
 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ A 2010-ES DIVERSITY BEVÁNDORLÓ 
                VÍZUM PROGRAMRÓL (DV-2010) 
 
 

Az amerikai kongresszus által jóváhagyott Diversity Bevándorló Vízum Program a Külügyminisztérium irányítása alatt 
évente kerül megrendezésre a Bevándorlási és Honosítási Törvény  (INA) 203 (c) szakaszának megfelelően.  Az 1990-es  
Bevándorlási Törvény 131-es szakasza Pub.L.101-649 módosította az INA 203-as szakaszát, és létrehozott egy új 
bevándorlási kategóriát a “diversity bevándorlót” (DV bevándorló).  A törvény 55,000 bevándorló vízum megszerzését 
teszi lehetővé minden pénzügyi évben azon országok számára, ahonnan alacsony a bevándorlók száma az Egyesült 
Államokba. 
 
Az évente ismétlődő  DV program lehetővé teszi az állandó letelepedésre szóló vízum megszerzését azok részére, akik 
eleget tesznek az egyszerű, de szigorú feltételeknek.  A diversity vízumra jelentkezőket először véletlenszerű sorsolás útján 
számítógép választja ki.  A vízumok hat földrajzi terület között kerülnek felosztásra, több vízumot juttatva azon 
területeknek, ahonnan a bevándorlók száma alacsony, és kizárva azokat az országokat, ahonnan az elmúlt öt évben 50,000-
nél többen vándoroltak be az Egyesült Államokba.  Egyetlen ország sem kaphat évente hét százaléknál több diversity 
vízumot régiónként. 
 
Az alábbi országokból származók* nem jogosultak a DV-2010 programra, mivel ezekből az utóbbi öt évben több mint 
50,000 bevándorló érkezett az Egyesült Államokba: 
 
BRAZILIA, KANADA, KINA (kontinentális), KOLUMBIA, DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG, ECUADOR, EL 
SALVADOR, GUATEMALA, HAITI, INDIA, JAMAIKA, MEXIKÓ, PAKISZTÁN, FÜLÖP-SZIGETEK, PERU, 
LENGYELORSZÁG, DÉL-KOREA, EGYESÜLT KIRÁLYSÁG (kivéve Észak-Irország) valamint függőségi területei, 
VIETNAM.  Azok a személyek, akik Hong Kongban (SAR), Makaón vagy Tajvanon születtek, jogosultak a részvételre.  

 *Az “ország” meghatározás alatt ebben az esetben az angol nyelvű tájékoztató végén felsorolt országok, gazdasági és jogi 
fennhatóságok értendők. 

 
A DV-2010-es programban Oroszország visszatért a programba. Koszovó szintén szerepel a jogosult országok listáján. 
Egyetlen országot sem vettek le a jogosult országok listájáról. 
  
A Külügyminisztérium a DV-2005 programmal kezdődően bevezette az elektronikus jelentkezési formát, annak érdekében, 
hogy a DV rendszer hatékonyabb és biztonságosabb legyen.  A minisztérium speciális technikát és egyéb eszközöket 
használ, hogy kiszűrje azokat, akik illegális bevándorlás céljából csalással próbálkoznak vagy több jelentkezést nyújtanak 
be. A DV-2010-es programban, először tudják a jelentkezők leellenőrizni jelentkezésüket online, és megtudhatják, hogy 
kisorsolták-e őket vagy sem. Postai úton kapnak értesítést azok, akiket kisorsoltak.  
 
                                                JELENTKEZÉSI IDŐSZAK 
 
 A JELENKEZÉSEKET A DV-2010 PROGRAMRA KIZÁRÓLAG ELEKTRONIKUS ÚTON LEHET ELKÜLDENI 2008. 
OKTÓBER 2 (CSÜTÖRTÖK) DÉLI 12 ÓRÁTÓL* 2008. DECEMBER 1 (HÉTFŐ) DÉLI 12 ÓRÁIG**.  AZ ELEKTRONIKUS 
KÉRDŐÍV A WWW.DVLOTTERY.STATE.GOV  WEBOLDALON ÉRHETŐ EL A JELENTKEZÉSI IDŐSZAK ALATT.  A 
LEVÉLBEN TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉST NEM FOGADJÁK  EL.  A KÉRELMEZŐKET ARRA KÉRIK, HOGY NE 
VÁRJANAK A JELENTKEZÉSI IDŐ UTOLSÓ HETÉIG.  A MEGEMELKEDETT JELENTKEZÉSEK SZÁMA 
KÉSEDELMET OKOZHAT.  A 2008. DECEMBER 1 UTÁN ÉRKEZETT JELENTKEZÉSEKET NEM FOGADJÁK EL. 
 
 
 
 
 

*USA keleti időzóna nyári időszámítás (EST) szerint (GMT-4) 
**USA keleti időzóna (EST) szerint (GMT-5) 
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A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI  
  

    � A jelentkezőnek a jogosult országok egyikéből kell származnia.  Lásd: A programban résztvevő jogosult 
országok listája régiók szerint. 
 
Jogosult országból származó:  Ez a kifejezés a legtöbb esetben arra az országra utal, amelyben a kérelmező született.  Két 
egyéb lehetőség is van a programban való részvételre. Az egyik az, ha a kérelmező egy a programból kizárt országban 
született, de házastársa egy jogosult országban, a házastárs származási országa alapján résztvehet a programban feltéve, 
hogy mindketten megkapják a vízumot és együtt utaznak be az Egyesült Államokba.  A második lehetőség, ha a kérelmező 
egy a programból kizárt országban született, azonban egyik szülője sem volt annak az országnak a szülötte vagy a 
kérelmező születése idején szülei nem éltek abban az országban, akkor bármelyik szülője születési országát választhatja 
származási országnak, ha az az ország részt vesz a DV-2010-es programban.  
 
   �  A jelentkezőnek eleget kell tennie a DV programban előírt követelménynek az iskolai végzettségre vagy a 
szakmai gyakorlatra vonatkozóan. 

 
Képzettség vagy szakmai gyakorlat: A kérelmezőnek középiskolai végzettsége kell hogy legyen, ami az amerikai 
meghatározás szerint 12 év tanulmányi idő sikeres befejezése (általános és középiskola); VAGY két éves szakmai 
gyakorlata az elmúlt öt éven belül egy olyan szakmában, amely legalább két éves képzést vagy gyakorlatot igényel. 
A szakmai gyakorlat az Amerikai Munkaügyi Minisztérium Labor’s O*Net OnLine adatbázisa alapján kerül 
meghatározásra.  A bevándorlásra jogosító szakmákat illetően a Gyakran Feltett Kérdéseknél talál bővebb 
információt (13. kérdés).   
Ha nem felel meg ezen követelményeknek, NE küldjön be jelentkezést a DV programra. 
 
A DV-2010 KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK LEÍRÁSA 
 
�     Az Amerikai Külügyminisztérium csak az Elektronikus Diversity Vízum Kérdőíveit  fogadja el 
jelentkezésként, amelyet elektronikus úton a www.dvlottery.state.gov weboldalon keresztül továbbítanak a 
jelentkezési időszak alatt, vagyis 2008. október 2, déli 12 órától (EDT) 2008. december 1, déli 12 óráig (EST)  
 
�   Amennyiben egy jelentkezőtől több jelentkezés érkezik, az összes érvénytelen lesz, tekintet nélkül arra, hogy ki 
nyújtotta be azt.  A jelentkező saját maga is benyújthatja jelentkezését, de más is benyújthatja helyette. 
 A jelentkező elektronikus úton visszaigazolást kap a sikeres jelentkezésről, mely tartalmazza a kérelmező nevét 
valamint egy hivatkozási számot. A jelentkező kinyomtathatja ezt a visszaigazolást a nyomtatás funkcióval. 2009. 
július 1-jével kezdődően, a jelentkező leellenőrizheti jelentkezése státuszát, ha a DV weboldalon megadja 
hivatkozási számát és adatait. 
� A levélben elküldött jelentkezést nem fogadják el. 
 
�  Nagyon fontos minden fényképet csatolni a jelentkezéshez. A jelentkezés érvénytelen, ha nem csatolják az 
összes kötelezően előírt fényképet. A jelenkezéshez újkeletű fényképet kell csatolni elektronikus úton az 
Elektronikus Diversity Jelentkezésen:  
--- a jelentkezőről 
--- házastársáról 
--- minden 21 éven aluli, nem házas gyermekéről, beleértve a törvényesen örökbefogadott gyermeket vagy nevelt 
gyermekét, még akkor is, ha a gyermek/ek már nem élnek együtt a jelentkezővel vagy nem emigrálnak a DV 
program keretében.  
 
Amerikai állampolgár vagy állandó lakos státusszal rendelkező gyermekről nem kell fényképet csatolni. 
Közös családi fényképet nem fogadnak el, minden személyről külön fényképet kell benyújtani.  
Amennyiben nem csatol be fényképet házastársa és minden gyermeke részére, E-DV jelentkezése érvénytelen 
lesz.  A jelentkezését nem fogadják el, és azt újra ki kell töltenie.  Ha nem csatol megfelelő fényképet minden 
családtagról az E-DV programban, akkor jelentkezése érvénytelen lesz és a vízumok is visszautasításra 
kerülnek a vízum interjú alkalmával. 
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Digitális fényképet kell az E-DV Jelentkezési Lapon on-line benyújtani a jelentkezőnek, házastársának és minden 
gyermekének.  A képi fájlt digitális fényképezőgéppel vagy a fénykép szkennelésével lehet létrehozni. 
A jelentkezést érvényteleníthetik és a vízumot visszutasíthatják, amennyiben a fénykép nem újkeletű, manipulálták 
vagy nem felel meg az alábbi követelményeknek.   
 
 
Tájékoztató a digitális fényképről.  
 
A fénykép fájlt a következő módon kell szerkeszteni, illetve az alábbi technikai előírások figyelembe vételével kell 
elkészíteni: új digitális fényképet lehet készíteni vagy digitális szkennerrel be lehet szkennelni egy fényképet. A 
jelentkezők letesztelhetik fényképeiket a “photo validator”-on keresztül a jelentkezés kitöltése előtt az E-DV 
weboldalán. A “photo validator” további technikai leírást nyújt a fénykép szerkesztését illetően, mintával az 
elfogadható és a nem elfogadható fényképre. 
 
A fénykép szerkesztésének leírása:   
 
A benyújtott digitális képnek meg kell felelnie a következő előírásoknak, ellenkező esetben a jelentkezést 
érvénytelenítik.  
 
� A fej poziciója 
 

  � A fényképezett személynek szembe kell néznie a kamerával. 
  � A fej nem mozdulhat felfelé, lefelé vagy oldalra. 
  � A fejnek be kell töltenie a fénykép 50 %-át. 

� Háttér 
               �A fényképnek egy semleges, világos háttér előtt kell készülnie. 
              � Sötét vagy mintás háttér nem fogadható el. 
� Fókusz 
       � A fénykép fókuszált kell hogy legyen. 
� Dekoratív kiegészítők  

� Azok a  fényképek, amelyek napszemüveggel vagy egyéb dekoratív kiegészítővel készültek és 
eltakarják az arcot, nem fogadhatók el. 

� Fejfedők és kalapok  
                 � Olyan fénykép, amelyen a kérelmező fejfedőt vagy kalapot visel csak akkor fogadható el, ha ez  
  vallási okból történik, de ebben az esetben sem takarhatja el az arc egyetlen részét sem. Olyan fénykép, 
  amelyen a kérelmező törzsi vagy egyéb fejfedőt visel, amely nem kifejezetten vallási eredetű, nem  
  elfogadható; olyan fénykép, amelyen a kérelmező katonai, vagy egyéb szolgálati kalapot visel , nem 
  fogadható el. 
 
A 24-bit Color színes fénykép kötelező. A fényképet le lehet tölteni a fényképezőgépről a számítógépre vagy be is 
lehet szkennelni.  Ha szkennert használ, a True Color vagy a 24-bit Color Mode-ot használja. Színes fényképet ilyen 
módon kell beszkennelni a DV programra történő jelentkezéshez. Lásd a következő szkennelési előírásokat.  
 
Technikai előírások:  A digitálisan benyújtott fényképnek meg kell felelnie a következő előírásoknak, ellenkező 
esetben a rendszer automatikusan visszautasítja az E-DV jelenkezést és erről értesíti a jelentkezőt. 
 
Új digitális kép készítése:  Ha új  digitális kép készül, a következő előírásnak kell megfelelnie: 
 
 � Képi fájl formátuma: A képet JPEG (Joint Photographic Experts Group) formátumban kell csatolni. 
  
 � Képi fájl mérete:  A képi fájl mérete maximum 240 kilobyte (240 kb) lehet. 
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 � Kép felbontása:  A felbontás 600 pixel hosszú és 600 pixel széles kell hogy legyen. 
 
 � Kép színmélysége:  24  bit color (Megjegyzés: A színes fénykép kötelező. Fekete-fehér, 
     monochrome kép (2 bit, 8-bit color vagy 8-bit grayscale) nem elfogadható.  
 
A fénykép beszkennelése: A fenti előírásokat kell betartani, mielőtt a fénykép beszkennelésre kerül. Amennyiben a 
fénykép megfelel a színes fényképről szóló és a szerkesztési feltételeknek, akkor beszkennelheti azt a következő 
előírásoknak megfelelően: 
 � Szkenner felbontás Szkennelje a képet 150 dot/ inch felbontásban. 
 
 � Képi fájl formátuma A képet JPEG (Joint Photographic Experts Group) formátumban kell küldeni. 
 
 � Képi fájl mérete A képi fájl mérete maximum 240 kilobyte (240 kb) lehet. 
 
 � Kép felbontása 600 x 600 pixel 
 
 � Kép színmélysége 24-bit color (Megjegyzés: fekete-fehér, Monochrome vagy grayscale fénykép  
     nem elfogadható. 
 
A JELENTKEZÉS 
 
Kizárólag egy módon lehet jelentkezni a DV-2010-es programra.  A jelentkezőknek a DS-5501-et, az Elektronikus 
Diversity Vízum Kérdőívet (E-DV kérdőív) kell kitölteniük, mely a www.dvlottery.state.gov weboldalon érhető el.  
A kérdőívet teljes egészében ki kell tölteni, különben a kérelmező kizárja magát a jelentkezésből.  Az E-DV 
kérdőíven az alábbi adatokat kell megadni: 
 
1.  TELJES NEVE - családnév, keresztnév, középsőnév. 
 
2.  SZÜLETÉSI IDEJE - nap, hónap, év  
 
3.  Neme - férfi vagy nő 
 
4.  A város, ahol született 
 
5.  Az ország, ahol született - Az országot a jelenlegi nevén kell feltüntetni 
 
6.  Származási vagy jogosultsági ország a DV programra vonatkozóan – A származási ország 
általában az az ország, ahol a jelentkező született.  Származási országa nem az, ahol lakik. Ha olyan országban 
született, mely nem vehet részt a DV programban, kérjük olvassa el a tájékoztatót, hogy van-e jogosultsága egy 
másik származási országra.  További információt a származási országot illetően a  Gyakran Feltett Kérdéseknél talál 
(1. kérdés). 
 
7.  Fényképek - lásd a fénykép leírásánál.  Ellenőrizze, hogy csatolta-e házastársa és gyermekei fényképét.  Lásd: 
Gyakran Feltett Kérdések (3. kérdés). 
 
8.  Postai cím – név, város, kerület/járás/megye/állam, irányítószám, ország. 
 
9.  Az ország, ahol most lakik 
 
10. Telefonszám (nem kötelező) 
 
11.  E-mail cím (nem kötelező) 
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12. Mi a jelenlegi legmagasabb iskolai végzettsége? 
Jeleznie kell. hogy az alábbiak közül melyik felel meg az Ön legmagasabb iskolai végzettségének:  
(1) Általános iskola, (2) Középiskolai végzettség, érettségi nélkül, (3) Középiskola érettségivel, (4) 
Szakközépiskolai végzettség, (5) Egyetemi tanulmányok, (6) Főiskolai végzettség, (7) Felsőoktatási tanulmányok, 
(8) Egyetemi végzettség, (9) Doktorátusi tanulmányok, (10) Doktorátus 
 
13.  Családi állapot - hajadon, nőtlen, házas, elvált, özvegy, törvényesen különélő 
 
14.  Gyermek/kek száma - A jelentkezésnek tartalmaznia kell házastársa valamint minden saját gyermeke 
nevét, születési idejét és helyét (ez vonatkozik minden törvényesen örökbefogadott valamint nevelt, nem házas és 21 
éven aluli gyermekre, kivéve ha a gyermek amerikai állampolgár vagy állandó amerikai lakos), még akkor is ha a 
kérelmező már törvényesen elvált a gyermek szülőjétől, vagy ha a kérelmező nem lakik együtt a házastársával vagy 
gyermekével, vagy/és a házastársnak és a gyermeknek nincs szándékában bevándorolni.  Felhívjuk figyelmét, hogy 
házas vagy 21 éven felüli gyermek nem jogosult a diversity vízumra, azonban bizonyos körülmények között az 
amerikai törvény lehetőséget ad a bevándorlásra a 21. életévét betöltött gyermeknek is. Amennyiben az elektronikus 
jelentkezés kitöltése után nem házas gyermeke betölti a 21. életévét, 21 éven alulinak fog számítani a 
vízumügyintézés szempontjából. Amennyiben nem tünteti fel gyermekeit a jelentkezésen, kizárja magát a 
programból és vízuma visszautasításra kerül az interjú alakalmával.  (Lásd a 11-es kérdést a "Gyakran Feltett 
Kérdéseknél".) 
 
15. Házastárs adatai - neve, születési ideje, neme, város ahol született, születési országa, fényképe. 
Amennyiben nem adja meg házastársa adatait, az a jelentkező kizárását, valamint a vízumkérelem visszautasítását 
eredményezi. 
 
16. Gyermekek adatai - neve, születési ideje, neme, város ahol született, születési országa, fénykép. Minden 
gyermek adatát adja meg a 14-es kérdésnek megfelelően. 
 
A SORSOLÁS 
A helyesen kitöltött jelentkezések közül számítógéppel sorsolják ki a nyerteseket.  A nyerteseket 2009. májusa 
és júliusa között postai úton értesítik és további instrukciókkal látják el, beleértve a díjakat is. Akiket kisorsoltak, 
NEM e-mail-en értesítik.  Akiket NEM sorsoltak ki, NEM kapnak értesítést.  A Nagykövetségek és a 
Konzulátusok nem tudnak felvilágosítást adni a nyertesekről.  A nyertesek házastársai és kiskorú, 21 év alatti 
gyermekei szintén jogosultak bevándorló vízumért folyamodni együtt a nyertessel vagy később csatlakozva hozzá.  
A DV-2010 vízumok 2009. október 1 és 2010. szeptember 30 között kerülnek kiállításra. 
 
Annak érdekében, hogy Diversity vízummal kivándoroljon az Egyesült Államokba, a nyertes minden feltételnek 
eleget kell hogy tegyen 2010. szeptember 30.-ig, az amerikai törvényeknek megfelelően.  Semmilyen körülmények 
között nem adható ki vízum vagy státuszváltoztatási kérelem jóváhagyása, és a családtagok sem csatlakozhatnak az 
Egyesült Államokban lévő nyerteshez e dátum után. Annak érdekében, hogy a kisorsolt nyertes megkapja a 
Diversity vízumot és bevándoroljon az Egyesült Államokba, minden követelménynek meg kell felelnie. Ezek a 
követelmények jelentősen megnövelhetik a biztonsági előírásokat, valamint az ügyintézés idejét bizonyos országok 
állampolgárait illetően, beleértve azokat az országokat is, melyek támogatják a terrorizmust.  
 
   FONTOS MEGJEGYZÉS 
A DV programra történő jelentkezésnek NINCS díja.  Az Egyesült Államok Kormánya nem alkalmaz külső 
tanácsadókat vagy magáncégeket a DV program működéséhez.  Bármilyen közvetítő vagy egyéb közreműködő, aki 
segítséget kínál fel a DV jelentkezés benyújtásához, az Egyesült Államok Kormányának hozzájárulása vagy 
felhatalmazása nélkül teszi ezt.  Közvetítő igénybevétele kizárólag a kérelmező egyéni döntése lehet. 
Minden érvényes elektronikus jelentkezés, melyet a kérelmező közvetlenül nyújt be a Kentucky Consular Centerhez, 
azonos eséllyel indul a számítógépes sorsoláson azzal, mint aki egy  fizetett közvetítő által nyújtja be jelentkezését.  
Minden jelentkezés, amely a megadott jelentkezési időszakban érkezik, egyenlő eséllyel indul a sorsoláson az adott 
földrajzi régión belül. Azonban több jelentkezés beküldése esetén a kérelmezőt törlik a nyilvántartásból, tekintet 
nélkül a jelentkezés eredetére. 
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GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK A DV JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN 
 
1.  MIT JELENT A "JOGOSULTSÁG, A „SZÁRMAZÁSI” ÉS A "SZÜLETÉSI"ORSZÁG?  
LEHETSÉGES-E, HOGY OLYAN SZEMÉLYEK IS JELENTKEZZENEK, AKIK A RÉSZVÉTELRE 
NEM JOGOSULT ORSZÁGOKBAN SZÜLETTEK? 
 
 “Származási ország” eredetileg az az ország, ahol valaki született, tekintet nélkül arra, hogy jelenleg hol lakik vagy 
milyen állampolgár.  A “születési ország” általában az az ország, ahol az illető született, függetlenül a lakhelytől 
vagy az állampolgárságtól.  Bevándorlási szempontból a "származási ország" azt is jelentheti, hogy a kérelmező 
jogosult lehet egy másik országot származási helyként megjelölni a Bevándorlási és Honosítási Törvény 202(b) 
szakasza értelmében. 
 
Például ha a programra jelentkező egy olyan országban született, mely nem jogosult abban az évben a programra, 
jogosultságot szerezhet házastársa születési országa alapján, de csak abban az esetben kapja meg a DV-1 vízumot, 
ha házastársa jogosult a DV-2 vízumra és együtt lépnek be az Egyesült Államokba.  Hasonló módon egy kiskorú 
gyermek a szülő születési országa alapján szerezhet jogosultságot. 
 
És végül, az a kérelmező, aki olyan országban született, amely kiesik az idei DV programból, bármelyik szülője 
révén jogosultságot szerezhet, ha egyik szülője sem volt állandó lakosa a  programból kizárt országnak a kérelmező 
születése időpontjában.   Általában véve, akkor tekinthető állandó lakosnak valaki, ha nem született az adott 
országban és nem vált állampolgárává annak az országnak, és ott csak látogatóként járt vagy ideiglenesen volt 
kihelyezve üzleti vagy szakmai célból a cége vagy a kormánya által. Azt a jelentkezőt, aki tévesen tünteti fel 
származási országát, kizárják a programból.  Amennyiben alternatív származási országot ad meg, jelezze ezt az E-
DV elektronikus jelentkezési lapon, a 6-os kérdésben.  Ha rossz "származási" vagy "születési" országot ad meg 
(melyre nem jogosult), akkor érvénytelenítik a jelentkezését.      
 
2.  VAN-E VÁLTOZÁS VAGY ÚJ KÖVETELMÉNY A DV VÍZUM JELENTKEZÉSÉT ILLETŐEN? 
 
A DV-2010-es programban leellenőrizheti jelentkezését a hivatkozási szám megadásával. Mivel ezt az információt 
csak egyszer adja meg a rendszer, akkor amikor a jelentkezést kitölti, nagyon fontos azt kinyomtatni vagy leírni, 
hogy a későbbiekben is felhasználhassa. Amennyiben elveszíti a hivatkozási információt, akkor is kap a Kentucky 
Consular Center-től levelet, ha kisorsolták. Ha nem sorsolják ki, nem kap értesítést, de ezt is leellenőrizheti az 
interneten keresztül, felhasználva a hivatkozási számot. 
 
A fénykép mérete a DV-2010-es programban 600 pixelre növekedett. A korábbi programokban használt 
fényképeket ne használja a DV-2010-es programban. Kizárólag színes fényképet lehet csatolni, fekete-fehér fénykép 
nem elfogadható. 
 
3. KÖTELEZŐ-E MINDEN CSALÁDTAGNAK FÉNYKÉPET ÉS ALÁÍRÁST BENYÚJTANI VAGY 
CSAK A KÉRELMEZŐNEK KELL? 
 
Aláírás nem szükséges az Elektronikus DV Jelentkezési Lapon.  Minden kérelmezőnek, házastársának és 21 éven 
aluli, nem házas gyermekének újkeletű fénykép szükséges.  Családi vagy csoportos fénykép nem fogadható el.  
Ellenőrizze a fénykép követelményeket a tájékoztató 3.oldalán.  
 
4.  MIÉRT NEM JOGOSULTAK BIZONYOS ORSZÁGOK A DIVERSITY PROGRAMBAN 
VALÓ RÉSZVÉTELRE? 
 
A Diversity vízummal azon országok polgárainak kivánnak bevándorlási lehetőséget biztosítani, amelyekből 
alacsony a bevándorlók száma.  A törvény előírja, hogy nem adható diversity vízum azon országoknak, ahonnan 
magas a bevándorlók száma.  Ezek azok az országok, ahonnan a családi valamint munkavállalási alapon történő 
bevándorlók száma az elmúlt öt évben meghaladta az 50,000-t.  A Bevándorlási és Honosítási Ügyek Hivatala 
(USCIS) évente összeadja az előző öt évben családi és munkavállói alapon bevándoroltak számát és ennek alapján 
határozza meg a DV programból kizárandó országokat az adott évre.  Mivel minden diversity jelentkezési időszak 
előtt újrabírálják a résztvevő országok listáját, a kizárt országok listája évről évre változhat.  
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5.  MI A SZÁMBELI KORLÁTOZÁS A DV-2010 PROGRAMRA? 
 
A törvény szerint, az amerikai diversity program keretén belül maximum 55,000 bevándorló vízum adható ki évente 
az arra jogosultaknak.  Azonban a Kongresszus által 1997-ben jóváhagyott Nikaraguai és Közép-Amerikai 
Mentességi Törvény (NACARA) előírja, hogy a DV-99 évvel kezdődően ebből 5,000 vízumot e program céljára 
kell fordítani, mindaddig, amíg az szükséges.  A tényleges csökkentés a DV-2000-es programmal kezdődött és 
valószínűleg a DV-2010-es programban is is érvényben marad.   
 
6.  MENNYI DV VÍZUMOT KAPHATNAK 2010-BEN AZ EGYES RÉGIÓK? 
 
Az egyes régióknak az adott évben juttatható diversity vízumok számát a Bevándorlási és Honosítási Ügyek 
Hivatala (USCIS) határozza meg a Bevándorlási és Honosítási Törvény 203(c) szakasza alapján.  Amint a USCIS 
befejezi számításait, közzéteszik a DV vízum regionális kereteit.  
 
 
7.  MIKOR FOGADJÁK EL A DV-2010 -RE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSEKET? 
 
A DV-2010 programra a megadott jelentkezési időszak alatt lehet jelentkezni.  Ilyenkor minden évben milliók 
küldik el jelentkezésüket.  A tekintélyes mennyiségű jelentkezés kiválogatása és feldolgozása hatalmas munkát 
igényel. Az őszi (október-november-december) jelentkezési időszak biztosítja, hogy a sikeres kérelmezők időben 
megkapják az értesítést és mind nekik, mind a nagykövetségeknek és konzulátusoknak több idejük marad a 
vízumügyek intézésére.  A jelentkezőket arra biztatjuk, hogy a jelentkezési időszak elején küldjék be 
jelentkezésüket. A megnövekedett jelentkezések száma a jelentkezési időszak végén lelassíthatja a rendszert.  
Semmilyen jelentkezést nem fogadnak el 2008.december 1 után. 
 
 
8.  RÉSZT VEHETNEK-E A PROGRAMBAN OLYAN SZEMÉLYEK, AKIK AZ EGYESÜLT 
ÁLLAMOKBAN TARTÓZKODNAK? 
 
Igen, a jelentkező bármely országban, így az USA-ban is tartózkodhat, a jelenkezést bárhonnan beküldheti.  
 
 
9.  EGY KÉRELMEZŐ CSAK EGY JELENTKEZÉST NYÚJTHAT BE A DV JELENTKEZÉSI 
IDŐSZAKBAN? 
 
Igen, a törvény csak egyetlen jelentkezést enged meg személyenként a jelentkezési időszak alatt; azok a 
kérelmezők, akik egynél több kérelmet küldenek be, kizárják magukat a programból.  A Külügyminisztérium 
fejlett technikát és egyéb eszközöket fog alkalmazni, hogy azonosítsa a több jelentkezést beküldőket.  A több 
jelentkezést beküldő kérelmezőket kizárják a programból és erről egy állandó, elektronikus nyilvántartás marad a 
Külügyminisztériumnál.  A kérelmezők évente ismételhetik jelentkezésüket az adott jelentkezési perióduson belül.  
 
10.  ADHAT-E BE FÉRJ ÉS FELESÉG KÜLÖN JELENTKEZÉST ? 
 
Igen, a férj és feleség külön is adhat be jelentkezést, ha mindketten megfelelnek a feltételeknek.  Ha bármelyiküket 
kisorsolják, a másik is jogosultságot szerez.  
 
11. MELY CSALÁDTAGOT KELL FELTÜNTETNI A DV JELENTKEZÉSI LAPON? 
 
A saját jelentkezési lapján fel kell tüntetnie házastársát, azaz a férjét vagy feleségét, és az összes nem házas, 21 
éven aluli gyermekét, kivéve ha amerikai állampolgár vagy állandó lakos.  A házastársát még akkor is fel kell 
tüntetnie, ha jelenleg külön élnek kivéve ha törvényesen különváltan élnek (pl. egy írásos  
egyezség vagy végzés van, melyet a bíróság is elismer). 
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Törvényesen  elváltak esetében viszont nem szükséges a korábbi házastársat beírni.   Fel kell tüntetni az összes 21 
éven aluli nem házas gyermekét, akár saját gyermeke, akár házastársa gyermeke egy korábbi házasságból, vagy a 
kérelmező országában érvényben lévő törvényeknek megfelelően törvényesen örökbefogadott gyermek, kivéve ha a 
gyermek amerikai állampolgár vagy állandó amerikai lakos státussal rendelkezik. Akkor is sorolja fel 21 éven aluli 
gyermekeit a jelentkezésen, ha már nem élnek együtt vagy a gyermekek nem szándékoznak bevándorolni a 
DV program keretében. 
 
Az a tény, hogy a családtagokat felsorolta a jelentkezési lapon, nem jelenti azt, hogy később együtt kell utazniuk.  
Ők dönthetnek úgy, hogy nem utaznak.  Azonban, ha valaki vízumkérelmén feltüntet egy jogosult családtagot, akit 
nem tüntetett fel az eredeti jelentkezésen, kizárják a programból. (Ez csak azokra a családtagokra vonatkozik, akik a 
jelentkezés benyújtásának idején voltak családtagok, nem pedig azokra, akik később váltak családtaggá.)  Ennek 
ellenére házastársa külön is benyújthat kérelmet függetlenül attól, hogy a neve már házastársa kérelmén is szerepel.  
Az a fontos, hogy mindkét jelentkezési kérelem tartalmazza a családtagokra vonatkozó összes információt.  Lásd  a 
10. kérdést. 
 
12.  MINDEN KÉRELMEZŐNEK MAGÁNAK KELL BENYÚJTANIA SAJÁT KÉRELMÉT VAGY 
VALAKI MÁS IS JELENTKEZHET A NEVÉBEN? 
 
A kérelmezők elkészíthetik és benyújthatják saját kérelmüket, de ezzel valaki mást is megbízhatnak.  Tekintet nélkül 
arra, hogy a kérelmező közvetlenül küldi-e el a jelentkezést, vagy ehhez egy ügyvéd, barát, rokon stb. segítségét 
veszi igénybe,  minden személy részére csak egyetlen jelentkezés küldhető be.  Ha a jelentkezőt kisorsolják, csak 
arra a címre küldik az értesítést, amely a jelentkezési lapon szerepel.  
 
13.  MI A KÖVETELMÉNY A KÉPZETTSÉGET ÉS SZAKMAI GYAKORLATOT ILLETŐEN? 
 
A törvények és rendeletek megkívánják, hogy minden jelentkezőnek legalább középiskolai vagy az ezzel 
egyenértékű végzettsége legyen, vagy az elmúlt öt éven belül szakmai gyakorlata egy olyan szakmában, ami 
legalább két éves képzést vagy szakmai gyakorlatot igényel.   A „középiskolai végzettség vagy azzal egyenértékű” 
meghatározása a 12 éves általános és középiskolai tanulmányok sikeres befejezését jelenti az Egyesült Államokban 
vagy egy ezzel összehasonlíthatóan azonos értékű képzést egy más országban.  A végzettség és szakmai gyakorlat 
bizonyítására vonatkozó okmányokat nem kell a jelentkezéshez mellékelni, azokat a vízumtárgyalás során kell 
benyújtani a konzuli tisztségviselőnek.  A szakmai gyakorlaton alapuló jogosultság megállapítása az amerikai 
Munkaügyi Minisztérium O*net OnLine adatbázisa szerint történik. 
 
Mely szakmák képviselői szereznek jogosultságot a DV programra? 
 
A Munkaügyi Minisztérium (DOL) O*Net Online Database adatbázisa öt "zónába" sorolja a szakmákat.  Bár 
nagyon sok szakma fel van sorolva a minisztérium weboldalán, nem mindegyik jogosít a DV programra.  Csak 
akkor jogosult a kérelmező a DV programra, ha az utóbbi öt évben két év szakmai gyakorlatot szerzett egy olyan 
szakmában, amelynek a "zóna" besorolása 4 vagy 5, és "speciális szakmai képzése" (SVP)  7.0 vagy magasabb. 
 
Hol található a besorolás a Munkaügyi Minisztérium honlapján?  
A DV programra jogosító szakmák megtalálhatóak a Munkaügyi Minisztérium O*Net Online Adatbázisában.  
Kövesse az alábbi utásításokat:  Válassza ki a "Find Occupations" menüpontot, majd válassza ki a megfelelőt a "Job 
Family" menüből.  Például: válassza ki az Architecture and Engineering szakmát és klikkeljen a "GO"-ra.  Azután 
válassza ki a megfelelő szakmát.  A szakma leírásánál megtalálja  a "zóna" és az SVP meghatározást.  
 
14.  HOGYAN TÖRTÉNIK A SORSOLÁS? 
 
Az összes régióból beérkezett jelentkezéseket a Kentucky Konzuli Központban egyenként megszámozzák. A 
jelentkezési időszak végén egy számítógép véletlenszerűen választja ki a nyerteseket az egyes régiók jelentkezői 
közül.  Minden régión belül az első kisorsolt jelentkezés kapja az első ügyiratszámot, a második kisorsolt 
jelentkezés lesz a második, stb.  Minden jelentkező egyenlő eséllyel indul a sorsoláson az adott régión belül.  Ha egy 
kérelmet kisorsolnak, a kérelmező értesítést kap a Kentucky Konzuli Központtól és tájékoztatják a  
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vízumkérelemmel kapcsolatos teendőkről.  Az eljárás a Kentucky Konzuli Központban folyik mindaddig, amíg a 
kérelmező időpontot kap a hivatalos vízumtárgyalásra az illetékes Konzuli Hivatalban, vagy amíg a kérelmező 
jogosultságot szerez státusának megváltoztatására a Bevándorlási és Honosítási Ügyek Hivatalánál. 
Fontos megjegyzés:  A nyertesek nem e-mail-en kapnak értesítést.  Amennyiben e-mail-en kap értesítést a 
sorsolásról, felhívjuk figyelmét, hogy az nem hivatalos értesítés.    
 
15.  A NYERTES KÉRELMEZŐ MEGVÁLTOZTATHATJA-E STÁTUSÁT A BEVÁNDORLÁSI ÉS 
HONOSÍTÁSI ÜGYEK HIVATALÁNÁL? 
 
Igen, ha erre a Bevándorlási és Honosítási Törvény 245. szakasza alapján jogosult.  Azok a nyertesek, akik az 
Egyesült Államokban tartózkodnak, a Bevándorlási és Honosítási Ügyek Hivatalánál (USCIS) kérhetik státusuk 
állandó lakos státusra történő változtatását.  A kérelmezőnek meg kell bizonyosodnia arról, hogy a USCIS be 
tudja majd fejezni ügyének intézését, beleértve  az esetleges családtagok tengerentúli ügyintézését is 2010. 
szeptember 30-ig, mivel ezen a napon lezárul a DV-2010 program.  2010. szeptember 30 után semmilyen 
korülmények között sem adható ki DV-2010 vízum.  
 
16.  KAPNAK-E ÉRTESÍTÉST AZOK A KÉRELMEZŐK, AKIKET NEM SORSOLTAK KI? 
 
A DV-2010-es programmal kezdődően, minden jelentkező leellenőrizheti hogy kisorsolták-e vagy sem az E-DV 
weboldalon keresztül. A jelentkezőknek tanácsos megtartaniuk hivatkozási számukat a jelentkezéstől (2008. október 
2-től 2008.december 1-ig) egészen addig, amíg le tudják ellenőrizni az eredményt. Az eredményről a DV-2010-es 
programban 2009. július 1 és 2010. június 30 között értesülhetnek. A nyertesek a jelentkezésben megadott címen 
kapnak értesítést öt-hét hónappal a jelentkezési időszak után.  
 
17.  HÁNY JELENTKEZŐT SORSOLNAK KI? 
 
A DV-2010-es programban 50,000 DV vízum adható ki, de ennél több személyt sorsolnak ki.  Mivel előfordulhat, 
hogy az első 50,000 kisorsolt közül nem minden személy jogosult vagy folyamodik vízumért, ezért több személyt 
sorsolnak ki, hogy bíztosítsák az összes DV-2010 vízum felhasználását. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy nem jut 
vízum minden kisorsolt jelentkezőnek.  Minden kérelmezővel azonnal közlik kisorsolt helyét a listán.  A kisorsolt 
személyek vízumtárgyalása 2009. október elején megkezdődik. A Kentucky Konzuli Központ 4-6 héttel a kijelölt 
időpont előtt értesíti erről a kiválasztott személyeket.  Azok a kérelmezők kapnak vízumot az adott hónapban, akik 
részére van vízumszám arra a hónapra, és okmányaik is benyújtásra készek.  Amint az 50,000 DV vízum kiállításra 
kerül, a 2010-es program lezárul.  Az is előfordulhat, hogy elfogynak a vízumszámok már 2010 szeptembere előtt.  
A kisorsolt kérelmezőknek gyors eljárásra kell felkészülniük, ha vízumot szeretnének kapni.  Az a tény, hogy a  
Kentucky Konzuli Központ által számítógéppel kisorsolták, még nem garantálja, hogy a kisorsolt személy 
meg is kapja a vízumot, a vízumra is jogosult kell hogy legyen. 
 
18.  VAN-E MINIMÁLIS KORHATÁR? 
 
Nincs alsó korhatár megszabva, de a középiskolai végzettség vagy szakmai gyakorlat követelménye gyakorlatilag 
csaknem minden 18 éven aluli jelentkezőt kizár a programból.   
 
19.  VAN-E SPECIÁLIS ELJÁRÁSI DÍJA A DV PROGRAMNAK? 
 
Az elektronikus jelentkezésnek nincs díja.  A speciális DV eljárási díjat később, az illetékes USA konzulátuson 
kell befizetni, ha a jelentkezőt ténylegesen kisorsolták a DV vízumeljárás folyamán.  A DV vízumkérelmezők, más 
bevándorló vízumkérelmezőkhöz hasonlóan a vízum kiállításakor fizetik a megállapított bevándorló vízumdíjat is. 
Az előírt díjakra vonatkozó információt a Kentucky Konzuli Központ küldi meg a kisorsolt kérelmezőknek.   
 
20.A DV VIZUMKÉRELMEZŐK KAPHATNAK-E SPECIÁLIS MENTESSÉGET A 
VÍZUMJOGOSULTSÁGOT KIZÁRÓ TÖRVÉNY BÁRMELYIK  SZAKASZA ALÓL? 
 
 



     10 
 
A nyertesekre vonatkozik a Bevándorlási és Honosítási Törvény minden bevándorlóra vonatkozó összes, a 
vízumjogosultságra vonatkozó előírása.  Nincs olyan speciális mentesség, ami a törvényben biztosítottakon felül 
további mentességet nyújtana azoknak, akik nem jogosultak a bevándorló vízumra. Bizonyos általános mentességek, 
melyek az amerikai állampolgárok vagy állandó lakosok közvetlen családtagjaira vonatkoznak, szintén elérhetőek a 
DV nyertesek számára, azonban a DV program időbeli korlátai megnehezítik a mentesség sikeres ügyintézését. 
 
21.  JELENTKEZHET-E VALAKI A DV PROGRAMRA, HA EGY MÁSFAJTA BEVÁNDORLÓ 
KATEGÓRIÁBAN MÁR NYILVÁNTARTÁSBA VETTÉK? 
 
Igen, az ilyen kérelmezők is beküldhetik jelentkezésüket a DV programra. 
 
22. A DV PROGRAM KERETÉN BELÜL KISORSOLT SZEMÉLYEK MEDDIG JOGOSULTAK 
VÍZUMÉRT FOLYAMODNI? 
 
A DV-2010-es programban kisorsoltak csak a 2010-es pénzügyi évben, azaz 2009. október 1-től 2010. szeptember 
30-ig jogosultak bevándorló vízumért folyamodni.  A kérelmezőknek a pénzügyi év végéig meg kell kapniuk 
vízumukat vagy meg kell változtatniuk státusukat.  Azok a kérelmezők, akik ezt a 2010-es pénzügyi évben nem 
teszik meg, nem vihetik át kedvezményezettségüket a következő évre.  Azok a családtagok, akik a DV-2010-es 
program alapján jogosultak a kisorsolt családtag  után vízumra, kizárólag 2009 októbere és 2010 szeptembere között 
kaphatják meg vízumukat.  A kisorsolt nyertesek a kijelölt időpont előtt 4-6 héttel kapnak értesítést a Kentucky 
Konzuli Központtól a Konzuli Hivatalban történő vízumtárgyalás időpontjáról. 
 
23. MI TÖRTÉNEK HA A NYERTES ELHALÁLOZIK? 
 
Amennyiben a nyertes elhalálozik, ez automatikusan érvénytelenné teszi a jelentkezést.  Nem jogosult a házastárs és 
a kiskorú gyermek sem a DV programra. 
 
24.  MIKORTÓL ÉRHETŐ EL A E-DV ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉSI LAP? 
 
Az elektronikus jelentkezési lap 2008. október 2 déli 12 órától (GMT-4) 2008. december 1 déli 12 óráig (GMT-5) 
élérhető. 
 
25. LE TUDOM-E TÖLTENI ÉS EL TUDOM-E MENTENI AZ E-DV JELENTKEZÉST EGY 
MICROSOFT VAGY EGYÉB MEGFELELŐ PROGRAMBA ÉS AZT KÖVETŐEN KITÖLTHETEM-E? 
 
Nem lehet a jelentkezési lapot egy másik programba átmenteni és azt kitöltve később beküldeni.  Az E-DV 
Jelentkezési Lap csak egy komputer által készített nyomtatvány.  Használata így általanosabb, mint ha 
szövegszerkesztett formában lenne.  Ezenfelül kötelező elektronikus úton megadni az adatokat. 
 
26. HA NINCS LEHETŐSÉGEM A  SZKENNELÉSRE, ELKÜLDHETEM A FÉNYKÉPEKET AMERIKAI 
ROKONAIMNAK SZKENNELÉSRE, AMIT LEMEZRE MENTÉS UTÁN VISSZAKÜLDENEK NEKEM 
ÉS  ÚGY FOLYAMODOK? 
 
Igen, mindaddig amig a fénykép megfelel az előírásoknak és azt elektronikusan nyújtják be az elektonikus E-DV 
jelentkezéssel együtt.  A kérelmezőnek már rendelkeznie kell a szkennelt  fényképpel amikor az elektronikus 
jelentkezést küldi.  A fényképet nem lehet a jelentkezési laptól elkülönítve beküldeni.  Személyenként csak egyetlen 
elektronikus jelentkezés küldhető be.  Többszöri jelentkezés beküldése a DV-2010-es programból történő kizárást 
eredményez.  A teljes jelentkezés (fénykép és jelentkezési lap együtt) az Egyesült Államokból vagy más országból is 
beküldhető. 
 
27. ELMENTHETEM-E AZ ELEKTONIKUS JELENTKEZÉST, AMIT RÉSZBEN KITÖLTÖK ÉS 
KÉSŐBB VISSZALÉPVE KITÖLTÖM A HÁTRALÉVŐ RÉSZT? 
 
Ez nem lehetséges.  Az E-DV jelentkezést úgy tervezték meg, hogy azt csak egyszerre lehet kitölteni és beküldeni.   
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Mivel azonban a nyomtatvány két részből áll és számítani lehet az internet  megszakadására és késésére, ezért az E-
DV rendszert úgy tervezték, hogy 60 perc álljon rendelkezésre a jelentkezés letöltése és a jelentkezés megérkezése 
között az E-DV honlapon, miután a kérelmet elektronikus úton elküldték. Ha több mint 60 perc telik el és a 
jelentkezés nem érkezik meg, az addig beérkezett információ megsemmisül.  Ez azért történik így, hogy ne legyen 
lehetőség arra, hogy egy komplett jelentkezés beérkezését véletlenül se értelmezzék második jelentkezésnek egy 
korábban benyújtott rész jelentkezés alapján.  A DV-2010-es tájékoztató egyértelműen elmagyarázza, hogy milyen 
információt szükséges megadni a nyomtatványon mielőtt elkezdi kitölteni a jelentkezési lapot.  Így ön az összes 
információ birtokában lesz és felkészülhet a jelentkezés beadására, mielőtt még elkezdené az online nyomtatvány 
kitöltését. 
 
28. HA A DIGITÁLIS KÉPEK NEM FELELNEK MEG AZ ELŐÍRÁSOKNAK, AZ ELJÁRÁS SZERINT A 
RENDSZER AUTOMATIKUSAN VISSZADOBJA AZ E-DV JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS ERRŐL 
ÉRTESÍTI A JELENTKEZŐT.  EZ AZT JELENTI, HOGY ÚJRA BE TUDOM  NYÚJTANI 
KÉRELMEMET? 
 
Igen, a kérelem újra benyújtható.  Mivel a jelentkezés automatikusan törlődött, azt nem tekintik egy ténylegesen 
benyújtott kérelemnek az E-DV honlapon.  Nem számít benyújtott E-DV jelentkezésnek és nem küldenek értesítést 
a beérkezésről.  Ha probléma merül fel a beküldött digitális fényképpel, mivel az nem felel meg az előírásoknak, a 
jelentkezést automatikusan visszadobja az E-DV honlap.  Azonban az internet természetéből eredően nem lehet 
megjósolni, hogy mennyi időn belül kapja meg a visszautasítási üzenetet a beküldő.  Ha a problémát a kérelmező 
meg tudja oldani, és az Első Rész vagy a Második Rész nyomtatványt 60 percen belül újraküldi, akkor nincs 
probléma.  Ellenkező esetben a jelentkezési procedurát újra kell kezdeni. 
Egy kérelmező többször is próbálkozhat a beküldéssel mindaddig, amig a komplett jelentkezés meg nem érkezik és 
a visszaigazolást meg nem küldik.  
 
29. AZ ELEKTRONIKUS VISSZAIGAZOLÁS AZ E-DV JELENTKEZÉSI LAP MEGÉRKEZÉSÉRŐL 
AZONNAL MEGTÖRTÉNIK A BENYÚJTÁST KÖVETŐEN? 
 
A választ azonnal megküldik az E-DV honlapról, amely tartalmazza az érvényes E-DV jelentkezési  
nyomtatvány megérkezésének megerősítését, de hogy mennyi időt vesz igénybe, amíg a válasz eléri a jelentkezőt, 
nem lehet megjósolni az internet természetéből adódóan.  Ha több perc múlik el miután megnyomta a „Submit” 
gombot, nem okoz gondot ha másodszor is  megnyomja azt.  Az E-DV rendszert nem zavarja meg az, ha a „Submit” 
gombot második alkalommal is megnyomják, mivel nem érkezett még meg a jelentkezésről szóló visszaigazolás.  A 
kérelmező mindaddig próbálkozhat a kérelem beküldésével, amíg a teljes kérelem nem érkezik be és a 
visszaigazolás nem érkezik meg. 
 
30. HOGYAN ISMERHETŐ FEL, HOGY A KIVÁLASZTÁSRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS HIVATALOS? 
HOGYAN LEHET MEGERŐSÍTÉST KÉRNI A SIKERES KISORSOLÁS TÉNYÉRŐL? 
 
Őrizze meg a hivatkozást tartalmazó oldalt. Szüksége lesz rá, hogy le tudja ellenőrizni jelentkezését a DV 
weboldalon keresztül, miután az elektronikus sorsolás megtörténik ( ez általában a következő év márciusa). 
Amennyiben elveszíti a hivatkozási számot, nem fogja tudni leellenőrizni jelentkezésését, és a hivatkozási számot 
sem fogjuk önnek újra elküldeni. Ha kisorsolják, akkor levelet fog kapni a Kentucky Consular Centertől 2009. 
májusa és júliusa között azon a címen, amit megadott az E-DV jelentkezésen. Csak a nyertesek kapnak értesítést. 
Akiket nem sorsoltak ki, azok leellenőrizhetik jelentkezésüket a hivatkozási információ segítségével a hivatalos  E-
DV weboldalon, de ezen felül nem kapnak értesítést sem e-mailen, sem postai úton. Nem küldjük el újra a 
hivatkozási számot önnek. Ha elveszíti hivatkozási számát, csak abban az esetben kap értesítést, ha kisorsolják. Az 
amerikai Nagykövetségek és Konzulátusok nem nem fognak információt adni a nyertesekről, hogy folytathassák 
vízum ügyintézésüket. 
 
A Kentucky Consular Center (KCC) fogja a nyerteseknek a levelet elküldeni.  A levelek  a vízumkérelemmel 
kapcsolatos instrukciókat fogják tartalmazi.  Az instrukcióknak megfelelően a nyertesek a DV és a bevándorló 
vízummal kapcsolatos díjakat személyesen, a vízumkérelem időpontjában fogják befizetni a Nagykövetségen vagy a  
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Konzulátuson.  A konzulátusi pénztáros vagy a konzul a díj befizetésekor egy hivatalos nyugtát ad a befizetésről.  
Ne küldjön pénzt postán, Western Union-on keresztül, vagy egyéb módon.  
 
Az E-DV-re történő jelentkezés interneten történik, az amerikai kormány hivatalos weboldalán: 
www.dvlottery.state.gov.  A KCC csak a nyerteseket értesíti.  A KCC, a konzul vagy az amerikai kormány sosem 
küld értesítést e-mail-en, és a DV-2010 program keretén belül sem. Az Amerikai Külügyminisztérium 
Vízumügyosztálya tájékoztatja az ügyfeleket, hogy csak "gov" végű weboldalak hivatalos, állami oldalak.  Egyéb 
nem állami weboldalak (mint a "com", "org" vagy "net" végűek) hivatalos és hasznos információt tartalmaznak a 
bevándorlásról és a vízumokról.  Függetlenül a nem állami weboldalak tartalmától, az Amerikai 
Külügyminisztérium ezen weboldalak tartalmára nem hivatkozik, azokat nem ajánlja vagy támogatja.   
 
Némely weboldal megpróbálja félrevezetni az ügyfeleket és a közvéleményt azzal, hogy hivatalosnak állítják be 
magukat és felkínálják szolgáltatásaikat.  Ezek a weboldalak szolgáltatásaikért díjat kérhetnek, mint például 
nyomtatványokért, bevándorlási információért, amelyek azonban ingyenesen elérhetőek az Amerikai 
Külügyminisztérium Vízumügyintézési vagy az Amerikai Nagykövetség  weboldalán.  Ezenkívül, ezek a 
weboldalak díjat számíthatnak fel olyan szolgáltatásért, melyet nem végeznek el, gyakran DV vagy vízumeljárási 
költség ürügyén csalnak ki pénzt.  Ha pénzt küld ilyen célra, azt sosem látja viszont.  Legyen elővigyázatos 
személyes adatok megadásával ezeken a weboldalakon keresztül, mivel ez csaláshoz vagy adataival való 
visszaéléshez vezethet.  
 
31. HOGYAN JELENTHETEM AZ INTERNETES CSALÁST VAGY A KÉRETLENÜL KÜLDÖTT E-
MAIL-T?   
 
Ha bejelentést szeretne tenni internetes csalással kapcsolatban, olvassa el az econsumer.gov weboldalt, melyet a 
Federal Trade Commission üzemeltet,  és amelyet 17 ország különböző adatvédelmi hivatalai együttesen 
működtetnek http://www.econsumer.gov/english/ vagy az FBI weboldala is használható Internet Crime Complaint 
Center vagy IC3.  Kéretlenül küldött e-mail-ekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a  
Department of Justice contact us weboldalával. 
 
32. AMENNYIBEN SIKERESEN MEGKAPOM A VÍZUMOT A DV PROGRAMON KERESZTÜL, 
SEGÍTSÉGET NYÚJT-E AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYA A REPÜLŐJEGYET ILLETŐEN, 
SEGÍT-E SZÁLLÁST VAGY MUNKAHELYET TALÁLNI, FEDEZI-E AZ EGÉZSÉGÜGYI ELLÁTÁST 
VAGY EGYÉB KÖLTSÉGET, AMÍG LE NEM TELEPSZEM AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN? 
 
Nem, nem kapnak támogatást azok, akik megkapják a DV vízumot, sem a repülőjegyet, sem a szállást vagy egyéb 
költséget illetően.  Amennyiben megkapta az értesítést, hogy folyamodhat DV vízumért, de még mielőtt a vízum 
kiállításra kerül, igazolnia kell, hogy nem válik közteherré az Egyesült Államokban.  Ezt bizonyíthatja egyrészt 
bankszámlájával, eltartási nyilatkozattal, a Form I-134-es nyomtatvánnyal, melyet kitölthet az USA-ban élő rokon 
vagy ismerős, másrészt/vagy egy az USA-ból érkező, a munkáltató által kiállított állásajánlattal. 
 
 
 
 
A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ ORSZÁGOK LISTÁJA AZ ANGOL NYELVŰ TÁJÉKOZTATÓHOZ 
CSATOLVA HONLAPUNKON TALÁLHATÓ: www.usembassy.hu. 
 
 


