Nyilatkozat olaszországi tartózkodás idejére – útmutató a kitöltéshez
A nyilatkozatot az Olaszországra való belépéskor kell kitölteni, és a járművön kell tartani, még akkor is, ha a
regisztráló (gépkocsivezető) nem a munkaidejét tölti.
A nyilatkozatot át kell adni az ellenőrző hatóságnak. Ellenőrzés esetén a nyilatkozat bevonásra kerül, ekkor új
nyilatkozatot kell kiállítani.
A nyilatkozat az olaszországi belépés időpontjától számítva legfeljebb 72 órán keresztül érvényes. Különös
indok esetén a tartózkodást további 48 órával meg lehet hosszabbítani. Ebben az esetben új nyilatkozatot kell
készíteni.
Tranzit-fuvarozás esetén a nyilatkozat az olaszországi belépés időpontjától számítva legfeljebb 24 órán
keresztül érvényes. Különös indok esetén a tartózkodást további 12 órával meg lehet hosszabbítani. Ebben az
esetben új nyilatkozatot kell készíteni.

Sorok, rovatok kitöltése
1. Utónév és vezetéknév
2. Születési hely (ország és város)
3. Születési idő (éééé / hh / nn)
4. Állampolgárság szerinti ország
5. Lakóhely (ország és város)
6. Lakóhely teljes címe (utca, tér, stb. házszám)
7. Személyazonosító dokumentum típusa, száma, a kiállító hatóság, a kiállítás és a lejárat dátuma
8. Mobiltelefonszám (közvetlen elérhetőség)

Büntetőjogi felelősségi nyilatkozat
1. A kitöltő tudatában van a hatályban lévő 2020. március 25-i törvény 3. cikke értelmében, a természetes
személyek mozgási lehetőségeinek korlátozásáról szóló, az egész ország területére érvényes intézkedésekről.
2. A kitöltő tudatában van a _______________________________ régió (indulási régió), és
a________________________________régió (érkezési régió) elnökének rendelkezéseivel megállapított további
korlátozásoknak.
3. A kitöltő tudatában van az egészségügyi miniszternek az infrastrukturális és közlekedési miniszterrel
egyetértésben meghozott 2020. március 17-i 120. számú, és 2020. április 3-i 145. számú rendeleteivel
bevezetett intézkedéseknek.
4. A kitöltőt nem vetették alá a 2020. március 8-i miniszterelnöki rendelet (1) bekezdésének c) pontja szerinti
karantén intézkedésnek, és nem végeztek rajta pozitív tesztet az 1. cikkben említett COVID-19 vírus
tekintetében.
5. A kitöltő tisztában van a 2020. március 25-i 19. számú törvényerejű rendelet 4. cikke szerint előírt
szankciókkal.

MEGÁLLAPÍTÁSOK a kitöltő tekintetében (DICHIARA INOLTRE)
1. di essere entrato in Italia da _______________________________ (határátlépés helye) il ___/___/______
alle ore ___/___, (határátlépés ideje) con il veicolo tipo___________________ (jármű típusa – camion)
marca__________________ (gyártó) modello __________________ (modell), targato____________________
(rendszám), immatricolato in __________________ (honosság).

2. di essere diretto a__________________ (szállítás címe, város), soggiornando presso
________________________________ (szállítás címe, utca, házszám), e di restare in Italia fino al
___/___/______ alle ore ___/___ ; (az olaszországi tartózkodás ideje, -ig).
3. di avere comunicato l’ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente di
________________ (az értesítésre kerülő egészségügyi hatóság neve) il ___/___/______ alle ore ___/___;
(értesítés dátuma és időpontja).
4. che in caso di motivate esigenze potrà trattenersi in Italia soltanto per ulteriori 48 ore e che, in tal caso, si
obbliga a rilasciare dichiarazione analoga alla presente;
5. che la permanenza in Italia è motivata esclusivamente dalle seguenti esigenze lavorative
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
az olaszországi tartózkodás munkaügyi oka, pl.:
 consegna delle merce (áru szállítása),
 presa in carico delle merci - e diretto (fel- és lerakás helye),
 keresztnév, vezetéknév, útiokmány típusa, száma, kiállító hatóság, lejárat (szem. ig - carta d'identità;
útlevél - passaporto, lejárat - scadenza)
 érkezés helye (csak a tartomány, pl: Veneto transito - ha csak áthaladunk az országon)
6. si obbliga di lasciare immediatamente il territorio nazionale allo scadere del periodo di permanenza o, in
mancanza, ad iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento sanitario di 14 giorni presso
l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicati. In caso di insorgenza dei sintomi COVID-19, si obbliga di
segnalare immediatamente tale situazione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente
tramite i numeri di telefono appositamente dedicati e di sottoporsi, in attesa delle determinazioni dell’autorità
sanitaria, ad isolamento. (utasítások a dokumentum kezelésére, a hatósági bejelentkezésre és az olaszországi
tartózkodás során követendő előírásokra).
A dokumentumot ellenőrzés során a hatóság jelenlétében alá kell írni. A dátum rovatot, és a rendőrhatóság
aláírására szolgáló rovatot üresen kell hagyni, ezt az ellenőrző hatóság tölti ki.

