
Utazás NIE mentességgel 

Diákok, üzleti céllal utazók, befektetők és oktatók 
 

Jogosultság a mentességre 

 

2021. március 2-án Washington bejelentette, hogy a schengeni országokból érkező bizonyos 

utazók beléphetnek az Egyesült Államokba, ha a konzuli tisztségviselő megállapítja, hogy 

jogosultak a 10143. számú elnöki rendeletben szereplő mentességre (NIE), amely rendelet 

felfüggesztette az Egyesült Államokba irányuló rutinszerű beutazást a schengeni övezetből az 

Egyesült Államokba. A következő utazók folyamodhatnak a mentességért (NIE-ért): 

 

Gazdasági cél meghatározása:  

• A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) által meghatározott kritikus infrastruktúra 

ágazatainak létfontosságú támogatása vagy a kritikus infrastruktúrát segítő ellátási 

hálózat megsegítése.  

• A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) által meghatározott kritikus infrastruktúra 

ágazatainak létfontosságú támogatásával kapcsolatos vezetői irányítás, vagy a kritikus 

infrastruktúra ágazataihoz közvetlenül kapcsolódó ellátási hálózat irányítása. 

 

 

A DHS által meghatározott kritikus infrastruktúra-ágazatok a következők: 

• vegyipar 

• kereskedelmi létesítmények 

• kommunikáció 

• kritikus gyártás 

• gátak 

• védelmi ipari bázis 

• sürgősségi ellátás 

• energia 

• pénzügyi szolgáltatások 

• élelmiszer és mezőgazdaság 

• kormányzati létesítmények 

• egészségügy és közegészségügy 

• információs technológia 

• atomreaktorok 

• közlekedési rendszer 

• víz / szennyvíz rendszerek 

 

A DHS kritikus infrastruktúra ágazataival kapcsolatos további információkért lásd: 

https://www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors  

 

• Az Egyesült Államok jelentős gazdasági tevénkenységének létfontosságú támogatása 

vagy vezetői irányítása céljából történő utazás. Ez az alábbiakra vonatkozik: 

o Utazás olyan nagyszabású szórakoztató produkció támogatására az Egyesült 

Államokban, amely nem kivitelezhető ha az illető nem utazik. 

https://www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors


o Magasan képzett szakemberek vagy szakértők utazhatnak az Egyesült Államok és 

a jelentős befektetéssel rendelkező külföldi cégek által igényelt hajók, gépek és 

egyéb kritikus felszerelések telepítéséhez, szervizeléséhez, karbantartásához vagy 

amennyiben szükséges képzésre.  

o Vezetők és vezető beosztású alkalmazottak utazása stratégia és iránymutatás 

biztosítása céljából amerikai és jelentős befektetéssel rendelkező külföldi cégek 

számára.  

  

Diákok: Az Egyesült Államokba utazó összes diák és családtagjaik: 

• Jogosultak, amennyiben teljes tanulmányi kurzuson vesznek részt az INA 101 (a) (15) (F) 

szerint; 

• Jogosultak, amennyiben teljes tanulmányi kurzuson vesznek részt az INA 101 (a) (15) 

(M) szerint; vagy 

• Jogosultak, amennyiben jóhiszemű hallgatókként csereprogramban vesznek részt. 

Oktatók/Kutatók: Az INA 101 (a) (15) (J) alapján az Egyesült Államokba utazó összes 

csereprogramban résztvevő és eltartottja jogosult az alábbi kategóriákban: 

• Professzorok 

• Kutatók 

• Tanulók 

• Szakemberek 

 

Au pair program: Csereprogramban részt vevők, akik au pair-ként utaznak: 

• hogy olyan kiskorú amerikai állampolgár, törvényes állandó lakos vagy törvényes 

státuszú nem- bevándorló gyermek ellátásával foglalkozzon, és olyan különleges 

képességekkel rendelkezik, amely birtokában speciális igényű gyermekkel foglalkozhat 

(például orvosi képzettség, speciális oktatás vagy jelnyelv); 

• hogy munkájával megakadályozza, hogy egy amerikai állampolgár, törvényes állandó 

lakos vagy egyéb, törvényes státuszú nem-bevándorló kiskorú ne váljon állami 

közegészségügyi, egészségügyi vagy más közfinanszírozású intézmény terhére; vagy 

• gyermekgondozási szolgáltatások végezne olyan gyermek számára, akinek szülei orvosi 

ellátást nyújtanak olyan személyek számára, akik a COVID-19-cel kapcsolatos vagy 

egyéb orvosi kutatást végeznek az Egyesült Államok intézményeiben, hogy segítsék az 

Egyesült Államokat a COVID-19 elleni küzdelemben. 

 

Cserelátogatók: Azok a J-1 vízumkérelmezők, akik az amerikai Oktatási és Kulturális 

Ügynökség (ECA) cserelátogatói programjában vesznek részt, mint gyakornokok, nyári 

munkások táborokban, tábori tanácsadók, gyakornokok vagy tanárok a következő feltételekkel: 

• A csereprogram kétoldalú megállapodás vagy egy külföldi kormánnyal kötött egyéb 

megállapodás alapján jött létre, amennyiben a külföldi kormányzattal kötött 

megállapodás vagy megállapodás 2020. június 24. előtt volt hatályban; 

•  A gyakornokok olyan állami kormányzati szervek által támogatott programban vesznek 

részt, amelyek programszáma „G-3” kezdetű a DS-2019 nyomtatványon; 

• Akkreditált oktatási intézmények specializált tanárai, a DS-2019 nyomtatványon „G-5” 

kezdetű programszámmal; vagy 

• Csereprogram, amely az amerikai Külügyminisztérium által kitűzött kritikus és 

időérzékeny külpolitikai célokat szolgál. 

 



Nyári Diákmunka és Utazás (SWT) 2021: A 10143-as számú Elnöki Rendelet miatt az 

Egyesült Államok Nagykövetsége jelenleg egyáltalán nem tud időpontot biztosítani a J1-es Nyári 

Diákmunka résztvevői számára. Ha és amikor a helyzet megváltozik, az Egyesült Államok 

Nagykövetsége itt fogja közzétenni az információkat. Az alábbi weboldalon tájékozódhat az 

Egyesült Államok vízumügyintézésével kapcsolatos helyzetéről világszerte: 

 

https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/visa-services-operating-status-

update.html  

 

 

Pilóták: Képzésre, repülőgép szállítására vagy javítására utazó pilóták és repülőgép személyzet. 

 

Más utazók az alábbi esetekben jogosultak lehetnek mentességre: 

• Sürgősségi orvosi ellátás: Életmentő orvosi kezelés szükségessége a fő kérelmező részére 

és a vele utazó közeli családtagok számára. 

• Közegészségügy: Közegészségügyi vagy egészségügyi szakember vagy kutató utazik a 

COVID-19 járvány következményeinek enyhítésére, vagy folyamatban lévő kutatások 

folytatására olyan területen, amely jelentős közegészségügyi előnyökkel jár. 

• Humanitárius segítség: Az Egyesült Államokba történő utazás abból a célból, hogy 

ellátást nyújtson egy amerikai állampolgárnak, törvényes státusszal rendelkező állandó 

lakosnak vagy más, nem- bevándorló státuszban lévő közeli családtagnak abból a célból, 

hogy csökkentse az orvosi vagy más intézményi ellátás terheit. 

• Orvosi kísérők, törvényes gyámok vagy más kísérők, amelyeket egy légitársaság igényel, 

vagy amelyet külföldi orvos vagy rendvédelmi szerv törvényesen előír. 

• Az információs média képviselői és új vízummal utazó újságírók. 

• Házastársak és kiskorú gyermekek, akik jogosultak az elsődleges kérelmező után 

családtagi státuszra, és akiknek elsődleges kérelmezője jelenleg az Egyesült Államokban 

tartózkodik, vagy érvényes mentességgel rendelkezik. 

 

A sportolóknak és támogató személyzetüknek nem a nagykövetséghez, hanem az amerikai 

Vám- és Határőrséghez (CBP) kell fordulniuk abból a célból, hogy jogosultak-e mentességre. 

 

Miközben a nagykövetség a mentességkéréseket a lehető leghamarabb feldolgozza, a jelentős 

késések valószínűleg megnövelik a várakozási időt. A nagykövetség nem fogadja el a 

mentesség kérelmét, ha Ön jelenleg fizikailag az Egyesült Államokban tartózkodik.  Ha Ön 

jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik, és egy későbbi időpontban szeretne utazni és újra 

beutazni az Egyesült Államokba, alaposan meg kell fontolnia utazási terveit és meg kell értenie, 

hogy nincs garancia arra, hogy a várható visszatérési dátuma előtt megkapja a mentességet. 

 

Érvényes vízummal rendelkező utazók 

 

Azoknak az utazóknak, akik már rendelkeznek érvényes vízummal, meg kell győződniük arról, 

hogy jogosultak-e mentességre, mielőtt engedélyt kapnak az Egyesült Államokba történő 

utazásra. Ehhez az utazóknak a következő információkat és dokumentációt kell elküldeniük 

a nagykövetségnek. Amint azt a fentiekben megjegyeztük, a nagykövetség nem tudja 

elfogadni az Egyesült Államokban fizikailag jelen lévő személyek mentességkéréseit. 

 

https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/visa-services-operating-status-update.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/visa-services-operating-status-update.html


MEGJEGYZÉS: Az F és M vízummal rendelkezők mentességét (érvényes I-20 

nyomtatvánnyal) nem kell újra jóváhagyni minden egyes alkalommal, amikor belépnek az 

Egyesült Államokba. Felhívjuk a figyelmét, hogy az F és J vízummal rendelkező utazóknak 

továbbra is meg kell felelniük a tanuló és cserediák program (SEVP) összes követelményének. 

 

Kérjük, adja meg a következő információkat e-mailben (a usconsular.budapest@state.gov 

címen) 

• Az e-mailben a Tárgy címsornak a következőket kell tartalmaznia: "NIE Request" majd a 

kérelmező teljes neve, ugyanígy az időpontkérésnél is: "Appointment Request" és a 

kérelmező teljes neve 

• Az útlevélben szereplő név, 

• Jelenlegi tartózkodási hely (város, állam / régió, ország), 

• Indulás dátuma az Egyesült Államokból (bizonyos esetben), 

• Az ok, ami miatt el kell hagynia az Egyesült Államokat (bizonyos esetben), 

• Az Egyesült Államokba történő belépés dátuma, 

• Az Egyesült Államokba való belépés oka 

• Adott esetben a DHS létfontosságú infrastruktúrájának megnevezése 

(https://www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors), 

• Az utazó telefonszáma és 

• Az utazó e-mail címe. 
 

Kérjük, csatolja a következő dokumentációt az e-mailhez: 

• Másolat /beszkennelt kép az útlevél életrajzi oldaláról, 

• Másolat /beszkennelt kép az érvényes amerikai vízumról, 

• I-20, DS-2019, I-797 (amelyik vonatkozik Önre) másolata, és 

• Adott esetben kiegészítő igazoló dokumentáció angol nyelven, például egy levél, amely 

ismerteti a sürgősség/vészhelyzet okát és az utazás célját. 

 

Miközben a nagykövetség a lehető leghamarabb feldolgozza a mentességkéréseket, a kérelmek 

jelentős mennyisége valószínűleg megnöveli a várakozási időt. Kérjük, hagyjon 21 napot a 

dokumentumok és kérések áttekintésére. E-mailben értesítjük, ha megfelel a NIE 

követelményeinek. A NIE státuszának megerősítéséhez nyomtassa ki azt az e-mailt. 

 

ESTA-val utazók 

 

Az érvényes ESTA-val rendelkező utazóknak meg kell győződniük arról, hogy jogosultak-e 

mentességre, mielőtt engedélyt kapnak az Egyesült Államokba történő utazásra. Ehhez az 

utazóknak a következő dokumentációt és információt kell elküldeniük a nagykövetségnek. 

Amint azt a fentiekben megjegyeztük, a nagykövetség nem tudja elfogadni az Egyesült 

Államokban fizikailag jelen lévő személyek mentességkérését. 

 

Az ESTA hivatalos honlapja információt nyújt az ESTA jóváhagyások aktuális státuszáról, 

melyet érdemes újból leellenőrizni. 

 

MEGJEGYZÉS: Az Egyesült Államokba irányuló turista célú beutazás továbbra is fel van 

függesztve. 

 



Kérjük, adja meg a következő információkat e-mailben (a usconsular.budapest@state.gov 

címen) 

• Az e-mail Tárgy címsornak a következőket kell tartalmaznia: "NIE Request" és a 

kérelmező teljes neve, ugyanígy az időpontkérésnél is fel kell tüntetni: "Appointment 

Request" és a kérelmező teljes neve 

• Az útlevélben szereplő név, 

• Jelenlegi tartózkodási hely (város, állam / régió, ország), 

• Indulás dátuma az Egyesült Államokból (bizonyos esetben), 

• Az ok, ami miatt el kell hagynia az Egyesült Államokat (bizonyos esetben), 

• Az Egyesült Államokba történő belépés dátuma, 

• Az Egyesült Államokba való belépés oka 

• Adott esetben a DHS létfontosságú infrastruktúrájának megnevezése 

(https://www.cisa.gov/critical-infrastructure-sectors), 

• Az utazó telefonszáma és 

• Az utazó e-mail címe. 

 

Kérjük, csatolja az alábbi dokumentációt az e-mailhez: 

• Másolat /beszkennelt kép az útlevél életrajzi oldaláról, 

• Másolat /beszkennelt kép az érvényes ESTA engedélyről, és 

• Adott esetben kiegészítő igazoló dokumentáció angol nyelven, például egy levél, amely 

ismerteti a sürgősség/vészhelyzet okát és az utazás célját. 

 

Miközben a nagykövetség a lehető leghamarabb feldolgozza a NIE kéréseket, a kérelmek 

jelentős mennyisége valószínűleg megnöveli a várakozási időt. Kérjük, hagyjon 21 napot a 

dokumentumok és kérések áttekintésére. E-mailben értesítjük, ha megfelel a NIE 

követelményeinek. A NIE státuszának megerősítéséhez nyomtassa ki azt az e-mailt. 

 

Vízummal nem rendelkező utazók 

 

Azoknak az utazóknak, akik még nem rendelkeznek a szükséges vízummal, és akik a mentesség 

egyik kategóriájába tartoznak (lásd a fenti kategóriákat), a szokásos módon kell kérniük 

vízumukat. Kérem, látogasson el a www.ustraveldocs.com/hu vagy a http://travel.state.gov  

oldalra a jelentkezési folyamat megkezdéséhez. 

 

MEGJEGYZÉS: Az Egyesült Államokba irányuló turista célú beutazás továbbra is fel van 

függesztve. 

 

A COVID-19 járvány miatt az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége továbbra sem tudja 

folytatni a szokásos vízumügyintézést. Jelenleg annyi időpontot kínálunk, amennyit az 

erőforrásaink és a biztonság lehetővé tesz. Mivel a bevándorló vízumok élveznek prioritást, ezért 

csökkent a nem bevándorló vízumok ügyintézésének a kapacitása. Jelenleg nem tartjuk 

elképzelhetőnek, hogy rutin nem-bevándorló vízumidőpontokat tudjunk felajánlani, beleértve a 

munkavállalási kérelmen alapuló munkavállalói vízumokat, a tanulóvízumokat, a cserelátogató 

vízumokat, vagy üzleti / turista vízumot. 

 

Ha sürgősen utaznia kell, ebbe beleértve az értékesítés utáni, üzembe helyezéssel és szereléssel 

foglalkozó szakembereket és technikusokat, akkor kérhet sürgősségi időpontot online a 

usconsular.budapest@state.gov címen. Kérjük, részletesen írja le, hogy miért jogosult a 

http://www.ustraveldocs.com/hu
http://travel.state.gov/


mentességre és álljon készen arra, hogy e-mailben nyújtsa be a kiegészítő dokumentációt. (Lásd 

a fenti tájékoztatót) 

 

A mentességgel való beutazásának szabályai 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a mentesség (National Interest Exception) 12 hónapig érvényes a 

jóváhagyástól számítva és többszöri belépésre jogosítja fel, amennyiben arra a célra használja, amelyre a 

jóváhagyást kérte. 

 

MEGJEGYZÉS: Az F és M vízummal rendelkezők mentességét (érvényes I-20 

nyomtatvánnyal) nem kell újra jóváhagyni minden egyes alkalommal, amikor belépnek az 

Egyesült Államokba. Felhívjuk a figyelmét, hogy az F és J vízummal rendelkező utazóknak 

továbbra is meg kell felelniük a tanuló és cserediák program (SEVP) összes követelményének. 

 

Az Egyesült Államokba történő utazásnál, minden kétévesnél idősebb utasnak az utazástól 

számított három naptári napon belül negatív COVID-19 vírustesztet kell bemutatnia a 

légitársaságnak. Alternatív megoldásként az Egyesült Államokba utazók dokumentációt 

nyújthatnak be engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatótól arról, hogy az utazást 

megelőző 90 napban felépültek a COVID-19-ből. További információkért keresse fel a CDC 

webhelyét és a Gyakran Ismételt Kérdéseket. 

 

Emlékeztetünk mindenkit arra, hogy az országba történő belépésük továbbra is az amerikai 

Vám- és Határőrség (CBP) tisztviselők döntésétől függ a belépési pontokon. 

 

 

2021. július 14. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html

