
Covid-19 beutazási feltételek

Harmadik országbeli állampolgárok nem utazhatnak be Ausztriába.
Vannak azonban kivételek az általános beutazási tilalom alól.

 ▪ Ausztriában lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkező 
harmadik országbeli állampolgárok, 

 ▪ osztrák tartózkodási engedéllyel nem rendelkező állampolgárok, a letelepedésről 
és tartózkodásról szóló 2005. évi törvény (NAG) vagy a menedékjogról szóló 
szövetségi törvény (AsylG) szerinti tartózkodási joggal nem rendelkező 
harmadik országbeli állampolgárok, az idegenrendészeti törvény  
(FPG) 95. § szerinti D vízummal vagy fényképes igazolvánnyal nem rendelkező 
harmadik országbeli állampolgárok esetében

2020.07.27-i információk

1. kivétel: beutazás EU- és schengeni tagállamokból

Az egészségügyi igazolvánnyal rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára az alábbi 
országokból lehetséges a beutazás:

Andorra, Belgium, Bulgária, Dánia, Németország, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, 
Írország, Izland, Olaszország, Horvátország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, 
Monaco, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, San Marino, Svédország, Svájc, 
Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Csehország, Magyarország, Vatikán, Egyesült Királyság és Ciprus.

Harmadik országbeli állampolgárok EU- és schengeni tagállamokból történő beutazásának 
feltételei

 ▪ Beutazáskor felmutatja orvosi egészségügyi igazolását, amely megerősíti a negatív PCR-tesztet 
(Fontos tudni: Ez az igazolás nem lehet 72 óránál régebbi).

 ▪ Ezenkívül az érintett személynek be kell mutatnia igazolását szállásáról (és ennek költségeit 
maga viseli)

 ▪ és a beutazást követően 10 napot (házi) karanténban kell töltenie. A karantén idő előtt nem 
hagyható el, akkor sem, ha időközben negatív PCR-teszteredményt tud bemutatni.
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Különleges foglalkozási csoportok beutazásának feltétele

 ▪ Beutazáskor felmutatja orvosi egészségügyi igazolását, amely megerősíti a negatív PCR-tesztet 
(Fontos: Ez az igazolás nem lehet 72 óránál régebbi).

 ▪ Ezenkívül az érintett személynek a beutazást követően 10 napot (házi) karanténban kell töltenie. 
A karantént akkor lehet elhagyni, ha időközben negatív PCR-teszteredményt tud bemutatni.

3. kivétel: beutazás a kereskedelmi forgalom keretein belül

Akik a kereskedelmi forgalom keretein belül utaznak, orvosi egészségügyi igazolással kell 
rendelkezniük a beutazáshoz.

Feltétel, hogy az érintett személy a beutazás során orvosi egészségügyi igazolását bemutassa, 
amely megerősíti a negatív PCR-tesztet (Fontos: Ez az igazolás nem lehet 72 óránál régebbi). 
Karanténra ebben az esetben nincs szükség.

2. kivétel: beutazás különleges foglalkozási csoportok esetében

A harmadik országbeli állampolgárok közül az alábbi foglalkozási csoportok kivételt képeznek:
 ▪ Diplomáciai képviselők,
 ▪ humanitárius segélynyújtók,
 ▪ ápolók és egészségügyi dolgozók,
 ▪ mezőgazdasági és erdészeti idénymunkások,
 ▪ turisztikai idénymunkások stb.
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