sağlık sigortası (ülkede kalışı süresini tamamen
kapsayan ve tüm Schengen devletlerinin
topraklarında geçerli olan, acil tıbbi işlemin yanı sıra
sağlık nedeniyle yurda gönderilmesi gerektiğinde
kullanılmak üzere en az 30000 EURO tutarındaki
karşılık olduğunu gösteren yolculuk sigortası),
talepte bulunan kişinin kabul eden ülkenin
vatandaşı olmadığı durumlarda yasal oturma izninin
olduğunun belgelenmesi.
Vize talebinin gerçekleştirilmesi için genel olarak istenenlerin dışında maddi teminatın bulunduğunu ve ülkeye
giriş nedenini de belgelemek gerekmektedir.
Konsolos dilekçeye eklenen belgelerin yanı sıra başka
evrakların, belgelerin gösterilmesini de isteyebilir.
Vize talebinin değerlendirilmesi yasal kurallara göre 30
gün sürebilir.

Talebin Reddedilmesi
Ülkeye giriş yasağı ya da talebin kontrol edilmesi sırasında ortaya çıkan kaygılar nedeniyle konsolosluk vize talebini geri çevirir. Sahte evrakların sunumu kendiliğinden
reddedilme nedenidir.
Konsolosluk tarafından geri çevrilme nedeni – yalnızca
vize talebinde bulunan kişiye – hakkında bilgi verilir. Talepte bulunan kişi bu bilgilendirmenin yazılı olarak da yapılmasını isteyebilir.
Yasal yollara başvurmak olanağı yoktur, ancak talepte
bulunan kişi işlemle ilgili bir itirazı varsa şikayette bulunabilir.

Schengen Bilgi Sistemi (SIS)
Vize verilmesinden önce Schengen Bilgi Sistemi’nin (Schengen Information System - SIS) kontrolü kesinlikle zorunludur. Talepte bulunan kişi giriş yasağı bulunanlar listesinde ise, vizeyi ancak olağanüstü durumlarda alabilir.
Kişisel verilerin gizliliği konusundaki genel kurallar gereği
vatandaşların:

SIS’de dosyalanmış olan ve kendileriyle ilgili verilere
ulaşmaya,
yanlış verinin düzeltilmesini ya da silinmesini
istemeye,
verilerin düzeltilmesini, silinmesini ya da ödenecek
tazminatın miktarını belirlemek üzere yargıya ya da
yetkili makamlara başvurmaya hakları vardır.
Macaristan’ın Schengen’e katılmasından sonra herhangi
bir kimse kendisiyle ilgili olarak SIS’te veri olup olmadığı
konusunda bilgilenmek ya da SIS’teki verilerin düzeltilmesini, silinmesini isteyenler Emniyet Genel Müdürlüğü’nün
SIRENE Bürosuna ya da veri gizliliğinden sorumlu komisere başvurmalıdırlar. SIRENE Bürosundan alınan bilginin uygun olmaması durumunda veri gizliliğinden sorumlu komiser yardımcı olabilir.

Emniyet Genel Müdürlüğü SIRENE
Bürosunun irtibat verileri:
1139 Budapest, Teve utca, 4-6.
www.police.hu

Veri Gizliliği Komiseri Ofisi irtibat verileri:
1051 Budapest, Nádor u. 22.
www.obh.hu

Vize talebiyle ilgili ayrıntılı
bilgi için Dışişleri Bakanlığı’nın
internet sayfasına
(www.mfa.gov.hu)
ya da Macar dış temsilciliklerinin
internet sayfalarına
bakmalarını rica ederiz.

M acaristan Cumhuriyeti
Dışişleri Bak anlığı

Macaristan’ın Schengen’e Katılmasından Sonra Vize
İşlemlerinde Uygulanacak Kurallarla İlgili Bilgiler

Schengen Alanı
Schengen devletleri arasında 21 Aralık 2007’den başlayarak 24 ülke bulunacak. Avrupa Birliği’nin 27 üyesinden
22’si (Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya
ve Yunanistan) ile Norveç ve İzlanda. Avrupa Birliği’ne
üye devletlerden Bulgaristan, Kıbrıs, Birleşik Krallık (İngiltere), İrlanda ve Romanya ise bu tarihten sonra da Schengen Alanı dışında kalacaktır.

Vizesiz Seyahat
AB’ye ve AEA’ye (Avrupa Ekonomik Alanı) üye ülkelerin
vatandaşları ile ayrıca aşağıdaki ülkelerin vatandaşları
Macaristan’a vize almaksızın seyahat edebilirler:
Amerika Birleşik Devletleri, Andorra, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Brunei, Guatemala, Hırvatistan, Honduras,
Hong Kong (yalnızca “Hong Kong Special Administrative
Region” pasaportu olanlar), Israil, İsviçre, İzlanda, Japonya, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Kosta Rika, Liechtenstein, Makao (yalnızca “Regio Administrativa Especial de
Macau” pasaportu olanlar), Malezya, Meksika, Monako,
Nikaragua, Norveç, Panama, Paraguay, Salvador, San
Marino, Singapur, Şili, Uruguay, Vatikan, Venezuela ve
Yeni Zelanda.
Macaristan’ın Schengen’e tam üyeliğinin başlamasıyla:
Schengen üyesi devletlerin uyguladığı vizeler ve
oturma izinleri Macaristan için de geçerli olacaktır,
Aynı şekilde, Macar dış temsilcilikleri tarafından
düzenlenmiş olan standart Schengen vizeleri ve
Macar makamlarınca düzenlenmiş olan oturma
izinleri de tüm Schengen Alanında geçerlidir.

Vize Zorunluluğu Olan Yabancıların Macaristan’a Girişleri
Schengen vizesi ve ülkeye giriş yapma kuralları yalnızca

90 günü geçmeyen kalış süresine ilişkindir. Uzun süreli,
90 günü geçen oturma izni kurallarını bazı ülkeler kendi
ulusal hukuk kurallarına göre belirlemektedirler. Schengen vizelerinin verilmesinde uygulanan kurallar çeşitli ülkelerin konsolosluklarında birbirleriyle temelde uyuşmaktadır, vize ücretleri standarttır.
Vizenin ülkeye giriş yapmaya yarayan bir ön izin olduğunu ve buna sahip olan kişiye otomatik olarak ülkeye girme
hakkı vermediğini bilmek önemlidir. Giriş ve oturma izni
koşullarının belgelenmesi yolcudan sınırı geçtiği anda da
istenebilir, bunu yerine getiremediği durumlarda sınırdan
geri çevrilebilir.
Genel vize kuralları konusunda vize kolaylıkları anlaşmalarına göre kolaylıklar sağlanabilir. Avrupa Birliği’nin
Rusya ile böyle bir anlaşması vardır ve 1 Ocak 2008’den
önce Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Makedonya.
Moldavya, Sırbistan ve Ukrayna ile yapılacak anlaşmaların yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Vize Başvurusu Nereye Yapılır?
Schengen vizesi tüm Schengen Alanında serbest dolaşımı sağlamakla birlikte, vize talebini belirten dilekçeyi
gidilmek istenen ülkenin dış temsilciliğine vermek gerekmektedir; bir çok ülkeyi içeren bir seyahat planlanıyorsa
bu dilekçe Schengen Alanına ilk giriş yapılacak ülkenin
dış temsilciliğine verilir.
Sınır kapılarında ana kural gereği vize verilmemektedir;
bu işlem yalnızca AEA vatandaşlarının aile üyeleri söz
konusu olduğunda, başka ülke vatandaşlarına ise tümüyle istisnai koşullarda uygulanabilir.

Kimler Vize Başvurusunda
Bulunabilir?
Dış temsilcilikler ana kural gereği aşağıdaki kişilerin vize
taleplerini değerlendirmeye yetkilidir:
Kabul eden ülkenin (bu durumda: Türkiye’nin)

vatandaşları,
Kabul eden ülkede (bu durumda: Türkiye’de)
geçimini sağlamak üzere oturma izni olanların,
ülkelerinde Macar dış temsilciliği bulunmayan kişiler.

21 Aralık 2007’den İtibaren Vize
Ücretleri
Havaalanı transit vizesi, transit vize
ya da kısa süreli oturma iznine hak
sağlayan vizeye yönelik işlemin
ücreti:

60 EURO

Oturma iznini almak için uygulanan
işlemlerin ücreti:

60 EURO

Sezonluk çalışma vizesi verilmesi
için uygulanacak işlemin ücreti:

40 EURO

Ücretsiz olanlar:
14 yaşından küçük, ana babasının
pasaportuna kayıtlı çocuk
AEA vatandaşlarının aile ferdi
6 yaşından küçük, kendi pasaportuyla
seyahat eden çocuk
5 kişiyi aşan çocuk grubunun üyeleri.
Vize işlem ücreti talebin geri çevrilmesi durumunda geri
ödenmez.

Vize Talebi İçin Gerekli Belgeler:
Geçerliliği, istenen vizenin geçerliliğini
3 ay aşan pasaport;
1 adet, 6 aydan eski olmayan renkli
vesikalık fotoğraf,
eksiksiz, okunaklı bir biçimde doldurulmuş
ve imzalanmış vize talep formu;
Talep formu ücretsizdir, konsolosluklardan temin
edilebilir ya da Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasından
(www.mfa.gov.hu) indirilerek çıktısı alınabilir. Schengen
vize başvuru formu standarttır; bu durumda Macar vizesi
istendiğinde herhangi bir Schengen üyesi devletin formu
kullanılabilir.

