Tájékoztató az Orosz vízum ügyintézésrıl
Diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkezı magyar állampolgároknak nincs szükségük orosz vízumra.
Vízumfajta
Turista
vízum:

Részletek

Ügyintézési idı

Egyszeri belépésre jogosít, rövid kint tartózkodással.
Orosz vízumhoz szükséges papírok:
1 db fénykép, 3x4 cm-es szembe nézető, sötétített szemüveg és
fejfedı nélküli, fekete-fehér vagy színes. Otthon kinyomtatott fényképeket a
konzulátus nem fogad el, csakis hivatalos, fotó automata vagy
fényképész által készített fényképet fogadjak el.
Figyelem! Már csakis színes fénykép csatolható a vízumhoz!
érvényes útlevél leadása a vízum bepecsételéséhez, melyben
található legalább két üres oldal az oroszországi vízum bejegyzéséhez és
az útlevél érvényességének 6 hónappal meg kell haladnia a vízum lejártának
idejét;
-

kitöltött vízumkérılap.

Betegség, baleset biztosítás a kinn tartózkodás idejére (banki
biztosítás esetén igazolás szükséges, formájáról érdeklıdjön az irodánkban)
-

Normál ügyintézés:
kb. 2 hét
Sürgısségi:
1 munkanap
2 munkanap
3-4 munkanap
5 munkanap

meghatalmazás

a repülıjegy vagy repülıjegy foglalás meglevısége esetén kérjük
azt is behozni, de az nem feltétlenül szükséges
Figyelem!
Nem magyar állampolgárok esetén magyar lakcímkártya, vagy tartózkodási
engedély, vagy munkaáltatói igazolás szükséges!
Egyes országok állampolgárai számára (Nagy Britannia, USA, Kanada,
Grúzia) a vízum kiadás 10 munkanap alatt történik.
Az amerikai, brit és kanadai állampolgárok részére az orosz vízum
igényléséhez 2 db fénykép szükséges!!!
Üzleti
vízum:
Többszöri belépésre jogosít, érvényességi ideje 30 naptól max. 1 évig.
Szükséges papírok:
- 1 db fénykép, 3x4 cm-es szembenézető, sötétített szemüveg és
fejfedı nélküli, fekete-fehér vagy színes. Otthon, nem foto papírra
kinyomtatott fényképeket a konzulátus nem fogad el, csak foto automata
vagy fényképész által készített fényképet fogadjak el
- érvényes útlevél leadása a vízum bepecsételéséhez,
melyben található legalább két üres oldal az oroszországi vízum
bejegyzéséhez és az útlevél érvényességének 6 hónappal meg kell haladnia
a vízum lejártának idejét;
- kitöltött vízumkérılap.
- meghívólevél
- biztosítás a kinntartózkodás idejére
- az egy évre szóló vízumhoz egyes nem EU országok
állampolgárainak AIDS vizsgálat is szükséges.

Normál ügyintézés:
kb. 2 hét
Sürgısségi:
1 munkanap
2 munkanap
3-4 munkanap
5 munkanap

- meghatalmazás
A többszöri belépésre jogosító éves vízum esetében maximálisan 90 napot
lehet Oroszország területén tartózkodni egyszerre, ezt követıen meg kell
szakítani a tartózkodást!
Tranzit
vízum:
Azoknak az utasoknak szükséges, akik oroszországi átszállással utaznak
célállomásukra és Oroszország területén kilépnek a vámterületrıl.
Szükséges hozzá a teljes útra érvényes repülı- vagy vonatjegy
Intézésben és árban megegyezik a normál vízummal,
csak szükséges a repülı-vonatjegy másolat az intézéshez.

Normál ügyintézés:
kb. 2 hét
Sürgısségi:
1 munkanap
2 munkanap
3-4 munkanap
5 munkanap

Megjegyzés: kérjük tájékoztasson minket arról, ha Ön rendelkezik orosz állampolgársággal, de a vízumot magyar
útlevélébe kéri. Errıl külön szabályok rendelkeznek.

Fontos: a konzulátusi szabályok szerint útlevélben egyszerre csak egy érvényes orosz vízum lehet. Gyakorlatban ez
azt jelenti, hogy amennyiben Önnek van pl. 1 éves vízuma és Ön még a vízuma lejárata elıtt igényel egy turista
vízumot késıbbi idıszakra a konzulátus az 1 éves vízumot érvényteleníti, akkor is, ha az még nem járt le. Amennyiben
az utas mégis igényel vízumot és az érvényes vízumot a konzulátus érvényteleníti, a felelısség az utast terheli.

Az orosz konzulátus áttért a vízumkérdıívek digitális kitöltésére.

Július 15. után beadásra kerülı vízumkérdıíveket Interneten kell kitölteni, kinyomtatni, aláírni és eljuttatni az
irodánkba.
Az alábbi linken megtalálható a honlap: http://visa.kdmid.ru
Az útmutató jelenleg csak angolul vagy oroszul érhetı el. Lényeges információ: az ékezetes betők helyett az angol
ábécé betőit kell beírni, pl. „ő” helyett „u”.
A csillaggal megjelölt pontok kötelezıen kitöltendık.
A papír alapú vízumkérdıíven szereplı adatokon kívül ki kell tölteni a meghívó szervezetet és a meghívó
refenciaszámát. Amennyiben ezekkel az adatokkal nem rendelkezik,, az irodánkban segítünk a kitöltésben.

