
  
 

  

Ország:  AUSZTRIA Utolsó frissítés: 2021.09.10. 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Országba való belépés feltételei, 

kivételek  

Karanténkötelezettség nélkül lehet Ausztriába utazni az 1-es számú mellékletben szereplő 

országokból, az alábbi feltételekkel (http://www.mae.ro/node/51901) : 

- A SARS-CoV-2 teszt negatív eredménnyel, PCR típusú (amely érvényessége nem haladhatja 

meg a 72 órát a mintavétel dátumától) vagy antigen tesztek (az érvényesség nem haladhatja 

meg a 48 órát a mintavétel időpontjától) 

- oltási igazolás, az alábbi feltételekkel: 

 a vakcina második dózisával történő védőoltás nem régebbi, mint 270 nap; 

 egy dózisú védőoltás esetén a beadástól legalább 21 nap telt el, de nem több mint 

270 nap; 

 ha a beoltás a pozitív SARS-Cov-2 teszt vagy antitest teszt után 21 nappal történt, 

azzal a feltétellel, hogy a védőoltás beadása nem több mint 270 napja volt; 

A SARS-CoV-2 fertőzés megerősítésére vonatkozó igazoló dokumentum az elmúlt 180 napban és 

orvosi igazolás bemutatása vagy a 90 napnál nem régebbi antitestek jelenlétének igazolása. 

http://www.mae.ro/node/51901


  
 

  

Ha a fenti feltételek egyike sem teljesül, akkor az utazás előtti regisztrációt (legfeljebb 72 órával 

előre) be kell tartani a Pre Travel Clearance (PTC) platformon és legalább 24 órával az Ausztriába 

történő belépés után, el kell végezni egy molekuláris biológiai SARS-CoV-2 tesztet vagy a SARS-CoV-2 

antigéntesztet, amelyek költségei a beutazó személyet terhelik.  

Azok a személyek, akik járványügyi kockázatnak kitett országokból (2-es számú melléklet) Ausztriába 

utaznak, és akik az utóbbi 10 napban ezen országok területén voltak, csak a következő  esetekben 

léphetnek be Ausztriába: 

1. Osztrák / EU / EGT / Svájc állampolgárok és családtagjaik, akik ugyanabban a háztartásban élnek 

2. harmadik országok állampolgárai, akik Ausztria által kiállított D típusú beutazási vízummal vagy 

fényképes igazolvánnyal rendelkeznek 

4. Olyan személyek, akik tartózkodási engedéllyel, tartózkodási joggal rendelkeznek  

5. a diplomáciai képviseletek személyzetének tagjai vagy családtagjaik, akik ugyanabban a 

háztartásban élnek;  

6. nemzetközi szervezetek alkalmazottai vagy családtagjaik, akik ugyanabban a háztartásban élnek; 

7. humanitárius missziók személyzete, 

8. olyan személyek, akiket egy helyi regionális hatóság vagy egy hazai közvállalat foglalkoztat, és akik 

külföldi munkavégzéssel rendelkeznek, vagy akiknek szolgáltatását külföldön végzik, amennyiben e 



  
 

  

társaság tevékenysége külföldön az Osztrák Köztársaság érdeke, 

8. Németországból, kereskedelmi célból érkező személyek, 

9. orvosi okokból utazó személy, 1 kísérő személlyel. (itt szükséges néhány, szakorvos által kiállított 

orvosi dokumentum bemutatása, amely igazolja az abszolút szükségességet / programozást / 

beavatkozást / orvosi ellenőrzést). 

10. akik Németországból utaznak tanulmányaik megkezdése vagy folytatása céljából, 

11. olyan személyek, akik iskolai tevékenységekben vesznek részt, 

12. olyan személyek, akik kötelező bírósági vagy hivatalos kötelezettség teljesítése céljából lépnek be 

az országba (például bírósági tárgyalásokra való behívás, stb) 

Ezek a személyek beléphetnek Ausztriába, ha bemutatják a SARS-CoV-2 teszt negatív eredményét, 

PCR típusú tesztet (amely érvényességi ideje nem haladhatja meg a 72 órát a mintavétel 

időpontjától) vagy antigen tesztet (amely érvényessége nem haladhatja meg a 48 órát a dátumtól 

számítva) és azonnali karaténkötelezettségnek kell eleget tenniük amelynek időtartama 10 nap és 

amelyet legkorábban az 5. napon lehet felfüggeszteni negatív SARS-CoV teszt bemutatásával (PCR 

vagy antigén). 

Augusztusban a következő intézkedéseket vezették be: 

• Más országokból való beutazás karantén és az elektronikus utazási regisztrációs igazolás (PTC) 

kitöltése nélkül csakis a teljes védőoltás bemutatásával lehetséges; 



  
 

  

Negatív PCR teszt felmutatására 

vonatkozó szabályozások 

Lásd fent az országba való belépés feltételeit 

Karaténra vonatkozó 

kötelezettségek 

Karanténkötelezettség a kiindulási országtól függően van. A Romániából Ausztriába utazók esetében 

nincs karanténkötelezettésg. 

Kivételek a 

karanténkötelezettség és a 

negatív PCR teszt felmutatása 

alól 

Az 1-es számú mellékletben szereplő országból vaó beutazás esetén nincs karaténkötelezettség.  

A tizenkét évesnél fiatalabb gyermekek mentesülnek a vizsgálati kötelezettség alól. 

 

Hasznos oldalak   Megfelelő / jóváhagyott vakcinák: 

 Comirnaty / BNT162b2 / Tozinameran (INN) de la BioNtech / Pfizer 

 ChAdOx1_nCoV-19 / ChAdOx1-S / AZD1222 / Vaxzevria / COVID-19 Vaccin AstraZeneca de la 

AstraZeneca și Covishield de la Serum Institute of India 

 COVID-19 Vaccine Janssen de Johnson & Johnson / Janssen Pharmaceuticals / Ad26.COV2.S 

Janssen (site-uri SUA + NL) 

 Vaccin Covid-19 Moderna / mRNA-1273 din Moderna 

 Sinopharm / BIBP (Beijing Bio-Institute of Biological Products Co-Ltd.) Vaccin SARS-CoV-2 

(Vero Cell), inactivat (InCoV) 

Hasznos weboldalak: 



  
 

  

 

https://ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_222/BGBLA_2021_II_222.html  

Orvosi dokumentumok: 

Igazolások: 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869012.

pdfsig  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869013.

pdfsig  

Tanusítványok: 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869017.

pdfsig  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869018.

pdfsig  

Regisztrációs űrlapok: 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869015.

pdfsig  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869016.

pdfsig  

https://ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_222/BGBLA_2021_II_222.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869012.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869012.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869013.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869013.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869017.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869017.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869018.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869018.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869015.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869015.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869016.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_276/COO_2026_100_2_1869016.pdfsig

