ESTA TUDNIVALÓK

ESTA (Beutazási
állampolgároknak

Engedély

az

Egyesült

Államokba)

kérelem

magyar

Magyarország része a vízummentességi programnak, amely lehetővé teszi a magyar
állampolgárok számára, hogy vízum nélkül utazhassanak az Egyesült Államokba. 2009.
január 12-től a vízummentességi program kellékévé vált az elektronikus beutazási
engedélyezés (ESTA).Mint mindig, egy, a vízummentes ország által kiállított, gépi
beolvasásra alkalmas útlevél vagy e-útlevél ezután is az USA-ba való belépés feltétele. Az
ESTA kérelmezés folyamata teljes egészében online történik, az Egyesült Államok
Belbiztonsági
Minisztériuma
(DHS)
működtetésében.
A beutazási engedély nem vízum. Nem vízummentes országból származó személyek még
csak meg sem kísérelhetik beutazási engedély kérelmezését. Az ESTA azt a célt szolgálja,
hogy a Belbiztonsági Minisztérium minden vízummentes beutazót átvilágíthasson, mielőtt
még elhagynák saját országukat. A jóváhagyott beutazási engedély nem garancia az országba
történő beléptetésnek, de előfeltétele az USA-ba légi vagy vízi úton történő beutazásnak.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma
(DHS) megkezdte a vízummentességi program 2015. decemberében elfogadott
szigorításának végrehajtását.
A törvény értelmében a továbbiakban nem jogosult a vízummentes beutazást lehetővé tevő
Electronic System for Travel Authorization (ESTA) program használatára és előzetesen
vízumot szükséges igényelnie annak a személynek, aki a vízummentességi programban
résztvevő ország (pl. Magyarország) állampolgára, de:
a. kettős állampolgárként Irak, Szíria, vagy az USA által terrorizmust támogatónak minősített
ország állampolgára is (jelen pillanatban: Irán, Szudán és Szíria);
b. 2011. március 1-je után Irak, Irán, Szíria, Szudán területén járt;
Ha beutazási engedély iránti kérelmét elutasítják, B-1 látogató vízumot vagy B-2 turista
vízumot kell kérelmeznie.

Az ESTA Igénylésről
Ez egy online jelentkezési folyamat

Több, mint 99%-os jóváhagyási ráta (forrás:
amerikai kormány)
Közel két évig érvényes

Szükséges hozzá:
-

érvényes útlevél, melynek tulajdonosa olyan ország állampolgára, mely
vízummentességet élvez

-

14 USA dollár (fizetendő: Visa®, MasterCard®, American Express® hitelkártyával
vagy bankkártyával, mely külföldi online fizetésre alkalmas)

-

Érvényes email cím

Angolul kell kitölteni, ékezetek nélkül!
Az online igénylést személyenként kell kitölteni.

Az ESTA-t az amerikai határrendészeti szervek által működtetett hivatalos weboldalról
kell letölteni. Az ESTA elérhető a következő címen:

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Itt a következő lépéseken kell áthaladni:
 New application (új jelentkezés)
 individual application (egyéni jelentkezés)
 confirm and continue (megerősítés és tovább)
 Yes, I have read and understand the information and agree to these terms. – Ezt el kell
fogadni, rá kell kattintani.
 Next-re menni
A kitöltendő résznél szereplő kis kérdőjelekre kattintva segítséget kapunk a kitöltéshez.
 Family Name* - Vezetéknév
Keresse meg a VEZETÉKNEVÉT. Amennyiben a vezetéknevének helyes írásmódja tartalmaz nem angol
karaktereket, akkor vegye szemügyre a fényképes oldal alját, és írja úgy a vezetéknevét, ahogyan az az
idézőjelek/kacsacsőrök között nyomtatva szerepel (>>VEZETEKNEV>>).
 First (Given) Name – Keresztnév – itt az első keresztnevet kell megadni, a középsőt nem

Keresse meg az UTÓNEVÉT (az első keresztnevét). Amennyiben az utónevének helyes írásmódja
tartalmaz nem angol karaktereket, akkor vegye szemügyre a fényképes oldal alját, és írja úgy az
utónevét, ahogyan azok az idézőjelek/kacsacsőrök között nyomtatva szerepelnek. .(>>UTONÉV>>).
 Gender – Nem: male: férfi, female: nő

 Are you known by any other names or aliases? – Ismerik-e Önt bármilyen egyéb néven,
álnéven?Yes/No- igen/nem
Amennyiben igen a válasz, a következő részt is ki kell tölteni, ha nem, akkor üresen kell hagyni:

(Family Name*
First (Given) Name*)
Add an other - Ha van még másik ilyen nevünk, ott lehet megadni
 Date of Birth – születési dátum - nap, hónap, év
 City of birth – a város, ahol születtünk
 City of country – az ország, ahol születettünk
 Passport number – útlevélszám
 Country of Citizenship – Az az ország, melynek állampolgárai vagyunk
 National Identification Number – Nemzeti azonosítószám: bármilyen más, személyi
azonosításra szolgáló dokumentum száma, amivel az útlevélen kívül rendelkezünk, és a
magyar állam bocsájtotta ki
 Issuance Date – Az útlevél kibocsájtásának dátuma – nap, hónap, év
 Issuing Country - Kibocsájtó ország
 Expiration Date – Az útlevél lejáratának dátuma
 Have you ever been issued a passport or national identity card for travel by any other
country? –
Kapott-e valaha útlevelet, vagy nemzeti azonosító kártyát, melyet egy másik ország bocsájtott ki
utazáshoz? (Magyarországon kívül). Yes/No – Igen/nem
Amennyiben igen a válasz, a következő részt is ki kell tölteni, ha nem, akkor üresen kell hagyni:
Country of Citizenship / Nationality
Add another – Ha van még másik, akkor itt azt meg kell adni

Other Citizenship/Nationality – Másik állampolgárság/nemzetiség
 Are you now, a citizen or national of any other country?- Jelenleg Ön egy másik
ország állampolgára-e? Yes/No – Igen/Nem
Amennyiben igen a válasz, a következő részt is ki kell tölteni, ha nem, akkor üresen kell hagyni:

Country of Citizenship / Nationality – Ki kell választani a másik országot, aminek még
állampolgárai vagyunk
Amennyiben az előzőre igennel válaszoltunk, a következő kérdésre is válaszolni kell:
How did you acquire citizenship / nationality from this country? – Milyen módon jutott
állampolgárságához?
By birth – születés révén
Through parents – szülők által
Naturalised – Honosítással
Other – egyéb
Other: annyiben az utolsót választotta, itt meg kell magyarázni
Add another – Ha van még másik, akkor itt azt meg kell adni

 Have you ever been a citizen or national of any other country? – Volt-e valaha
korábban másik ország állampolgára? Yes/No – Igen/Nem
Amennnyiben igen a válasz, ki kell tölteni az alatta lévő részt is:
Country of Citizenship / Nationality – ki kell választani az adott országot
Add another – Ha van még másik, akkor itt azt meg kell adni

PARENTS – Szülőről szóló információk
 Family Name – Vezetéknév
 First (Given) Name – Keresztnév - itt az első keresztnevet kell megadni, a középsőt
nem
(Mindkét szülőről ki kell tölteni)

YOUR CONTACT INFORMATION – Kapcsolattartási információk
 Address Line 1 – házszám, utca
 Address Line 2 – emelet, épület, egyéb hasonlók
 City – Város, falu neve

 State/Province/Region –állam, tartomány, régió, ha nem tudjuk, írjuk ezt: unknown
 Country – Ország
 Telephone Type – a telefon típusa: home-otthoni, work – munkahelyi, mobile/mobil,
other/egyéb
 Country Code + Phone -először kell az országhívó, aztán a telefonszám
 E-mail Address – email cím
 Confirm E-mail Address – még egyszer meg kell adni az email címet, amit az előbb beírtunk

EMPLOYMENT INFORMATION – Munkavállalással kapcsolatos
információk

 Do you have a current or previous employer? – Van Önnek jelenlegi, vagy előző
munkaadója?
Yes/No- Igen/Nem
Amennyiben igen a válasz, akkor kell az ez alatt lévő adatokat kitölteni, ha nem a válasz ,
üresen kell hagyni
 Job Title – A munkakör megnevezése
 Employer Name - Munkáltató neve – jelenlegi vagy előző
ide beírhatóak még: self-employed – vállalkozó, student- diák, child-gyermek, homemakerháztartásbeli, stay-at-home parent – gyereket nevelő háztartásbeli
 Address Line 1 – házszám, utca (munkaadóé)
 Address Line 2 – emelet, épület, egyéb (munkaadóé)
 City – Város (munkaadóé)
 State/Province/Region - állam, tartomány, régió, ha nem tudjuk, írjuk ezt: unknown
(munkaadóé)
 Country – Ország
 Country Code + Phone - először kell az országhívó, aztán a telefonszám
NEXT-RE MENNI

 Is your travel to the US occurring in transit to another country? – Az utazása során az USA
tranzitként szolgál-e másik országba történő utazáshoz? Yes/No

U.S. Point of Contact Information
Itt egy kontakt személyt kellene feltüntetni az USA-ban.
Ennek hiányában írjuk be az első amerikai hotel nevét, címét,és adatait.
Name: Heritage Hotel Lancaster

Address line 1: 500 Centerville Road
City: Lancaster
State: Pennsylvania
Phone Number: 1-800-223-8963

Address While in the U.S
Cím az USA-beli tartózkodás során – ezt nem kötelező kitölteni, vagy be lehet pipálni, ha
azonos az előzővel: Same as U.S. Point of Contact Info Above

EMERGENCY CONTACT INFORMATION IN OR OUT OF THE U.S
Vészhelyzet esetén értesítendő személy adatai /USA-ban vagy külföldön
 Family Name – Vezetéknév
 Given name – Keresztnév
 E-mail Address – email cím
 Country Code + Phone – Telefonszám, az országhívóval kezdve
NEXT-RE MENNI

 Do you have a physical or mental disorder; or are you a drug abuser or addict; or do
you currently have any of the following diseases (communicable diseases are
specified pursuant to section 361(b) of the Public Health Service Act):*


Cholera



Diphtheria



Tuberculosis, infectious



Plague



Smallpox



Yellow Fever



Viral Hemorrhagic Fevers, including Ebola, Lassa, Marburg, Crimean-Congo



Severe acute respiratory illnesses capable of transmission to other persons and likely
to cause mortality.

Yes/No – igen vagy nem
Szenved-e valamilyen fizikai vagy mentális betegségben, fogyaszt-e drogokat, drogfüggő-e,
vagy szenved-e a következők valamelyikében:
-

kolera

-

diftéria

-

fertőző tuberkulózis

-

pestis

-

himlő

-

sárgaláz

-

vírusos vérzéses láz, például Ebola, Lassa, Marburg, vagy Krími-kongói vérzésés láz

-

súlyos akut légzési rendellenességek, melyekkel vélhetően megfertőz másokat, és ez
elhalálozáshoz vezethet

 Have you ever been arrested or convicted for a crime that resulted in serious damage to
property, or serious harm to another person or government authority?
Yes/no – igen vagy nem

Előfordult, hogy letartóztatták vagy elítélték olyan bűncselekményért, amely komoly vagyoni
kárt, vagy személy vagy kormányzati hatóság elleni súlyos sérülést okozott?

 Have you ever violated any law related to possessing, using, or distributing illegal drugs?
Yes/No – igen vagy nem

Megsértett-e valaha bármilyen olyan törvényt, mely illegális drogok birtoklásával,
használatával vagy terjesztésével függ össze?

 Do you seek to engage in or have you ever engaged in terrorist activities, espionage,
sabotage, or genocide?
Yes/No – igen, vagy nem

Tervez-e részt venni, vagy részt vett-e valaha terrorista tevékenységben, kémkedésben,
szabotázs-akcióban, vagy népirtásban?

 Have you ever committed fraud or misrepresented yourself or others to obtain, or assist
others to obtain, a visa or entry into the United States?

Yes/no – igen vagy nem

Követett el valaha csalást vagy hamis színben tüntette fel magát vagy másokat, abból a célból,
hogy az Egyesült Államokba vízumot vagy belépést szerezhessen, vagy másoknak segítsen
vízumot vagy belépést szerezni?

 Are you currently seeking employment in the United States or were you previously employed
in the United States without prior permission from the U.S. government?
Yes/No – igen vagy nem

Tervez-e jelenleg az Egyesült Államokban munkát keresni, illetve dolgozott-e korábban az
USA-ban az amerikai kormány előzetes engedélye nélkül?

 Have you ever been denied a U.S. visa you applied for with your current or previous
passport, or have you ever been refused admission to the United States or withdrawn your
application for admission at a U.S. port of entry?

Yes/no – igen/nem

Elutasították-e korábban amerikai vízumkérelmét, melyért a jelenlegi vagy korábbi útlevelével
folyamodott, vagy tagadták-e meg korábban Öntől az USA-ba való belépést, vagy vonták-e
már vissza belépési kérelmét valamilyen USA-ba történő belépési ponton?

 Have you ever stayed in the United States longer than the admission period granted to you
by the U.S. government?

Yes/no – igen, nem

Előfordult már, hogy tovább maradt az USA-ban, mint amire az amerikai kormány által adott
tartózkodási engedélye szólt?

 Have you traveled to, or been present in Iraq, Syria, Iran, or Sudan on or after March 1,
2011?

Yes/no

Járt-e valaha korábban Irakban, Szíriában, Iránban, vagy Szudánban 2011. márc. 1 után?

CERTIFICATION:*

I, the applicant, hereby certify that I have read, or have had read to me, all the questions and
statements on this application and understand all the questions and statements on this application.
The answers and information furnished in this application are true and correct to the best of my
knowledge and belief.

Itt a kis ablakot be kell kattintani.

Én, mint kérelmező kijelentem, hogy elolvastam vagy felolvastattam magamnak ebben a
kérelemben szereplő összes kérdést és állítást, és értek minden kérdést és állítást, mely a
kérelemben előfordult. Jelen kérelemben adott válaszok és információk legjobb tudomásom
és
meggyőződésem
szerint
igazak
és
helytállóak.

Ezen feldolgozási szolgáltatás használatához elfogadom a weboldal Általános Szerződési
Feltételeit, és a lenti gombra kattintva tanúsítom, hogy a fent olvasható kérdéseket
elolvastam és megértettem.

next-re menni

REVIEW YOUR APPLICATION
Itt még egyszer át lehet nézni, és kijavítani a megadott adatokat (javítás lehetséges:
edit-re menve).

 CONFIRM AND CONTINUE

Megerősítés, és folytatás – itt tudunk tovább menni

A további kitöltött részeket is megnézhetjük még egyszer

 CONFIRM AND CONTINUE

 For verification purposes, please re-enter the following information, as shown on your ESTAeligible passport.

Itt még egyszer meg kell adni az útlevéllel kapcsolatos adatokat.

PAY NOW AND COMPLETE APPLICATION
fizetés és jelentkezés kitöltésének befejezése
Itt láthatjuk a fizetendő 14 dolláros összeget.

 Be kell pipálni a disclaimer-részt.

Pay now-ra kell menni:

CBP Online Payment

 Account Holder First Name – A kártyatulajdonos keresztneve
 Last Name – Vezetéknév
 Billing Address – számlázási cím
 City – város v falu
 Country – ország
 Credit Card Type – ki kell választani a kártya típusát
 Credit Card Number – A kártya száma
 Expiration Date – A kártya lejáratának dátuma
 Security Code – a kártya hátulján lévő utoljó 3 számjegy

(Csak a csillaggal jelölt adatok a kötelezőek).

 Majd a submit payment-re kell menni.

A legtöbb esetben a fizetést követően kapunk egy jelentkezési státusz visszaigazolást.
Amennyiben több időbe telik a kérvény feldolgozása, 72 órán belül várható a visszajelzés.
A következő visszajelzések elképzelhetőek:
Authorization Approved – A jelentkezés elfogadva

Ez azt jelenti, hogy az igénylést elfogadták, és engedélyezett a belépés az Egyesült Államokba. A
rendszer kiállítja a jelentkezés elfogadásának megerősítését, és egy számlát, mely mutatja, hogy a
bankszámla/hitelkártya meg lett terhelve az igénylésre fizetendő összeggel. Az ESTA megléte nem
garantál belépést az USA-ba, az országba való belépésnél vámtisztviselő dönt a végleges belépési
engedélyről.

Travel Not Authorized. – A beutazás nem engedélyezett
Ezt azt jelenti, hogy a beutazás a vízummentességi program keretében nem engedélyezett,
elképzelhető, hogy vízumért kell folyamodni. Erről itt talál bővebb információt: United States
Department of State (USA Külügyminisztérium), www.travel.state.gov
A rendszer kiállít egy számlát, mely mutatja, hogy a bankszámla/hitelkártya meg lett terhelve az
igénylésre fizetendő összeggel.
Authorization Pending – Engedélyezés elbírálása folyamatban
Engedélyezés elbírálása folyamatban van, mert azonnali döntést nem lehetett hozni a jelentkezéssel
kapcsolatban. Ez még nem jelent negatív elbírálást. 72 órán belül várható az elbírálás. Kérjük, térjen
vissza a weboldalra, ahol az igénylést kitöltötte, és kattintson a Check my ESTA Status gombra, azaz a
státusz ellenőrzésére. Itt kelleni fog a jelentkezés száma, útlevél száma, és születési dátum.
A kinyomtatott ESTA-t érdemes a biztonság kedvéért magukkal vinni. Ha nincs lehetőségük
kinyomtatni, a jelentkezési számot mindenképpen jegyezzék fel (visszaigazoláson olvasható), és vigyék
magukkal. Utazáshoz az útlevél is mindenképpen szükséges.
Az ESTA 2 évig érvényes, vagy az útlevél lejártáig.

