
  
 

  

Ország:  AUSZTRIA Utolsó frissítés: 2022.02.04. 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Országba való belépés 

feltételei, kivételek  

Ausztriába utazó személyek, kivéve azokat, akik magas járványügyi kockázatú érkeznek, előzetes 

regisztráció és karantén nélkül léphetnek be Ausztria területére, az alábbi igazolások 

valamelyikének bemutatásával: (http://www.mae.ro/node/51901) : 

- Engedélyezett szérummal * végzett oltási igazolás * és a SARS-CoV-2 vírus, PCR típusú teszt 

negatív eredménye (érvényessége a mintavételtől számított legfeljebb 72 óra) vagy a 3a / 

emlékeztető dózis igazolása. 

           - Figyeljenek a vakcinák eltarthatóságára. További információk a linkeken: 

- https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-

Ma%C3%9Fnahmen.html#aenderung-gueltigkeit-janssen-impfzertifikate-03-jaenner-2022 

- Az elmúlt 180 napban fellépő SARS-CoV-2 fertőzés megerősítése, orvosi igazolás a 

gyógyulásról és a SARS-CoV-2 vírus PCR típusú tesztjének negatív eredménye (érvényessége 

nem haladhatja meg a 72 órát a mintavétel időpontjától) 

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

http://www.mae.ro/node/51901
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html#aenderung-gueltigkeit-janssen-impfzertifikate-03-jaenner-2022
https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html#aenderung-gueltigkeit-janssen-impfzertifikate-03-jaenner-2022


  
 

  

meg a 72 órát a mintavétel dátumától)  

Az oltási igazolás az alábbi feltételeknek kell megfelelnie: 

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

hogy legalább 14 nap telt el az első és a második dózis beadása között; 

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

270 nap; 

 védőoltás, feltéve, hogy legalább 21 nappal korábban pozitív molekuláris biológiai 

tesztet végeztek a SARS-CoV-2-re, vagy kimutatták a semlegesítő antitesteket. Az 

oltás nem történhetett 270 napnál régebben vagy 

 új dózissal történő immunizálás, legfeljebb 270 nap óta, és legalább 120 nap telt el a 

teljes immunizálás és az új dózis beadása között és legalább 28 nap telt el az egyszeri 

dózisú vakcina beadása óta. 

Ha a fenti feltételek egyike sem teljesül, 10 napos karantént kell bevezetni, amely negatív PCR-teszt 

esetén legkorábban az 5. napon fejezhető be. Ugyanakkor ezeknek a személyeknek elektronikusan 

kell regisztrálniuk a Pre Travel Clearance - PTC platformon. 

Azoknak, akik nem felelnek meg a fenti követelményeknek, regisztrálniuk kell a Pre Travel 

Clearance - PTC platformon (https://entry.ptc.gv.at/en.html ), és 10 napos karanténba helyezik 

őket. A karantént az ötödik naptól előre meg lehet szakítani, ha az érintett SARS-CoV-2 

https://entry.ptc.gv.at/en.html


  
 

  

vírusfertőzésre negatív teszteredményt mutat. 

Kivételek: 

A. Beutazó személyek: 

1. a határon túli ingázók/munkások; 

2. szakmai célból utazók; 

3. iskolai és tanulmányi célból utazók, 

4. családi okok 

A 3G szabály szerint történik (oltott, gyógyult és PCR tesztelt - a mintavételtől vagy antigéntől 

számított 72 óra - a mintavételtől számított 24 óra). 

A fenti leírás mind az Ausztriába utazó külföldi ingázókra, mind a külföldről munkából hazatérő 

osztrák lakosokra vonatkozik. 

B. Olyan személyek, akik egészségügyi okokból nem kaphatnak védőoltást, és bemutatják az igazoló 

dokumentumokat / orvosi igazolást 

C. Diplomáciai, konzuli képviseletek vagy nemzetközi szervezetek tagjai, valamint családtagjaik, 

akikkel egy háztartásban élnek 

D. terhes nők (PCR tesztet mutathatnak fel) 

E. kiskorúak 12 éves korig 

A 12-15 év közötti fiatalok, akik egyáltalán nincsenek beoltva, vagy nem kapták meg az összes oltási 



  
 

  

dózist kivételt képeznek a 2G és 2G+ dokumentumok bemutatása alól (oltott vagy gyógyult, mindkét 

esetben negatív PCR-teszttel együtt), nekik elegendő felmutatni a Holiday-Ninja-Pass tanúsítványt. 

A tanúsítvány a következő linken érhető el – https://info.bmlrt.gv.at/dam/jcr:a358bee7-3e1d-481f-

9147-6bad3feb9b4a/Holiday_Ninja_Pass_DT_barrierefrei.pdf  és angolul 

https://info.bmlrt.gv.at/dam/jcr:81719c3a-d411-4ced-bcd6-

58ac69f84c90/Holiday_Ninja_Pass_engl_FINAL.pdf.  

További információ a Holiday-Ninja-Pass-ről és az érvényes tesztsorozatok konkrét példái elérhetők 

a következő honlapon németül: https://www.sichere-gastfreundschaft.at/holiday-ninja-pass/ és 

angolul: 

https://press.austria.info/fileadmin/user_upload/Imported/uk/FAQ_Ninja_Holiday_Pass.pdf 

F. Belépés előre nem látható okokból 

G. Az egészségügyi okokból Ausztriába utazó személyeknek ezenkívül igazolniuk kell az egészségügyi 

szolgáltatás elvégzésének feltétlenül szükségességét. 

H. tranzitáló személyek 

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

Az Ausztriába való beutazáskor megkövetelt dokumentumokon túlmenően, az Ausztria területén 

tartózkodó személyektől, ideértve a turisztikai célokat is, kérhetnek PCR teszt eredményt is. 

Negatív PCR teszt Lásd fent az országba való belépés feltételeit 

https://info.bmlrt.gv.at/dam/jcr:a358bee7-3e1d-481f-9147-6bad3feb9b4a/Holiday_Ninja_Pass_DT_barrierefrei.pdf
https://info.bmlrt.gv.at/dam/jcr:a358bee7-3e1d-481f-9147-6bad3feb9b4a/Holiday_Ninja_Pass_DT_barrierefrei.pdf
https://info.bmlrt.gv.at/dam/jcr:81719c3a-d411-4ced-bcd6-58ac69f84c90/Holiday_Ninja_Pass_engl_FINAL.pdf
https://info.bmlrt.gv.at/dam/jcr:81719c3a-d411-4ced-bcd6-58ac69f84c90/Holiday_Ninja_Pass_engl_FINAL.pdf
https://www.sichere-gastfreundschaft.at/holiday-ninja-pass/
https://press.austria.info/fileadmin/user_upload/Imported/uk/FAQ_Ninja_Holiday_Pass.pdf
http://www.mae.ro/node/51901


  
 

  

felmutatására vonatkozó 

szabályozások 

Karaténra vonatkozó 

kötelezettségek 

Más, magas járványügyi kockázattal járó országokból és területekről történő beutazás kivételes 

körülmények között azt jelenti: regisztráció  intézkedések, karantén, tesztelés, oltás, gyógyulás. 

Kivételek a 

karanténkötelezettség és a 

negatív PCR teszt felmutatása 

alól 

Lásd fent az országba való belépés feltételeit 

Hasznos oldalak  Az Ausztriába való beutazáskor megkövetelt dokumentumokon túlmenően kérhetneknegatív PCR 

tesztet is. A vizsgálatok térítés ellenében vagy ingyenesen elvégezhetők Ausztriában erre 

szakosodott központokban. Az ingyenes tesztelést kínáló bécsi központok a következő címen 

találhatók: https://coronavirus.wien.gv.at/teststrassen/  

 Megfelelő / jóváhagyott vakcinák: 

 Comirnaty / BNT162b2 / Tozinameran (INN) de la BioNtech / Pfizer: 2 dózis 

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

AstraZeneca și Covishield de la Serum Institute of India: 2 dózis  

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

Janssen (site-uri SUA + NL) : 1 dózis 

https://coronavirus.wien.gv.at/teststrassen/


  
 

  

 Vaccin Covid-19 Moderna / mRNA-1273 din Moderna: 2 dózis 

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

(Vero Cell), inactivat (InCoV) : 2 dózis 

 Sinovac-CoronaVac, SARS-CoV-2 (Vero Cell), Inactivat: 2 dózis 

COVAXIN/BBV152 (2 doze) – de la Bharat Biotech International Ltd; 

COVOVAX/NVX-CoV2373 (2 doze) – de la Serum Institute of Idia Pvt.Ltd 

NUVAXOVID/NVX-CoV2373 (2 doze) – de la Novavax CZ a.s. 

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_589/Anlagen_0003_2A8F

D740_A29B_4D6B_94D8_954CCD2610BF.pdfsig 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_589/Anlagen_0004_F84C8

D1D_F24D_47BA_825D_FEEF5E3056B0.pdfsig 

Tanusítványok: 

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_589/Anlagen_0003_2A8FD740_A29B_4D6B_94D8_954CCD2610BF.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_589/Anlagen_0003_2A8FD740_A29B_4D6B_94D8_954CCD2610BF.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_589/Anlagen_0004_F84C8D1D_F24D_47BA_825D_FEEF5E3056B0.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_589/Anlagen_0004_F84C8D1D_F24D_47BA_825D_FEEF5E3056B0.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 

Regisztrációs űrlapok: 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_589/Anlagen_0001_062AF

DA2_8741_44EF_BEB6_D37FA49351DA.pdfsig 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_589/Anlagen_0002_E4B8E

A6D_1A1C_46E8_A969_60EA59892A34.pdfsg 

A következő bécsi egészségügyi központok ingyenes tesztelési lehetőségeket kínálnak: 

https://coronavirus.wien.gv.at/teststrassen/.  

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_589/Anlagen_0001_062AFDA2_8741_44EF_BEB6_D37FA49351DA.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_589/Anlagen_0001_062AFDA2_8741_44EF_BEB6_D37FA49351DA.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_589/Anlagen_0002_E4B8EA6D_1A1C_46E8_A969_60EA59892A34.pdfsg
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_589/Anlagen_0002_E4B8EA6D_1A1C_46E8_A969_60EA59892A34.pdfsg
https://coronavirus.wien.gv.at/teststrassen/

