) uniós digitális oltási igazolvány, mely igazolja 72 óránál nem régebbi negatív 

molekuláris PCR teszt  vagy 48 óránál nem régebbi negatív ANTIGÉN teszt meglétét. 

- az egészségi állapotra vonatkozó nyilatkozat, amely kitölthető a Spain Travel Health (SpTH) applikáción 

vagy a https://www.spth.gob.es/ honlapon 

12 évesnél fiatalabb kiskorúak számára nem kötelező az uniós digitális oltási igazolvány, de kötelező az 

egészségi állapotra vonatkozó nyilatkozat kitöltése. 

 

Azon személyeknek, akik Spanyolországból illetve Romániából érkeznek Franciaországba, ajánlatos 

tájékozódni a Francia Köztársaságra érvényes utazási és tranzit szabályokról az alábbi linken: 

http://www.mae.ro/node/51912
https://www.spth.gob.es/


  
 

  

http://www.mae.ro/node/51912 

Karaténra vonatkozó 

kötelezettségek 

- 

Kivételek a 

karanténkötelezettség 

és a negatív PCR teszt 

felmutatása alól 

A helyi intézkedésekről ajánlatos utazás előtt tájékozódni a régiók konzulátusainak illetve hatóságainak 

honlapján. 

Hasznos oldalak  https://www.mae.ro/travel-conditions/3747 

https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2209-lista-state-cu-risc-epidemiologic-

ridicat-08-01-2021/file 

https://reopen.europa.eu/  

https://www.politiadefrontiera.ro/ 

 

http://www.mae.ro/node/51912
https://www.mae.ro/travel-conditions/3747
https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2209-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-08-01-2021/file
https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19/2209-lista-state-cu-risc-epidemiologic-ridicat-08-01-2021/file
https://reopen.europa.eu/
https://www.politiadefrontiera.ro/

