Udhëzimi për aplikimin e vizave Shengen

PARA SE TË APLIKONI
Bartësit e pasaportave kosovare kanë nevojë për vizë për të udhëtuar në Zonën Shengen,
përfshirë edhe Hungarinë.
Cilën ambasadë duhet të aplikoni?
Para se të aplikoni, sigurohuni që të kuptoni se cila ambasadë është kompetente për të vazhduar
kërkesën tuaj.
Ju mund të dorëzoni kërkesën tuaj në ambasadën Hungareze:
- Nëse destinacioni i vetëm është Hungaria dhe ju nuk dëshironi të vizitoni vendet e tjera të
Shengenit
- Nëse udhëtoni në Hungari dhe dëshironi të vizitoni edhe shtetet e tjera të Shengenit, por
Hungaria është destinacioni juaj kryesor në lidhje me gjatësinë ose qëllimin e qëndrimit (p.sh.

konferenca juaj / partneri juaj është në Hungari, ose planifikoni të kalojnë më shumë
ditë në Hungari sesa shtetet e tjera Shengen)
Ju lutem vini re se nëse dëshironi të vizitoni të afërmit tuaj p.sh. në Gjermani ,Austri apo në
Zvicër, por ju udhëtoni përmes Hungarisë, ju duhet të dorëzoni kërkesën tuaj në ambasadën
Gjermane ose Zvicerane në përputhje me rrethanat! Vizat Shengen duhet të aplikohen në
Ambasadën / Konsullatën përkatëse të vendit të destinacionit tuaj kryesor.
Pasaporta
Pasaporta duhet të jetë e vlefshme për të paktën tre (3) muaj përtej qëndrimit të parashikuar dhe
të përmbajë së paku dy (2) faqe të zbrazëta. Gjatë procedurës pasaporta qëndron në ambasadë.

Sa është pagesa?
Pagesa e vizes
Qytetarët kosovarë
Federata Ruse, Shqipëria, Armenia,
Azerbajxhani,Bosnje-Hercegovina,
Gjeorgjia, Maqedonia, Moldavia, Mali i Zi,
Serbia, Ukraina, Kap Verde
Vizë Shengen (ndryshe shtetasve të
mësipërm)
Vizë Shengen mes moshes 6-12 (ndryshe
shtetasve të mësipërm)
Fëmijët nën moshën 6 vjeç

EURO
35
35

80
40
0

Anëtarët e familjeve të shtetasve Hungarezë, BE / EEA janë të përjashtuar nga pagesa e
vizës.

Zgjidhni kategorinë e vizave bazuar në qëllimin e udhëtimit në Hungari dhe
përgatitni dokumentet mbështetëse
-

Aplikacioni per vize Shengen

-

Një (1) fotografi , formati i pasaportes, jo më e vjetër se tre(3) muaj.

-

Llogari personale bankare për 6 muajt e fundit

-

Trusti dhe vërtetimi i pagesës së taksave dhe trusti i kompanise

-

kontratën e punësimit, ose nëse është i vetëpunësuar: regjistrimi i biznesit, llogaria
bankare e kompanisë, vërtetimi i pagesës së tatimit

-

Certifikatën e lindjes, certifikatën e martesës, deklaratën mbi familjen e përbashkët

-

-çertifikata e shkollës nëse është e aplikueshme

-

Parapagesa e hotelit, çdo provë tjetër e strehimit për të gjithë periudhën e qëndrimit

-

Sigurimi i udhëtimit i vlefshëm për të gjitha shtetet Shengen dhe gjithë periudhën e
udhëtimit me një mbulim minimal prej 30.000 €

-

Ju lutemi vini re se nëse jeni student, ose nuk punoni, por dikush tjetër financon
udhëtimin tuaj , dokumentet e financuesit duhet të bashkëngjiten! (Trusti, TATIM,
kontrata e punës dhe Llogari bankare)

Dokumentet shtesë mbështetëse sipas qëllimit të qëndrimit:
Turizem:
- plani i udhëtimit
- dëshmi e transportit – Parapege e biletes se autobusit ose biletes kthyse te aeroplanit.
- parapagim i hotelit.
Biznes:
- Letër ftesë nga partneri i biznesit - përfshirë programin e biznesit dhe datat e

udhëtimit

- Vertetimi nga kompania Kosovare , e cila e dergon personin për zhvillim të
biznesit në Hungari (delegat).
- fatura, kontrata me partnerin Hungarez
Vizita e familjes / shoqerise:
- Letër ftesë e miratuar nga Zyra e Emigracionit dhe Azilit të Hungarisë
konferencë, ngjarje kulturore, sportive:
- letër ftesë, duke përfshirë programin e detajuar
- Tarifa e regjistrimit e paguar
trajtim mjekësor:
- konfirmimi i institucionit mjekësor hungarez
- dëshmi e pagesës së depozitave
Ju lutem vini re se vetëm ato dokumente origjinale do të kthehen pas procedurës, nëse
keni sjellë edhe kopjet e tyre!
Ambasada ka të drejtë të kërkojë dokumente të tjera shtesë gjatë procedurës

SI TË APLIKONI?
1 .Caktoni termin përmes webfaqes: https://konzinfobooking.mfa.gov.hu/

Anëtarët e familjes dhe grupet duhet të
caktojnë termine individuale!
Shfrytëzimi i saktë i Vizës së mëparshme
Shengen kontrollohet plotësisht gjatë
procedurës!

Ju lutem vini re, Ambasada e Hungarisë lëshon
vetëm viza hyrëse të vetme sipas datave të
udhëtimit!
Në rast se ju keni marrë një vizë turistike më
parë nga Ambasada e Hungarisë, turizmi i
përsëritur duhet të bazohet mirë në dokumentet
e bashkangjitura!

Ju lutemi vini re se procedura per vize Shengen zgjat 15 ditë.Ju këshillojmë të planifikoni
udhëtimin tuaj në përputhje me rrethanat .Gjithashtu ju mund ta paraqisni kërkesën tuaj deri 6
muaj më herët.

2. Vizito ambasadën në kohën e terminit , paraqisni kërkesën tuaj dhe të dhënat
biometrike.

3. Paguani tarifën e procedurës në të njëjtën ditë në NLB Bank, dhe kthejeni
faturën në ambasadë!
Ju lutem vini re se banka pranon vetëm pagesën në datën e lëshimit të pranimit të ambasadës!
Nëse e humbni pagesën në ditën e aplikimit, aplikacioni juaj nuk do të procedohet dhe ju do të
duhet të rezervoni një termin të ri!

4. Kthehuni në ambasadë së bashku me faturën bankare për intervistën tuaj në
të njëjtën ditë të aplikimit. Terminet për intervistë janë planifikuar në mes të orës
2.00PM dhe 3.30.PM në ditën e aplikimit tuaj.

5. Tërhiqeni pasaportën tuaj nga ambasada.
Nëse aplikohet :

E hënën: ju lutemi të merrni pasaportën javën e
ardhshme, të premten në orën 9.00
E martë: luteni të merrni pasaportën tuaj javën e
ardhshme, të premten në orën 9.30
E mërkurë: ju lutemi mbledhni pasaportën javën e
ardhshme, të premten në orën 10.00
E enjte: luteni të merrni pasaportën javën e ardhshme, të
premten në orën 10.30.

ÇFARË NËSE APLIKIMI IM ËSHTË REFUZUAR?
Në rast se kërkesa juaj është refuzuar, ju mund të parashtroni një ankim brenda 8 ditëve nga marrja e
letrës së refuzimit. Tarifa e ankesës është 30EUROs.
Ankesa përpunohet nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Hungarisë.
Me mirësi vini re që Ministria vetëm ndryshon vendimin në rastet kur ka një arsye të justifikuar dhe
datat e udhëtimit janë ende përpara.

Çka nëse unë jam një anëtar i familjes së një shtetasi të BE / EEA?
Nëse jeni anëtar i një familjeje të një shtetasi të BE / EEA, 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 në varësi) të një shtetasi të BE / EEA ose hungarez (ose
bashkëshortit / partnerit të tij të regjistruar); DHE
(2) Shteti i BE / ZEE qëndron në Hungari; DHE
(3) Ju po shoqëroni shtetasin e BE / EEA ose Hungarez/e ose planifikoni t'i bashkoheni atij / asaj për
banim.
Dokumentet mbështetëse për tu bashkangjitur:

-

prova e marrëdhënieve me shtetasin e BE / EEA, të regjistruar në vendin kompetent të BE /
EEA

-

strehim në Hungari

-

prova e mjeteve financiare

Çka nëse unë jam anëtar i familjes së një shtetasi
hungarez?
Nëse jeni anëtar i familjes së një shtetasi hungarez dhe dëshironi të bashkoheni me të për
banim, ju duhet të aplikoni për leje qëndrimi në ambasadë. Zyra për Imigracionin dhe Azilin vendos
për aplikimin, intervista personale zhvillohet gjatë procedurës.
Dokumentet mbështetëse për tu bashkangjitur:
- Dëshmia e marrëdhënies (certifikata e lindjes ose certifikata e martesës e regjistruar me autoritetet
hungareze)
- fotokopja e letërnjoftimit ose pasaportës së anëtarit të familjes hungareze
- Dëshmia e mjeteve të mjaftueshme financiare (kontrata e punës, paga e anëtarit të familjes ose
pasqyra e llogarisë bankare të të gjitha llogarive deri në tre muaj);
- Deklarata e mbështetjes financiare nga anëtari i familjes që sponsorizon aplikantin e lejes së
qëndrimit të 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)

Orari i zyres per sherbime te aplikuesve:
E Hëne
8.40 – 12.00
Aplikimi per Shengen
viza per aplikuesit te
cilet kane caktuar
terminin.

14.00 – 15.30.
Intervista,

E Marte
8.40 – 12.00
Aplikimi per
Shengen viza
dhe
lejeqendrim
per aplikuesit
te cilet kane
caktuar
terminin.
14.00 – 15.30.
Intervista,

E Merkure
8.40 – 12.00
Aplikimi per
Shengen viza
dhe
lejeqendrim
per aplikuesit
te cilet kane
caktuar
terminin.
14.00 – 15.30.
Intervista,

E Enjte
8.40 – 12.00
Aplikimi per
Shengen viza
dhe
lejeqendrim
per aplikuesit
te cilet kane
caktuar
termin
14.00 – 15.30.
Intervista,

E Premte
9.00 – 11.00
Tërheqja e
pasaportave.

Ju lutemi të keni parasysh se nevojiten caktim i terminit për të aplikuar per vize Shengen ose
për leje qëndrimi!

