Utazás a Vízummentességi Program keretében (VWP)
Információ az újonnan csatlakozott országok számára
Ha az alábbi kérdések mindegyikére „IGEN” a válasza, akkor jogosult lehet
a VWP keretében történő utazásra:
 Ön a Vízummentességi Programban részt vevő országok valamelyikének állampolgára?
 Ha Ön Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, vagy Szlovákia állampolgára,
akkor 2008. november 17-től jogosult arra, hogy a VWP keretében utazzon.
 Megfelel-e útlevele a VWP útlevéllel szemben támasztott követelményeinek?
 A 2006. október 26-án vagy utána kiállított/meghosszabbított gépi leolvasású útleveleknek az
adatlapon szereplő információkat tartalmazó beépített chippel kell rendelkezniük (e-passport).
 Ha Ön Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, vagy Szlovákia állampolgára,
beépített chipet tartalmazó útlevéllel (e-passport) kell utaznia, ha a VWP keretében tervezi utazását.
(További információt az e-passport-ról a lentebb megadott CBP honlapon talál.)
 Útlevelének az Egyesült Államokban tett látogatása után még hat hónapig érvényesnek kell lennie (az
egyes országokkal kötött megállapodások alapján lehetnek kivételek).
 Korábban elveszett vagy ellopott útlevelét nem használhatja a VWP keretében tervezett utazáshoz.
 Az Egyesült Államokba üzleti vagy magáncélból utazik 90 napnál nem hosszabb időtartamra és
bizonyítani tudja, hogy ottani tartózkodására megfelelő anyagi fedezettel rendelkezik?
(Figyelem: A VWP keretében nem utazhatnak a média képviselői/újságírók, ill. akik tanulni vagy
dolgozni szeretnének az Egyesült Államokban.)
 Átutazás az Egyesült Államok területén keresztül általában engedélyezett.
 Ha kérdése merül fel, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Amerikai Nagykövetséggel vagy
Konzulátussal.
 Az Egyesült Államokban tett korábbi látogatásai során betartotta a feltételeket és nem
utasították el korábban amerikai vízumkérelmét?
 Ha volt már korábban letartóztatva, még ha nem is ítélték el, szerepel a bűnügyi nyilvántartásban,
bizonyos súlyos fertőző betegségekben szenved, megtagadták Öntől a belépést, vagy kiutasították az
Egyesült Államokból, ill. ha korábban túltartózkodott, nem javasoljuk hogy vízum nélkül kísérelje meg
az utazást.
 Ha a bevándorlási törvény (Immigration and Nationality Act) 212-es paragrafusa alapján korábban már
visszautasították, nem jogosult a VWP keretében történő utazásra. További információért kérjük, lépjen
kapcsolatba a legközelebbi Amerikai Nagykövetséggel vagy Konzulátussal.
 Ha tengeren vagy légi úton érkezik, az USA kormányával szerződött társasággal utazik-e, ill.
rendelkezik-e visszautazásra érvényes jeggyel?
 Azok az utazók, akiknek továbbutazásra jogosító jegye csak Mexikóig, Kanadáig, Bermudáig, vagy a
Karib-szigetekig szól, ezen területek állandó lakosai kell hogy legyenek.
 Rendelkezik ESTA (utazási engedélyt jóváhagyó elektronikus rendszer) engedéllyel?
 A VWP-hez újonnan csatlakozott országok számára követelmény az ESTA engedély a VWP-hez való
csatlakozás dátumától kezdve. A VWP-ben jelenleg is részt vevő országoknak 2009. január 12-től
követelmény az ESTA engedély.
 További információt az ESTA-ra való jelentkezésről a www.cbp.gov/esta oldalon talál.
Belépés az Egyesült Államokba: Kérjük, vegye figyelembe, hogy sem az érvényes útlevél, sem a VWP
keretében történő vízummentes utazás alapvető követelményeinek teljesítése nem garantálja a belépést az
Egyesült Államokba. A legtöbb ország esetében a belépésről szóló végső döntést a bevándorlási tisztviselő
fogja meghozni a belépési pontnál.
További információ:
Amerikai Nagykövetségek: http://www.usembassy.gov/
Amerikai Külügyminisztérium honlapja: http://travel.state.gov/visa/temp/without/without_1990.html
Belbiztonsági Minisztérium Vám- és Határőrsége (DHS/CBP) VWP információ:
http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/business_pleasure/vwp/vwp.xml

