A vízumkérelem teljesítéséhez az általános követelményeken túl
az anyagi fedezet meglétét és a beutazási célját is igazolni kell.
A kérelemhez a beadáskor csatolt dokumentumokon kívül a konzul más dokumentumok, igazolások bemutatását is kérheti.

Rendőr-főkapitányság SIRENE irodáját, vagy az adatvédelmi
biztost kell megkeresnie. Ha úgy ítéli meg, hogy SIRENE irodától kapott tájékoztatás nem megfelelő, ebben az esetben
is az adatvédelmi biztos tud segítséget nyújtani.

A vízumkérelem elbírálása jogszabály szerint 30 napot vehet
igénybe.

A kérelem elutasítása
Beutazási tilalom vagy a kérelem ellenőrzésekor felmerülő aggályok esetén a konzulátus a vízumkérelmet elutasítja. Hamis
dokumentumok bemutatása már önmagában elutasítási ok.
Az elutasítás okáról a konzulátus – kizárólag személyesen
a kérelmezőnek - tájékoztatást ad. A kérelmező kérheti, hogy
a tájékoztatás írásban is megtörténjen.
Jogorvoslatra nincs lehetőség, ugyanakkor a kérelmező panasszal élhet, amennyiben az eljárással kapcsolatban kifogása van.

Az Országos Rendőr-főkapitányság
SIRENE irodájának elérhetősége:
1139 Budapest, Teve utca 4-6.
www.police.hu

Az Adatvédelmi Biztos Irodájának elérhetősége:
1051 Budapest, Nádor u. 22.
www.obh.hu

Schengeni Információs Rendszer
(SIS)
Vízumkiadás előtt kötelező jelleggel sor kerül a Schengeni
Információs Rendszer (SIS) ellenőrzésére. Amennyiben a kérelmező szerepel a beutazási tilalmi listán, úgy vízumot csak
rendkívüli esetekben kaphat.
Az általános adatvédelmi elveknek megfelelően az állampolgároknak joguk van ahhoz, hogy
hozzáférjenek a SIS-ben tárolt, rájuk vonatkozó
adatokhoz,
a hibás adat kijavítását vagy törlését kérjék,
bírósághoz vagy az illetékes hatósághoz forduljanak,
kérve az adatok javítását, törlését vagy kártérítés
megállapítását.
Magyarország schengeni csatlakozásától kezdődően,
amennyiben bárki tájékoztatást kíván kapni arról, hogy adatai szerepelnek-e a SIS-ben, vagy a SIS-ben található adatok helyesbítését, törlését kéri, kérésével vagy az Országos

A vízumkiadással
kapcsolatos további,
részletes információkért
kérjük, keresse fel
a Külügyminisztérium
www.kulugyminiszterium.hu
honlapját, vagy a magyar
külképviseletek honlapjait.

Tájékoztató a vízumkiadás
szabályairól Magyarország
schengeni csatlakozását követően

A Schengeni térség államai
A schengeni államok körébe 2007. december 21-től 24 ország tartozik: az Európai Unió 27 tagja közül 22 (Ausztria,
Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia,
Szlovénia és Svédország), valamint Norvégia és Izland. Az
Európai Unió tagállamai közül Bulgária, Ciprus, Egyesült Királyság, Írország és Románia ugyanakkor továbbra sem része
a schengeni térségnek.

Vízummentes utazás
Vízum nélkül utazhatnak Magyarországra az EU-, illetve EGTtagállamok állampolgárai, valamint az alábbi országok állampolgárai:
Amerikai Egyesült Államok, Andorra, Argentína, Ausztrália,
Brazília, Brunei, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Hongkong (csak akik rendelkeznek a „Hong Kong Special
Administrative Region” útlevelével), Horvátország, Izland, Izrael, Japán, Kanada, Koreai Köztársaság, Liechtenstein, Makaó (csak akik rendelkeznek a „Regio Administrativa Especial
de Macau” útlevelével), Malajzia, Mexikó, Monaco, Nicaragua,
Norvégia, Panama, Paraguay, Salvador, San Marino, Svájc,
Szingapúr, Új-Zéland, Uruguay, Vatikán, Venezuela.
Magyarország teljes jogú schengeni tagságát követően
Magyarországra is érvényesek a schengeni tagállamok
által kibocsátott vízumok és tartózkodási engedélyek,
egyúttal
a magyar külképviseletek által kibocsátott egységes
schengeni vízumok és a magyar hatóságok által
kiállított tartózkodási engedélyek is érvényesek a teljes
schengeni térségben.

Vízumkötelezett külföldiek
beutazása Magyarországra
A schengeni vízum- és beutazási szabályok csak a 90 napot
meg nem haladó tartózkodásra vonatkoznak. A hosszú távú,

90 napot meghaladó tartózkodás szabályait az egyes tagállamok saját nemzeti jogszabályai határozzák meg. A schengeni
vízumok kiállításának szabályai a különböző országok konzulátusain alapvetően megegyeznek, a vízumdíjaik egységesek.
Fontos tudni, hogy a vízum előzetes beutazási engedély,
amely birtokosát nem jogosítja fel automatikusan a belépésre. A beutazás és tartózkodás feltételeinek igazolását
a határátkeléskor is kérhetik az utastól, s amennyiben ezt
nem tudja teljesíteni, úgy a határról visszafordíthatják.
Az általános vízumszabályok alól vízumkönnyítési megállapodás alapján könnyítések adhatók. Ilyen megállapodása van az Európai Uniónak Oroszországgal, s várhatóan
2008. január 1-je előtt továbbiak lépnek hatályba Albániával, Bosznia és Hercegovinával, Macedóniával, Moldovával,
Montenegróval, Szerbiával és Ukrajnával.*

Hol kell benyújtani
a vízumkérelmet?
Bár a schengeni vízum az egész schengeni térségben való
szabad mozgást lehetővé teszi, a vízum iránti kérelmet annak
a tagállamnak a külképviseletén kell benyújtani, mely ország
a látogatás fő úti célja, illetve több országot érintő utazás
esetén a schengeni térségbe való belépés helye szerinti
ország külképviseletén.
A határállomásokon főszabály szerint nincs vízumkiadás,
erre csak az EGT-állampolgárok családtagjai esetében
kerülhet sor, más külföldiek esetében pedig csak egészen
kivételes körülmények között.

Ki nyújthat be vízumkérelmet?
A külképviselet főszabályként az alábbi személyek vízumkérelmeinek elbírálásában illetékes:
a fogadó ország állampolgárai,
a fogadó országban életvitelszerűen tartózkodó
személyek,
azon személyek, akiknek az országában nem
működik magyar külképviselet.

Vízumeljárási díjak
2007. december 21-től
Repülőtéri tranzitvízum, átutazóvízum
vagy rövid időtartamú tartózkodásra
jogosító vízum kiadására irányuló
eljárás díja

60 EUR
*35 EUR

Tartózkodási vízum kiadására
irányuló eljárás díja

60 EUR

Szezonális munkavállalási vízum
kiadására irányuló eljárás díja

40 EUR

Díjmentes a(z)
14 év alatti, a szülő útlevelébe bejegyzett gyermek,
EGT állampolgárok családtagja,		
6 év alatti, saját útlevéllel utazó gyermek,		
5 főnél nagyobb gyermekcsoport tagja.
A vízumeljárási díj a kérelem elutasítása esetén nem visszatéríthető.

A vízumkérelmekhez szükséges
dokumentumok
útlevél, melynek érvényessége 3 hónappal meghaladja
az igényelt vízum érvényességét,
1 db igazolvány méretű színes fénykép, amely
6 hónapnál nem régebbi,
hiánytalanul, olvashatóan kitöltött és aláírt vízumkérdőív,
(A kérdőív ingyenes, beszerezhető a konzulátusokon
vagy letölthető a Külügyminisztérium honlapjáról
(www.kulugyminiszterium.hu). A schengeni kérdőív
egységes, így bármely schengeni tagállam kérdőíve
használható magyar vízum kérelmezéséhez.)

egészségügyi biztosítás (a tartózkodás teljes
időtartamára és valamennyi schengeni állam
területére érvényes, a sürgősségi orvosi ellátás,
valamint az egészségügyi okból történő hazaszállítás
költségeire legalább 30000 euró összegű fedezetet
nyújtó utasbiztosítás)
a jogszerű tartózkodás igazolása, amennyiben
a kérelmező nem a fogadó ország állampolgára.

