
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Aktualizacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, 
o których mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 
w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny 

Schengen)

(2018/C 93/04)

Publikacja kwot referencyjnych wymaganych przy przekraczaniu granic zewnętrznych, o których mowa w art. 6 ust. 4 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu 
zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (1), opiera się na informacjach przekaza
nych Komisji przez państwa członkowskie zgodnie z art. 39 kodeksu granicznego Schengen (tekst jednolity).

Oprócz publikacji w Dzienniku Urzędowym, regularnie aktualizowane informacje dostępne są na stronie internetowej 
Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych.

WĘGRY

Zmiana informacji opublikowanych w Dz.U. C 247 z 13.10.2006.

Zgodnie z art. 25 dekretu ministra sprawiedliwości i porządku publicznego nr 25 z 2007 r. wprowadzającego w życie 
ustawę nr I z 2007 r. w sprawie przyjmowania i pobytu osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania 
się i zamieszkania oraz ustawę nr II z 2007 r. w sprawie przyjmowania i pobytu obywateli państw trzecich kwota 
referencyjna stosowana w odniesieniu do wymaganych środków utrzymania wynosi 10 000 HUF na każdy przypadek 
wjazdu obywateli państw trzecich oraz członków rodzin obywateli EOG lub obywateli Węgier, którzy są obywatelami 
państw trzecich podlegającymi obowiązkowi wizowemu.

Na mocy art. 5 Ustawy o cudzoziemcach (Ustawa XXXIX z 2001 r. w sprawie wjazdu i pobytu cudzoziemców), środki 
utrzymania wymagane dla wjazdu i pobytu można udokumentować poprzez okazanie:

— waluty węgierskiej lub waluty obcej lub bezgotówkowych środków płatniczych (np. czeki, karta kredytowa itp.),

— ważnego pisemnego zaproszenia wydanego przez obywatela węgierskiego, cudzoziemca posiadającego dokument 
pobytowy lub pozwolenie na osiedlenie się lub przez osobę prawną, jeśli osoba zapraszająca cudzoziemca zobowią
zuje się do pokrycia kosztów zakwaterowania, wyżywienia, opieki zdrowotnej i powrotu (repatriacji). Do zaprosze
nia powinno być załączona oficjalna zgoda władz zajmujących się polityką imigracyjną,

— potwierdzenia zarezerwowanego zakwaterowania z wyżywieniem, zapłaconego z góry za pośrednictwem biura 
podróży (voucher),

— jakiegokolwiek innego wiarygodnego dowodu.
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