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AUSZTRIA 
Covid-19 közlekedési és tranzit információk 

Frissítés dátuma: 2020 május 21. 
 
- Május 15-től újabb 14 napra meghosszabbítják minden repülőjárat felfüggesztését 
Romániából Ausztriába és Ausztriából Romániába, a 2020 május 15.-i, 24-es számú 
kormányhatározat értelmében. 
- Az alábbi rendelkezések május 29-ig (május 29-et beleértve) vannak érvényben. 
 
AUSZTRIA TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ KORLÁTOZÁSOK: 

 Az osztrák vagy külföldi állampolgárokat - ideértve a román állampolgárokat 
(akiknek tartózkodási joguk van, D típusú vízum, ideértve a 2005. évi menekültügyi 
törvény alapján menedékkérőket is), akik légi úton érkeznek Ausztriába – otthoni 
karanténba helyezik 14 napig. Ezt a kötelezettséget mindenki által aláírt nyilatkozat 
garantálja. 

 Amennyiben nincs otthoni elszigeteltségre lehetőség, az állam biztosít megfelelő 
helyet 14 napos időszakra, amit azonban ezidő alatt tilos elhagyni. 

 Ha az izolálási / karanténidőszak alatt elvégzett COVID-19 molekuláris biológiai teszt 
negatív, akkor a 14 napra megkezdett izolálást / karantént felfüggesztik. 

 A szabály alól mentesül az a polgár, aki aláírt nyilatkozattal garantálja, hogy azonnal 
elhagyja Ausztriát.  

 A fent említettektől eltérő külföldi személyek (pl. Román állampolgárok, akik nem 
tartózkodnak Ausztriában) csak akkor léphetnek be Ausztriába légi úton, ha német 
vagy angol nyelven, legalább négy napnál régebbi egészségügyi bizonyítvánnyal 
rendelkeznek, amely megerősíti, hogy a SARS-CoV-2 molekuláris biológiai tesztje 
negatív.  

 Kivételt képeznek az osztrák állampolgárok és azok a személyek, akiknek állandó 
lakóhelye, tartózkodási helye vagy tartózkodási joga Ausztriában található; ezeket a 
személyeket 14 napig otthoni elszigetelésnek vetik alá, és ezt saját aláírásukkal 
megerősítik. Ha a karantén alatt elvégzett COVID-19 molekuláris biológiai teszt 
negatív, akkor a 14 nap alatt létrehozott karantént felfüggesztik. 

 Ezenkívül az osztrák állampolgárok és az osztrák kötelező egészségbiztosítási 
rendszerben nyilvántartásba vett személyek is igénybe vehetik a sürgősen szükséges 
egészségügyi szolgáltatásokat. Azok az emberek is beléphetnek, akik Ausztriában 
laknak vagy tartózkodási joggal rendelkeznek, és akiknek szomszédos államban 
szükséges volt egy orvosi szolgáltatás. Ilyen esetekben a betegeket egy másik 
személy kísérheti. Ausztriába való belépés vagy újbóli belépéskor igazolni kell az 
orvosi szolgáltatás feltétlen szükségességét. 

 Ausztria átutazása megengedett, feltéve, hogy biztosított az ország azonnali 
elhagyása. 

 Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a kereskedelmi forgalomra (a 
személyszállítás kivételével), a hazatelepítésre, különleges vagy kötelező okokból a 
családban vagy az állatok gondozása céljából való utazásra, egyedi esetekben, 
amelyek a hitelesítés során igazolhatók, az orvoshoz való utazáshoz, az ingázók 
forgalmához (ide tartoznak a gondozási szolgáltatásaiban foglalkoztatottak is). 
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 Az orvosi vizsgálatokra vonatkozó rendelkezés az Ausztriába való belépéskor a 
járművezetőkre és a személyzetre is vonatkozik. 

 Ugyanakkor a rendelkezés nem vonatkozik a vészhelyzeti járművek vagy a 
tömegközlekedésre szánt járművek utasaira. 

 A fenti intézkedések ugyancsak nem vonatkoznak a következő személyzeti 
kategóriákra: utas- és tehergépjármű-személyzet, sürgősségi repülések, mentő / 
mentő repülések, hazatelepítés vagy transzfer repülések, mezőgazdasági és erdészeti 
idénymunkások egészségügyben dolgozók, diplomáciai képviseletek alkalmazottai, 
nemzetközi szervezetek alkalmazottai, valamint ugyanazon a lakóhelyen élő 
családtagok, a szövetségi hadsereg osztrák tagjai, akik visszatérnek a külföldi 
küldetésekből, akik Ausztriába érkeznek köztársasági nyomós érdekből, és olyan 
személyek, akik az ellenőrzés során bizonyítják, hogy alapos okuk van az utazásra. 

 A bécsi repülőtér COVID-19 tesztet kínál minden jelentkező számára, függetlenül a 
szállítási módtól (légi, közúti, vasúti). A tesztek költsége 190 euró, az eredmény 
németül és angolul (kérésre) elérhető két-három órán belül. Ha a teszt negatív, akkor 
az érintett személyt 14 napig nem szabad karanténba helyezni. A bécsi repülőtéren 
zajló eljárás naponta 13.00-15.00 között zajlik és nincs szükség előzetes 
bejelentkezésre. 

 Ellenőrzések a szárazföldi határokon: Németország, Svájc, Olaszország, Liechtenstein, 
Szlovénia, Magyarország.  

 FONTOS: Az osztrák-magyar határ átlépése (Nickelsdorf, az A4-es autópálya): a 
román állampolgárok 20.00 - 12.00. óra között léphetik át a határt. 

 Az olaszországi, svájci és németországi határátkelőknél az osztrák rendõrség 
megengedi a román vezetõk tranzitját Romániába azzal az ajánlással, hogy csak 
bizonyos számú órát érjenek el Ausztriába (4 óra autókra és 5 óra teherautókra) 
20:00 óráig és legkésőbb ugyanannyi órával 12:00 előtt, a belépési idő megadása 
nélkül. 

 Azok a személyek, akik Ausztriában kívánnak tartózkodni és német vagy angol 
nyelven orvosi igazolvánnyal rendelkeznek, ami nem régebbi keltezésű,  mint 4 nap 
és igazolhatják, hogy a SARS-CoV-2 molekuláris biológiai tesztje negatív. Ez alól a 
szabály alól kivételt képeznek azok az osztrák és külföldi állampolgárok, akiknek 
lakóhelye vagy tartózkodási helye Ausztriában található, és akiknek orvosi igazolás 
hiányában 14 napos időszakot kell eltölteniük otthon, elszigetelten. 

 
• Ausztria területén lehetséges az átutazás:  
(1) más országokba utazó személyek számára, anélkül, hogy megállnának Ausztriában, 
aláírják az erre vonatkozó nyilatkozatot, amennyiben a határrendészeti rendõrség másként 
nem dönt;  
(2) teherfuvarozás, ingázók, intervenciós csapatok 

 A vonatjáratokat felfüggesztették a Cseh Köztársasággal, Svájccal, Franciaországgal, 
Olaszországgal, Liechtensteinnel, Romániával, Szlovákiával és Spanyolországgal. 

 A légi járatokat felfüggesztették május 22-ig: Olaszország, Kína, Dél-Korea, Irán, 
Spanyolország, Franciaország, Svájc, Egyesült Királyság, Hollandia, Oroszország és 
Ukrajna útján.  

 Ezen intézkedések alól kivételt képeznek a teher-, orvosi és tranzit repülések. 
 14 napos kötelező elszigeteltség otthon mindenkinek, aki repülővel érkezik 

Ausztriába 



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

 

 
 

 

 Azon személyek, akiknek szigorúan szükséges orvosi kezelésre van szükségük, és 

rendelkeznek az osztrák kórházi egység írásbeli hozzájárulásával, beléphetnek 

Ausztriába. 

 
Légi tranzit - Ausztria 
További részletek itt: https://www.mae.ro/node/51759  
A fertőző betegségek megfigyelésével és ellenőrzésével foglalkozó nemzeti központ a 
COVID-19 által érintett területek litáját folyamatosan frissítí, amely szerint az e területekről 
érkező román állampolgárokat otthon kell karanténba helyezni vagy elszigetelni. 
Frissített lista: https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19  
Határátkelők információ: https://covid-19.sixfold.com/?fbclid=IwAR2S4yU-
IYAYS6wvDQRkcdEEshfnveUx09CjFdhTdSZqFj7hBvjvY9knAWU  
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