
30 napra szóló vízummentes beutazás

Belarusz 30 napra szóló vízummentes beutazást vezet be, azok az
állampolgárok részére, akik repülőgéppel érkeznek a Belarusz Köztársaság
területére.

A szabályozás 2018. július 27-én hatályba lép.
A maximum 30 naptári napig történő vízummentes beutazás lehetősége a

Minszki Nemzetközi Repülőtéren keresztül érkező és távozó, érvényes
útlevéllel, minimum 10.000 EUR fedezetű, a Belarusz Köztársaságban is
érvényes utasbiztosítással, valamint megfelelő anyagi fedezettel rendelkező
magyar állampolgárok esetében áll fenn.

A bevezetett intézkedések az Európai Unió, USA, Kanada, Ausztrália és
más, migrációs vonatkozásban kedvezőbb országokból érkező turistákra is
terjednek ki.

Az adott változások bevezetése a hagyományos útlevéllel utazó
üzletemberek, turisták, magánszemélyek utazási szokásainak élénkítését
hívatottak szolgálni. Az újonnan bevezetett intézkedések nem terjednek ki azon
személyekre, akik hivatalos útjuk során diplomata, szolgálati és speciális
útlevéllel utaznak.

Belarusz Köztársaság területé re történő vízummentes beutazáshoz az
alábbi dokumentumok megléte szükséges:

- érvényes útlevél, vagy egyéb személyi azonosságot tanúsító, külföldi
utazásra jogosított úti okmány;

- napi, közel 22 eurónak megfelelő pénzösszeg, vagy kb. 535 eurónak
megfelelő pénzösszeg 30 napos tartózkodás esetén (belarusz rubelben vagy más
valutában);

- minimum 10 000 euró összeghatárban fedezetet nyújtó utasbiztosítás és
azt tanúsító kötvény.

További országok – Vietnám, Haiti, Gambia, Honduras, India, Libanon,
Namíbia és Szamoai Független Állam állampolgárai vonatkozásában egyéb,
kötelező követelmények betartandóak, így rendelkezniük kell az EU területére
többszöri beutazást biztosító vagy Schengeni érvényes vízummal, e tagállam
területére történő, belépést igazoló bejegyzéssel, továbbá a Belarusz
Köztársaságba történő érkezés dátumától számított 30 napon belüli menettérti
repülő jegyekkel, Minszk város nemzeti repülőteréről induló járatra.

A bevezetett repülőtéri határátlépés esetén alkalmazható vízummentesség
nem vonatkozik azok az utasokra, akik oroszországi járatokkal érkeznek
Belarusz Köztársaságba, továbbá azokra, akik Oroszországba kívánnak
repülni (az ilyen utazás belföldi járatnak minősül, így határátlépés ellenőrzését
ezeken nem végeznek).

Az öt munkanapot meghaladó tartózkodás esetén kötelező a
Belügyminisztérium Állampolgársági és Migrációs Főosztályának lakóhely
szerinti (városi/kerületi) kirendeltségén történő bejelentkezés. Szállásoknál,
hosteleknél, szanatóriumoknál és egyéb kollektív szálláshelyeken való
tartózkodás esetén az intézmények igazgatásai végzik vendégeinek
bejelentkezését.


