
  
 

  

Ország:  AUSZTRIA Utolsó frissítés: 2021.05.13. 

Közlekedési feltételek  

Kérdés: Válasz: 

Országba való belépés feltételei, 

kivételek  

Az utasoknak Ausztria területére való belépéskor: 

- előzetes online regisztrációt szükséges felmutatniuk, kitöltve az "Pre-Travel-Clearance - PTC" 

nevű dokumentumot, 

- be kell mutatni a SARS-CoV-2 vírus PCR (érvényessége nem haladja meg a 72 órát a mintavétel 

időpontjától számítva) vagy antigen (érvényessége nem haladja meg a 48 órát a mintavétel 

időpontjától számítva) típusú fertőzésének vizsgálatának negatív eredményét, 

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

átutazó személyek, olyan személyek, akik halaszthatatlan családi eseményeken vesznek részt 

(például temetkezési szertartások). 

Negatív PCR teszt felmutatására 

vonatkozó szabályozások 

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. 

Karaténra vonatkozó 

kötelezettségek 

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

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. 

Kivételek a 

karanténkötelezettség és a 

negatív PCR teszt felmutatása 

alól 

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; 

Hasznos oldalak  - A"Pre-Travel-Clearance - PTC" nevű dokumentummal kapcsolatos 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 

A határon átnyúló munkavállalók beutazhatnak Ausztriába, amennyiben igazolással rendelkeznek az 

osztrák munkáltató részéről. A regisztráció mellett, amelyet 28 naponta legalább egyszer el kell végezni, 

be kell mutatniuk Ausztriába történő belépéskor a SARS-CoV-2 vírusfertőzés PCR / antigéntesztjének 

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. 

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.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
https://viena.mae.ro/local-news/1430
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 

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

