
KANADA BEUTAZÁS - Electronic Travel Authorization (eTA)

A beutazási engedély 2016. március 15-től kötelező és a vízummentes beutazás feltétele,
ennek hiányában a Kanadába induló repülőjáratra történő beszállítást a légitársaság
meg fogja tagadni.  Az elektronikus utazási engedélyt (eTA) minden olyan esetben meg
kell igényelni utazás előtt, ha a Kanadába történő beutazás, vagy tranzitálás   légi úton
történik. 

Hangsúlyozzuk,  hogy az  eTA  megléte  önmagában  nem  biztosít  belépési  jogot! A
határellenőrzést végző kanadai hatóság ugyanúgy kérheti a beutazó magyar állampolgároktól
a kiindulás országához történő kötődésének, illetve a tervezett kanadai beutazása céljának és
körülményeinek bemutatását.

Az eTA elektronikusan összekapcsolódik az útlevelével. Ezért fontos, hogy azzal az útlevéllel 
utazzon, amelyhez az eTA-t igényelte. A biztonság kedvéért azért azt javasoljuk, hogy 
nyomtassa ki, és vigye magával megkapott eTA engedélyét. 

Ennek igénylése online történik, szükséges hozzá:

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

- érvényes email cím

- 7 kanadai dollár (fizetendő: Visa®, MasterCard®, American Express® hitelkártyával 
vagy bankkártyával, mely külföldi online fizetésre alkalmas)

Az online igénylést személyenként kell kitölteni, latin betűkkel, ékezetek nélkül. 

A kanadai kormány hivatalos weboldalán keresztül kell igényelni. 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp

 Innen az Apply for an eTA gombra kell kattintani. 

Az igénylés elérhető az alábbi linken közvetlenül is:

https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?
lang=en&_ga=1.204808600.900393032.1450279659

A következőket kell megjelölni:

 What is the Country/Territory of your passport? – Az útlevelet kibocsátó országot kell 
kiválasztani, alap esetben: Hungary

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.204808600.900393032.1450279659
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.204808600.900393032.1450279659


 Are you travelling to Canada by air? – Légi úton utazik Kanadába? – itt a ’yes’-t kell 
kiválasztani

 Are you any of the following?  - No-t kell beírni, kivéve, ha valamelyik igaz ránk:

 A visitor entering Canada by land or sea – Kanadába belépő turista, földi vagy tengeri 
úton történő belépéssel
• A citizen of France residing in and travelling from St. Pierre and Miquelon – francia 
állampolgár, aki itt lakik és innen érkezik: St. Pierre and Miquelon
• A student with a valid study permit for Canada, which I obtained on or after August 
1, 2015- diák, aki diákengedéllyel rendelkezik, melyet 2015. aug. 1-jén vagy utána 
kapott
• A foreign worker with a valid work permit for Canada, which I obtained on or after 
August 1, 2015 – Külföldi dolgozó, aki munkavállalási engedélyel rendelkezik, melyet
2015. aug. 1-jén vagy utána kapott
• A person holding valid status in Canada and entering Canada from the United States 
or St. Pierre and Miquelon – Érvényes kanadai státusszal rendelkező személy, aki az 
USA-ból vagy St. Pierre és Miguelonból lép be Kanadába
• A member of flight crew, a civil aviation inspector or an accident investigator – Légi 
személyzet tagja, polgári repülési ellenőr, vagy baleseti vizsgálat-vezető
• An accredited diplomat – Akkreditált diplomata

 Are you a representative or a parent/guardian applying on behalf of an eTA applicant? 
– No-t kell jelölni, kivéve, ha Ön egy eTa jelentkezésért folyamodó megbízottja, 
szülője, vagy gyámja

 A Next-re kell menni

Ezt követik a személyes adatok: 

 Surnames – vezetéknév(ek)
 Given names – keresztnevek

Amennyiben kötőjel szerepel a névben, azt is bele kell írni. Csak ékezet nélküli, latin betűket 
használjunk. Az útlevélben szereplő név a fontos, pontosan annak megfelelően kell megadni. 
A címek, titulusok, tudományos fokozatok, stb.: csak akkor kell feltüntetni, ha az útlevélben, a
kép alatti név-résznél is szerepel ez. 

 Date of birth – Születési dátum: év, hónap, nap
 Country/territory of birth: a legördíthető nevekből kell kiválasztani a születési helyet, 

mely az útlevélben is meg van adva (ország) 
 City of birth – a város, ahol született

Additional citizenships
 Indicate if you are a citizen of a country/territory other than the one on your passport.



Ha rendelkezik másik állampolgársággal, mint az útlevélben megadott, ki kell választani a 
legördítő részből 

 Gender: nem kiválasztása

Male: férfi

Female: nő

Other: egyéb 

 Marital status: kapcsolati státusz

MARRIED: HÁZAS

LEGALLY SEPARATED: külön él a házastárstól: amennyiben két ember házas, de többé nem
élnek együtt, várnak a válásra, vagy még nem döntöttek a válásról.

DIVORCED: elvált

ANNULLED MARRIAGE: érvénytelenített házasság 

WIDOWED: özvegy

COMMON-LAW: élettársi kapcsolatban élő

NEVER MARRIED/SINGLE: aki sosem volt házas/ egyedülálló

 

 Have you previously applied to enter or remain in Canada?
Select YES if, in the past, you submitted an application to come to Canada, such as a 
study permit, work permit or visitor visa

Igényelt-e korábban Kanadába történő belépést vagy tartózkodást?

Válassza ki a YES-t, ha igen, azaz a múltban benyújtott tanulási, munkavállalási kérvényt, 
vagy látogatói vízumot, amennyiben nem, válassza ki: NO 

 Funds available for travel to Canada – a legördítős listából válassza ki azt az összeget, 
amit első kanadai utazása során rendelkezésére áll majd 

 Passport number – útlevélszám 
 Passport number (re-enter) – újra be kell írni az útlevélszámot, ne másoljuk az 

előzőből
 Country/territory of issue – Az ország, mely az útlevél kibocsájtását engedélyezte 
 Date of issue – Az útlevél kibocsájtásának ideje: év, hónap, nap 
 Date of expiry – Az útlevél lejáratának ideje: év, hónap, nap 

Employment information – munkával kapcsolatos adatok

 Occupation – foglalkozást kiválasztani a listából



art, culture, recreation, and sport occupations – művészettel, kultúrával, rekreációval, és 
sporttal kapcsolatos foglalkozások

business, finance, and administration – üzleti, pénzügyi, és adminisztrációs, közigazgatási 
munkakörök

education, law and social, community and government services – oktatás, jogi, szociális, 
közösségi, és kormányzati munkakörök 

health occupations – egészségügyi munkakörök

homemaker – háztartásbeli

management occupations – vezetői, menedzsmenttel összefüggő munkakörök

manufacturing and utilities occupations – gyártással és közművekkel összefüggő munkakörök

military/armed forces – katonai munkakörök, fegyveres testületek

natural and applied sciences and related occupations – természettudományos munkák, 
alkalmazott tudományok, az ezekkel összefüggő munkakörök 

Natural resources, agriculture, and related production occupations –  Természeti 
erőforrásokkal, mezőgazdasággal, és az ezekkel összefüggő termelési munkakörök

Retired – nyugdíjas

Sales and service occupations – értékesítési –és szolgáltatási munkakörök 

Student – diák

Trades, transport, and equipment operators and related occupations – iparosok, közlekedéssel,
gépkezeléssel összefüggő munkák

unemployed - munkanélküli

 Job title – foglalkozás megnevezése – ki kell választani
 Please provide the name of the company, employer, school or facility as applicable

           Cég, munkáltató, vagy iskola megnevezése

 Country/territory – az ország, ahol a munkáltató található
 City/Town – munkáltató/iskola városa
 Start date  -amikor kezdett az adott munkahelyen/iskolában

Contact Details – Kapcsolati adatok 

 Preferred language to contact you  - A kapcsolattartás nyelve (English –angol, French 
– francia)

 Email address – Email cím
 Email address – re-enter – újra kell írni az email címet, nem lehet másolni 



Residential address – Lakcím (postafiók címet nem szabad megadni)

 Apartment number/unit – lakás száma, ha van
 Street/civic number or house name – az utca vagy ház száma, ha van
 Street address/name – az utca neve, a megnevezéssel együtt –pl. Kossuth utca/Kossuth

street 
 Street address/name 2 – ha van még egyéb információ
 City/town - Város
 Country/territory  - a legördítős részből kell kiválasztani az országot

Background Questions – Háttérinformációk

 Have you ever been refused a visa or permit, denied entry to, or ordered to leave 
Canada or any other country/territory? Yes/No

Visszautasították-e valaha vízum-vagy belépési kérelmét, vagy utasították-e valaha Kanada 
vagy más ország elhagyására?Igen/nem

 Have you ever committed, been arrested for, been charged with or convicted of any 
criminal offence in any country/territory?

Követett-e el valaha bűncselekményt, tartóztatták-e le, vádolták-e meg, vagy bizonyították-e 
valaha Önre valamilyen bűncselekmény elkövetését bármilyen országban?

 Have you or a family member ever had or been in close contact with a person with 
tuberculosis?

Közeli kapcsolatba került-e Ön, vagy a családtagja valaha is tuberkulózissal fertőzött 
személlyel?

 Do you have a serious health condition for which you are receiving regular medical 
treatment?

Kezelik-e rendszeresen valamilyen súlyos egészségügyi probléma miatt?

 Please briefly indicate if there are additional details pertinent to your application.
Provide as many details as possible to help with processing.

Ha bármilyen egyéb fontos részlet lenne az utazással kapcsolatban, itt kell megadni.( Például 
sürgős beutazás oka, stb). 

Consent and declaration

Ebben a részben felhívják arra a figyelmet, hogy azokat az információkat, amiket megadunk,
elképzelhető,  hogy  megosztják  más  kanadai  kormányzati  szervekkel,  helyi
önkormányzatokkal, vagy külföldi kormányokkal, amennyiben szükséges, és ez nem jelent



veszélyt a kérelmező és családjának biztonságára nézve. Az információkat az idevágó kanadai
törvényeknek megfelelően fogják tárolni. 

Declaration of Applicant

I have read and understand the above declaration.

I declare that the information I have given in this application is truthful, complete and correct.

I understand that misrepresentation is an offence under section 127 of the Immigration and 
Refugee Protection Act and may result in a finding of inadmissibility to Canada or removal 
from Canada.

I agree that by typing my name and clicking sign, I am electronically signing my application

 I Agree

 Ebben a részben az I agree, azaz Egyetértek-et kell bepipálni. 
Ezzel nyilatkozunk arról, hogy elolvastuk és megértettük a fenti nyilatkozatot, 
kijelentjük, hogy a jelentkezésben megadott információk az igazságnak megfelelnek, 
teljesek, helytállóak. Elfogadjuk azt is, hogy a megtévesztő információk közlése a fent
említett törvény meghatározott részének megsértését jelenti (section 127 of the 
Immigration and Refugee Protection Act), ez pedig maga után vonhatja a kérvény 
elutasítását, vagy a Kanadából való kiutasítást. 

 Signature – ide be kell gépelni a nevünket, ezzel elektronikusan aláírjuk a kérelmet.

 Ezt követően lehet tovább menni a fizetéshez. -  proceed to payment

Summary of Fees

Itt látjuk a végösszeget, 7 kanadai dollár. 

 Transmit and pay-re kell menni 
 Cardholder Name – Kártyatulajdonos neve
 Card Number – kártyaszám (kötőjelek nélkül) 
 Expiry Date (MMYY) – lejárat (hónap, év)
 Card Security Code – az utolsó 3 számjegy a hátoldalon 

 Process Transaction-re kell menni ezután. 



A legtöbb esetben perceken belül kapunk egy megerősítést a CIC-től (azaz Citizenship and
Immigration Canada). 

Előfordulhat,  hogy az  igénylés  feldolgozása több időbe telik,  ilyen  esetben 72 órán belül
emailt kapunk a CIC-től arról, hogy milyen teendőink vannak még. 

Mindenképpen emailben küldenek értesítést arról, ha eTA igénylésünket jóváhagyták. Az eTA
5  évig  érvényes,  vagy  az  útlevél  lejártáig.  Az  eTA  elektronikusan  összekapcsolódik
útlevelével, az útlevelet mindenképpen magunkkal kell vinni az utazásra, és nem árt, ha az
eTa-t is kinyomtatjuk a biztonság kedvéért. 
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