Az Európai Unió (belgrádi) Delegációjának tájékoztatója a
2009. december 19-étől életbe lépő vízummentességről
Szerb állampolgárok vízum nélküli utazása
Az Európai Unió döntése értelmében 2009. december 19-étől Szerbia állampolgárai vízum
nélkül utazhatnak az Európai Unió (EU) 25 tagállamába, valamint három olyan országba,
amely nem tagja ugyan az EU-nak, de részese a schengeni térségnek. Azon szerb
állampolgársággal rendelkező személyek, akik rendelkeznek érvényes biometrikus útlevéllel,
szabadon utazhatnak ezen országokba rövidebb (látogatásokra) időszakokra, hat hónapos
időszakban összesen 90 napra, függetlenül attól, hogy üzleti, tanulmányi vagy turisztikai célú
utazásról van szó.
Mely országokba lehet vízum nélkül utazni?
Az új szabályok minden európai uniós tagállamra vonatkoznak, kivéve Nagy-Britanniát és
Írországot, de érvényesek Izlandra, Norvégiára és Svájcra is.
A vízummentes beutazás és tartózkodás 2009. december 19-étől a következő országokra
terjed ki: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország,
Franciaország, Görögország, Hollandia, Izland, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália,
Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.
Miért kivétel Nagy-Britannia és Írország?
Nagy-Britannia és Írország továbbra sem tagjai a schengeni térségnek, így a vízummentes
beutazás és tartózkodás szabályai ezen országokra nem vonatkoznak. A vízumkiadás
feltételeiről e két ország vonatkozásában, kérjük, Nagy-Britannia és Írország vízumkiadó
irodáiban tájékozódjanak.
Érvényesek-e az új szabályok a koszovói illetőségű lakosokra?
Mivel a Szerbia és az Európai Bizottság között létrejött vízumliberalizációs tárgyalások nem
ölelték fel Koszovó területét, ezért az új szabályok nem érvényesek azokra a személyekre,
akik a Szerb Belügyminisztérium Belgrádi Koordinációs Hivatala által kiállított biometrikus
útlevéllel rendelkeznek. Ilyen útlevél birtokában továbbra is szükség lesz érvényes vízumra a
schengeni térségbe történő beutazáshoz.
Honnan tudhatom, hogy az útlevelem biometrikus?
A biometrikus (piros fedőlapú) útleveleket Szerbiában 2008 júliusától állítják ki. Ellenőrizze,
hogy az ön útlevelének fedőlapján megtalálható-e ez a szimbólum:

Amennyiben útlevelén megtalálható a fenti szimbólum, útlevele biometrikus útlevél, és azzal
vízum nélkül tud utazni a felsorolt országokba.
Hogyan kaphatok biometrikus útlevelet, ha még nem rendelkezem vele?
Amennyiben még nincs biometrikus útlevele, az útlevél kiállítására illetékes szerbiai
rendőrségi hivatalnál kell kiváltania, hogy vízum nélkül tudjon utazni a megadott országokba.
Utazhatok-e továbbra is a régi, nem biometrikus útlevelemmel?
Mivel a nem biometrikus útlevelekre („kék útlevelek”) nem vonatkozik a vízummentesség,
így a tulajdonosaik nem tudnak vízum nélkül utazni a schengeni térség országaiba. További
vízuminformációkért kérjük, keressék fel az országuk illetékes hatóságait vagy a schengeni
országok külképviseleteit.
Az új szabályok szerint mennyi ideig tartózkodhatnak a szerbiai utazók a schengeni
térség országaiban?
Az új szabályok szerint a biometrikus szerb útlevéllel rendelkező személyek a schengeni
térség országaiban (Nagy-Britannia és Írország kivételével minden EU-tagállam, valamint a
következő schengeni egyezményt aláíró országok: Svájc, Norvégia és Izland) a belépéstől
számított 6 hónapos (180 napos) időszakon belül maximum 90 napot tartózkodhatnak.
Ez a periódus a térségbe történő első belépéstől számítódik, az említett 180 napos kereten
belül. Például, ha január 1-jén lépett be először valamelyik schengeni országba, a következő 6
hónapos periódus július 1-jétől fog számítódni. Ha sűrűn utazik a schengeni térségbe, az ön
felelőssége, hogy kiszámolja, mennyi napja maradt az adott hathónapos periódusban.
Ez azt jelenti, hogy elmehet több rövidebb utazásra azzal a feltétellel, hogy ezek összes
időtartama nem haladja meg a 90 napot egy hat hónapos perióduson (180 nap) belül.
Az új szabályok szerint élhetek és dolgozhatok-e a schengeni államokban?
Az új szabályok csak az utazásra érvényesek, nem jogosítják fel Szerbia állampolgárait az
említett országokban sem 90 napon túli tartózkodásra, sem munkavállalásra
Kérjük, ügyeljenek a következőkre: ha valaki a megengedett 90 napos tartózkodáson túl
munkavállalás vagy tanulmányok folytatása miatt tovább szeretne tartózkodni, köteles a
célország nagykövetségén vagy konzulátusán az utazás előtt hosszú távú vízumra vagy
tartózkodási engedélyre kérelmet benyújtani. A schengeni országokban a munkavállalási
engedély vagy megfelelő nemzeti tartózkodási engedély nélküli munkavégzés, illetve
tartózkodás törvényellenes.

Vannak-e más egyéb feltételei az említett országokba történő beutazásnak?
A biometrikus útlevéllel rendelkező személyek részére nincs további anyagi vagy
adminisztratív feltétele annak, hogy szabadon utazzanak a schengeni államokba. Ellenben
minden általános, a harmadik országbeli állampolgárok beutazására vonatkozó szabály
továbbra is érvényben van a schengeni térségbe való beutazáskor.
A határon az utastól kérhetik a schengeni térségbe való beutazás és a tervezett tartózkodás
anyagi fedezete meglétének bizonyítását. Az utastól úgyszintén kérhetik, hogy pontosítsa a
tartózkodás helyét (mutassa be a szállásfoglalását, vagy mondja meg a címet, ahol tartózkodni
fog). A schengeni térségbe utazó személyek nem jelenthetnek veszélyt a közrendre, a
közbiztonságra, a közegészségügyre, és nem lehet érvényben beutazási és tartózkodási tilalom
rájuk vonatkozóan. A schengeni térség határrendészeteinek jogukban áll megtagadni a
beutazást, ha ezek a feltételek nem teljesülnek, és a határrendőrök hozzák meg a végső
döntést az országba történő beutazás engedélyezéséről is (a schengeni egyezmény 5. cikke).
Tanácsok az utazóknak
-

-

Megbízható utazási irodákkal utazzanak, az utazási irodákat ellenőrizheti a
következő honlapon: http://www.yuta.rs
Ellenőrizze, szüksége van-e egészségügyi biztosításra, és milyen feltételekkel.
(dokumentum/ kötelező igazolás az Országos Egészségvédelmi Intézettől
http://www.rzzo.sr.gov.yu. Javasoljuk egészségügyi biztosítás megkötését.
Ha gépjárművel utazik a schengeni térség államaiba, rendelkeznie kell nemzetközi
jogosítvánnyal és nemzetközi biztosítással a gépjárműre (zöld kártya). További
információkért, beleértve az EU közlekedési szabályait is, nézze meg a Szerbiai AutóMotor Szövetség honlapját: www.amss.rs.
Ha saját szervezésben utazik, az interneten ellenőrizze a szálloda vagy más szálláshely
nevét, címét, telefonszámát abban a schengeni országban, ahova utazik.
Kérjük, jegyezze fel, hogy a 112 az egységes európai segélyhívószám, minden európai
uniós államra vonatkozik (a rendőrség, mentő vagy tűzoltóság).

Minden további információért látogassa meg a következő honlapot:
http://www.europa.rs vagy lépjen kapcsolatba azon ország nagykövetségével vagy
konzulátusával, amelyikbe utazni szándékozik.

