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Ország: Ausztria  

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Engedélyezett a román 

állampolgárok beutazása 

turistaként (idegenforgalmi 

céllal/szabadon)? 

 IGEN, korlátozásokkal, amelyek 2021.03.31-ig érvényesek 

 2021. január 15-től előzetes online regisztráció kötelezettségével lehetséges a beutazás az Osztrák 

Köztársaságba, kitöltve az "Pre-Travel-Clearance - PTC" nevű dokumentumot. 

 Az utasoknak Ausztria területére való belépéskor az online rendszerben, elektronikus vagy nyomtatott 

formátumban be kell nyújtaniuk a regisztráció megerősítését. Az utasoknak Ausztria területére való 

belépéskor elektronikus vagy nyomtatott formátumban fel kell mutatniuk a regisztráció megerősítését. 

A regisztráció a következő weboldalon elérhető: 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html  

 Abban az esetben, ha a regisztráció nem lehetséges az elektronikus űrlap használatával, kivételesen a 

szabványosított, kitöltött és aláírt kézírás használható. Az űrlap német és angol nyelven érhető el itt: 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_15/COO_2026_100_2_1827093.pdfsig  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_15/COO_2026_100_2_1827094.pdfsig  

 Az elektronikus regisztrációs intézkedésen túl, az Osztrák Köztársaságba való belépéskor, 2021.03.31-ig, 

a 20.12.12-én elfogadott intézkedéseket kell alkalmazni, az alábbiak szerint: 

 Romániából Ausztriába utazó személyeket az osztrák területre való belépés után azonnal karanténba 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_15/COO_2026_100_2_1827093.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_15/COO_2026_100_2_1827094.pdfsig
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helyezik 10 napos időtartamra otthon vagy megfelelő helyen, amelynek költségeit a személyes 

költségvetésből kell fedezni.  

 A karanténintézkedést fel lehet függeszteni a SARS-CoV-2 fertőzés (PCR vagy antigén típusú) 

vizsgálatának negatív eredményének bemutatását követően, amelyet legkorábban az Ausztriába való 

belépés után az 5. napon végeztek, ennek a költségeit az érintett személyek fedezik. 

 2021. február 10-től minden személynek be kell mutatnia Ausztriába történő beutazáskor a SARS-

CoV-2 vírus PCR vagy antigén típusú fertőzésének vizsgálatának negatív eredményét, amelyet 

legkésőbb az érkezés előtt 72 órával végeztek. Ha a belépésnél ezt nem tudja felmutatni az utazó 

személy, abban az esetben az Ausztriába való belépéstől számított 24 órán belül el kell végezni. A 

vizsgálat elvégzését igazoló dokumentumnak tartalmaznia kell: a vizsgált személy nevét és vezetéknevét, 

születési dátumát, a mintavétel dátumát és idejét, a teszt eredményét (pozitív vagy negatív), a tesztet 

végző személy nevét és aláírását, az intézmény bélyegzőjét vagy vonalkódját, illetve QR kódját. 

Engedélyezett a román 

állampolgárok beutazása jól 

meghatározott céllal? 

 IGEN, korlátozásokkal: 

 Online regisztráció kötelezettségével lehetséges a beutazás az Osztrák Köztársaságba, kitöltve az "Pre-

Travel-Clearance - PTC" nevű dokumentumot 

 a Romániából Ausztriába érkezőknek egy 72 órásnál nem régebbi, német vagy angol nyelven kiállított 

negatív teszteredménnyel (PCR vagy antigén típusú) bizonyítaniuk kell a határon, hogy nem fertőzöttek.  

 Negatív teszteredmény hiányában 10 napra karanténba kell vonulniuk lakhelyükön vagy 

szálláshelyükön. Ha ezalatt készítenek egy tesztet (PCR vagy antigén típusú), amelynek eredménye 



RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, tel.: +4-0266-207700, fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye.ro, www.hargitamegye.ro 

 

 
 

 

 

negatív, a 10 napos elkülönítést felfüggesztik.  

 Ha a negatív teszteredményt nem tudják bemutatni a határnál, nem léphetnek be Ausztria területére.  

 2021. február 10-től minden személynek be kell mutatnia Ausztriába történő beutazáskor a SARS-

CoV-2 vírus PCR vagy antigén típusú fertőzésének vizsgálatának negatív eredményét, amelyet 

legkésőbb az érkezés előtt 72 órával végeztek. Ha a belépésnél ezt nem tudja felmutatni az utazó 

személy, abban az esetben az Ausztriába való belépéstől számított 24 órán belül el kell végezni. A 

vizsgálat elvégzését igazoló dokumentumnak tartalmaznia kell: a vizsgált személy nevét és vezetéknevét, 

születési dátumát, a mintavétel dátumát és idejét, a teszt eredményét (pozitív vagy negatív), a tesztet 

végző személy nevét és aláírását, az intézmény bélyegzőjét vagy vonalkódját, illetve QR kódját. 

Kivételt képeznek a belépési 

korlátozások alól: 

 Kivételek az elektronikus regisztrációs intézkedés alól: professzionális árufuvarozók, ingázók, átutazó 

személyek, olyan személyek, akik halaszthatatlan családi eseményeken vesznek részt (például temetési 

szertartások). 

 Kivételek a karanténintézkedés alól: hivatásos teherszállítók, a határokon túli munkavállalók, a 

sürgősségi ellátásra szoruló betegek és egy kísérő személy/humanitárius misszió személyzete/a 

diplomáciai képviseletek személyzetének tagjai vagy családtagjaik, akik ugyanabban a háztartásban 

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

élnek/gondozó és orvosi személyzet/szezonmunkások a mezőgazdaságban, az erdészetben vagy az 

idegenforgalomban; 

  Szükséges néhány orvosi, igazoló dokumentumot bemutatni, amelyeket szakorvos állított ki, igazolva az 
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orvosi kinevezést / beavatkozást / ellenőrzést; 

 olyan személyek, akik kötelező jogi vagy közigazgatási kötelezettség teljesítésére érkeznek, például 

bírósági eljárásban idézést nyújtanak be; 

 A határontúli munkavállalók - nemcsak a szomszédos Ausztriából vagy az EU-ból, hanem harmadik 

országokból (az EU-n kívülről) és az osztrák munkáltató igazolásával - mentesülnek a SARS-CoV fertőzés 

molekuláris biológiai vizsgálatának bemutatása alól Ausztriába való belépésükkor. A kivétel nem 

vonatkozik azokra a személyekre, akik Ausztriában dolgoznak saját vállalkozásban vagy közvetítő 

ügynökségeken keresztül. 

Az országba való beutazás esetén 

szükséges felmutatni negatív 

COVID tesztet? 

 IGEN: 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 – egy 72 órásnál nem régebbi, német vagy angol nyelven 

kiállított negatív teszteredménnyel (PCR vagy antigén típusú)  bizonyítaniuk kell a határon, hogy nem 

fertőzöttek.  

Az országba való beutazást 

követően karanténba kell 

vonulni? Mennyi időre? 

 IGEN: Negatív teszteredmény hiányában 10 napra karanténba kell vonulniuk lakhelyükön vagy 

szálláshelyükön. Ha ezalatt készítenek egy tesztet (PCR vagy antigén típusú), amelynek eredménye 

negatív, a 10 napos elkülönítést felfüggesztik. 

Kötelező úti okmányok?  IGEN: Romániából Ausztriába érkezőknek egy 72 órásnál nem régebbi, német vagy angol nyelven 
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kiállított negatív teszteredménnyel (PCR vagy antigén típusú) bizonyítaniuk kell a határon, hogy nem 

fertőzöttek. 

 2021. február 10-től minden személynek be kell mutatnia Ausztriába történő beutazáskor a SARS-

CoV-2 vírus PCR vagy antigén típusú fertőzésének vizsgálatának negatív eredményét, amelyet 

legkésőbb az érkezés előtt 72 órával végeztek. Ha a belépésnél ezt nem tudja felmutatni az utazó 

személy, abban az esetben az Ausztriába való belépéstől számított 24 órán belül el kell végezni. A 

vizsgálat elvégzését igazoló dokumentumnak tartalmaznia kell: a vizsgált személy nevét és vezetéknevét, 

születési dátumát, a mintavétel dátumát és idejét, a teszt eredményét (pozitív vagy negatív), a tesztet 

végző személy nevét és aláírását, az intézmény bélyegzőjét vagy vonalkódját, illetve QR kódját.Online 

regisztráció kötelezettségével lehetséges a beutazás az Osztrák Köztársaságba, kitöltve az "Pre-Travel-

Clearance - PTC" nevű dokumentumot 

Lehetséges az országból a 

Romániába való utazás? 

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

által közzétett és 2021.02.04-én 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 (szállás nélkül) 

átutaznak Ausztrián egy másik ország felé, karanténintézkedés alkalmazása vagy a SARS-CoV-2 fertőzés 

vizsgálatának felmutatása nélkül. 

 A tranzit esetében az osztrák hatóságok igazoló iratokat kérhetnek 

 Információk azon román állampolgárok számára, akik Franciaországban (vagy más EU-tagállamban) 
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vásároltak autót és Ausztriát tranzitálva Románia felé utaznak: az előírások szerint a Franciaországban 

vásárolt gépkocsit ideiglenes rendszámtáblával kell ellátni, amelyet kifejezetten erre a célra terveztek. 

Ennek hiányában az osztrák hatóságok 200 eurós bírságot szabhatnak ki, és az autótulajdonos költségén 

megkövetelhetik a rendszámtábla vásárlását (a helyszínen, a helyi biztosító társaságoknál - költsége 

megközelítőleg 340 euró). 

 A francia törvények csak abban az esetben engedélyezik a forgalomból kivont járműveken a 30 napos 

nyilvántartásba vételt, hogy az illető személy állandó lakóhellyel vagy bejegyzett lakhellyel rendelkezik 

Franciaországban. Ez az információ azonban nem érvényes egy másik országban bejegyzett gépjárműre. 

 Vigyázat: Az osztrák állam területén a gépjárművekben be kell tartani a távolságot (az utasok közötti 

szabad ülés) és a védőmaszk viselését, ha a személyek nem ugyanazon háztartásban vannak. 

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 

 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 

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/
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tartózkodni, mennyi idő áll 

rendelkezésre az országon való 

áthaladásra) 

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.  

 Növelték a járvány megelőzésére és leküzdésére kiszabott intézkedések be nem tartása miatt kiszabott 

bírságok összegét. 

 Belépési / kilépési feltételek és transit felt;telek Tirol / Ausztria államban: Tirol állambeli személyek, 

kivéve a Lienz kerületben élőket, Jungholz önkormányzatot és a Romp-völgyet és Eben am Achensee 

községet, csak akkor hagyhatják el a régió határait, ha negatív tesztet vagy PCR vagy antigén típusú 

negatív eredményt mutatnak fel, amely 48 óránál nem régebbi. 

 Kivételek:gyermekek tíz korig/a közbiztonsági szolgálat, valamint a mentési és tűzoltó 

személyzet/áruszállítás/megállás nélkül tranzitáló személyek. A rendeltetési államba / helységbe 

történő belépéshez igazoló dokumentumokat kell bemutatniuk: lakóhely / tartózkodási hely / 

tartózkodási jog / munkaszerződés / a beutazás szükségességének egyéb igazolása, például a szükséges 

orvosi kezelésről szóló igazolás, tanulmányok stb. Az intézkedések az ingázókra is vonatkoznak. 

 Az intézkedések be nem tartása esetén 1450 euróig terjedő szankciókat alkalmaznak. 

Mely oldalakon találhatóak 

további hiteles információk az 

utazást vagy / és tranzit utazást 

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

 

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

Általános intézkedések  

Kérdés: Válasz: 

Melyek az érvényben lévő 

korlátozások? 

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

2021. január 25-től alkalmazandó intézkedések: 

 Továbbra is tilos az otthon elhagyása este 8 és reggel 6 órák között , kivéve: közvetlen munkába járás 

(ha a „távmunka” nem lehetséges), sürgős személyes szükség esetén, közvetlen veszély esetén 

másoknak segítséget nyújtani vagy testi vagy szellemi felépülés érdekében, halasztást nem szenvedő 

adminisztratív és jogi kérdések megoldása, választásokon való részvétel. 

 A kültéri nyilvános helyiségekben és zárt helyiségekben legalább két méter távolságot kell tartani 

azoktól a személyektől, akik nem ugyanabban a háztartásban élnek. 

  Az sűrűn látogatott helyeken (pl. Utcák / bevásárlóközpontok stb.) kötelező a FF2 típúsú védőmaszk 

viselése. A védőmaszk viselésének kötelezettségét a munkahelyen is elő kell írni, valamint minden olyan 

helyen, ahol a térbeli viszonyok nem teszik lehetővé a fizikai távolság betartását (irodák). 

 A kapcsolattartás 4 személyre korlátozódik, 2 háztartásból, 06:00-20:00 között, mind a magán-, mind a 

nyilvános helyiségekben. A rendőrség a lakhatáson kívül más magánterületeket is ellenőrizhet: 

melléképületeket, garázsokat, udvarokat stb. 

 A vendéglátás, a szállodák, éttermek zárva tartanak. A háshozszállítás lehetséges, éjszakai órákban is. 
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 A síelés 2020 december 24-től megengedett szabadidős/sporttevékenység keretében, de nem 

vakációzás formájában. A felvonók szigorú higéniai intézkedések betartásával működnek. 

 Növelték a járvány megelőzésére és leküzdésére kiszabott intézkedések be nem tartása miatt 

kiszabott bírságok összegét. 

 Az intézkedések betartása érdekében szigorítják a síközpontok ellenőrzését. 

 A szabadidős helyszínek zárva maradnak, kivéve a parkokat és templomokat. 

Melyek az érvényben lévő 

lazítások? 

- 

Gazdasági intézkedések Az osztrák kormány úgy döntött, hogy növeli finanszírozását a Külföldi Katasztrófa Alap és az Osztrák Fejlesztési 

Ügynökség számára, amelyek egyaránt reagálnak a világon folyamatban lévő válságokra. Összességében a két 

program 2021-ben több mint 175 millió euróval képes segíteni a rászorulókon, ami majdnem 40 millió eurós 

növekedést jelent 2020-hoz képest. https://www.vindobona.org/article/austria-helps-covid-19-accelerates-

global-crises  

Mely oldalakon találhatóak 

további hiteles információk az 

országot illetően, Hasznos 

telefonszámok sürgősség esetén 

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  

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

https://www.vindobona.org/article/austria-helps-covid-19-accelerates-global-crises
https://www.vindobona.org/article/austria-helps-covid-19-accelerates-global-crises
https://viena.mae.ro/local-news/1430
http://viena.mae.ro/local-news/1429
http://www.mae.ro/romanian-missions#801
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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további hiteles információk az 

országos intézkedéseket illetően, 

a betegek számát illetően stb.: 

   


