
VÍZUMKÉRELEM ELUTASÍTÁSA 

 

Tisztelt ____, ______! 

 A Magyarország Nagykövetsége, Peking ; 

 A __________________-i ___________________ [egyéb illetékes hatóság];   

 A személyek ellenőrzéséért ________________________-ben felelős hatóságok 

 megvizsgálták vízumkérelmét; 

 megvizsgálták    sz. vízumát: kiadva:    [nap/hónap/év].  

 A vízumkérelmet elutasították.  A vízumot megsemmisítették.  A vízumot visszavonták.  

E határozatot az alábbi indok(ok) alapján hozták: 

1.  hamis, hamisított vagy csalárd módon felhasznált úti okmányt mutatott be 

2.  nem igazolta a tervezett tartózkodás célját és feltételeit 

3.  nem nyújtotta be a tervezett tartózkodás időtartamára a megélhetéséhez vagy a származási vagy lakóhely szerinti 

országba való visszatéréséhez, vagy az Önt biztosan fogadó harmadik országba való átutazáshoz szükséges kellő anyagi 

fedezet bizonyítékát, vagy nem áll módjában az ilyen fedezet törvényes megszerzése; 

4.  a folyó hat hónapos időszakban már három hónapot a tagállamok területén tartózkodott egységes vízummal vagy 

korlátozott területi érvényességű vízummal 

5.  a schengeni információs rendszerben (SIS) beléptetési tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés van érvényben, melyet 

valamely tagállam jegyzett be  

6.  egy vagy több tagállam úgy tekinti, hogy Ön a 399/2016/EK rendelet (Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex) 2. cikkének 

(21) bekezdése értelmében a tagállamok közrendjét, belső biztonságát vagy közegészségét veszélyezteti, illetve 

nemzetközi kapcsolatait fenyegeti 

7.  nem igazolta, hogy rendelkezik megfelelő és érvényes utazási egészségbiztosítással 

8.  a tervezett tartózkodás céljának és feltételeinek indokolására benyújtott információ nem tekinthető megbízhatónak  

9.  nem lehetett bizonyossággal megállapítani, hogy a vízum lejárta előtt el szándékozik hagyni a tagállamok területét 

10.  a határon történő vízumkérelmezés alátámasztására nem nyújtott megfelelő bizonyítékot arra, hogy nem állt módjában 

előzetesen vízumot igényelni  

11.  a vízum visszavonását a vízum birtokosa kérte1. 

Észrevételek:  

Az elutasítást tartalmazó döntés, illetve a vízumkérelem megsemmisítése vagy a vízum visszavonása ellen a határozat 

közlésétől/ kézbesítésétől számított nyolc (8) napon belül a kérelmező (ügyfél) fellebbezéssel élhet, amelyet az első fokon 

eljáró külképviseleten írásban a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak címezve személyesen kell benyújtani. A jogorvoslati 

kérelmet a kérelmezőnek alá kell írnia. A kérelem magyar vagy az Európai Unió bármely nyelvén benyújtható, más nyelv 

esetén a fellebbezéshez hiteles magyar/angol nyelvű fordítást kell csatolni. A jogorvoslati eljárás díja 30 EUR, amelyet a 

fellebbezési kérelem benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni. A díj csökkentésére vagy elengedésére nincs lehetőség, azt 

annak is meg kell fizetnie, aki az első fokú eljárásban díjmentesen nyújtotta be kérelmét. A fellebbezést a benyújtását követő 

15 napon belül bírálja el a Külgazdasági és Külügyminisztérium. 

A jogorvoslati eljárásban a kérelmező vagy meghatalmazottja a kérelemhez újabb támogató dokumentumokat nyújthat be, 

illetve a kérelmező a konzulátusra berendelhető személyes interjú lefolytatása céljából.  

   

Kelt: Peking, 20... ……….. 

 

p.h. 

 

aláírás 

 
 

                                                           
1 Az ezen indok alapján visszavont vízum nem képezheti fellebbezés tárgyát. 



Disclaimer: This translation is provided solely as a courtesy, in all cases the Hungarian version shall be decisive 
regarding any interpretation of the text.       本译文仅供参考，所有对本文件的解释以匈牙利文版为准 

签证拒签/注销/撤销通知 
 

尊敬的[姓名]先生/女士， 

  使馆/总领事馆/领事处以相关欧盟成员国的名义， 

  审查了您的签证申请。 

  审查了您的于_____________ 签发的编号为_____________ 的签证。 

 签证已拒签                 签证已被注销              签证已撤销  

上述签证结果得出的依据如下： 

1．   提交了虚假和伪造的旅行证件。 

2．   旅行目的和在申根国逗留应满足的条件缺乏充分证明。 

3．   没有充分证明您拥有或能合法获得足够的资金用于支付您在申根国逗留期间所需的生活费用或返回原籍国

所需费用或过境第三国（确保能被该国接受入境）所需的费用。 

4．   在最近 6 个月内您已持申根签证或有区域限制的签证在申根国停留了 3 个月。 

5．   在申根信息系统（SIS 系统）中有您被 [指出欧盟成员国] 拒绝入境的记录。 

6．   一个或多个申根成员国认为按照编号为 399/2016/EK 的欧共体协定中第 2 条第 21 款（申根边境代码）的相

关规定, 您会对申根成员国的公共秩序、国家安全、公共卫生或一国或多国的国际关系构成威胁。 

7．   没有提交已办理所需的有效的医疗保险的证明。 

8．   旅行目的和在申根国逗留条件方面的信息的可信度不高。 

9．   您在签证到期前离开申根国的意愿缺乏充分证明。 

10．   无法事先办理签证而不得不办理落地签证的理由不充分。 

11．   签证持有人自己申请撤销签证 1

备注： 

 

申请人（客户）可在获悉或收到签证申请结果之后的八（8）天内对拒签或撤销签证的决定提出申诉。申诉应以书

面形式提交匈牙利外交和贸易部，申诉信可为匈牙利语或任何其他欧盟官方语言。如使用除此之外任何其他语言，

应随信附上匈牙利语或英语的认证翻译。申诉费用为 220 元人民币，可在递交申诉时支付。申诉费用不可减免，即

使是无须支付签证申请费用的申请人亦需支付。匈牙利外交和贸易部将在收到申诉后十五日内做出决定。 

 

在申诉过程中，申请人或者其代理可能被要求提供新的支持性文件，申请人也可能会被要求去领事处进行面谈。 

 

...年...月...日 于北京 

                                                           
1 基于此原因撤销的签证不可申诉。 


