AMBASADA E HUNGARISË

Leje qëndrimi (viza afatgjate)
Procedurat e aplikimit, informata gjenerale
Shtetasit e Kosovës kanë nevojë për Ju mund të aplikoni për leje qëndrimi Është e rëndësishme të theksohet se
leje qëndrimi për të punuar, bërë punë në Sektorin Konsullor të Ambasadës kërkesa për leje qëndrimi mund të
vullnetare, studim, hulumtim, ose për së Hungarisë në Prishtinë.
t'u bashkëngjitur anëtarëve të familjes
Ju lutem kini parasysh që për shkak
së shtetasve të vendeve të treta që
të vëllimit të lartë të kërkesave,
jetojnë në Hungari për periudhë më të
Sektori Konsullor pranon aplikues
gjatë se 90 ditë.
vetëm me termin paraprak.
Duhet të aplikohet për leje qëndrim para se
Termini mund të caktohet perms
të shkoni në Hungari.
Ju lutem keni parasysh që

webfaqes:

viza afatshkurtër nuk

https://konzinfobooking.

ju

lejon të udhëtoni në Hungari
për të punuar apo studiuar
më shumë se 90 ditë.
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mfa.gov.hu/home

paraqitet në Sektorin Konsullor
personalisht, ku do të mbahet edhe
intervistë. Asnjë kërkesë nuk mund
të paraqitet nga persona të tretë.
JU LUTEM VINI RE, PER
PROCEDURE KERKOHET
NJE EMAIL ADRESE
VALIDE PEROSNALE

UDHËZUES I PROCEDURËS PËR LEJE QËNDRIMI AMBASADA E HUNGARISË NË
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Si të aplikoj?
Cilat janë dokumentet që duhet të ja
bashkëngjis aplikacionit?
Aplikacioni vlerësohet dhe merret vendimi nga
Zyra Hungareze e Emigracionit dhe Azilit në 21 ditë
kalendarike. Aplikimi për studimin ose ndjekjen e
aktivitetit kërkimor zgjat 15 ditë kalendarike, për
punësim 90 ditë kalendarike.
Ju do të njoftoheni për vendimin e Sektorin Konsullor. Ju
lutemi vini re se gjatë kohës së vlerësimit konsullata nuk do t'i
përgjigjet asnjë forme hetimi në lidhje me gjendjen ose
rezultatin e procedurës. Megjithatë, ju mund të ndiqni

aplikacionin online në http://www.visaportal.hu/ ku ju
nevojitet numri i dokumentit.
Kur të paraqitni aplikacionit, pritet që ju:
(1) Të prezantoni formularine aplikacionit të plotësuar

plotësisht dhe të nënshkruar. Formulari është pa pagesë dhe
mundtë
shkarkohet
ngahttp://bevandorlas.hu/index.php?lang=en . Të miturit duhet
të paraqesin një formular aplikimi të nënshkruar nga të dy prindërit
që ushtrojnë autoritet prindëror të përhershëm ose të përkohshëm ose
kujdestari ligjor. Paraqisni një deklaratë të lejes nga të dy
prindërit që ushtrojnë autoritet prindëror të përhershëm ose të
përkohshëm ose kujdestari ligjor në rast se i mituri është duke
udhëtuar vetëm ose prindërit që ushtrojnë autoritet prindëror të
përhershëm ose të përkohshëm ose kujdestari ligjor në rast se i mituri
udhëton vetëm me prindin tjetër. Deklarata duhet të jetë origjinale
dhe të vërtetohet nga noteri publik.
(2) Paraqisni një pasaportë që ka validitet të paktën tre muaj
pas datës së synuar të largimit nga territori i shteteve Schengen.

Para se të aplikoni, ju lutem verifikoni nëse pasaporta juaj ka të
paktën dy faqe të zbrazëta dhe është lëshuar brenda 10 viteve të
mëparshme.
(3) Paraqitni një fotografi me madhësi të pasaportës jo më të
vjetër se 3 muaj. Ju lutem keni parasysh që fotografia duhet të jetë
me ngjyra; mbulimi i kokëslejohetmekushtqë të gjithadetajet efytyrës
të jenëtëdukshme.
(4) Paguani tarifën e vizës të lejes së qëndrimit prej 60
euro. Ju mund të paguani tarifën me kredit kartelën tuaj pas
paraqitjes të aplikacionit tuaj ose në bankën NLB pas
pranimit të fletë pagesës nga Konzullata.
(5) Ofronidokumentembështetëse.
Përmëshumëinformata,julutem lexoniseksionin nëvijim.
Është e rëndësishme për ne që të ndiheni mirë dhe të mirëinformuar para se të filloni aplikimin për lejen e qëndrimit. Prandaj,
ne duam të ju ndihmojmë në përgatitjet për paraqitjen/dërgimin e
aplikacionit. Në aneks mund të gjeni listën e plotë të dokumenteve
mbështetëse që pritet ti bashkëngjitni në aplikacionin tuaj.
Megjithatë, ju lutem kini parasysh që rrethanat individuale mund të
ndryshojnë në masë të madhe, prandaj zyra e imigracionit mund të
kërkoj dokumente të tjera që mbështesin vizitën tuaj.

Çka nëse unë jam një anëtar i familjes së një
shteti anëtar të ZEE(Zona Ekonomike
Evropiane) ose një shtetasi hungarez?
Ju lutem vini re se një anëtar i familjes së një Shteti Anëtar të Zonës Ekonomike Europiane ose shtetas hungarez duhet të aplikojë për vizë
afatshkurtër edhe nëse ai / ajo dëshiron të qëndrojë në Hungari përtej 90 ditëve. Pas mbërritjes në Hungari ai / ajo mund të paraqesë aplikacionin
e kartës së banimit në Zyrën e Emigracionit dhe Azilit. Prandaj, nuk mund të parashtrohet kërkesa për leje qëndrimi për një anëtar të familjes të
një Shteti Anëtar të Zonës Ekonomike Evropiane ose një shtetasi hungarez, në Konsullatat e Hungarisë.
Nëse jeni anëtar i familjes së një shtetasi të BE / EEA apo Hungarisë ju mund të kualifikoheni për një procedurë të
përshpejtuar
të vizës për aq kohë sa plotësoni kriteret e mëposhtme:
(1) Ju jeni një anëtar i familjes (kjo përfshin një bashkëshort, një partner të regjistruar, një fëmijë nën 21 vjeç ose një anëtar i
familjes së varur) të një shtetasi të BE / EEA ose hungarez (ose të bashkëshortit të tij / partnerit të regjistruar); DHE
(2) Shteti kombëtar i Hungarisë ose shtetas i Hungarisë / BE-së që banon në një Shtet Anëtar tjetër nga ai i të cilit ai / ajo
është shtetas ose që udhëton atje për të marrë vendbanimin; DHE
(3) Ju po shoqëroni shtetasin e BE / EEA ose Hungareze ose planifikoni t'i bashkoheni atij / asaj për banim.
(4) Ju jeni partner i një shtetasi hungarez, me të cilin keni kontraktuar një partner të regjistruar para autoritetit përkatës
hungarez ose autoritetit të një Shteti tjetër Anëtar të Bashkimit Europian
-
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Dokumentet mbështetëse për tu bashkangjitur:
- dëshmi e marrëdhënieve me shtetasin e BE / EEA apo hungareze, të regjistruar në vendin kompetent të BE / SEE
ose në Hungari
akomodimi në Hungari
prova e mjeteve financiare

Aneksi
Dokumentet mbështetëse për leje qëndrim
Ju lutem kini parasysh që dokumentet të shënuara me (*) duhet të bashkëngjitennë kopjen origjinale fizike në gjuhën angleze
apohungareze.
1. A p l i k a c i o n i i l e j e q ë n d r i m i t p ë r q ë l l i m t ë p u n ë s i m i t
a) Punapërnjëpersonapokompanitjetër:
•
•
•
•

Letra e qëllimit të kontratës së ardhshme të punës ose të kontratën e punës (*);
Të dhënat e arsimit profesional dhe të kualifikimit në lidhje me punësimin e ardhshëm të përkthyer ekskluzivisht në hungarisht
nga Zyra Kombëtare për Përkthimin dhe Vërtetimit(*). Certifikatat profesionale arsimore të lëshuara nga autoritetet kosovare
duhet të vërtetohen me certifikatën me apostile të lëshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës.
Konfirmimi i akomodimit të paracaktuar (akomodimi komercial ose kontrata e qirasë së bashku me fletën e pasurisë nga
regjistri i tokës lidhur me këtë të fundit) (*);
Sigurimi i udhëtimit për të paktën 30 ditët e para të qëndrimit (mbulimi minimal duhet të jetë 30 000 euro);

Ju lutem vini re se punëdhënësi i ardhshëm hungarez mbetet përgjegjës për njoftimin e agjencisë së punësimit të Qeverisë në Hungari
për kërkesën e tij/saj për fuqi punëtore përpara se leja e qëndrimit dhe aplikimi për lejen e punës të paraqiten në Ambasadën e
Hungarisë në Prishtinë.
b) Kryerja e detyrave të biznesit ose menaxhimit si pronar ose anëtar i bordit të një kompanie:
•
•

•
•
•
•

E drejta e pronësisë dhe regjistrimi gjyqësor i kompanisë (*);
Kontratat e punësimit të punëtorëve (*). Kompania duhet të punësojë së paku tre shtetas hungarezë ose shtetas të zonës
ekonomike Europiane me kohë të plotë për të paktën një periudhë të vazhdueshme gjashtëmujore. Lirimi nga ky kriter bëhet
vetëm nëse qëndrimi i aplikuesit në Hungari është i domosdoshëm për funksionimin e kompanisë. Për më tepër, aplikanti për
lejen e qëndrimit është në gjendje të jetojë në Hungari dhe është perceptuar se kompania do të ketë të ardhura të mjaftueshme
për të siguruar shpenzimet e jetesës së aplikuesit për leje qëndrimi. Një plan biznesi duhet t'i bashkëngjitet aplikimit për lejen e
qëndrimit për këtë qëllim. Plani i biznesit duhet të mbështetet nga kontratat ose marrëveshjet e biznesit të bashkangjitura.
Plani i biznesit në rastin e veprimtarisë së planifikuar të biznesit nga aplikuesi i lejes së qëndrimit (*);
Nënshkrimi i mostrës së aplikuesit për lejen e qëndrimit në cilësinë e tij / saj të përfaqësuesit të kompanisë (*);
Konfirmimi i akomodimit të paracaktuar (akomodimi komercial ose marrëveshja e qirasë së bashku me fletën e pasurisë nga
regjistri i tokës lidhur me këtë të fundit) (*);
Sigurimi i udhëtimit për të paktën 30 ditët e para të qëndrimit (mbulimi minimal duhet të jetë 30 000 euro);

2. Kërkesa për leje qëndrimi për qëllim të bashkimit familjar
Leja e qëndrimit për qëllime bashkimi familjar lëshohet për një anëtar të familjes të shtetasit të vendit të tretë që jeton në
Hungari. Anëtarët e familjes janë: bashkëshorti apo bashkëshortja, pasardhësit e drejtpërdrejtë nën moshën 18 vjeç dhe
prindërit e varur.
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•

Dëshmia e marrëdhënies (certifikata e lindjes ose certifikata e martesës (*);

•

Vini re se certifikata e lindjes ose martesës së Kosovës duhet të vërtetohet me certifikatën me apostile të lëshuar nga Ministria e
Punëve të Jashtme të Kosovës.

•

Fotokopje e lejes së qëndrimit të anëtarit të familjes që jeton në Hungari, përveç rasteve kur kërkuesi i lejes së qëndrimit
aplikon së bashku me atë anëtar të familjes.

•

Dëshmia e mjeteve të mjaftueshme financiare (kontrata e punës, fletëpagesa e anëtarit të familjes ose pasqyra e llogarisë
bankare të të gjitha llogarive në tre muajt e fundit) (*);

•

Deklarata e përkrahjes financiare nga anëtari i familjes që sponsorizon aplikuesit për leje qëndrimi e vërtetuar nga noteri publik
(*);

•

Konfirmimi i akomodimit të paracaktuar (akomodimi komercial ose marrëveshja e qirasë së bashku me fletën e pasurisë nga
regjistri i tokës lidhur me këtë të fundit) (*);

•

Sigurimi i udhëtimit për të paktën 30 ditët e para të qëndrimit (mbulimi minimal duhet të jetë 30 000 euro);

3. Kërkesa për leje qëndrimi për qëllim të studimeve
Leja e qëndrimit për qëllimin e studimit lëshohet për ata që do të studiojnë në orar të plotë në një institucion të akredituar të mesëm ose
të lartë arsimor ose që marrin pjesë në një kurs përgatitor për regjistrimin në institucionin e arsimit të lartë të organizuar nga ai
institucion në Hungari.
•
•
•
•

•
•
•

Certifikata e pranimit ose regjistrimit në institucionin arsimor (*);
Dëshmia e tarifës së parapaguar shkollore ose bursa
Dëshmia e njohjes së gjuhës angleze (*);
Certifikata e diplomës ose e formës tjetër të kualifikimit të fituar. Certifikata e diplomës (diploma) ose certifikimi tjetër i
kualifikimeve të fituara në Kosovë duhet të vërtetohen me certifikatën me apostille të lëshuar nga Ministria e Punëve të
Jashtme të Kosovës Në rast se studimet nuk janë përfunduar dhe një formë tjetër e kualifikimit është marrë, aplikoni për
transkript (*);
Konfirmimi i akomodimit të paracaktuar (akomodimi komercial ose marrëveshja e qirasë së bashku me fletën e pasurisë nga
regjistri i tokës lidhur me këtë të fundit) (*);
Dëshmia e mjeteve të mjaftueshme financiare për kohëzgjatjen e qëndrimit të parashikuar (pasqyrat e llogarisë bankare të të
gjitha llogarive e tre muajve të fundit, bursat, grante ose paga e sponsorit e tre muajve të fundit dhe deklarata e mbështetjes
financiare e vërtetuar nga noteri publik) (*);
•Sigurimi i udhëtimit për të paktën 30 ditët e para të qëndrimit (mbulimi minimal duhet të jetë 30 000 euro);

4. Kërkesa për leje qëndrimi për qëllim vizite
Leja e qëndrimit për qëllim të vizitës lëshohet për ata që kanë marrë ftesë zyrtare nga banorët (mikpritësit e ardhshëm) që jetojnë në
Hungari, të lëshuar dhe miratuar nga Zyra Hungareze e Imigracionit dhe Shtetësisë.
•
•

Ftesa zyrtare e mikpritësit që jeton në Hungari, e miratuar dhe e lëshuar nga Zyra Hungareze e Emigracionit dhe Shtetësisë (*);
Sigurimi i udhëtimit për të paktën 30 ditët e para të qëndrimit (mbulimi minimal duhet të jetë 30 000 euro);

5. Kërkesa për leje qëndrimi për qëllim të trajtimit mjekësor
Leja e qëndrimit për qëllime të trajtimit mjekësor lëshohet për ata që do të marrin trajtim mjekësor në Hungari ose që shoqërojnë një të
mitur ose anëtar të familjes për të njëjtin qëllim.
•
Letra zyrtare e pranimit të institucionit shëndetësor lidhur me trajtimin mjekësor (*);
•
•
•
•
•

Dëshmia e marrëdhënies në rast të shoqërimit të një të mituri ose të një anëtari të familjes (certifikata e lindjes ose certifikata e
martesës) (*);
Vini re se certifikata e lindjes ose martesës duhet të vërtetohet me certifikatën me apostille të lëshuar nga Ministria e Punëve të
Jashtme të Kosovës.
Dëshmia e mjeteve të mjaftueshme financiare për kohëzgjatjen e qëndrimit të parashikuar (pasqyrat e llogarive bankare të të
gjitha llogarive e tre muajve të fundit, paga e tre muajve të fundit ose paga e sponsorit e tre muajve të fundit dhe deklarata e
mbështetjes financiare e vërtetuar nga noteri publik) (*);
Konfirmimi i akomodimit të paracaktuar (akomodimi komercial ose marrëveshja e qirasë së bashku me fletën e pasurisë nga
regjistri i tokës lidhur me këtë të fundit) (*);
Sigurimi i udhëtimit për të paktën 30 ditët e para të qëndrimit (mbulimi minimal duhet të jetë 30 000 euro);

6. Kërkesa për leje qëndrimi për qëllime zyrtare
Leja e qëndrimit për qëllime zyrtare lëshohet për ata që do të qëndrojnë në Hungari si diplomatë, anëtarë të një delegacioni zyrtar të një
vendi të tretë ose organizatë ndërkombëtare.
•

Kopja e Verbalit të Shënimit drejtuar Departamentit Konsullor të Ministrisë Hungareze të Punëve të Jashtme dhe Tregtisë

7. Kërkesa për leje qëndrimi për qëllim të kërkimit/hulumtimit shkencor
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Leja e qëndrimit për qëllime kërkimore shkencore lëshohet për ata që do të kryejnë hulumtime shkencore në Hungari bazuar në një
marrëveshje me një institucion kërkimor.
• Dëshmia e regjistrimit në institucionin kërkimor, marrëveshja ndërkombëtare, marrëveshja bilaterale, programi ndërkombëtar i
bursave dhe asistencës i Hungarisë (*);
• Garancioni e institucionit kërkimor për mbulimin e kostove të emigracionit që rrjedhin nga mbiqëndrimi i mundshëm i
hulumtuesit në Hungari (*);
• Dëshmia e mjeteve të mjaftueshme financiare për kohëzgjatjen e qëndrimit të synuar (pasqyrat e llogarisë bankare të të gjitha
llogarive e tre muajve të fundit, grante të bursave, paga e tre muajve të fundit ose fletëpagesa e sponsorit e tre muajve të fundit
dhe deklarata e mbështetjes financiare e vërtetuar nga noteri publik )
• Konfirmimi i akomodimit të paracaktuar (akomodimi komercial ose marrëveshja e qirasë së bashku me fletën e pasurisë nga
regjistri i tokës lidhur me këtë të fundit) (*);
•
Sigurimi i udhëtimit për të paktën 30 ditët e para të qëndrimit (mbulimi minimal duhet të jetë 30 000 euro);

8. Kërkesa për leje qëndrimi për qëllim të punës vullnetare
Leja e qëndrimit për qëllime të punës vullnetare lëshohet për ata që kanë një kontratë të punës vullnetare me një organizatë për përfitim
publik në Hungari.
•
•
•

Kontrata e punës vullnetare me organizatën përfituese publike (*);
Dëshmia e mjeteve të mjaftueshme financiare për kohëzgjatjen e qëndrimit të synuar (pasqyrat e llogarive bankare të të gjitha
llogarive e tre muajve të fundit, grante të bursave, paga e tre muajve të fundit, fletëpagesa e sponsorit e tre muajve të fundit dhe
deklarata e mbështetjes financiare e vërtetuar nga noteri publik (*);
Konfirmimi i akomodimit të paracaktuar (akomodimi komercial ose marrëveshja e qirasë së bashku me fletën e pasurisë nga
regjistri i tokës lidhur me këtë të fundit) (*);
Sigurimi i udhëtimit për të paktën 30 ditët e para të qëndrimit (mbulimi minimal duhet të jetë 30 000 euro);

9. Kërkesa për leje qëndrimi për qëllime të tjera
Leja e qëndrimit për qëllime të tjera lëshohet për ata që kanë ndonjë qëllim tjetër për të qëndruar në Hungari sesa qëllimet e
renditura në pikat 1-7.
•
•
•
•

Dëshmia e qëndrimit në Hungari si: certifikata e vijimit të shkollës, përfitimi nga pensioni (*);
Dëshmia e mjeteve të mjaftueshme financiare për kohëzgjatjen e qëndrimit të synuar (pasqyrat e llogarive bankare të të gjitha
llogarive e tre muajve të fundit, grante të bursave, paga ose pension e tre muajve të fundit, paga e sponsorit ose paga e pensionit
e tre muajve të fundit dhe deklarimi i mbështetjes financiare e vërtetuar nga noteri publik) (*);
Konfirmimi i akomodimit të paracaktuar (akomodimi komercial ose marrëveshja e qirasë së bashku me fletën e pasurisë nga
regjistri i tokës lidhur me këtë të fundit) (*);
•Sigurimi i udhëtimit për të paktën 30 ditët e para të qëndrimit (mbulimi minimal duhet të jetë 30 000 euro);

Çka nëse kërkesa ime refuzohet?
Nëse kërkesa juaj refuzohet, vendimi i Zyrës së Imigracionit dhe Azilit Hungarez do të jepet në formë të shkruar në të cilën do të merrni
informata përse kërkesa juaj u refuzua. Nëse keni marrë një vendim që nuk jeni të kënaqur, mund të paraqisni një ankesë me shkrim jo
më vonë se 8 ditë kalendarike nga dita e marrjes së vendimit.
Procedura e ankimit ka një tarifë prej 20 eurosh. Ankesa me shkrim duhet të paraqitet në Konsullatë personalisht. Ankesat mund të
dorëzohen në kohën e aplikimit për vizë ose leje qëndrimi pa termin të hënën deri të premten nga ora 8.30 deri në orën 11:00. Ju lutem
vini re se nuk ka asnjë përjashtim nga këto rregulla.
Ankesa vlerësohet dhe vendoset nga Zyra Hungareze për Imigracionin dhe Azilin. Mund t'ju kërkohet të paraqesin dokumente të
mëtejshme mbështetëse në procedurën e ankimit. Ju lutemi vini re se gjatë kohës së vlerësimit Seksioni i Konsullatës nuk do t'i
përgjigjet asnjë forme hetimi në lidhje me gjendjen ose rezultatin e procedurës.
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Kontaktet e Ambasadës në Prishtinë
Rr. Arben Xheladini nr. 157., Arbëri 10000 Prishtinë
00383 38 248 004
00383 38 247 763
consulate.prs@mfa.gov.hu
Për termin:
https://konzinfobooking.mfa.gov.hu/home
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