Elektrónikus beutazási engedélyhez (eTA)
Útmutató a kérelem kitöltéséhez
Ez a három részből álló útmutató segítséget nyújt majd Önnek, hogy helyesen töltse ki Elektrónikus
beutazási engedély (eTA) iránt benyújtott kérőlapját.
-

1. rész: mások nevében kérelmet benyújtó szülő/gyám vagy képviselő részére

-

2. rész: minden kérvényező részére. Amit tudnia kell a formanyomtatvány helyes
kitöltéséhez. Többek között útmutatót tartalmaz az Egyesült Államok törvényes állandó lakosai
számára.

-

3. rész: Mire számíthat, miután benyújtotta kérvényét.

Mielőtt benyújtja kérvényét, figyelmesen nézze át. Bizonyosodjék meg, hogy teljes and pontos.
Helytelen információ megadása késedelemhez vagy eTA kérvénye visszautasításához is
vezethet, és/vagy megakadályozhatja Önt abban, hogy felszálljon repülőjáratára.
Az eTA-t igénylő nyomtatvány csak angolul és franciául áll rendelkezésre. Ahhoz, hogy segítséget
nyújtsunk az eTA igényléshez, a következő nyelveken férhet hozzá a nyomtatványon szereplő összes
mező leírásához: العربية, 简体中文, 繁體中文, Deutsch, English, Español, Français , Ελληνικά, Italiano,
日本語 , 한국어, Magyarul, Nederlands, Polski, Português.

1. RÉSZ: Szülő/Gyám vagy Képviselő adatai
Amennyiben Ön nem olyan szülő/gyám vagy képviselő, aki más nevében nyújt be eTA kérelmet,
akkor folytassa ezen útmutató 2. részével, hogy megtudja, hogyan kell kitölteni a formanyomtatványt
saját maga részére.
Az első kérdés azt kérdezi, hogy Ön olyan szülő/gyám vagy képviselő-e, aki valaki más nevében nyújt
be egy eTA kérelmet.
A képviselő egy olyan személy, aki rendelkezik egy olyan személy engedélyével, aki Kanadába akar
utazni vagy bevándorolni, hogy ügyet intézzen az ő nevében a Kanadai Bevándorlási, Menekültügyi
és Állampolgársági Minisztériumnál (IRCC). A képviselő lehet megfizetett vagy önkéntes és lehet
szülő vagy gyám, aki egy gyermek nevében nyújtja be a kérelmet. A gyermekeik nevében kérelmet
benyújtó szülőknek és gyámoknak válaszolniuk kell a következő kérdésekre.
Amikor valaki kijelöl egy képviselőt, akkor fel is hatalmazhatja az IRCC-t, hogy megosszák az ő
esetéhez kapcsolódó információkat ezzel a kijelölt személlyel. A Kanadai bevándorlási törvény
kiterjed a képviselők leírására és meghatározza szolgáltatásaik feltételeit.
Az alábbi mezőkben válassza ki az IGENT (YES) vagy NEMET (NO).

Valaki más nevében nyújtja be a kérelemet?

Kiskorú nevében nyújtja be a kérelmet?
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1 (A) RÉSZ: Szülő/Gyám vagy Képviselő adatai
Azt jelezte, hogy valaki nevében szeretne kérelmet benyújtani. Kérjük, ebben a részben adjon meg
adatokat saját magáról.
Válasszon egyet a következő
opciók közül.

Megfizetik Önt azért, hogy képviselje a kérelmezőt, és hogy kitöltse a formanyomtatványt a nevében?

Vezetéknév (nevek)

Utónév (nevek)

Családtag vagy barát vagyok
Egy nem kormányzati vagy vallási
szervezet tagja vagyok
A Bevándorlási Tanácsadók Szabályozó
Tanácstestületének (ICCRC) tagja
vagyok
Egy kanadai tartományi vagy territóriális
ügyvédi kamara tagja vagyok
A Chambre des notaires du Quebec
tagja vagyok
Utazási ügynök vagyok

Vállalat, szervezet neve

Postai cím

Telefonszám

Fax-szám

E-mail cím

Képviselő nyilkatkozata
A fenti kocka bejelölésével kijelenti, hogy a fenti elérhetőség és személyes adatok igazak, teljesek és helyesek. A fenti kocka
bejelölésével megértette és elfogadja, hogy Ön az a személy, akit a kérelmező kijelölt arra, hogy a kérelmező vagy a megbízó
nevében eljárjon a Kanadai Bevándorlási, Menekültügyi és Állampolgársági Minisztériumnál és a Kanadai Határvédelmi
Ügynökségnél.
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Amikor megadta az adatait, válassza ki a KÖVETKEZŐ (NEXT) gombot. Ez a formanyomtatvány
azon részéhez irányítja Önt, ahol azon személy adatait kell megadnia, akinek nevében beadja a
kérelmet.

2. RÉSZ: Hogyan kell kitölteni a kérelmet Elektrónikus beutazási
engedélyhez (eTA)
Ha saját maga nevében adja be a kérelmet, akkor NEMMEL kell válaszolnia az első kérdésre.
Ha Ön egy szülő/gyám vagy képviselő, aki valaki más nevében nyújt be eTA kérelmet, akkor
IGENNEL kell válaszolnia. Kérjük tekintse meg ezen útmutató 1. részét is.

Valaki más nevében nyújtja be a kérelemet?

Kiskorú nevében nyújtja be a kérelmet?

Amikor rákattint a KÖVETKEZŐ (NEXT) gombra, a formanyomtatvány azon részére kerül, ahol
részleteket kell majd megadnia a kérelmezővel kapcsolatban (saját magával kapcsolatban vagy azon
személlyel kapcsolatban, akinek a nevében benyújtja a kérelmet).
Milyen utazási dokumentumot tervez használni a Kanadába való utazásához?
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Válassza ki azt az utazási dokumentumot, amit a Kanadába való utazásához használni fog:

Útlevél – szokásos/szabványos
Az állampolgároknak időnkénti utazásra kiadott útlevél, mint például vakációra vagy üzleti utakra.
Útlevél – diplomata
Olyan állampolgároknak kiadott útlevél, akik magas rangú kormányhivatalnokok, diplomaták és egy
kormány képviselői és kiküldöttei.
Útlevél – hivatalos
Rendszerint olyan állampolgároknak kiadott útlevél, akik nem diplomatikus kormányhivatalnokok, de
akik hivatalos államügyek végett utaznak.
Abban az esetben használatos, ha útlevele borítólapján szerepel a “hivatalos” kifejezés.
Útlevél – szolgálati
Rendszerint állampolgároknak kiadott útlevél, mint például nem diplomatikus kormányhivatalnokoknak,
akik hivatalos államügyek végett utaznak.
Abban az esetben használatos, ha útlevele borítólapján szerepel a “szolgálati” kifejezés.
Sürgősségi/ideiglenes utazási dokumentum
Egy utazási dokumentum vagy útlevél, amelyet sürgős esetekben adnak ki állampolgároknak, amikor
egy ideiglenes útlevél kiadása nem lehetséges. Ezek a dokumentumok gyakran rövid ideig érvényesek.
Menekülteknek kiállított utazási dokumentum
Egy olyan dokumentum, amit olyan nem állampolgároknak adnak ki, akik védett személy státusszal
rendelkeznek, beleértve a Hagyományos menekülteket és védelemre szoruló személyeket. Megjegyzés:

Nem jogosult eTA kérelem benyújtására, ha ezt a dokumentumot használja. Vízumra vagy egyéb
utazási dokumentumra lehet szüksége, hogy Kanadába utazzon.

Külföldiek útlevele/Nem állampolgároknak kiadott utazási dokumentum
Olyan nem állampolgároknak kiadott útlevél vagy utazási dokumentum, akik vagy állandóan vagy
átmenetileg abban az országban élnek, amely kiadta a dokumentumot, de amely országnak nem
állampolgárai.
Engedély az Egyesült Államokba való visszatérésre (I-327) Az Egyesült Államok (U.S.)
Állampolgársági és Bevándorlási Minisztériuma által törvényes állandó lakosoknak kiadott utazási
dokumentum, amely lehetővé teszi a számukra, hogy külföldre utazhassanak és visszatérhessenek az
USÁ-ba, anélkül, hogy visszatérő lakosoknak kiadott vízumot kellene beszerezniük.
Egyesült Államokbeli menekülteknek kiadott utazási dokumentum (I-571) ) Az Egyesült Államok
(U.S.) Állampolgársági és Bevándorlási Minisztériuma által olyan nem állampolgároknak kiadott utazási
dokumentum, akiket menekültként ismernek el, és akik menedéket kapnak. Ha Ön I-571-gyel
rendelkezik, jogosult, hogy eTA-t kérjen, de csak ha az USA törvényes állandó lakosa.
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2. kérdés: Melyik ország állította ki az Ön útlevelét?
Válassza ki azt az országot, amelyik kiállította útlevelét. Válassza ki azt az országkódot, amely
megfelel az útlevelében lévőnek. Ezt a három betűből álló kódot útlevele információs oldalán
találhatja – lásd a “Kód”, “Kiállító ország” vagy “Hatóság” nevű mezőt.

3. kérdés: Milyen állampolgárság került bejegyzésre útlevelében?
Válassza ki az állampolgárság mezőt útlevele információs oldalán.

FONTOS:
Ha Ön egy vízumköteles ország állampolgára, akkor nem kérvényezheti az eTA-t. A kivételek között
vannak az Egyesült Államok törvényes állandó lakosai (US LPR).

Válaszai alapján Ön nem kérvényezheti az eTA-t. Lehet, hogy vízumra vagy egyéb utazási
dokumentumra lesz szüksége, hogy Kanadába utazhasson.
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Fontos információk az izraeli és tajvani útlevéllel rendelkezők számára
Csak izraeli állampolgárok esetében.
Azok a kérvényezők, akik izraeli útlevéllel rendelkeznek, jogosultak eTA kérvény benyújtására. Mielőtt
folytatná eTA kérvénye kitöltését, kérjük, válaszoljon a következő kiegészítő kérdésekre jogosultsága
meghatározásához.

Mi útlevele országa/territóriuma?

Erre az utazásra izraeli útlevelet fog használni?

Csak a tajvani utazók esetében.
Akik a Tajvani Külügyminisztérium által kiadott útlevéllel rendelkeznek, jogosultak eTA kérvényt
benyújtani. Mielőtt folytatná eTA kérvénye kitöltését, kérjük válaszoljon a következő kiegészítő
kérdésekre jogosultsága meghatározásához. Ha a Tajvani Külügyminisztérium által kiadott útlevéllel
fog utazni, adja meg személyazonosító számát, ahogyan az az útlevelében látható.

Mi útlevele országa/territóriuma?

Erre az utazásra a tajvani Külügyminisztérium által kiadott útlevelet fog használni, ami tartalmazza személyes azonosítószámát?

Tajvani személyes azonosítószám

Tajvani személyes azonosítószám (adja meg ismételten)
Nem másolhat be ebbe a mezőbe
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2 (A) RÉSZ Kérdések az Egyesült Államok törvényes állandó lakosai számára
A következő részt csak az Egyesült Államok törvényes állandó lakosainak (US LPRs) kell kitölteniük.
Amint válaszol ezekre a kérdésekre, folytathatja a formanyomtatvány következő részével a
KÖVETKEZŐ (NEXT) gombra való rákattintással.
Ha Ön nem egy US LPR, akkor folytassa eTA kérelmét a következő oldalon.
Mi útlevele országa/territóriuma?

Törvényes állandó lakosa az Egyesült Államoknak érvényes külföldieknek szóló regisztrációs kártyával (Zöld kártyával)?

Az Egyesült Államok törvényes állandó lakosainak kiadott külföldieknek szóló regisztrációs kártya (Zöld kártya) száma
Zöldkártya-szám vagy a külföldieknek
kiállított dokumentáció, azonosító és
Az Egyesült Államok törvényes állandó lakosainak kiadott külföldieknek szóló regisztrációs kártya (Zöld kártya) aszáma
(adja meg ismét)rendszer (ADIT)
telekommunikációs
pecsétjének száma
Adja meg a számot, ahogyan az az állandó
tartózkodási engedélyt igazoló kártyáján
(Zöldkártya) vagy ADIT pecséten látható.
Előfordul, hogy a szám előtt egy A látható.
Egyszerűen csak adja meg a számokat.

Lejárati dátum

Válassza ki az évet
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Válassza ki a hónapot

Nem kérvényezhet eTA-t lejárt
Zöldkártyával vagy ADIT pecséttel. Ha
kártyája vagy pecsétje lejárt, akkor lehet,
hogy vízumra lesz szüksége a Kanadába
való belépéshez. Ha rendelkezik érvényes
eTA-val és lejárt zöldkártyával vagy ADIT
Milyen állampolgárság lett ebbe az útlevélbe bejegyezve?
pecséttel, akkor nem fogják beengedni
Kanadába.

Válassza ki a napot

2 (B) RÉSZ: A kérvényező útlevelének részletei
Legyen különösen elővigyázatos, amikor megadja útlevele adatait.
Ha rossz útlevélszámot ad meg, lehet, hogy nem tud felszállni Kanadába induló
repülőjáratára.




Lehet, hogy csak a repülőtéren jön rá, hogy hibázott.
Ismét kérnie kell egy eTA-t.
Helyzetétől függően, lehetséges, hogy kaphat egy eTA-t az utolsó pillanatban.

Javaslatok, hogy hogyan adhatja meg útlevélszámát helyesen:






Adja meg azt az útlevélszámot, amely az útlevél informácós oldalának tetején található (a
fényképével ellátott oldal).
o Ne adja meg az útlevele első oldalán található számot vagy annak az oldalnak az alján
található számot, amelyen fényképe van.
A legtöbb útlevél száma 8-11 karaterből áll. Ha az a szám, amelyet megadott ennél sokkal
rövidebb vagy hosszabb, akkor ellenőrizze, hogy a helyes számot használja-e.
Az útlevélszámok betűk és számok kombinációjából áll. Különösen figyeljen az O betűre és 0
számra és az I betűre és 1-es számra.
Ne adjon meg speciális karaktereket (mint például kötőjelet) vagy helyközt.

Francia útlevéllel rendelkezők esetében
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Útlevél szám

Útlevél szám (adja meg ismét)

Vezetéknév (nevek)

Utónév (nevek)

A vezeték név úgy is ismert, mint családi név.
Az utónév úgy is ismert, mint keresztnév.
Adja meg az ÖSSZES nevet, ahogy azok útlevelében láthatók.
Helyesbített név:
Ha útlevele tartalmaz kézileg végzett helyesbítést nevével/neveivel kapcsolatban útlevele megjegyzések
részében, akkor adja meg nevét/neveit, ahogyan az(ok) ebben a részben láthatóak. A megjegyzések oldala
útlevele azon részére utal, ahol a jogosult bevándorlási hivatalnokok fontos megjegyzéseket tehetnek
(megfigyelések).
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Apostrófok:
Ha nevében található aposztróf, adja azt meg a formanyomtatványon. Például: D'Orsay, O'Neil.
A nevek sorrendje:
Tekintse meg útlevele gépi olvasásra alkalmas részét (a fényképe és életrajzi adatai alatti rész, amit időnként
“vonalkódnak” is hívnak), hogy megerősítse, hogy milyen sorrendben kell megadnia nevét a kérelemben.
Útlevele ezen részének első vonalán legnagyobb valószínűséggel egy betűt fog látni, egy szarufát (<),
állampolgársága rövidítését, családi nevét, két szarufát (<<) és utónevét(utóneveit).
Ha nevét(neveit) lerövidítették vagy le lett(ek) vágva útlevele ezen részén, de teljes neve(i) ki lett(ek) betűzve
útlevele felső részében, adja meg nevét(neveit), ahogy az(ok) látható(k) a felső részben. De mindig
hagyatkozzon az alsó részre, neve(i) sorrendjének meghatározásakor. Az alábbi példában az ügyfél a
következőt adná meg: Martin, Sarah.
Gyermeki kapcsolatok:
Ha útlevele tartalmazza azt, hogy “fia” vagy “lánya” vagy “bin” vagy “bint” és az apja neve látható útlevele
felső vagy also részében, ne adja meg ezt a szöveget vagy apja nevét a kérvény egyik mezejében
sem.
Például, ha útlevele Ahmad bin Husain bin Muhammad-ot jelez az egyik mezőben, kérjük, a családi nevet úgy
adja meg, hogy Husain és az utónevet úgy, hogy Ahmad.
Ha útlevele az “ibn”, “ben” vagy “ould wuld” kifejezést tartalmazza a gyermeki kapcsolatok jelzésére és apja
neve látható az oldal felső vagy alsó részében, kérjük, ne adja meg ezt vagy apja nevét egyik névre vonatkozó
mezőben sem, amikor kitölti a kérvényt.
Például, ha útlevele egyik mezőjében a Husain Ould Ahmad Ould Muhammad szerepel, akkor kérjük a családi
nevet úgy adja meg, hogy Ahmad és az utónevet úgy, hogy Husain.
Kötőjelek:
Ha a nevében szerepel kötőjel, akkor azt adja meg a formanyomtatványban. Például: Mary-Anne, SmithHansen.
Csak egy név az útlevélben:
Ha csak egy névvonal található az útlevélben, akkor az egész nevet adja meg ebben a válaszmezőben. Úgy is
ismert, mint “Vezetéknév” vagy “Családi név”.
Az anya, apa vagy előd neve:
Ha a név az útlevelében tartalmazza anyja, apja, nagyapja vagy korábbi férfi elődök nevét útlevele géppel
olvasható részében (a fényképe és életrajzi adatai alatti rész, amit időnként “vonalkódnak” is hívnak), akkor
adja meg neve azon betűzését a kérvényben.
Házastársi kapcsolatok:
Ha útlevele tartalmazza az "épouse de", "epse" or "ep." ("házastársa"), "felesége" vagy "férje" kifejezést
útlevele felső vagy alsó részében, ne adja meg ezt vagy a házastárs nevét a kérvény vezetéknév vagy utónév
mezőiben sem.
Például: ha útlevelében a Smith EP. Paul Sajan látható a családi név mezőben és John William a vezetéknév
mezőben, akkor adja meg a Smith nevet a vezetéknév mezőben és a John William nevet az utónév mezőben.
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Címek, előtagok, fokozatok, kitüntetések:
Ha útlevele tartalmaz címet, előtagot, hivatásos vagy akadémiai minősítést, kitüntetést, elismerést, díjat
vagy öröklött státuszt, ne adja meg azt a kérvényben, hacsak az nem szerepel útlevele géppel olvasható
részében (a fényképe és életrajzi adatai alatti rész, amit időnként “vonalkódnak” is hívnak).
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Adja meg születési dátumát, nemét és azt az országot, territóriumot és várost, ahol született.

a.) Születési dátum
Válassza ki születési dátumát, ahogyan az
útlevelében látható.
b.) Nem
A legördülő menüből válassza ki nemét
(férfi, nő, nem meghatározott), amint az
útlevelében láthatü.
c.) Születési ország/territórium
A legördülő menüből válassza ki azon
ország nevét, amely útlevele “születési
hely” mezőjében látható.
d.) Születési város
Adja meg a város/falu nevét, ahogyan az
útlevele “születési hely” mezőjében
látható. Amennyiben város/falu nem
szerepel útlevelében, adja meg azon
város/falu nevét, ahol született.

Válassza ki útlevele kiadásának dátumát és lejárati idejét. Ezt az információt útlevele információs
oldalán találhatja, amelyen fényképe és születési dátuma található (biodata oldal néven is ismert).

Az útlevél kiadásának dátuma

Válassza ki az évet

Válassza ki a hónapot

Válassza ki a napot

Az útlevél lejárati dátuma

Válassza ki az évet
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Válassza ki a hónapot

Válassza ki a napot

2 (C) RÉSZ: A kérvényező személyes adatainak részletei
A formanyomtatvány ezen része kérdéseket tesz fel személyes adatairól, mint pédául a további
állampolgárságokról, családi állapotról és arról, hogy korábban kérvényezte-e a Kanadába való
belépést vagy az ott történő maradást.

További állampolgárságok

Mint pédául

Egyedi Ügyfélazonosító (UCI)/Korábbi kanadai vízum vagy engedély száma

Egyedi Ügyfélazonosító (UCI)/Korábbi kanadai vízum vagy engedély száma (adja meg ismét)

Egyedi ügyfélazonosító (UCI)/Korábbi kanadai vízum, eTA vagy
engedélyszám
Amennyiben a múltban beadott kérelmet, hogy Kanadába jöhessen, mint például
tanulmányi engedéllyel vagy munkavállalási engedéllyel, akkor már kapott Egyedi
ügyfélazonosítót (UCI) a Kanadai Kormánytól.
Keresse meg ezt a számot a tőlünk kapott levelekben vagy a kiadott bevándorlási
papírokon. Például: tanulmányi engedély, munkavállalási engedély vagy látogató
vízum.
Ha nem tudja, hogy mi az UCI száma:

adja meg az “N/A”-t a mezőben vagy

adja meg bevándorlási dokumentuma számát (például: tanulmányi
engedély, munkavállalási
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Házas vagyok
A házasságot a házasságkötés országában
érvényben lévő törvénynek és a kanadai
törvénynek el kell ismernie.
Törvényesen külön élek
A különélés azt jelenti, hogy két ember még
házas, de többé már nem élnek együtt és
nem is akarnak többé együtt élni.
Elváltam
Az elválás azt jelenti, hogy a bíróság
kimondta a válást, és a házasság megszűnt.
A két ember a továbbiakban már nem házas.
Érvénytelenített házasság
Az érvénytelenített házasság olyan
házasság, amelyet törvényesen
érvénytelennek nyilvánítottak. Amikor a
házasság érvénytelenítésre kerül, az azt
jelenti, hogy a házasság már kezdetétől
fogva érvénytelen volt.
Özvegy vagyok
Az özvegység azt jelenti, hogy egy személy
házastársa meghalt, és hogy az a személy
nem házasodott meg újra, vagy nem él
élettársi kapcsolatban.
Élettársi kapcsolatban élek
Az élettárs egy olyan ellenkező vagy
ugyanolyan nemű személy, akivel
házasságjellegű kapcsolatban él
folyamatosan legalább egy (1) éve, és akivel
nem kötött házasságot. Miután már egy évet
együtt éltek, az átmeneti különélések nem
szüntetik meg a kapcsolatot.
Sohasem voltam házas/Egyedülálló
vagyok
Soha nem élt házasságban vagy élettársi
kapcsolatban.

2 (D) RÉSZ: Adatok a foglalkoztatottsággal kapcsolatban
A formanyomtatvány ezen része foglalkozásával kapcsolatos kérdéseket tesz fel és az ahhoz
kapcsolódó részletekről érdeklődik. Használja az alább lefordított választási lehetőségek listáját
foglalkozása kiválasztása érdekében. Ha nincs semmi olyan, ami megegyezik az Ön foglalkozásával,
akkor válasszon valami hasonlót.

a.) Foglalkozás
Válassza ki azt a lehetőséget, amelyik legjobban leírja jelenlegi
foglalkoztatottsági helyzetét. Használja az alábbi listát a
lehetőség áttekintésére.
b.) A munka megnevezése
Válassza ki azt a lehetőséget, amelyik legjobban leírja
munkáját.
Kérjük, adja meg a vállalat, munkáltató, iskola vagy létesítmény
nevét, ahogy az vontakozik.
c.) A vállalat, munkáltató vagy iskola neve
Adja meg munkáltatója nevét. Amennyiben Ön diák, adja meg
iskolája nevét
d.) Ország/territórium
A legördülő menüből válassza ki azon ország nevét, ahol
munkáltatója található. Amennyiben Ön diák, válassza ki azt az
országot, amelyben iskolája található.
e.) Város
Adja meg azt a várost, ahol munkáltatója található.
Amennyiben Ön diák, adja meg azt a várost, ahol iskolája
található.
f.) Mikortól
Válassza ki azt az évet, amikor elkezdett dolgozni a
munkáltatónak vagy tanulni az iskolában.

Foglalkozás *
Művészettel, kultúrával, rekreációval és sporttal kapcsolatos foglalkozás
Pénzügyi és adminisztrációs jellegű foglalkozások
Oktatással, joggal és társadalmi közösséggel és állami szolgáltatásokkal kapcsolatos foglalkozás
Egészségüggyel kapcsolatos foglalkozás
Háztartásbeli
Igazgatással kapcsolatos foglalkozások
Gyártással és közüzemmel kapcsolatos foglalkozások
Katonaság/hadsereg
Természettudomány és alkalmazott technológia
Természetes erőforrások, mezőgazdaság és ehhez kapcsolódó termelés
Nyugdíjas
Adásvétellel és szolgálatással kapcsolatos foglalkozások
Diák
Szakmunkás, szállítást végző és berendezések működtetését végző
Munkanélküli
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2 (E) RÉSZ: Elérhetőség
A formanyomtatvány ezen része azt kéri majd, hogy adja meg elérhetőségét. Bizonyosodjék meg,
hogy érvényes e-mail címet ad meg. Ezt fogják használni majd, hogy kommunikáljanak Önnel
kérvényével kapcsolatosan.
Kiskorú nevében kérvényt benyújtó szülők használhatják saját e-mail címüket, ha azt választják.

Mely nyelven szeretné, ha felvennénk Önnel a kapcsolatot

E-mail cím

A kanadai kormány tiszteletben
tartja a Hivatalos Nyelvek
Törvényét és elkötelezi magát
arra, hogy biztosítsa, hogy
információink és szolgáltatásaink
mind franciául mind angolul
elérhetőek legyenek.
Kérjük, válassza ki azt a nyelvet,
amelyen kommunikálni szeretne.

E-mail cím (adja meg ismét)

2 (F) RÉSZ: Tartózkodási hely
A formanyomtatvány ezen része azt kéri majd, hogy adja meg lakóhelye adatait. Adja meg állandó
lakcímét. Ne adja meg azt a címet, ahol átmenetileg tartózkodik, Ne adjon meg postafiókot –
kérvényét elutasíthatják.

a.) Ajtó/egység száma (ha vonatkozik)
Adja meg az ajtó, egység vagy szoba számát,
ha vonatkozik.
b.) Utca/közigazgatási szám vagy ház
neve
Adja meg a cím közigazgatási számát vagy a
ház nevét, ahogy vonatkozik. Ne adja meg az
ajtó, egység vagy szoba számát ebben a
mezőben. Ezeket az “ajtó/egység száma”
mezőben kell megadni.
c.) Utcai cím/utca neve
Adja meg az utca nevét a szabványos
azonosítóval (mint például “utca”, “út’”,
“sugárút”, “körút”, stb.). Például, “Maple
sugárút” elfogadható, de a “Maple Sug.” nem.
d.) Utcai cím/név 2. sor (ha vonatkozik)
Adjon meg további információt az utcai címre
vonatkozóan, ha szükséges.
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a.) Ajtó/egység száma (ha vonatkozik)
Adja meg az ajtó, egység vagy szoba számát, ha
vonatkozik.
b.) Utca/közigazgatási szám vagy ház neve
Adja meg a cím közigazgatási számát vagy a ház
nevét, ahogy vonatkozik. Ne adja meg az ajtó,
egység vagy szoba számát ebben a mezőben.
Ezeket az “ajtó/egység száma” mezőben kell
megadni.
c.) Utcai cím/utca neve
Adja meg az utca nevét a szabványos
azonosítóval (mint például “utca”, “út’”,
“sugárút”, “körút”, stb.). Például, “Maple sugárút”
elfogadható, de a “Maple Sug.” nem.
d.) Utcai cím/név 2. sor (ha vonatkozik)
Adjon meg további információt az utcai címre
vonatkozóan, ha szükséges.

2 (G) RÉSZ: Utazási információk
Ha tudja a dátumot, amikor utazni fog, válaszoljon az IGENNEL a “Tudja, hogy mikor fog Kanadába
utazni?” kérdésre. Adja meg az évet, hónapot és napot, amikorra tervezi az utazást. Ha rendelkezik
visszaigazolt repülőjárati részletekkel, akkor kérjük, hogy a felszállás idejét is adja meg. Ha nem
tudja, hogy mikor fog Kanadába utazni, kérjük, válassza a NEMET (NO).

Tudja, hogy mikor fog Kanadába utazni?

Mikor tervezi az utazást Kanadába?

Válassza ki az évet

Válassza ki a hónapot

Válassza ki a napot
Kérjük, válassza ki az időt, amikor repülőgépjárata Kanadába indul

Válassza ki az órát

17

Válassza ki a percet

Válassza ki az időzónát

2 (H) RÉSZ: Múltra vonatkozó kérdések
A formanyomtatvány ezen része a korábbi utazásáról és a bevándorlási hátteréről kérdezi. Ha
IGENNEL (YES) válaszol a következő kérdések bármelyikére, akkor kérjük, adjon meg annyi
részletet, amennyit csak lehetséges az eljárás segítése érdekében.

1. Kérdés: Visszautasították-e valaha is, hogy vízumot vagy engedélyt kapjon, vagy
előfordult-e, hogy nem engedték be Kanadába vagy kiutasították onnan vagy bármely
más országból/territóriumból?
Válassza az IGEN-t, ha valaha is visszautasították, hogy vízumot vagy engedélyt kapjon, vagy
előfordult, hogy nem engedték be Kanadába vagy kiutasították onnan vagy bármely más országból.
Ha az IGEN-t választotta, minden egyes visszautasítás esetében jelezze az országot, amely
visszautasította megadni Önnek a vízumot vagy engedélyt vagy megtagadta, hogy Önt beengedjék,
valamint az ország által Önnek megadott okokat is.
2. kérdés: Elkövetett-e, letartóztatták-e, megvádolták-e vagy elítélték-e valaha is
bármely bűncselekményért bármely országban/territóriumban?
Válassza az IGEN-t, ha elkövetett, letartóztatták, megvádolták vagy elítélték valaha is bármely
bűncselekményért bármely országban/territóriumban. Ha az IGEN-t választotta, kérjük, minden egyes
letartóztatás, vád vagy ítélet esetében adja meg a vétség helyszínét (város, ország), idejét
(év/hónap) és jellegét, valamint az ítéletet.
3. kérdés: Az elmúlt két évben diagnosztizálták Önt tuberkulózissal, vagy volt-e
tuberkulózisban szenvedő egyén közelében?
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Válassza az IGEN-t, ha az elmúlt két évben diagnosztizálták Önt tuberkulózissal vagy tuberkulózisban
szenvedő egyén közelében volt. Ha az IGEN-t választja, további kérdés(ek) jelennek majd meg.
3 a) kérdés: A tuberkulózissal való érintkezése annak-e az eredménye, hogy Ön
egészségügyi dolgozó?
Válassza az IGEN-t, ha a tuberkulózissal való érintkezése annak az eredménye, hogy Ön egészségügyi
dolgozó. Ha az IGEN-t választja, további kérdés jelenik majd meg.
3 b) kérdés: Diagnosztizálták Önt valaha is tuberkulózissal?
Válassza az IGEN-t, ha bármikor is diagnosztizálták tuberkulózissal.
4. kérdés: Fennáll-e Önnel a következő állapotok bármelyike?
Ha Önnél fennáll a következő állapotok egyike- kezeletlen szifilisz, kezeletlen kábítószer- vagy
alkolholfüggőség vagy kezeletlen mentális egyészségügyi probléma pszichózissal, kérjük, válassza ki
azt a legördülő menüből. Válassza az A FENTIEK KÖZÜL EGYIK SEM lehetőséget, ha nem szenved
egyik betegségben sem.
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2 (I) RÉSZ: Beleegyezés és nyilatkozat
Az alábbi “A kérelmező aláírása” kockában adja meg elektrónikus aláírását teljes neve
begépelésével. Ha más nevében nyújt be kérvényt, adja meg annak a személynek a nevét a
megadott helyen.

Belegyezem

A kérvényező nyilatkozata
A kérelmező aláírása
Elolvastam és megértettem a fenti nyilatkozatot.
Kijelentem, hogy az ebben a kérvényben általam megadott információ igaz, teljes és helyes. Megértettem, hogy a hamis állítás egy
bűncselekmény a Bevándorlási és Menekültügyi Védelmi Törvény 127. része alapján és ennek eredményeképpen Kanadába be nem
engedhetőnek találhatnak, illetve eltávolíthatnak Kanadából.
Egyetértek, hogy nevem begépelésével és az aláírásra való rákattintással elektrónikusan aláírom kérvényemet.
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Miután megadta a saját nevét vagy annak a személynek a nevét, akinek a nevében benyújtja a
kérelmet, kattintson a “Proceed to Payment” gombra. Ezután arra kérik, hogy fizesse ki a 7 CAD
díjat.

3. RÉSZ – Mi várható, miután beadta a kérvényét
Miután kifizeti kérvényét, az átvételről visszaigazolást kap majd e-mailben az IRCC-től perceken
belül. A legtöbb esetben a kérelmezők e-mail visszaigazolást is kapnak majd eTA-juk jóváhagyásáról
röviddel kérelmük beadása után.
Néhány kérelem azonban több napos feldolgozást is igényelhet. Ha ez történik az Ön kérvénye
esetében, számíthat az átvétel e-mailben küldött visszaigazolására, valamint az IRCC által röviddel
ezután küldött másik e-mail közli Önnel, hogy mi a következő lépés.
Átvételt visszaigazoló e-mail az IRCC-től

Ha e-mail visszaigazolást kapott, használhatja az eTA státuszellenőrzés eszközt kérvénye
előrehaladásának követésére. Ehhez a következőkre lesz szüksége:

Jóváhagyó e-mail
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o

a kérvényszám, ami a V betűvel kezdődik, és amit az e-mail tetején talál, és

o

azon útlevél részletei, amelyet eTA kérvényéhez használt.

Amint kérvényét jóváhagyták, a következő e-mailt kapja majd.

Ellenőrizze útlevele számát
Ellenőrizze az eTA jóváhagyási e-mailben található útlevél
számát, hogy pontosan megegyezik-e az útlevelében
található számmal. Ha nem ugyanaz, akkor ismét be kell
adnia kérelmét.
Ha rossz útlevélszámot adott meg, lehetséges, hogy nem tud felszállni Kanadába
induló repülőjáratára.
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Lehet, hogy csak a reptéren jön rá, hogy hibázott.
Ismét kérvényeznie kell egy eTA-t.
Helyzetétől függően lehetséges, hogy kaphat egy eTA-t az utolsó pillanatban.

TIPPEK:
1. Egyszerre csak egy személyre adhatja be és fizetheti be az igényt. Például egy háromtagú
család esetében az igényt háromszor kell kitölteni és benyújtani.
2. Bizonyosodjék meg, hogy ellenőrizte azon e-mail cím levélszemét mappáját, amit megadott
eTA kérvényében. Bizonyos spam szűrők blokkolhatják az IRCC-től érkező automatikus emaileket. Rendszeresen ellenőrizze a mappát, mivel az e-mailek időnként átkerülhetnek a
bejövő üzenetes postaládájából a levélszemét mappába.
3. Visszaigazoló e-mailjét referenciaként lehet használni, de nem kell kinyomtatnia ahhoz,
hogy utazhasson. Az eTA elektrónikusan kapcsolódik útleveléhez vagy utazási
dokumentumához és öt évig érvényes, vagy amíg útlevele le nem jár.
4. Ha eTA-ját jóváhagyták, de Ön helytelen útlevél adatokat adott meg az eTA
kérvényében, mint például helytelen útlevélszámot, nem fog tudni felszállni repülőgép
járatára. Az esetleges utazási késedelem elkerülése érdekében, bizonyosodjék meg, hogy
helyesen adta meg útlevélszámát.
5. Az Önnel kapcsolatos információt nem lehet elmenteni. A nyomtatvány kitöltésére
korlátozott idő áll rendelkezésére, de meghosszabbíthatja a rendelkezésre álló időt, ha
szüksége lesz még néhány perce. Amikor a „lejár az idő figyelmeztetés” kocka megjelenik,
kattintson a „munkafolyamat meghosszabbítása” gombra. Nézze át az útmutatót annak
érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy minden a rendelkezésére áll, ami a
nyomtatvány kitöltéséhez szükséges.
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