2.lépés: Vízum típus
meghatározása
Az alábbi táblázat szerint határozza meg, hogy milyen célból szeretne Kínába
utazni, és melyik vízum típus felel meg leginkább az Ön igényeinek:
Cél

Típus

Személy

Turizmus

L

Turista

Üzleti,
kereskedelmi
tevékenységek

M

Üzleti vagy kereskedelmi tevékenységet
végző személyek

Nem
kereskedelmi
csereprogram,
látogatás

F

Nem kereskedelmi csereprogramban és
egyéb látogatásban résztvevő személy

Családegyesítés,
rökbefogadás,
állandó kínai
tartózkodási
engedéllyel
rendelkező
családtag
látogatása.

Q1

Olyan személy részére kiállított vízum,
akinek családtagjai* kínai állampolgárok,
vagy akinek családtagjai rendelkeznek
állandó kínai tartózkodási engedéllyel. A
vízumot igénylő személy családegyesítés
vagy örökbefogadás céljából utazik
Kínába. *„Családtag" alatt értendő:
házastárs, szülők, gyermekek, vej, meny,
testvérek, nagyszülők, unokák, após,
anyós.
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Példa
1, Turista
2, Pihenés
1, Üzleti tárgyalás
2, Árubeszerzés
3, Üzleti találkozó
4, Kereskedelmi
kiállítás
1, Kulturális fórum
2, akadémiai
csereprogram
3, Nem kereskedelmi
művészeti kiállítás
1, Unoka, aki kínai
állampolgárságú
nagyszülőket látogat
meg,
2, Szülő, aki kínai
állandó tartózkodási
engedéllyel
rendelkező gyerekét
látogatja meg
3, Örökbefogadás
Kínában

Q2

S1
Kínában
dolgozó vagy
tanuló rokon
látogatása és
egyéb
személyes okok
miatt utazik
Kínába
S2

X1
Tanulás, képzés
X2

Olyan személy részére kiállított vízum,
aki rokona (aki Kínában élő kínai
állampolgár, vagy olyan külföldi, aki
rendelkezik állandó kínai tartózkodási
engedéllyel) meglátogatása céljából
utazik Kínába. A Kínában tervezett
tartózkodás időtartama nem haladja meg
a 180 napot.
Olyan személy részére kiállított vízum,
akinek családtagjai** Kínában tanuló
vagy dolgozó külföldi állampolgárok,
illetve olyan személy részére kiállított
vízum, aki egyéb személyes okok miatt
utazik Kínába. A Kínában tervezett
tartózkodás meghaladja a 180 napot.
**„Családtag" alatt értendő: házastársa,
szülei, házastársa szülei és 18. életévét be
nem töltött gyermeke.
Olyan személy részére kiállított vízum,
akinek családtagjai*** Kínában tanuló
vagy dolgozó külföldi állampolgárok,
illetve olyan személy részére kiállított
vízum, aki egyéb személyes okok miatt
utazik Kínába. A Kínában tervezett
tartózkodás időtartama nem haladja meg
a 180 napot. ***„Családtag" alatt
értendő: házastársa, szülei, házastárs,
gyermeke, gyermeke párja, nagyszülők,
unoka, házastárs szülei.)
Olyan személy részére, aki tanulmányok
folytatása céljából látogat Kínába, és ott
tartózkodása a 180 napot meghaladja.
Olyan személy részére, aki tanulmányok
folytatása céljából látogat Kínába, 180
napot nem meghaladó időtartamra.
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1, Unokaöcs, aki
kínai állampolgárú
nagynénijét látogatja
meg
2, Kínai állandó
tartózkodási
engedéllyel
rendelkező
unokatestvér
látogatása
1, Feleség, aki
Kínában dolgozó
magyar állampolgárú
férjét látogatja meg
2, Gyermek, aki
Kínában hosszútávon
tanuló édesanyját
látogatja meg
1, Nagyszülő, aki
Kínában hosszútávon
tanuló magyar
állampolgárú
unokáját látogatja
meg
2, Szülő, aki Kínában
hosszútávon dolgozó
lányát látogatja meg
20 napra
Egy évig tanul a
Pekingi Egyetemen
3 hónapig tanul a
Pekingi Egyetemen

Munka,
kereskedelmi
előadás

Nemzetközi
vonatokon,
repülőjáratokon
és hajókon
utaskísérői,
valamint a
nemzetközi
autópályákon
szállítói munka

Z

1, Munkát vállal egy
cégnél
2, Nyelvet tanít egy
Olyan személy részére, aki munkát kíván iskolában
vállalni Kínában.
3, modell,
reklámforgatás
4, kereskedelmi
előadás, koncert

C

Nemzetközi vonatokon, repülőjáratokon
és hajókon utaskísérőként alkalmazott
személyzet, és kísérő családtagjaik,
valamint a nemzetközi autópályákon
szállító sofőrök részére kiállított vízum.

J1
Média, sajtó
J2

Tranzit

G

Emberi
erőforrás

R

Letelepedés

D

Kínába kiküldött külföldi tudósító
részére kiállított vízum. Az országban
tervezett tartózkodás meghaladja a 180
napot.
Olyan külföldi tudósító részére kiállított
vízum, aki tudósítás céljából rövid idejű
látogatásokat kíván tenni Kínába. Az
országban való tartózkodás nem haladja
meg a 180 napot.
Olyan személy részére állítanak ki, aki
keresztül kíván utazni Kínán.
Kiemelkedő tehetségek, vagy olyan
személyek részére kiállított vízum,
akiknek szakértelmére haladéktalanul
szükség van Kínában.
Kínában tartósan letelepedni kívánó
személy részére kiállított vízum.
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Shanghaiba menő
áruszállítói munka

Pekingbe kihelyezett
újságíró
Tv riporter egy
Kínában zajló
nemzetközi
konferenciáról készít
riportert.

