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  Permanência de até 90 dias 

 

 

Turismo 

Cidadãos Brasileiros não necessitam de visto para viagem de caráter turístico à Hungria, 

desde que o prazo da sua permanência não ultrapasse 90 dias, nos termos do acordo de 

539/2001/EC Council Regulation Annex II, que inclui outros países como Andorra, 

Antígua e Barbuda, Argentina, Austrália, Bahamas, Barbados, British Nationals, Brunei 

Darussalam, Canadá, Chile, Costa Rica, Guatemala, Santa Sé, Honduras, Israel, Japão, 

Malásia, Mauricio, México, Mônaco, Nova Zelândia, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 

Salvador, San Marino, Seychelles, Cingapura, Coréia do Sul, São Cristóvão e Nevis, 

Estados Unidos da  América, Uruguai, Venezuela. 

 

Também inclusos no acordo de 539/2001/EC Council Regulations Annex II, alguns 

países são aceitos com tipos diferentes de passaporte. Albânia, Bósnia e Herzegovina, 

Croácia (antiga Iugoslávia e república da Macedônia), Moldova, Montenegro, Sérvia 

somente pessoas que possuam o Passaporte Biométrico. 

Hong Kong - somente pessoas com passaporte administrativo especial da região de Hong 

Kong.  

Macau - Somente pessoas com passaporte administrativo especial da região de Macau. 

Taiwan - A exceção da obrigação de visto aplica-se apenas aos titulares de passaporte 

emitido por Taiwan, que incluem um numero de cartão de identidade. 

 

De acordo com o site do consulado (http://konzuliszolgalat.kormany.hu), Hungria aderiu 

ao espaço Schengen em 21 de Dezembro de 2007. A partir desta data, os vistos de tempo 

e autorização emitidos por um pais membro do Schengen são também validos a Hungria. 

Estes vistos também são validos para todo o espaço Schengen.  

A partir de 19 de Dezembro de 2011, 26 países faziam parte da área de Schengen, sendo 

22 deles membros da União Européia. (Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, 

Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Letônia, Lituânia, 

Luxemburgo, Malta, Holanda, Polônia, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, e 



Suécia).  

Brasileiros e estrangeiros isentos de visto, portando passaporte válido, podem permanecer 

na área do Tratado de Schengen por até 90 dias contados a partir da data de entrada, 

desde que cumpridos os requisitos de entrada nos países e comprovadas as condições 

financeiras para retornar ao país de origem.  

 

Exigências para a entrada de nacionais sem necessidade de visto. 

A isenção de visto não exime seus beneficiários do cumprimento de algumas 

formalidades de entrada na área de Schengen.  

Se solicitado pela policia aeroportuária, o turista deverá comprovar a quantia disponível 

em banco. Os valores e documentos exigidos são: 

ü DKK 500/dia, se você se hospedar em hotel; 

ü DKK 350/dia, se você se hospedar em albergue ou casa particular. 

 

Documentos necessários para entrada na área de Schengen: 

ü Documento de viagem com validade mínima de 180 dias após a saída da área de 

Schengen. 

ü Passagem de ida e volta. 

ü Comprovante de reserve de hospedagem ou carta convite da pessoa de referencia 

que mora na área de Schengen.  

ü Carta ou declaração do empregador ou outro documento que comprove a volta ao 

país de origem/residência; 

ü Seguro saúde com abertura mínima de € 30.000,00.  

Não cumpridos tais requisitos, a entrada na área de Schengen poderá se recusada. Outros 

documentos e informações poderão ser solicitados. 

 

 

Um período maior que 90 dias, não entra no acordo de Schengen.  

Se deseja ficar na Hungria por um período maior que 90 dias, isso seria da competência 

da autoridades Nacionais da Hungria. Países isentos de vistos ( listados na Annex II 

Permanência acima de 90 dias 



539/2001/EC Council Regulation) permite apresentar os pedidos de autorização de 

residência na Hungria, diretamente da Direção Regional do Escritório de Imigração e 

nacionalidade da Hungria. Também tem algumas circunstâncias especiais em que pessoas 

de países de terceiro mundo tem que apresentar, como:  

§ O requerente possa provar razões excepcionais do pedido, como reunificação 

familiar ou tratamento medico.  

§ A razão da estadia seja Pesquisa.  

A partir de 20 de Maio de 2011 candidatos a autorização de residência são obrigados a 

dar impressões digitais. Crianças com menos de 6 anos não e obrigatório.  

 

Requisitos Gerais- DOCUMENTOS 

1. Formulário de candidatura todo preenchido legivelmente e assinado pelo 

candidato da residência.  

2. Passaporte valido por mais de três meses após a data de estadia. 

3. 1 foto de passaporte colorida. 

4. Documentos para justificar a estadia. 

5. Justificativa da autorização de retorno ou continuação da viagem. 

6. Documentos que comprove onde vai ficar. 

7. Documentos certificado a subsistência na Hungria.  

8. Plano de saúde ou meios financeiros iguais.  

 

Dependente da razão da estadia, diferentes documentos são necessários para a permissão 

de estadia na Hungria.  

 

 

No caso da permissão de residência com o propósito de TRABALHO 

REMUNERADO.  
DOCUMENTOS: 

1. Autorização de trabalho. 

2. Contrato de trabalho. 

3. Documento certificando ocupação na Hungria. 



4. Certficado comprovando como a pessoa se manterá até receber o Primeiro salário 

(Carta do Banco, carta de adiantamento de salário da empregador). 

OU 

5. Certificação sobre o caráter da atividade remunerada. 

6. Resolução do tribunal de registro da empresa. 

7. Documento certificando a ocupação na Hungria. 

8. Certificado de aquisição da qualificação necessária para a posição ocupada.  

9. Declaração ou certificado do recebimento adiantado (Salário). 

10. Certificado da quantia de dinheiro disponível para a pessoa na Hungria.  

11. Um balance simplificado do ano anterior (para uma empresa em funcionamento) 

12. Certificado que a firma não tem divida publica (para uma empresa em 

funcionamento) 

13. Se a empresa possui empregados Húngaros: Seus contratos de trabalho.  

14. No caso de uma nova empresa: Um breve plano de negócios.  

 

 

No caso de Permissão de residência para o propósito EDUCACIONAL. 

1. Certificado da Instituição de Ensino da qual fará parte 

2. Documento certificando a ocupação na Hungria (Documento certificando 

acomodação em um albergue de estudantes ou o contrato de arrendamento com a 

duplicação do titulo de propriedade). 

3. Documentos certificando a subsistência na Hungria (extrato da conta bancaria ou 

documento certificando a bolsa de estudos).  

4. Atestado da instituição de ensino que o aplicante está isento do pagamento das 

taxas escolares; ou que já tenha pago as taxas escolares.  

 

No caso de Permissão  de residência para REUNIFICAÇÃO FAMILIAR. 

1. Documento certificando a ocupação na Hungria. 

2. Documento Certificando Subsistência na Hungria. 

3. Certidão de casamento/ Certidão de nascimento (Duplicado) 

4. Copia do passaporte de um parente Húngaro. 



 

No caso de Permissão de residência para VISITA. 

1. Uma carta oficial de convite assinada pela OIN, ou um convite incluindo 

um documento Notarial. 

2. Certificado da Renda Média da pessoa que o convidou. 

3. Duplicação do título de propriedade; e 

4. Uma copia do passaporte, ou um documento de identificação da pessoa 

que o convidou. 

 

         No caso de Permissão de residência para TRATAMENTO MÉDICO. 

1. O nome e o endereço do instituto fornecedor do tratamento. 

2. Um certificado de caráter e o tempo estimado de duração do tratamento. 

3. Certificado da cobertura financeira para o tratamento médico e a estadia 

na Hungria. 

4. Certificado de ocupação na Hungria,  sendo que o aplicante não 

permanece na Instituição médica. 

5. No caso de uma criança menor de idade ou membro familiar precisando de 

ajuda: o certificado de acomodação e subsistência da pessoa que a 

acompanhe. 

 

No caso de permissão de residência para PESQUISA. 

1. Contrato com o Instituto Credenciado 

2. Se o pesquisador não tiver situação financeira suficiente, o pesquisador do 

instituto deverá assumir a obrigação, que no caso de expulsão (no caso de 

o pesquisador ficar além do limite) todos os custos do reembolso será por 

conta do Instituto.  

 

No caso de permissão de residência para TRABALHO VOLUNTÁRIO. 

1. Contrato com a instituição Húngara, organização (Igreja, Livrarias, 

Cidades, etc.) 

 



OBS:  

§ O consulado pode solicitar documentos adicionais. 

§ Os documentos originais deverão ser anexados às aplicações. Se os aplicantes 

quiserem os documentos de volta, a copia dos documentos originais também 

deverão ser anexadas.  

§ O Consulado tem o direito de examinar a autenticidade dos dados 

apresentados e os documentos submetidos. A apresentação de dados falsos 

levará à recusa do visto.  

 

Taxas de Vistos 

Visto de transito Aeroportuário 

Visto Uniforme de  Entrada a Curto Prazo 

60 EUR 

Visto de longa permanência para efeitos de 

trabalhos sazonal 

40 EUR 

 

A taxa de visto é de 35 EUR para aplicantes que são: 

§ Crianças de 6 anos a 12 anos de idade.  

A taxa de visto deverá ser suspensa para aplicantes que pertençam às seguintes 

categorias: 

§ Crianças com  menos de 6 anos de idade. 

§ Alunos de escola, estudantes, pós-graduandos e estudantes acompanhando 

professores que realizarão viagens para fins de estudos ou treinamento 

educacional. 

§ Pesquisadores de países de terceiro mundo viajando com o propósito de pesquisa 

cientifica.  

§ Representantes de empresas sem fins lucrativos com 25 anos ou menos 

participando em seminários, conferências, eventos esportivos, culturais ou 

educacionais organizados por uma empresa sem fins lucrativos.  

§ Famílias membros da EU/EEA Nationals (Área Econômica Européia). 

 

 



Formulários para Vistos 

Os formulários oferecidos para visto podem ser encontrados em 6 línguas diferentes:  

Húngaro, Inglês, Francês, Russo, Árabe, Sérvio.  

São dois tipos de formulários:  

ü “Application for Schengen Visa”, que seria para a estadia de até 90 dias.  

ü “Application for visa authorizing stay longer then 3 months”, que seria a estadia 

para mais de 3 meses.  

Esses dois Formulários podem ser encontrados no site do consulado Húngaro. De 

acordo com o escritório de imigração e Nacional para o processo de avaliação dos 

formulários.  

Os formulários com mais urgência de resposta são: 

§ Formulários de menor de idade e seu acompanhante de guarda legal para 

permissão de residência, se o propósito da viagem for tratamento médico 

para o menor. 

§ Formulários de permissão de residência para pessoas com custódia de um 

menor  chegando desacompanhado, para fazer o acompanhamento do 

menor.  

§ Formulários  de permissão de residência, se a entrada e estadia da pessoa 

for de interesse nacional da Hungria no campo de economia, cultura, 

ciências ou esporte.  

Todos esses tipos de formulários serão analisados imediatamente, em um 

prazo de não mais de 8 dias. 

Outros tipos de formulários urgentes serão analisados em prazo de 15 dias, se 

o propósito da entrada são de países de terceiro mundo. 

§ Estudo 

§ Pesquisa 

§  

Para acessar os formulários e informações dos formulários de visto do consulado 

húngaro são encontrados no web site do consulado.  

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-application-forms 

 



Onde submeter o formulário de visto ? 

Todos os formulários de visto devem ser submetidos na representação do país, como por 

exemplo nos consulados da Hungria no Brasil, ou no pais de destino principal. 

 

Acordo do visto de Waive (Visa Waiver agreements): 

O Brasil possui um acordo, que se chama “Visa Waiver Agreements”. Este tipo de visto é 

para mostrar o tipo de passaporte necessitado para entrar no país, de países constados no 

acordo de Waiver.  

No caso do Brasil, as pessoas que possuírem Passaporte Comum (OP- Ordinary 

Passport), Passaporte Diplomático (D- Diplomatic Passport), Passaporte de Serviço (S- 

Service Passport) estão liberados para a entrada na Hungria.  

Fonte: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-waiver-agreements 

 

Todos os dados do presente comunicado baseiam-se em informações obtidas pelas 

representações diplomáticas no Brasil. Não nos responsabilizamos pela exatidão 

dessas informações. 

Em caso de dúvidas e para maiores informações, entrar em contato com o 

Consulado de sua jurisdição.  

 

Consulados da Hungria no Brasil 
Ø Consulado-Honorário da República da Hungria- Salvador- BA 

Endereço: Rua Prof. Clementino Fraga 33/301- Jardim Apipema 

Cidade: Salvador   Estado: Bahia 

Cep: 40157-030   Telefone: (0xx71) 3261-8559 

Fax: (0xx71) 3261- 8560  E-mail: gezaurmenyi@uol.com.br 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ø Consulado-Honorário da Republica da Hungria- Fortaleza- CE 

Endereço: R. Guilherme Rocha, 172- cj. 102- Centro 

Cidade: Fortaleza   Estado: Ceará 

Cep: 40157-030   Telefone: (0xx71) 3261-8559 

Fax: (0xx71) 3261-8560  E-mail:gezaurmenyi@uol.com.br 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ø Setor Consular da Embaixada- Brasília 

Endereço: SES av. Das nações, Qd. 805, Lote 19 

Cidade: Brasília  Estado: Distrito Federal 

Cep: 70413- 900  Telefone: (0xx61) 3443-0836/ 3443- 0854 

Fax: 3443-3434  E-mail:Consulate.brz@kum.hu 

Site:http://www.mfa.gov.hu/ emb/brasilia 
Jurisdição: AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/ MA/MG/MT/MS/PA/PB/PE/ PI/RJ/RN/RO/RR/SE/TO 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ø Consulado-Honorário da República da Hungria - Belo Horizonte 
Endereço:Rua Tenente Anastácio de Moura, 676 - Santa Efigênia 

Cidade:Belo Horizonte   Estado:Minas Gerais 

Cep:30240-2990   Telefone:(0xx31) 3481-2990  

Fax: (0xx31) 3481-7375   E-mail:agnes@bouquetgami.com.br 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ø Consulado-Honorário da República da Hungria - Curitiba - PR 
Endereço:Rua Bispo Dom José, 2051 - ap.304 

Cidade:Curitiba   Estado: Paraná 

Cep:80440-080   Telefone:(0xx41) 3244-4290  

Fax: (0xx41) 3343-6502   E-mail:lorandferenczy@yahoo.com.br 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ø Consulado-Honorário da República da Hungria - Rio de Janeiro - 

RJ 
Endereço:Av. Senador Vergueiro, 154 - ap. 304 - Flamengo 

Cidade:Rio de Janeiro   Estado:Rio de Janeiro  

Cep:20021-120    Telefone:(0xx21) 2551-4359  

Fax:(0xx21) 2552-7196    E-mail:emhajdu@uol.com.br 

Jurisdição: RJ 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ø Consulado-Honorário da República da Hungria - Porto Alegre - RS 
Endereço:Av. Mostardeiro, 157 Conjunto 402 

Cidade:Porto Alegre   Estado:Rio Grande do Sul 

Cep:90430-001    Telefone:(0xx51)3222-1906    

Fax:(0xx51)3222-1906    E-mail:ruttkay@terra.com.br 

Jurisdição: RS 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ø Escritório Comercial e Consular da Embaixada da Hungria - São 

Paulo - SP 
Endereço:Rua Barão do Triunfo 88, Sala 114 – Campo Belo 

Cidade: São Paulo   Estado: São Paulo 

Telefone:(0xx11) 3736-8162 Fax:(011) 3736-8160  

E-mail:consul02@hungria.org.br 

Site:http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/BR/pt/br_hirek/SaoPaulo_BR.htm 

Fonte:http://consulados.com.br/hungria/ 


