TÁJÉKOZTATÓ

(Állandó) tartozkódási kártya az
EGT**) ill. svájci állampolgárok
harmadik ország állampolgárságával
rendelkező családtagjainak*)

MA 35 – Einwanderung
und Staatsbürgerschaft

Ön mint harmadik országbeli állampolgár egy EGT ill. Svájci állampolgár
családtagjaként költözött Ausztriába és három hónapnál tovább szeretne az
országban tartózkodni?
Akkor Ön köteles személyesen, legkésőbb a beutazástól számított 4 ónapon belül
egy tartozkódási kártya iránti kérelmet benyújtani az illetékes hivatalnál.
Figyelem!
A regisztrációs igazolás késedelmes kérvényezése pénzbírság kiszabására okot adó
szabálysértésnek minősül.
Tartozkodási kártyák osztrák állampolgárok harmadik ország állampolgárságával
rendelkező hozzátartozói számára csak akkor állíthatók ki, ha az osztrák állampolgár
az Európai Közösség egyik tagországában vagy Svájcban mint munkavállaló, mint
önálló vállalkozó, továbbképzés céljából vagy mint magánszemély szabad mozgás és
tartózkodási joggal valamint elegendő anyagi forrással rendelkezik.
Illetékes hivatal Bécsben:
Magistratsabteilung 35
Referat „EWR“
Arndtstraße 65-67, lépcsőház, 1. Emelet
1120 Wien
Tel.: 01-4000-35338
Fax: 01/4000-99-35310
Email: 50-ref@ma35.wien.gv.at

Ügyfélszolgálat
hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8:00 – 12:00
csütörtök (délután is): 15:30 – 17:30

Elérhetőség:
U6 metró, 10A és 63A buszok – Niederhofstraße megálló
15A busz – Meidling Hauptstraße megálló
U4 metró – Meidling Hauptstraße vagy Längenfeldgasse megálló
Illeték:
A benyújtandó okmányoktól függően kb. 100,- euró
A külföldi anyakönyvi okmányok illetékei miatt további költségek merülhetnek fel.
A tartózkodási engedélyt ötéves érvényességgel állíthatók ki.
Ausztriában való öt év megszakítás nélküli jogszerű tartózkodás után kérvényezhető
az állandó tartózkodási kártya az ún. Daueraufenthaltskarte kiállítása, amely 10 évre
állítható ki.

Tévedés, betüszedési és nyomdai hiba fenntartva. Adatok felelősség nélkül.
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A kártya kiállításához szükséges okmányok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kitöltött formanyomtatvány
érvényes útlevél
előző tartózkodási engedélyek (ha rendelkezésre áll)
igazolás a rokoni kapcsolatról (például a gyermek születési anyakönyvi
kivonata, házassági anyakönyvi kivonat)
érvényes lakcím
a kérelmező és a családtag jövedelemigazolása
igazolás az érvényes, teljeskörű egészségbiztosításról
Az EGT- vagy svájci állampolgár útiokmánya
Az EGT- vagy svájci állampolgár lakcímigazolása
az EGT ill. svájci családtag letelepedési igazolása (munkaszerződés,
regisztrációs igazolás, társadalombiztosítás, munkaügyi központ igazolása)
Felmenő ági rokonság valamint 21. életévüket betöltött gyermekek esetén:
az eltartásról szóló igazolás (bankszámla-kivonat, eltartási nyilatkozat stb.)

Amennyiben az eljárás során további okmányokat kell pótlólag benyújtani, lehetőség
szerint postai úton, faxon vagy emailben küldhető el az illetékes osztálynak.
Az okmányokat eredeti és egy másolt példányban kell bemutatni.
Az eredeti okmányok valamikor csak diplomáciai hitelesítéssel vagy hitelesítési
záradékkal (Apostille) ellátva érvényesek.
A nem német nyelven kiállított igazolásokhoz kérjük, német nyelvű, hivatalos bírósági
tolmács által hitelesített fordításokat is mellékelni szíveskedjék.

__________________________________________________________________________________________________
*)
Családtag: házastárs, bejegyzett azonos nemű élettársi kapcsolat, gyermek valamint további lemenő és felmenő ági
rokon, illetve az élettárs vagy házastárs gyermeke valamint további lemenő és felmenő ági rokona
**)

EGT államok: valamennyi 28 EU tagállam***), valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia

***)

EU tagállamok: Belgium, Bulgária, Dánia, Németország, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország,
Horvátország, Nagy-Britannia, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Ausztria,
Lengyelország, Portugália, Románia, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Csehország, Magyarország,
Ciprus
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