
   
 

VÍZUMÜGYINTÉZÉS – Egyiptom 
 
Szeretnénk értesíteni, hogy az egyiptomi utazásához vízumra lesz szüksége 

 
Az utasoknak lehetőségük van a vízumot Egyiptomban közvetlenül a repülőtéren beszerezni, vagy előzetesen 
egy beutazási engedélyt, ún. e-vízumot igényelni. Ez általában 30 napig érvényes. Hozza magával az oda- és 
vissza útra érvényes foglalási visszaigazolását. 

 

Érkezéskori vízumigénylés feltételei: 

 Egyszeri beutazás igazolt tartózkodással, legfeljebb 30 napos időtartamra 

 A vízumot a megérkezésnél matrica formában ragasztják bele az útlevélbe 

 Az útlevélnek a KIUTAZÁSNÁL még legalább hat hónapig érvényesnek kell lennie 

 Az utasnak magával kell hoznia az oda- és vissza útra érvényes foglalási visszaigazolását 

 

Fontos: 

A Sharm El-Sheikh, Saint Catherine és Taba repülőtereken a beutazásnál lehet „rövid vízumot” igényelni, 
legfeljebb 14 napos tartózkodásra. 

A kötelező e-vízum beszerzését az Eurotours szerződéses partnerén keresztül vagy egyénileg is elintézheti. Az 
e-vízumot leghamarabb a beutazás előtt 3 hónappal lehet megigényelni. Az e-vízum kérelmének feldolgozása kb. 
2 hetet vesz igénybe. 

 
Elektronikus vízum igénylése Eurotours szerződéses partneren keresztül  
 

 Ausztriában:   ÖVKG Visa und Konsular Gesellschaft mbH 

Telefon: +43 1 361 55 20 60 
Email: wien@oevkg.at   
     

Megjegyzés: a vízumigénylésnél mindig jelezze, hogy az Eurotours ügyfele! 
 

 
A szerződéses partnerünk szívesen rendelkezésére bocsátja az e-vízumhoz szükséges okmányokkal és 
illetékkel kapcsolatos legfrissebb információkat.  

Szerződéses partnerünket telefonon vagy e-mailen is keresheti, munkanapokon hétfőtől péntekig.  
 
Az ETA (elektronikus beutazási engedély) igényléséhez szükséges: 
 

Formanyomtatvány és kitöltési útmutató 

 Igény esetén kérheti partnerünktől 

 
Az útlevél személyes adatokat tartalmazó oldalának másolata vagy szkennelt változata 

 Az útlevél azonosításra alkalmas oldalának (1. oldal) jól olvasható, színes fénymásolata vagy szkennelt 
változata 

 Érvényesség a kiutazástól számított legalább hat hónap 

 

A foglalás visszaigazolása  
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Fontos: 
A következő országok állampolgárainak mindenképpen előzetesen kell megigényelniük a vízumot 
Magyarországon az Egyiptomi Nagykövetség Konzuli Osztályán vagy saját országukban – az engedélyt 
Kairóból kell beszerezni: 

Albánia, Azerbajdzsán, Banglades, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Fülöp-szigetek, Grúzia, India, Indonézia, 
Irán, Izrael, Kazahsztán, Kirgizisztán, Kína, Makaó, Macedónia, Malajzia, Mianmar, Moldávia, Örményország, 
Pakisztán, Sri-Lanka, Tádzsikisztán, Thaiföld, Türkmenisztán, Üzbegisztán, MINDEN afrikai ország 

A kérelem feldolgozása 6 hétig is eltarthat. 

 

Amennyiben e-vízum helyett olyan vízumra van szüksége, amelyet a konzulátus állít ki, kérjük, az eljárásmódnak 
megfelelően személyesen vegye fel a kapcsolatot az Egyiptomi Nagykövetség Konzuli Osztályával a szükséges 
okmányok miatt. 
 

Vegye figyelembe, hogy harmadik országbeli állampolgárok esetében a feltételek és költségek változhatnak – 
kérjük, erről előzetesen tájékozódjon. 
 

Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a fent listázott állampolgárságok esetén a vízumigénylésnél a 
konzulátuson szerződéses partnerünk sajnos nem tud segítséget nyújtani. 
 
 

EGYÉNI VÍZUMBESZERZÉS  
 
Kérjük, a további részletek, nyitvatartás és feldolgozási idő kapcsán keresse fel az adott egyiptomi képviseletet. 
 
Kérjük, ügyeljen az alábbiakra: 

Az utazóknak az elektronikus beutazási engedélyt az indulás előtt legkésőbb 7 munkanappal meg kell igényelni.  
 
Kifejezetten leszögezzük, hogy a beutazáshoz szükséges vízum kiadásáért vagy a kérelem elutasításáért az 
Eurotours felelősséget nem vállal. A kérelem elbírálása kizárólag a külföldi hatóságok hatásköre. 
 

 
 

VÍZUM NÉLKÜL NEM UTAZHAT! 

 


