Érvényes 2017.01.01.-től módosításig
A szaud-arábiai Külügyminisztérium fenntartja a jogot az előzetes bejelentés
nélküli változtatásra.

Work Visa – kiküldetés jellegü munkavállalás
A vízumkérelemhez szükséges dokumentumok:
(Az ügyintézés csak személyesen lehetséges.)














A Szaúd-Arábiába történö belépéstöl számított min. 12 hónapig érvényes
érvényes eredeti útlevél, melyben két egymással szemben lévő üres oldalnak
kell lennie, valamint 2db jól olvasható másolat.
2 db 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép.
Személyi igazolvány, lakcímkártya eredeti példány és egy darab jól olvasható
másolat (nem magyar állampolgárok esetén magyarországi tartózkodási
engedély).
Születési anyakönyvi kivonat, eredeti és egy másolat.
Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat és hiteles angol nyelvü
fordítása, a Magyar Külügyminisztérium és a Bécsi Szaúdi Kultúrális Attasé
által hitelesítve, eredeti példány és egy másolat.
Háziorvos által kitöltött egészségügyi formanyomtatvány, az Egészségügyi
Nyilvántartási Központ és a Magyar Külügyminisztérium által hitelesítve és
amelyen a jelentkező fényképén is szerepel az orvosi pecsét.
Erkölcsi bizonyítvány a Magyar Külügyminisztérium által hitelesítve.
Külföldi munkáltató meghívó levele
(30 napnál nem régebbi).

Valid from the 1st of January 2017 until further notice
The Ministry of the Saudi Foreign Affair has the right to change the
requirements at antime without advance notice.
Work Visa- work permit
Required documents:
(Application only in person)











Original passport (valid for at least 12 months from entry date, with at least two
clear pages adjacent to each other) + 2 readable copies.
2 ID photos (not older than 6 month).
ID card, address card + 1 readable copy (for non-Hungarian citizen residence
permit in Hungary).
Birth certificate, original + 1 copy.
Highest school qualification degree or diploma + certified English translation,
legalized by the Saudi Cultural Bureau in Vienna and the Hungarian Ministry of
Foreign Affairs, original and one copy.
Filled medical report issued by a licensed physician, legalized by the Hungarian
Health Registration Center and the Hungarian Ministry of Foreign Affairs. Please
make sure your photo on the form is stamped by your doctor.
Recent police report, with detailed information about applicant’s criminal
record, if any, legalized by the Hungarian Ministry of Foreign Affairs.
Invitation letter from the Saudi company/ employer, not older than one month.

