
 
 

 

2021. február 10-től ingázókra vonatkozó beutazási 

szabályok Ausztriában: 
 

 

Állapot: 2021. február 5. 

 

 

Miben érinti az új szabályozás az ingázókat? 

 

Ingázók számára is regisztrációs kötelezettség, illetve heti rendszerességgel negatív teszt 

(antigén vagy PCR) lesz szükséges a beutazáshoz. Ausztriában van lehetöség ingázóknak 

ingyenes tesztelésre, erröl több infó azonnal. 

 

Február 10-től három igazolást kell magánál tartania ingázóként Ausztriába való 

belépéskor: 

1. Munkáltatói igazolás (ez nem új, ez már eddig is kellett) 

2. Igazolás negatív COVID-tesztröl: antigén vagy PCR teszt. Az igazolás hét napig 

érvényes, tehát hetente meg kell újítani. Magyarországon kiállított igazolást is 

elfogadnak, feltétel, hogy német vagy angol nyelv is legyen a magyar mellett. 

Ha valaki nem tud beutazásnál bemutatni, az ettöl még beutazhat, de 24 órán belül 

pótolnia kell a tesztet. 

3. Beutazási regisztráció (PTC): online kitölthetö beutazási nyilatkozat, ezt alapvetöen 

szintén heti rendszerességgel kell megújítani. Kivéve, ha valaki heti egy alkalomnál 

ritkábban ingázik. Ekkor elég mindig a beutazás elött. Az online nyomtatvány február 

7-e után lesz elérhetö. 

 

 

Ha további kérdései merülnek fel, kérem írja meg nekünk emailben: magyar@oegb.at vagy 

keressen bennünket telefonon: 0043 2682 770 63 

ÖGB Burgenland 

 

 

 

Ingyenes Corona-teszt lehetöségek 

 

Javasoljuk, hogy Ausztriában még a héten foglaljanak idöpontot tesztelésre, hogy minél 

elöbb kezükben legyen az igazolás, ami kellhet hétfőtől. 

 

Két okból javasoljuk az ausztriai tesztelést: 

- Ingyenes 

- Német nyelvű igazolást kapnak, amivel biztosan nem lesz gondjuk ellenörzésnél 



 

 

 

Jelentkezni online idöpontfoglalással lehet:   

- Burgenlandban 7 helyszínen van 07:00 és 20:00 óra között ingyenes tesztlehetöség: 

https://testen.lsz-b.at/ 

- Ausztria többi tartományában: https://www.oesterreich-testet.at 

 

Ingázók esetén jelentkezésnél a lakcím rovatban a munkáltató címét kell megadni. Ez 

esetben a munkáltató címe határozza meg, hogy melyik tartományban jelentkezhet 

tesztelésre. (bécsi munkáltató esetén Bécs, burgenlandi esetén Burgenlandban). 

 

 

Kik vehetnek részt a tesztelésen? 

Bárki Ausztriai lakcímmel vagy ausztriai foglalkoztatással (tehát ingázók is).  

 

Ki nem vehet részt a tesztelésen? 

- 6 év alatti gyerekek 

- karanténban vagy betegszabadságon/táppénzen lévök 

- akiknél COVID-tünetek jelentkeznek 

- akik az elmúlt 6 hónapban COVID-ban megbetegedtek illetve pozitív lett a tesztjük 

 

Hogyan zajlik a jelentkezés? 

- Elsöként meg kell adni, hogy magamnak (mich selbst) vagy másoknak (pl. 6 év feletti 

gyerekeknek) foglalok idöpontot. Ingázók esetén tehát mindig az elsö pontot kell 

kiválasztani, akkor is, ha családtag segít a kitöltésben. 

- Az online jelentkezésnél meg kell adni a személyes adatokat, a SV-Nr-t (pl. E-Cardon 

található) illetve lakcímet. (ingázóknak a munkáltató címét) 

- Kapcsolati adatoknál mobiltelefon szám és vagy email megadása szükséges: az 

igazolás a tesztelésröl ide érkezik sms-ben vagy emailben. Javasoljuk az emailt, mert 

ekkor az igazolás könnyen kinyomtatható és a határon felmutatható. 

- A sikeres jelentkezés végén egy kész jelentkezési lap készül (Laufzettel), amelyet ha 

van lehetösége nyomtassa ki és aláírva vigye el a tesztelésre. 

- Illetve érkezik egy email, amelyben a megadott linken tudnak időpontot foglalni 

(általában fél órán belül érkezik az email, ha nem találják, érdemes a levélszemét 

mappában is megnézni) 

 

Hogyan zajlik a tesztelés? 

A teszt egy antigén gyorsteszt, amelynek során az orrüregböl vagy garatból vesznek 

váladékmintát egy pálca segítségével. Maga a teszt csupán pár perc, de a várakozási idö 

forgalomtól függöen eltérö lehet. 

 

Mikor és hogyan kapom meg az eredményt/igazolást? 

Az eredmény a teszt után 15 perccel megvan, és sms-ben vagy emailben érkezik (attól 

függöen, hogy a jelentkezésnél ki mit választott). Javasoljuk az emailt, mert ekkor az 

igazolás könnyen kinyomtatható és a határon felmutatható. 

 

Tesztek a munkahelyen 

ahol az üzem/cég nyújt ilyen szolgáltatást, ott a dolgozók a tesztet a munkahelyükön is 

elvégeztethetik. Bizonyos ágazatokban ez törvényi elöírás: ilyenkor a tesztelés munkaidönek 

számít. Ilyenkor lépjen kapcsolatba az üzemi tanáccsal. 

ÚJ: Költségtérítés a munkáltatónak az üzemben elvégzett tesztek után február 15-től! 

https://testen.lsz-b.at/
https://www.oesterreich-testet.at/

