Vietnám a mai napig nem heverte ki a vietnámi háború rettenetét. Amit a borzalmas
évtizedeknek sem sikerült kipusztítani, az a vietnámiak jókedve kedvessége és embersége.
vízum és követségek Magyar állampolgár a budapesti Vietnami Nagykövetségen
beszerezhető vízummal és tartózkodási engedéllyel utazhat Vietnamba. A vízumkérelem
benyújtásakor és annak átvételekor fordítsanak figyelmet arra, hogy a vízum a kért
tartózkodási időre szóljon, mert annak meghosszabbítása Vietnamban nehézségekbe ütközik.
A vízumkérelem elbírálása általában 5 munkanapot vesz igénybe. A vietnami határon
vízumkérelem benyújtására csak rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben (pl. súlyosan
beteg hozzátartozó meglátogatása) van lehetőség.
A Vietnam vízum érkezésükkor iránti kérelem benyújtásakor az alábbi okmányokat kell
csatolni:
- 2 db kitöltött vízumkérő lap
- 2 db fénykép
- útlevél (érvényessége legalább a beutazás napjától számított további hat hónapig tartson)
- a vietnami beutazás okát, célját igazoló okirat (ha van). (Megj.: pl. üzleti célból utazók
hivatkozhatnak a meglátogatandó cég, hatóság kontakt-személyére, valamint előzetes
egyeztetés esetén a hanoi és/vagy saigoni magyar külszolgálati helyen dolgozó külgazdasági
attaséra/gazdasági & kereskedelmi tanácsosra).
A kitöltött vízumkérvényen feltüntetett 14 éven aluli gyermek(ek)nek nem szükséges külön
vízumot igényelni. A két ország diplomata, ill. szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárai
vízummentességet élveznek és legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak az országban.
Vietnami vízumot csak az kaphat, aki un. előzetes vízummal rendelkezik, amit a vietnami
Emigrációs Hivataltól kell kérni. Ezt valamely vietnami idegenforgalmi cég, vietnami
meghívó, partner vagy a VSZK budapesti nagykövetsége kérheti az illetékes vietnami
szervtől. A Vietnamba történő belépéskor ’öszevont’: statisztikai és váműrlapot kell kitölteni,
aminek másodpéldányát a kiutazásig meg kell őrizni és a kilépéskor le kell adni. Elvesztése
esetén pénzbüntetést kell fizetni, továbbá hasonló űrlapot kell újra kitölteni.
A kábítószerek bevitelét nagyon súlyosan büntetik, ezért még a kábítószert (is) tartalmazó
gyógyszerek bevitelétől is tartózkodjunk. Idegenek megbízását ne vállaljuk csomagok
továbbítására. Magyar állampolgárok ún. konzuli ügyeiben segédkező, illetékes hivatalok
(külképviseletek):
A Magyar Nagykövetség Hanoiban:
Embassy of the Republic of Hungary
9th floor, Hanoi Lake View Residence, 28 Thanh Nien, Tay Ho, Hanoi, Vietnam (Hanoi –
P.O.Box 18)
Tel.: +84 24 37715714
Fax: +84 24 37150694
munkaidő: 8.30 – 17.00 hétfő – csütörtök 8.30 – 13.30 péntek időeltolódás: nyári
időszámításkor + 5 óra
téli időszámításkor + 6 óra
A Magyar Főkonzulátus Ho Chi Minh Városban (Saigon-ban): Consulate General of the
Republic of Hungary
21st floor, LIM Tower, 9-11 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi
Minh
Telefon külföldről: +84 28-3622-1001
Munkaidő és időeltolódás: mint Hanoiban.

