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Ország: Ausztria  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román 

állampolgárok beutazása turistaként 

(idegenforgalmi céllal/szabadon)? 

• IGEN, korlátozásokkal, amelyek szeptember 30-án 00.00 órától kezdődően, 2020. december 31-ig 

érvényesek 

• Szeptember 30-tól december 31-ig a Romániából Ausztriába érkezőknek egy 72 órásnál nem régebbi, 

német vagy angol nyelven kiállított negatív teszteredménnyel bizonyítaniuk kell a határon, hogy nem 

fertőzöttek.  

• Negatív teszteredmény hiányában 10 napra karanténba kell vonulniuk lakhelyükön vagy 

szálláshelyükön. Ha ezalatt készítenek egy tesztet, amelynek eredménye negatív, a 10 napos 

elkülönítést felfüggesztik.  

• A 6 évesnél fiatalabb kiskorúak mentesülnek a SARS-CoV-2 molekuláris biológiai teszt elvégzése alól.  

Engedélyezett a román 

állampolgárok beutazása jól 

meghatározott céllal? 

• IGEN, korlátozásokkal: 

• Szeptember 30-tól december 31-ig a Romániából Ausztriába érkezőknek egy 72 órásnál nem régebbi, 

német vagy angol nyelven kiállított negatív teszteredménnyel bizonyítaniuk kell a határon, hogy nem 

fertőzöttek.  

• Negatív teszteredmény hiányában 10 napra karanténba kell vonulniuk lakhelyükön vagy 
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szálláshelyükön. Ha ezalatt készítenek egy tesztet, amelynek eredménye negatív, a 10 napos 

elkülönítést felfüggesztik.  

• A 6 évesnél fiatalabb kiskorúak mentesülnek a SARS-CoV-2 molekuláris biológiai teszt elvégzése alól.  

• Ha sem a negatív teszteredményt, sem a szállásigazolást nem tudják bemutatni a határnál, nem 

léphetnek be Ausztria területére.  

Kivételt képeznek a belépési 

korlátozások alól: 

- Ezek az intézkedések nem vonatkoznak a hivatásos fuvarozókra. 

Az országba való beutazás esetén 

szükséges felmutatni negatív COVID 

tesztet? 

• IGEN: Szeptember 30-tól december 31-ig a Romániából Ausztriába érkezőknek, valamint a következő 

kategóriákba tartozó személyek: diplomáciai képviseletek alkalmazottai vagy családtagjaik, akik 

ugyanabban a háztartásban élők / nemzetközi szervezetek alkalmazottai vagy családtagjaik, akik 

ugyanabban a háztartásban élnek / humanitárius missziók személyzete / gondozó és orvosi 

személyzet / munkaerő mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban vagy turizmusban / olyan személyek, 

akiket regionális szinten egy helyi állami intézmény foglalkoztat vagy közjogi szabályozás alá 

helyeznek, és akiknek munkaköre vagy szolgálata külföldön van, amennyiben az adott intézmény 

tevékenysége külföldön történik – egy 72 órásnál nem régebbi, német vagy angol nyelven kiállított 

negatív teszteredménnyel bizonyítaniuk kell a határon, hogy nem fertőzöttek.  

• A 6 évesnél fiatalabb kiskorúak mentesülnek a SARS-CoV-2 molekuláris biológiai teszt elvégzése alól.  

Az országba való beutazást követően • IGEN: Negatív teszteredmény hiányában 10 napra karanténba kell vonulniuk lakhelyükön vagy 
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karanténba kell vonulni? Mennyi 

időre? 

szálláshelyükön. Ha ezalatt készítenek egy tesztet, amelynek eredménye negatív, a 10 napos 

elkülönítést felfüggesztik. 

Kötelező úti okmányok? • IGEN: Szeptember 30-tól december 31-ig a Romániából Ausztriába érkezőknek egy 72 órásnál nem 

régebbi, német vagy angol nyelven kiállított negatív teszteredménnyel bizonyítaniuk kell a határon, 

hogy nem fertőzöttek. 

• A tranzit esetében az osztrák hatóságok igazoló iratokat kérhetnek, ugyanakkor egy tranzit 

nyilatkozatot is ki kell tölteni, amelyet itt lehet megtalálni: 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40226116/II_372_2020_Anlage_G.pdf   

• https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40226115/II_372_2020_Anlage_F.pdf  

• Ha sem a negatív teszteredményt, sem a szállásigazolást nem tudják bemutatni a határnál, nem 

léphetnek be Ausztria területére.  

Lehetséges az országból a 

Romániába való utazás? 

• Ausztriából Romániába visszatérő személyek 14 napos karanténba kell lépjenek, a román hatóságok 

által közzétett és 2020.11.20-án hatályba lépett, magas epidemiológiai kockázattal rendelkező 

országok / területek listája szerint. 

Lehetséges az országon való 

átutazás/tranzitálás? 

• IGEN: Nem kell 10 napos elkülönítésbe menni, ha a román állampolgárok megállás nélkül átutaznak 

Ausztrián egy másik ország felé. 

• A tranzit esetében az osztrák hatóságok igazoló iratokat kérhetnek, ugyanakkor egy tranzit 

nyilatkozatot is ki kell tölteni. 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40226116/II_372_2020_Anlage_G.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40226115/II_372_2020_Anlage_F.pdf
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Milyen tranzit útvonalak 

használhatóak? 

• Magyarországon keresztül: http://www.police.hu/hu/hirek-es-

informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz  

• A magyarországi közutak / közúti események állapotával kapcsolatos információk a 

http://www.utinform.hu  címen érhetők el 

A tranzitálás során milyen 

intézkedésekre szükséges 

odafigyelni? (pl. csak kijelölt 

helyeken lehet megállni, mennyi 

ideig lehet egy pihenőben 

tartózkodni, mennyi idő áll 

rendelkezésre az országon való 

áthaladásra) 

• Ajánlások a Romániába / Romániából utazó román állampolgárok számára: 

• Közúton: Javasoljuk, hogy vásároljon matricát, amely igazolja az autópályadíj befizetését, mielőtt 

belépne Ausztriába, vagy az első üzemanyagtöltő állomáson (közvetlenül a határátkelés után). Amint 

a hátoldalon látható, a matricát a szélvédőre kell ragasztani. Ellenkező esetben pénzbírságot szabnak 

ki. 

• Figyelem: Az osztrák állam által a gépjárművekkel kapcsolatban elfogadott belső intézkedések 

értelmében be kell tartani az utasok közötti távolságot a járműveken, azaz egy szabad ülést kell 

hagyni az utasok között. 

• Vasúton és légi úton: Javasoljuk a két ország vasúti és légitársaságai weboldalainak rendszeres 

konzultációját.  

Mely oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az utazást vagy / 

és tranzit utazást illetően? 

http://www.mae.ro/node/51901 , https://reopen.europa.eu/, www.politiadefrontiera.ro  

 

Általános intézkedések  

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz
http://www.utinform.hu/
http://www.mae.ro/node/51901
https://reopen.europa.eu/
http://www.politiadefrontiera.ro/
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Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő 

korlátozások? 

Nincs járványügyi vészhelyzet. A COVID-19 törvény által meghatározott intézkedések vannak érvényben. 

Vannak belépési korlátozások. 

2020. november 17-től alkalmazandó intézkedések, melyek 2020. December 6-ig érvényesek: 

• Kötelező betartani az egy méter távolságot ,  

• tilos 20:00 és 06:00 óra között elhagyni az otthont, bizonyos kivételekkel: munkába menni, sürgős 

személyes szükség esetén, közvetlen veszély esetén másoknak segítséget nyújtani vagy testi vagy 

szellemi felépülés érdekében,  

• tilos több mint 6 ember és 6 kiskorú tartózkodása magán- és közterületen, 

• minden vendéglátóhely zárva marad, a házhoz szállítás továbbra is engedélyezett, azok a szállodák, 

amelyek csak a munkaügyben utazókat szállásolnak el, nyitva maradnak; 

• minden kulturális és szórakoztató intézmény bezár, beleértve a múzeumokat és az állatkerteket is, 

• a szabadidős helyek zárva maradnak, kivéve a parkokat, templomokat és könyvtárakat; 

• a sportcsarnokok zárnak, csak a sportolók számár engedélyezett a belépés 

• maszkot kell viselni minden zárt közterületen. A maszk viselésének elmulasztását az ellenőrző szervek 

pénzbírsággal szankcionálják. 

Melyek az érvényben lévő 

lazítások? 

A kereskedelmi egységek továbbra is nyitva vannak, ugyanígy az iskolák és az óvodák is, a középiskolák és az 

egyetemek online módon működnek. 
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Gazdasági intézkedések Az olyan nagy európai gazdaságok számára, mint Németország vagy Franciaország, a síközpontok 

koronavírus gócpontokká válásának kockázata úgy tűnik, hogy felülmúlja a gazdasági felépülés előnyeit. De a 

hasonló leállítások valószínűleg nagyobb károkat okoznának Ausztriában és Svájc egyes részeiben, amelyek 

gazdasága jobban függ a téli sportok szezonjától. Ausztriában a szabadidős téli sportokból származó 

bevételek a becslések szerint az ország bruttó hazai termékének 4-5% -át teszik ki. A csaknem 9 millió 

embert számláló országban becslések szerint több mint 230 000 munkahely függ a téli szezontól. 

https://www.washingtonpost.com/world/2020/11/26/european-ski-resorts-reopen-despite-coronavirus/  

A sípályák jelenleg Európa nagy részében zárva tartanak, így Olaszországban, Ausztriában, Szlovéniában, 

Franciaországban és Németországban is. kérdés jelenleg az, hogy az ünnepi időszakra újranyissák-e őket: Az 

osztrák pénzügyminisztérium szerint azonban a síterepek zárva tartása a háromhetes karácsonyi időszakra 

2,4 milliárd eurós (több mint 865 milliárd forintos) veszteséget jelentene az országnak. „Ha az EU valóban ezt 

akarja, akkor fizetnie kell érte” – mondta Gernot Blümel osztrák pénzügyminiszter, felszólítva az EU-t, hogy 

kompenzálja a kieső bevételek 80 százalékát, összhangban az osztrák kormány támogatási programjával a 

járvány miatt bezárni kényszerülő vállalkozások számára. Emlékezetes, hogy a koronavírus-járvány első 

hulláma során, 2020 elején az Ausztriában és az Alpok egyéb részein található síterepek váltak 

járványgócponttá. https://24.hu/kulfold/2020/11/24/sipalyak-siszezon-koronavirus-ausztria-olaszorszag/  

Mely oldalakon találhatóak további 

hiteles információk az országot 

Általános információk az idénymunkásokról Ausztriában (a tevékenységi ágazatokra) itt érhetők el: 

Az idénymunkásoknak szóló információk Ausztriában itt érhetők el: https://viena.mae.ro/local-news/1430  

https://www.washingtonpost.com/world/2020/11/26/european-ski-resorts-reopen-despite-coronavirus/
https://24.hu/kulfold/2020/11/24/sipalyak-siszezon-koronavirus-ausztria-olaszorszag/
https://viena.mae.ro/local-news/1430
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illetően, Hasznos telefonszámok 

sürgősség esetén 

Az ausztriai román vállalkozók és magánvállalkozók számára igénybe vehető pénzügyi támogatásról itt 

található információ: http://viena.mae.ro/local-news/1429  

Románia ausztriai kirendeltségeinek elérhetőségei ITT. 

Ezeken az oldalakon találhatóak 

további hiteles információk az 

országos intézkedéseket illetően, a 

betegek számát illetően stb.: 

https://www.worldometers.info/coronavirus/  

   

http://viena.mae.ro/local-news/1429
http://www.mae.ro/romanian-missions#801
https://www.worldometers.info/coronavirus/

