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BELÜGYMINISZTÉRIUM

10- 21/24/1982.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

24/1982. számú 
U T A S Í T Á S A

a külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló 1982. évi 
19. számú törvényerejű rendelet, valam int a 7/ 1982. (VIII. 26.) 

BM számú rendelet végrehajtásáról

Budapest, 1982. év i december hó 14-én.

A külföldiek m agyarországi tartózkodásáról szóló 1982. évi 19. 
számú törvényerejű rendeletben (a továbbiakban: Tvr.), vala
m int a 7/1982. (VIII. 26.) BM számú rendeletben (a továbbiak
ban: Vhr.) m eghatározott belügyi feladatok végrehajtására ki
adom az alábbi

u t a s í t á s t  :

Hatásköri rendelkezések

1. A járási, a városi, a városi és járási, valam int a budapesti 
kerületi rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti osztálya 
(a továbbiakban: igazgatásrendészeti szerv) jogosult a ta r
tózkodásra jogosító engedély meghosszabbítására, a külföl
di lakcím bejelentésének intézésére, az útiokm ány (a továb
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biakban: útlevél) elvesztésével összefüggő egyes eljárások 
lefolytatására, a külföldiek ellenőrzésével kapcsolatos fel
adatok végrehajtására.

2. A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok igazgatás- 
rendészeti osztálya (a továbbiakban: megyei igazgatásren
dészeti szerv) jogosult -  az utasításban m eghatározott ese
tekben -  vízum és tartózkodásra jogosító engedély kiadá
sára, meghosszabbítására, a tartózkodási engedély vissza
vonására, az útlevél és kiutazási engedély kiadására, a kül
földiekkel kapcsolatos intézkedések alkalmazására.

3. A BM ORFK Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség Külföl
dieket Ellenőrző Osztály (a továbbiakban: KEO) jogosult 
bárm ely vízum és tartózkodásra jogosító engedély kiadá
sára és m eghosszabbítására, valam int a külföldiek m agyar- 
országi tartózkodásával kapcsolatos bárm ely intézkedés fo
ganatosítására.

4. A KEO kizárólagos hatáskörébe tartozik a külföldi letele
pedésének engedélyezése és annak visszavonása, a m ene
dékjog iránti kérelem ben való javaslattétel, a kiutasítás és 
a kiutasítás végrehajtását biztosító őrizetbevétel elrendelé
se, a tiltónévjegyzék kiadása, intézkedés a határfigyelők 
végrehajtására, a külföldiek magyarországi tartózkodásá
val kapcsolatos belügyi feladatok koordinálása.

A külföldiek beutazása

5. A Vhr. 4. § a) pontja alapján hivatalos célú beutazásra v í
zum adható annak a külföldinek, aki az arra  feljogosított 
szerv által kiállított meghívólevéllel rendelkezik. Hivatalos 
vízum adható annak a külföldinek is, aki meghívólevéllel 
nem rendelkezik, de a beutazásának hivatalos célját a kül
képviseleti vagy a meghívó szerv egyéb módon igazolja.

6. Átutazó vízum adható annak a külföldinek, akinek úticél
ja más állam, de a M agyar Népköztársaság (a továbbiak
ban: MNK) területén  kíván keresztül utazni.

7. A Vhr. 6. § alkalmazásában az egyszeri be- vagy átutazás
ra kiadott vízum legfeljebb 3 hónapig, a hivatalos célból
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többszöri be -  vagy átutazásra kiadott vízum egy évig érvé
nyes. A vízumkiadási feladatok ellátására jogosult ha tá r
átkelőhelyeken egyszeri be- vagy átutazásra vízum csak 
azonnali belépésre adható ki. Magáncelból többszöri beu ta
zásra jogosító víz um nem adható.

8. A vízumot az útlevélbe kell bejegyezni. Indokolt esetben 
a vízum más módon is kiadható.

9 .  Csoportos útlevéllel utazó külföldiek részére csak a KEO 
vezetőjének előzetes engedélye alapján adható  vízum.

10. Ha a külföldi vízum kötelezett és a vele utazó  családtagja 
önálló útlevéllel nem rendelkezik, a családtagnak is vízu
mot kell adni. 

11. A Tvr. 3. § (3) bekezdésében m eghatározott felm entésre a 
KEO vezetője jogosult.

12. A KEO tiltónévjegyzéket vezet (a továbbiakban: névjegy
zék) azokról a külföldiekről, valam int nem m agyar ú tle
véllel külföldön élő m agyar állampolgárokról, akiknek a 
beutazása a Tvr. 8. § (1) bekezdése alapján nem kívánatos.

13. A névjegyzékbe fel kell venni azoknak a külföldön élők 
útlevelével ellátott m agyar állampolgároknak az adatait is, 
akik az M NK-ban tartózkodásuk során, vagy külföldön a 
külföldre utazásról és az útlevelekről szóló hatályos 
jogszabályok kizáró vagy korlátozó rendelkezéseibe ü t
köző m agatartást tanúsítottak.

14. Külön névjegyzéket kell vezetni a vízum felvételére nem 
kötelezett nem kívánatos személyekről.

15. A névjegyzék tartalm azza annak az adatait:

a) aki állam elleni, vagy emberiség elleni bűncselekm ényt 
követett el;

b) aki az MNK-val, vagy más szocialista országgal szem
ben ellenséges tevékenységet folytat, vagy ezzel gyanú
sítható, illetve ilyen tevékenységet folytató vagy ezzel 
gyanúsítható szervezet, csoportosulás tagja;
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c) aki a külföldre távozása előtt ny ilván tarto tt veszélyes 
bűnöző volt, illetve külföldön bűnöző életmódot folytat;

d) aki -  az a) alpontban m eghatározottakon kívül -  sú
lyos bűncselekm ényt követett el;

e) aki jogellenesen tartózkodik külföldön, és ezzel az MNK 
érdekeit jelentősen sérti;

f) akit az MNK-ból k iutasítottak;

g) akit a m agyar állampolgárságától megfosztottak.

16. A névjegyzékbe felvehetők annak az adatai is, akinek a 
beutazása operatív érdekből, vagy egyéb indokolt okból 
nem kívánatos.

17. A 14. pont szerinti névjegyzékbe felvett, a 15. a) és d) al
pontban m eghatározott bűncselekm ényt elkövető vagy ez
zel gyanúsítható adatait ,,KEO” jelzéssel kell kiegészíteni.

18. A névjegyzékekbe történő felvétel elrendelésére jogosult:

a) az állam titkár,

b) a m iniszterhelyettesek,

c) a főcsoportfőnök-helyettesek és a BM országos rendőr- 
főkapitány helyettesei,

d) a BM Határőrség országos parancsnoka,
e) a BM ORFK I- III., a BM III/I- IV. csoportfőnökök és 

a csoportfőnökhelyettesek,

f) a BM ORFK I- III., a BM III/I- IV. csoportfőnökségek 
osztályvezetői és a BM III /1. Osztály vezetője,

g) a BM Határőrség Országos Parancsnokság Felderítő Osz
tály vezetője,

h) a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányok és helyette
seik.

19. A KEO vezetője az MNVK/2. Csoportfőnökség, a Külügy
m inisztérium  Konzuli Főosztály és más állami szerv, vala
m int a társadalm i szervek -  kivételesen magánszemély
-  névjegyzékbe történő felvételi javaslatait az illetékes
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belügyi szervekkel tö rtén t egyeztetés u tán  elbírálja és in
dokolt esetben intézkedik a felvétel elrendelésére.

20. A 15. pont rendelkezései nem alkalmazhatók arra  a sze
mélyre, akinek rendszeres beutazásához fontos állami vagy 
operatív érdek fűződik.

21. A névjegyzékekben szereplő személyeknek vízum nem ad
ható, a beléptetés nem engedélyezhető.

22. A 21. pont rendelkezését a következők szerint kell végre
hajtani:

a) a határátkelőhelyen belépésre jelentkező személyt vissza
 kell utasítani és intézkedni kell visszautaztatására;

b) a nemzetközi személyszállító vonattal az országba be
u tazott személyt a BM H atárőrség Forgalom Ellenőrző 
Pontja (a továbbiakban: FEP) kötelezze az ország terü 
letének 24 órán belüli elhagyására;

c) a FEP-nek az a) és b) alpont szerinti intézkedését, vala
m int a névjegyzékben „KEO” jelzéssel szereplő személy 
beutazását haladéktalanul jelenteni kell a BM ORFK
III. Csoportfőnökség Ügyeletének (a továbbiakban: ügye
let);

d) a névjegyzékben „KEO” jelzéssel szereplő személy ki
utaztatásáról a KEO vezetője intézkedik.

23. A felvételt elrendelő vezető:
a) intézkedik a rendelkezésre álló adatok alapján az Egy

séges Gépi Prioráló Rendszerben (a továbbiakban: 
EGPR) történő ellenőrzésre, valam int az operatív szer
vekkel szükséges koordináció u tán a névjegyzékbe való 
felvételre ;

b) kezdeményezi a BM Adatfeldolgozó Csoportfőnökség 
Állambiztonsági Operatív N yilvántartó Osztály N yilván
tartásába történő felvételt, ha a névjegyzékbe felvett 
személy összkörülményei azt indokolják;

c) m inden év január 31-ig a névjegyzékben szereplő szemé
lyekkel kapcsolatos korábbi elrendeléseit felülvizsgálja 
és a névjegyzék pontosítására intézkedik;
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d) ötévenként egyezteti a helyi nyilvántartást a számítógé
pen tárolt névjegyzékekben foglalt adatokkal. Az ehhez 
szükséges listákat a BM Adatfeldolgozó Csoportfőnökség 
Rendszerfejlesztő és Gépi Adatfeldolgozó Osztály (a to
vábbiakban: GAO) biztosítja.

24. A 23. pontban m eghatározott intézkedéseket a KEO veze
tője akkor is kezdeményezheti, ha a felvétel és a törlés nem 
tartozik a hatáskörébe.

25. A felvételt elrendelő vezetőnek intézkednie kell a név
jegyzékből való törlésre, ha a felvétel indokai megszűntek. 
A törlésre akkor is a felvételt elrendelő vezető jogosult, 
ha azt nem ő kezdeményezte.

26. A felvételt, illetve a törlést az e célra rendszeresített szol
gálati jegyen a KEO vezetője ú tján  kell elrendelni.

27. A KEO vezetőjének hatáskörébe tartozik a névjegyzékek 
kiadása, kiegészítése, az ezzel kapcsolatos feladatok koor
dinálása.

28. A BM Adatfeldolgozó és a BM III/V. Csoportfőnökségnek 
évente listát, illetve megfelelő példányszám ban névjegyzé
ket kell készíteni. A GAO a névjegyzékben végzett utóel
lenőrzés adatait a KEO rendelkezésére bocsátja.

29. A KEO vezetője részére -  indokolt esetben -  biztosítani 
kell a névjegyzékekről külön lista készítését is.

30. A 21. pontban m eghatározottakon kívül vízum nem adha
tó és a beléptetése nem engedélyezhető annak a személy
nek, aki:
a) a NATO katonai tömb központi szervei (pl.: Észak-at

lanti Tanács, Katonai Bizottság) hivatásos állom ányá
nak tagja;

b) az MNK állam határát engedély nélkül, vagy meg nem 
engedett módon lépte át, illetve a külföldre utazás és a 
külföldön tartózkodás szabályainak kijátszásával kül
földön m aradt, és a külföldre távozása óta öt év még 
nem telt el.
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31. A 21. és 30. pontban m eghatározott tiltó rendelkezések fel
oldhatók, ha a külföldi utazását politikai, gazdasági vagy 
operatív érdek, illetve emberiességi szempontból m éltá
nyolható ok indokolja. A beutazást az illetékes belügyi 
szervvel egyeztetve a KEO vezetője engedélyezheti.

32. A KEO előzetes engedélye alapján kaphatnak vízumot 
azok a külföldiek, akik:

a) a NATO tagállam ok hadseregeinek tiszti és altiszti ál
lományába tartoznak, kivéve ha átutaznak, vagy ha 
turista  csoporttal kívánnak beutazni és más szocialista 
ország beutazási engedélyével m ár rendelkeznek;

b) beutazását egyéb tiltó rendelkezések szabályozzák (pl.:
izraeli, dél-afrikai, dél-koreai, chilei állampolgárok stb.).

33. A KEO vezetője az illetékes párt-, állami és belügyi szer
vek egyetértésével az állam- vagy a közbiztonság szem
pontjából nem kívánatos külföldiek beutazását egyéb ese
tekben is korlátozhatja, valam int indokolt esetben a ví
zumkiadást hatáskörébe vonhatja, és m eghatározhatja azon 
külföldiek körét, akik részére a vízum kiadást a vízum ki
adó szerv jelenteni köteles.

A külföldiek határ- és géptermi figyelőztetése

34. A külföldi határfigyelőztetését a m ellékletben m eghatáro
zott intézkedések egyszeri vagy többszöri alkalmazására az 
állam- és közbiztonság védelmével kapcsolatos feladatok 
végrehajtásának elősegítése céljából lehet elrendelni.

35. A határfigyelőztetés elrendelhető:

a) egy vagy több határátkelőhelyre,

b) egy vagy több határszakaszra,

c) a központi adatszolgáltatásba bekapcsolt határátkelő- 
helyre,

d) indokolt esetben valam ennyi határátkelőhelyre.
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36. A 18. pontban m eghatározott vezetőkön kívül a határfi
gyelőztetést e lrendelhetik :

a) a BM Belbiztonsági Osztály vezetője;

b) az MNVK/2. csoportfőnök és helyettese;

c) a BM Határőrség Országos Parancsnokság H atárforgal
mi Osztály vezetője;

d) a rendőr-főkapitányságok igazgatásrendészeti osztályai
nak vezetői;

e) a BM ORFK III. Csoportfőnökség ügyeletese;

f) a BM Határőrség Országos Parancsnokság Központi 
Ügyeletének vezetője.

37. A határfigyelőztetés időtartam a 30 nap, amely további 30 
napra meghosszabbítható. 60 napon túl, illetve m eghatáro
zatlan időtartam ra csak kivételesen indokolt esetben a 18.
a)- e) alpontban m eghatározott vezető, valam int a KEO 
vezetője jogosult elrendelni.

38. A külföldi határfigyelőztetése és ennek meghosszabbítása 
az e célra rendszeresített szolgálati jegyen csak a KEO ú t
ján rendelhető el. A KEO-tól kapott adatok alapján a ha
tárfigyelőztetések továbbítását a FEP-ek részére a BM III. 
Főcsoportfőnökség Operatív, Koordináló, Ellenőrző és T it
kársági Osztály szervezetébe tartozó Operatív Hír- és Ak
cióközpont (a továbbiakban: OHK) végzi.

39. Halasztást nem tűrő esetben a 36. pontban m eghatározott 
vezetők a határfigyelőztetést távgépírón vagy szóban is el
rendelhetik, de a szolgálati jegyet a KEO-nak 24 órán be
lül vagy a legközelebbi m unkanapon meg kell küldeni.

40. A FEP a figyelőztetett személy ügyében te tt intézkedést, 
annak eredm ényét haladéktalanul jelenti az OHK-nak. Az 
OHK a FEP intézkedéséről közvetlenül a figyelőztetést el
rendelő szervet tájékoztatja.

41. A m eghatározott időtartam ra elrendelt figyelőztetés visszavonására
 az OHK, a m eghatározatlan időtartam ra elren

delt figyelőztetés m egszüntetésére a KEO vezetője intéz
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kedik. Az egyszeri intézkedést tartalm azó határfigyelőzte
tést annak végrehajtását követően haladéktalanul vissza 
kell vonni.

42. A KEO nyilvántartást vezet azokról a külföldiekről, akik
kel szemben határfigyelőztetést rendeltek el.

43. A vízum kötelezett és a gépi adatfeldolgozásra alkalmas 
adatlappal ellátott külföldiek be- vagy kilépésének, illetve 
magyarországi lakcímének gyors m egállapítása céljából -  
ha a határfigyelőztetése nem indokolt -  gépterm i figyelőz
tetés rendelhető el.

44. Gépterm i figyelőztetést a 36. pontban m eghatározott veze
tők a rendszeresített szolgálati jegyen a KEO ú tján  rende
lik el. A KEO az adatokat távgépírón továbbítja a GAO- 
nak.

45. A gépterm i figyelőztetést m eghatározott ideig, de legfel
jebb egy éves időtartam ra lehet elrendelni. Egy évet meg
haladó m eghosszabbítására a 13. a)- e) alpontban m egha
tározott vezetők intézkedhetnek.

46. A GAO a belépést, a kilépést és a lakcímre vonatkozó ada
tokat 24 órán belül jelenti a KEO-nak. Erről a KEO hala
déktalanul tájékoztatja az elrendelő szervet.

A külföldiek magyarországi tartózkodása

47. A KEO kizárólagos hatáskörébe tartozik a tiltó rendelkezé
sek hatálya alatt álló külföldi tartózkodásának meghosszab
bítása. Állam- és közbiztonsági érdekből -  külön felhatal
mazás alapján -  a Vhr. 8. §-ában m eghatározott tartóz
kodásra jogosító engedélyek m eghosszabbítását kizárólagos 
hatáskörébe vonhatja.

48. A Vhr. 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ideiglenes 
jelleggel tartózkodó külföldi tartózkodásra jogosító enge
délyét a megyei igazgatásrendészeti szerv alkalm anként 
legfeljebb 30 nappal hosszabbíthatja meg.
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Kivételesen indokolt esetben 30 napot meghaladó tartózko
dás is engedélyezhető.

49. Egyezmény alapján tanulm ányt folytató vagy m unkát vég
ző külföldi tartózkodásra jogosító engedélyét a megyei 
igazgatásrendészeti szerv a Vhr. 11. § (1) bekezdés b) pont
ban m eghatározott időn túl is m eghosszabbíthatja, legfel
jebb azonban az egyezményben m eghatározott tanulm ány 
vagy m unkavállalás időtartamáig.

50. Az átutazó vízumban m eghatározott tartózkodás időtarta
ma csak abban az esetben hosszabbítható meg, ha azt be
tegség, baleset vagy más jelentős körülm ény indokolja.

51. A Vhr. 11. § (3) bekezdése alapján nem hosszabbítható meg 
annak az ideiglenesen M agyarországon tartózkodó külföl
dinek a tartózkodásra jogosító engedélye, aki:

a) a vízum vagy a beutazási engedély alapját képező u ta
zás céljával össze nem egyeztethető tevékenységet foly
tat;

b) nem rendelkezik a tartózkodáshoz szükséges anyagi fe
dezettel, vagy azt nem tudja igazolni;

c) nem rendelkezik a minimális valutaellátásról szóló ér
vényben levő m egállapodásban m eghatározott fizetőesz
közzel ;

d) köztartozásának rendezésére nem képes, de a kiutazási 
engedély m egtagadása nem indokolt;

e) a hosszabbításhoz érvényes útlevéllel nem rendelkezik.

52. A tartózkodásra jogosító engedély meghosszabbítása meg
tagadható, ha a külföldi:

a) a Vhr. 10. § (3) bekezdése alkalmazásában további ta r
tózkodásának indokoltságát nem igazolja;

b) a tartózkodásra vonatkozó szabályokat m egsérti;

c) nem ta rtja  tiszteletben, vagy m egsérti az MNK hagyo
m ányait vagy szokásait;

d) tartózkodásával sérti vagy veszélyezteti mások jogos 
érdekét.
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53. A Vhr. 8. § b) pontjában m eghatározott tartózkodási enge
déllyel kell ellátni azt a külföldit, aki:

a) magáncélból ideiglenes jelleggel 1 évet meghaladó ideig 
tartózkodik az MNK területén;

b) az MNK valam elyik tanintézetében tanul, vagy tudo
mányos tevékenységet folytat;

c) m inisztérium, illetve országos hatáskörű szerv m eghívá
sa alapján vagy engedélyével végez m unkát;

d) külképviselet vagy kereskedelmi kirendeltség diplomá
ciai vagy egyéb személyes m entességet nem élvező al
kalm azottja, illetve akkreditálással rendelkező sajtó tu
dósító.

54. A Vhr. 8. § c) pontjában m eghatározott igazolvánnyal (a to
vábbiakban: személyi igazolvány) kell ellátni azt a külföl
dit, aki:

a) letelepedési engedélyt kapott;

b) az a) alpontban m eghatározott engedéllyel rendelkező
14. életévét betöltött gyermeke;

c) menedékjogot kapott.

55. A tartózkodási engedélyt, illetve a személyi igazolványt be 
kell vonni, ha a külföldi:
a) előzetes letartóztatását rendelik el;

b) tartózkodási, illetve letelepedési engedélyét visszavon
ták;

c) véglegesen elhagyja az MNK terü letét;

d) m agyar állampolgárságot szerzett;

e) meghalt.

56. A bevont, illetve bárm ely okból a belügyi szervek birtoká
ba kerü lt tartózkodási engedélyt és személyi igazolványt 
a külföldi lakóhelye szerint illetékes megyei igazgatásren
dészeti szervnek meg kell küldeni.
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57. A külföldi tartózkodása honvédelmi, állambiztonsági vagy 
más fontos állami érdekből területi korlátozás alá eshet. 
Az állandó vagy ideiglenes jellegű korlátozásokat az erre 
vonatkozó külön kiadott rendelkezések szerint kell végre
hajtani.

Az ideiglenes jelleggel Magyarországon tartózkodó külföldiek  
lakcím bejelentése

58. A szocialista országok vízum felvételre nem kötelezett ál
lampolgárai a belépéstől szám ított 30 napig a lakcím beje
lentési kötelezettség alól m entesülnek.

59. A rendőrkapitányságok, a rendőrőrsök az illetékességi te
rületükön lakcím bejelentést teljesítő külföldiek adatait a 
rendőr-főkapitányságnak távgépírón a 61. pont szerinti 
szalagterv előírásainak m egtartásával, naponta a kijelölt 
periódusidőben jelentik.

60. A rendőr-főkapitányok gondoskodnak arról, hogy a ke
reskedelm i szálláshelyek a nem szocialista országok és a 
szocialista országok vízum felvételére kötelezett állampol
gárainak lakcím adatait az alábbiak szerint továbbítsák:

a) a távgépíróval a 61. pontban szereplő szalagterv szerint 
naponta a m eghatározott periódusidőben a területileg 
illetékes rendőr-főkapitánysághoz;

b) a lakcímbejelentő lapokat naponta a területileg illeté
kes rendőrkapitánysághoz, rendőrőrshöz vagy más, táv 
gépíróval rendelkező kereskedelm i szálláshelyhez.

61. A rendőr-főkapitányságok és a KEO távgépíró ú tján  az 
alábbi lakcím adatokat továbbítják a GAO-nak:

a) az adatszolgáltató szerv megjelölését és a lakcím beje
lentés időpontját;

b) a külföldi vízumszámát vagy az adatlap számát;

c) a külföldi vezeték- és utónevét;

d) a szálláshely pontos cím ét (helység, utca, házszám, eme
let, ajtó), vagy a szálláshely megnevezését.
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62. A lakcímbejelentő lapokat a bejelentkezéstől szám ított egy 
évig ott kell megőrizni, ahol az adatokat lyukszalagra rög
zítették. A lakcímbejelentő lapok egy év elteltével selejtez
hetők.

63. A GAO vezetője gondoskodik a szükséges végpont-kódszá
mok biztosításáról, a beérkezett adatok feldolgozásáról és
-  a BM I/2. Osztály vezetőjével egyetértésben -  a perió
dusidők kijelöléséről.

64. A megyei igazgatásrendészeti szerv vezetője -  együttm ű
ködve a rendőr-főkapitányság önálló híradó alosztályának 
vezetőjével -  gondoskodik a kereskedelmi szálláshelyek 
távgépíró állomás kezelőinek kiképzéséről, vizsgáztatásáról, 
a lakcímbejelentéssel kapcsolatos tevékenységük ellenőrzé
séről.

65. A rendőrkapitányok gondoskodnak a külföldiek lakcí
me be- és kijelentésére vonatkozó szabályok m egtartásá
nak rendszeres ellenőrzéséről.

A letelepedés engedélyezése

66. A Vhr. 14. § (2) bekezdésében m eghatározott vízum kérel
m et a külföldi állandó lakóhelye szerinti külképviseleten 
kell benyújtani.

67. A Vhr. 14. § (4) bekezdése alapján a vízum kérelem  a rend
őr-főkapitányságon vagy a KEO-nál is benyújtható, ha a 
külföldi idős, beteg, továbbá, ha azt egyéb személyes kö
rülm ények vagy operatív érdekek indokolják.

68. A Tvr. 7. § (1) bekezdése alkalmazásában családegyesítés
ként kell elbírálni annak a külföldinek a vízum kérelmét, 
aki házastársához, gyermekéhez, örökbefogadott gyerm e
kéhez, szülőjéhez, örökbefogadójához, nagyszülőjéhez, uno
kájához, testvéréhez együttélés céljából kíván az MNK-ban 
letelepedni.

69. A Tvr. 7. § (1) bekezdése alkalmazásában a külföldi meg
élhetése akkor tekinthető biztosítottnak, ha:
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a) m unkával szerzett jövedelméből m agát és a vele együtt 
letelepedő családtagját -  vagy azt a személyt, akinek 
eltartására kötelezett -  e ltartani képes;

b) megfelelő jövedelemmel (nyugdíj, pénzvagyon stb.) 
vagy;

c) eltartásra képes, illetve kötelezett hozzátartozóval ren
delkezik.

70. A Tvr. 7. § (1) bekezdése alkalmazásában a külföldi lakása 
akkor tekinthető biztosítottnak, ha:
a) a befogadó lakása a befogadásra kerülő személyek szá

m ának figyelem bevételével megfelel a lakások elosztá
sáról és a lakásbérletről szóló jogszabályokban rögzített 
elveknek;

b) tulajdonában az MNK-ban lakás céljára alkalmas ingat
lan van.

71. A letelepedés előkészítése céljából kiadott vízummal be
utazó külföldit a megyei igazgatásrendészeti szerv a Vhr.
8. § b) pontjában m eghatározott két évre érvényes tartóz
kodási engedéllyel látja  el.

72. A Vhr. 16. § (1) bekezdése alapján a letelepedés m egtagad
ható, az ilyen célból kiadott engedély visszavonható, ha a 
külföldi:
a) az elbírálás szempontjából lényeges tény vagy körül

mény tekintetében a hatóságot félrevezette vagy meg
tévesztette ;

b) a kérelm ében vállalt kötelezettségének nem te tt eleget;
c) súlyos bűncselekm ényt követett el;
d) a szocialista együttélés szabályait súlyosan m egsértette, 

és a társadalom ba való beilleszkedése nem várható;
e) tartózkodása sérti az MNK érdekeit.

A letelepedettek külföldre utazása

73. A Vhr. 23. § (1) bekezdése alapján a letelepedett külföldre 
utazási engedély iránti kérelm ét az állandó lakóhelye sze
rin t illetékes megyei igazgatásrendészeti szerv bírálja el.
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74. A Vhr. 23. § (2) bekezdésének alkalmazásában a letelepe
dett magáncélú utazása hazájába -  indokolt esetben -  
évente több alkalommal is engedélyezhető.

75. Az M NK-ban menedékjog alapján tartózkodó külföldi ké
relm ére a Vhr. 22. § (1) bekezdésében m eghatározott ú tle
véllel látható el.

A külföldiek magyarországi tartózkodásával kapcsolatos 
intézkedések, a külföldiek ellenőrzése

76. A Tvr. 9. § (1) bekezdésének alkalmazásában kiutasítható 
az a külföldi, aki:

a) olyan bűncselekm ényt követett el, am elyet a Büntető 
Törvénykönyv egy évet meghaladó szabadságvesztéssel 
fenyeget;

b) az MNK-val vagy más szocialista országgal szemben el
lenséges tevékenységet folytat, illetve ilyen tevékenysé
get folytató, vagy terrorista  szervezet tagja;

c) a magyarországi tartózkodás szabályait ism ételten vagy 
súlyosan m egsérti;

d) külföldön bűnöző életmódot folytat, illetve veszélyes bű
nöző, vagy akinek

e) a tartózkodásra jogosító engedélyét visszavonták és az 
MNK terü letét a m eghatározott időn belül önhibájából 
nem hagyta el.

77. A Tvr. 9. § (1) bekezdése alapján államigazgatási eljárás
ban a k iutasítást a KEO vezetője rendeli el. Az államigaz
gatási, valam int a bírósági határozattal elrendelt kiutasí
tást a közbiztonsági szervek bevonásával kell végrehajtani.

78. A kiutasításra javaslatot tehetnek:
a) a BM ORFK I- III. csoportfőnökségek osztályvezetői.
b) a BM III/I- IV. csoportfőnökségek osztályvezetői, és a 

BM III /1. Osztály vezetője,
c) a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányok, helyetteseik.
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79. A kiutasítást elrendelő határozatnak tartalm aznia kell a 
k iutasított:

a) nevét,

b) születési helyét, idejét,

c) anyja nevét,

d) állampolgárságát, valam int

e) a kiutasításra vonatkozó rendelkezést,

f) a kiutasítás indokolását,

g) az MNK területe elhagyásának helyét és idejét,

h) a határozat kihirdetésének idejét,

i) az elrendelő aláírását.

80. A kiutasítást elrendelő határozatot a kiu tasíto tt anyanyel
vén vagy általa m egértett más nyelven kell kihirdetni. A 
kihirdetés u tán  a kiutasíto tt anyanyelvén, vagy az általa 
m egértett más nyelven írásban figyelm eztetni kell a k iu ta
sítás jogkövetkezményeire.

81. A kiutasítást a külföldi útlevelébe be kell jegyezni. Indo
kolt esetben a bejegyzést mellőzni lehet.

82. A Vhr. 12. § (2) bekezdés szerint elrendelt, a kiutasítás 
végrehajtását biztosító őrizetbevételt a KEO vezetőjének 
előzetes engedélye alapján a rendőr-főkapitány közbizton
sági helyettese is végrehajthatja.

83. A kiutasítás végrehajtását biztosító őrizetbevételt határo
zattal kell elrendelni. A határozatnak tartalm aznia kell a 
külföldi adatait, állampolgárságát, az elrendelés jogi alap
já t és indokait, a fogvatartás helyét, valam int az őrizetbe
vétel elrendelésének és lejártának idejét.

84. Ha a külföldit a kiutasítás végrehajtásának biztosítása ér
dekében őrizetbe vették, a k iutasítást kényszerintézkedés
sel (kitoloncolással) kell végrehajtani.

85. A Tvr. 8. § (1) bekezdése alapján m egvonható a külföldi 
tartózkodásra jogosító engedélye akkor is, ha a vele közös
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háztartásban élő, hazánkban tartózkodó hozzátartozóját ki
utasították.

86. A Vhr. 8. § a) és b) pontjában m eghatározott tartózkodásra 
jogosító engedélyek visszavonására a megyei igazgatásren
dészeti szerv vezetője jogosult. A tartózkodásra jogosító 
engedély visszavonását határozattal kell elrendelni és azt 
a külföldi útlevelébe is be kell jegyezni, amely indokolt 
esetben mellőzhető. A határozatra a 79. pontban m eghatá
rozottakat kell alkalmazni.

87. A FEP-ek távgépírón jelentik a KEO-nak annak a kül
földinek kilépését, akit az MNK területéről kiutasítottak, 
vagy tartózkodásra jogosító engedélyét visszavonták.

88. Az MNK területének 24 órán belüli elhagyására kell köte
lezni azt a külföldit -  a 22. b) alpontban m eghatározotta
kon kívül -  aki a további tartózkodáshoz megfelelő anya
gi fedezettel nem rendelkezik.

89. A Vhr. 13. § (2) bekezdésének alkalmazásában a megyei 
igazgatásrendészeti szerv a külföldit időnkénti jelentkezés
re kötelezheti, ha személyes szabadságot korlátozó intéz
kedés, kiutasítás, tartózkodásra jogosító engedély vissza
vonása nem indokolt.

90. A külföldi időnkénti jelentkezésre kötelezésének időtarta
ma a hat hónapot nem haladhatja meg.

91. A 15/1980. (BK 9.) BM számú utasítás 124. pontjában meg
határozott szabálysértések esetén m unkaidőn túl helyszí
ni bírságot a rendőr-főkapitányság, valam int a rendőrkapi
tányság, rendőrőrs ügyeletese is kiszabhat.

92. Ha a külföldi olyan m agatartást tanúsít, amely a külföldi
ek magyarországi tartózkodására vonatkozó rendelkezések 
m egsértéséhez vezethet, a megyei igazgatásrendészeti szerv 
figyelm eztetésben részesítheti.

93. Ha a külföldi tartózkodási helyét egyéb módon megálla
pítani nem lehet:
a) körözését kell elrendelni, am ennyiben a magyarországi 

tartózkodás szabályait súlyosan megszegte;
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b) körözését el lehet rendelni, am ennyiben erre vonatkozó 
megkeresés érkezik, illetve egészségügyi vagy egyéb ér
dekből szükséges.

94. A körözést a megyei igazgatásrendészeti szerv vezetője 
rendeli el.

V egyes rendelkezések

 95. A KEO vezetője a menedékjog iránti kérelem  elbírálására
 vonatkozó javaslatát az illetékes párt-, állami- és belügyi
szervek állásfoglalását figyelembe véve terjeszti fel dön
tésre.

96. A polgári repülésről szóló 1981. évi 8. számú törvényerejű 
rendelet végrehajtására kiadott 17/1981. (VI. 9.) MT szá
mú rendelet 32. § (2) bekezdésében m eghatározott hozzá
járu lást a KEO vezetője adja ki.

97. A 96. pontban m eghatározott hozzájárulás nem adható 
meg, ha:
a) a külföldi légijárm űvel tilto tt határátlépést, embercsem

pészést vagy más bűncselekm ényt követtek el, illetve

b) ellenőrzött adatok alapján megalapozottan valószínűsít
hető, hogy a légijárm űvet ilyen cselekmény elkövetésé
re kívánják felhasználni.

98. A megyei igazgatásrendészeti szervet haladéktalanul érte
síteni kell:
a) a külföldi őrizetbevételéről, előzetes letartóztatásáról 

vagy személyi szabadságának bárm ilyen más korlátozá
sáról;

b) a külföldi súlyos sérüléssel járó közúti, vasúti vagy 
más balesetéről, illetve egyéb rendkívüli eseményről;

c) a külföldi elhalálozásáról;
d) a 4/1980. BM számú utasításban, vagy más jogszabály

ban, belügyi rendelkezésben m eghatározott esetekben.

99. A FEP-ek naponta jelentik a GAO-nak a nem szocialista 
országok állam polgárainak és a szocialista országok vízum-
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felvételre kötelezett állam polgárainak be- és kiutazását, 
 valam int a nem szocialista országok által kiadott rendszám 

mal közlekedő gépjárm űvek be- és kilépését.

100. A GAO a külföldiek be- és kiutazásáról, lakcímadatairól, 
tartózkodási idejének meghosszabbításáról, valam int a nem 
szocialista országok által kiadott rendszámmal közlekedő 
gépjárm űvek be- és kilépéséről számítógépes nyilvántar
tást vezet és az adatokat a KEO, illetve az arra jogosult 
szerv rendelkezésére bocsátja.

101. A KEO és a GAO együttesen nyilvántartást vezet:

a) a Vhr. 8. § b) és c) pontjában m eghatározott engedél
lyel ellátott külföldiekről, valam int ezek külföldre u ta
zásáról ;

b) azokról a külföldiekről, akik a névjegyzékben szerepel
nek, valam int akikkel szemben a 77., 83., 86., 90. és 93. 
pontokban m eghatározott intézkedést rendeltek el, illet
ve akiknek a nyilvántartása egyéb okból indokolt.

102. A BM Határőrség országos parancsnoka és a rendőr-főka
pitányok gondoskodnak a jelentőszolgálat személyi és tech
nikai feltételeiről.

103. A BM I/2. Osztály vezetője biztosítja -  a jóváhagyott te r
veknek megfelelően -  a jelentőszolgálathoz szükséges h ír
adástechnikai eszközöket és koordinálja a belügyi hírháló
zatok felhasználását.

104. Az állam- és közbiztonsági operatív szervek, valam int az 
MNVK/2. Csoportfőnökség a KEO által vezetett nyilván
tartásban, valam int az irattárakban -  a szolgálati előírá
soknak megfelelően -  kutató,- tanulmányozó m unkát vé
gezhetnek.

105. Az igazgatásrendészeti szervek az ügyintézői m unka során 
a rendelkezésre álló eszközökkel segítsék a belügyi szer
vek külföldiekkel kapcsolatos kutató, felderítő m unkáját, 
az általuk m egadott szempontok alapján.

106. A külföldiek m agyarországi tartózkodásával kapcsolatos 
szabályok m egtartását az állam- és közbiztonsági szervek
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kötelesek ellenőrizni és az ellenőrzés, valam int az utasítás
ból adódó feladatok végrehajtása érdekében együttm ű
ködni.

107. A BM országos rendőr-főkapitány, a BM ORFK III. cso
portfőnök, illetve a KEO vezetője jogosult belügyi rendel
kezést és belügyi iránym utatást kiadni az utasításban meg
határozott feladatok szabályozására vagy értelmezésére.

Záró rendelkezések

108. M agyar állampolgárok határfigyelőztetésekor a m elléklet
ben m eghatározott kódtáblázatot kell alkalmazni.

109. A külföldiek m agyarországi tartózkodásáról szóló jogsza
bályokat az é rin te tt állománynak oktatni kell.

110. Ez az utasítás 1983. január 1-én lép hatályba. Egyidejűleg 
a 01/1967.  BM számú utasítás, valam int az azt módosító 
13/1977. B M számú utasítás, a 011/1969. B M számú utasí
tás, a 017/1971. BM számú utasítás, a 04/1973.  BM számú 
utasítás, valam int az azt módosító 19/1978. B M számú u ta
sítás, a 10/1982. BM számú utasítás, a 023/1967.  számú 
belügym iniszter-helyettesi utasítás, a 012/ 1 9 6 8 . s zámú 
belügym iniszter-helyettesi utasítás külföldiekre vonatkozó 
rendelkezései, a 016/1970.  sz. belügym iniszter-helyettesi 
utasítás és a 30/1977.  BM számú paranccsal kiadott H atár
forgalmi Ellenőrzési Szabályzat 33. pont (2) bekezdés ha
tályát veszti.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter

Készült: 780 példányban.
Kapják: elosztó szerint.
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A HATÁRFIGYELŐZTETÉS SORÁN 
ELRENDELHETŐ INTÉZKEDÉSEK 

ÉS KÓDSZÁMAIK

Az intézkedés elrendelésekor m inden esetben a kódszám előtt 
betűjelzést kell alkalmazni annak jelzésére, hogy az intézkedés 
végrehajtása: belépéskor -  „B” - ,  kilépéskor -  „K” - , m ind
két esetben -  "M” -  történjen.

100. Ő rizetbevétel
200. Feltartóztatás és további intézkedés kérése az elrendelőtől
210. Terrorcselekm ények elkövetésével alaposan gyanúsítható 

személyek feltartóztatása
300. Konspirált feltartóztatás
310. Személyi tárgyak és ruházat konspirált á tkutatása vám- 

ellenőrzés fedésével
320. K onspirált fényképezés útlevélből
400. Az ország területére(ről) nem léphet be (ki)
401. Az ország területére nem léphet be*
402. Az ország területére nem léphet be*
410. Tiltónévjegyzékben szereplő átléptethető
500. H atárátlépés jelzése: a gépkocsi adatainak ism ertetésével
510. H atárátlépés jelzése: a gépkocsiban utazók adatai, úticél 

és várható tartózkodási hely megadásával**
520. H atárátlépés jelzése: a személy egyszerű lejelentésével
530. H atárátlépés jelzése: az úticél, várható tartózkodási hely 

és gépkocsi adatainak megadásával**
540. H atárátlépés jelzése: a személlyel együtt utazók adatainak 

jelzése
600. Fokozott vámellenőrzés iránya: kábítószer
610. Fokozott vámellenőrzés iránya: valuta

M e l l é k l e t
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611. Fokozott vámellenőrzés iránya: hamis valuta
620. Fokozott vámellenőrzés iránya: csempészáru
621. Fokozott vámellenőrzés iránya: kistérfogatú csempészáru
630. Fokozott vámellenőrzés iránya: arany
640. Fokozott vámellenőrzés iránya: művészeti tárgyak, értékek
650. Fokozott vámellenőrzés iránya: gépjárm űveknél az ember- 

csempészésre alkalmas rejtekhely  felkutatása
660. Fokozott vámellenőrzés iránya: állam titkot képező iratok, 

tilto tt sajtóterm ékek felkutatása
661. Fokozott vámellenőrzés iránya: kém vagy más államelle

nes bűncselekmények elkövetésére utaló anyagok, eszkö
zök, tárgyak felderítése

670. Fokozott vámellenőrzés iránya: terrorcselekm ények elkö
vetésére alkalmas eszközök (fegyver, lőszer, robbanóanya
gok) felkutatása

680. Fokozott vámellenőrzés iránya: embercsempészésre alkal
mas hamis, illetve ham isított útiokm ányok felkutatása

700. Szigorú vámellenőrzés iránya: kábítószer
710. Szigorú vámellenőrzés iránya: valuta
711. Szigorú vámellenőrzés iránya: hamis valuta
720. Szigorú vámellenőrzés iránya: csempészáru
721. Szigorú vámellenőrzés iránya: kistérfogatú csempészáru
730. Szigorú vámellenőrzés iránya: arany
740. Szigorú vámellenőrzés iránya: művészeti tárgyak, értékek
750. Szigorú vámellenőrzés iránya: embercsempészésre alkal

mas hamis, illetve ham isított útiokm ányok felkutatása
760. Szigorú vámellenőrzés iránya: állam titkot képező iratok, 

tilto tt sajtóterm ékek felkutatása
761. Szigorú vámellenőrzés iránya: kém vagy más államellenes 

bűncselekmények elkövetésére utaló anyagok, eszközök, 
tárgyak felderítése

770. Szigorú vámellenőrzés iránya: terrorcselekm ények elköve
tésére alkalmas eszközök (fegyver, lőszer, robbanóanyag) 
felkutatása
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780. Szigorú vámellenőrzés iránya: egy gépkocsiban ülő szemé
lyek közül az érdekelt személy, illetve személyek kiválasz
tása

800. Vámellenőrzés nélküli átléptetés

Megjegyzés:

A *-gal jelzett intézkedések betűjelzése: „T”, elrendelésére kizárólag a 
KEO jogosult (későbbiekben Tiltónévjegyzékbe kerülő személyek ese
tében).
A **-gal jelzett intézkedés a vízummentes beutazásra jogosult országok 
állampolgárainál nem rendelhető el.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM 
Országos Rendőr-főkapitányság

50- 16/11/1982.

Módosítása 

a 2/1987. BM ORFK igrend. csf. sz. intézkedés
A BM ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

IGAZGATÁSRENDÉSZETI CSOPORTFŐNÖKÉNEK 
11/1982. számú 

I N T É Z K E D É S E

a külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló 1982. évi 
19. számú törvényerejű rendelet, valamint a 7/1982. (VIII. 26.)

BM számú rendelet (a továbbiakban: Vhr.) végrehajtása 
tárgyában kiadott 24/1982. BM számú utasításban meghatározott 

egyes igazgatásrendészeti feladatokról

Budapest, 1982. évi december hó 14-én.

A 24/1982. BM számú utasítás (a továbbiakban: Vhu.) 107. pont
jának megfelelően -  a BM országos rendőr-főkapitány bűn
ügyi, közbiztonsági és közlekedési helyetteseivel egyetértés
ben -  az egyes igazgatásrendészeti feladatok végrehajtására k i
adom az alábbi

i n t é z k e d é s t  :

1. A Vhu. 1. pontja alkalmazásában az útlevél elvesztését, el
lopását vagy megsemmisülését (a továbbiakban: elvesztés) 
bejelentő külföldinek ki kell tölteni az e célra rendszeresí
te tt adatlapot (a továbbiakban: Adatlap).
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2. Az Adatlapot a bejelentő külföldinek, a rendőrnek és ha tol
mács is közreműködött, a tolmácsnak is alá kell írnia.

3. Az Adatlap kitöltése u tán az elvesztést a járási, városi, a 
városi és járási, valam int a budapesti kerületi rendőrkapi
tányságok igazgatásrendészeti osztálya (a továbbiakban: 
igazgatásrendészeti szerv) távbeszélőn haladéktalanul köte
les jelenteni a BM ORFK Igazgatásrendészeti Csoportfőnök
ség Ügyeletének (a továbbiakban: ügyelet).

4. Az ügyelet a 3. pontban m eghatározott jelentés alapján -  
indokolt esetben -  rendeljen el határfigyelőt.

5. Az igazgatásrendészeti szerv az útlevél elvesztését bejelen
tő külföldi részére ideiglenes tartózkodásra jogosító igazo
lást (a továbbiakban: igazolás) ad ki, amely az új útlevél ki
adásáig, de legfeljebb öt napig tartózkodásra is jogosít.

6. Az igazolással kiadott tartózkodási engedélyt a BM ORFK 
Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség Külföldieket Ellenőr
ző Osztály (a továbbiakban: KEO) hosszabbíthatja meg.

7. Az igazgatásrendészeti szerv az elvesztést az Adatlap alap
ján távgépírón is köteles jelenteni.

8. Ha az ellenőrzés során m egállapítást nyert, hogy az elve
szett útlevél felhasználásával tilto tt határátlépést követtek 
el vagy ezt tervezik, és a külföldi alaposan gyanúsítható az
zal, hogy a bűncselekmény elkövetéséhez szándékosan segít
séget nyújto tt, a KEO vezetője haladéktalanul értesítse a 
BM Vizsgálati Osztály vezetőjét a szükséges intézkedések 
m egtétele végett.

9. Az illetékes külképviseleti szervtől kapott új útlevélbe a ki
utazási engedélyt a tartózkodás helye szerint illetékes m e
gyei (budapesti) rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti 
osztálya (a továbbiakban: megyei igazgatásrendészeti szerv) 
adja ki.

10. A 9. pontban m eghatározott szerv a nem szocialista orszá
gok állampolgárai részére a kiutazási engedélyt, vagy ha a 
külföldi a vízumkérő nyom tatvány kiutazólap példányát (a 
továbbiakban: kiutazólap), a rendszeresített adatlap „ki”
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példányát, a különlapon kiadott vízumot vesztette el, annak 
pótlását csak a KEO előzetes engedélye után adhatja ki.

11. Az elveszett külföldi útlevelet megtaláló személyt a m egta
lálás körülm ényeiről meg kell hallgatni és erről jelentést 
kell készíteni. A jelentést a m egtalált útlevéllel együtt a 
megyei igazgatásrendészeti szerv ú tján  a KEO-hoz kell fel
terjeszteni.

12. A Vhr. 8. § b)- c) pontjában m eghatározott, talált engedé
lyeket meg kell küldeni az azt kiadó megyei igazgatásrendé
szeti szervnek.

13. Az igazgatásrendészeti szervnek az A datlapot az irattározási 
szabályzat szerint kell tárolni.

14. A külföldiek elveszett útleveleiről a KEO vezessen nyilván
tartást.

15. A KEO köteles tájékoztatni az érin tett belügyi szerveket az
útlevelekben bekövetkezett változtatásokról.

16. A Vhu. 21. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében a 
KEO a tiltónévjegyzék kiegészítéséig rendelje el a külföldi 
határfigyelőztetését.

17. A Vhu. 43. pontja alapján el kell rendelni annak a külföldi
nek a gépterm i figyelőztetését, akinek a tartózkodásra jogo
sító engedélyét visszavonták.

18. Útlevél bevonása, valam int a m agyar állampolgárságból való 
elbocsátás esetén a külföldi részére az 5. pontban m eghatá
rozott igazolást kell kiadni. Az igazolás az abban m eghatá
rozott ideig tartózkodásra is jogosít.

19. A külföldiek jogszerű magyarországi tartózkodásukat az 
alábbiakkal igazolhatják:
a) a nem szocialista országok és a szocialista országok ví

zum felvételére kötelezett állampolgára érvényes ú tle
véllel és vízummal, továbbá a kiutazólappal;

b) a nem szocialista országok vízum felvételre nem kötele
zett állampolgára érvényes útlevéllel és a rendszeresített 
adatlap „ki” példányával;
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c) a szocialista országok részleges vízummentességi egyez
m ény  hatálya alá tartozó állampolgára érvényes útlevél
lel és a rendszeresített adatlap „ki” példányával;

d) a szocialista országok vízum felvételére nem kötelezett 
állampolgára, ha nem szocialista ország által kiadott 
rendszámú gépjárm űvel utazik (vezet), érvényes útlevél
lel és a rendszeresített adatlap „ki” példányával;

e) a szocialista országok vízum felvételére nem kötelezett 
állampolgára érvényes útlevéllel, 30 napot meghaladó 
tartózkodás esetén ezen kívül a rendszeresített adatlap 
„ki” példányával.

f) az 5. és 18. pontban m eghatározott igazolással;

g) a M agyar Népköztársaságban (a továbbiakban: MNK) 
egy éven túl tartózkodó külföldi a Vhr. 8. § b) pontjában 
m eghatározott tartózkodási engedéllyel;

h) az M NK-ban letelepedett vagy menedékjogot kapott kül
földi a Vhr. 8. § c) pontjában m eghatározott személyi iga
zolvánnyal.

20. Azt a külföldit, aki a személyazonosságát vagy a tartózko
dási jogosultságát igazolni nem tudja, a legközelebbi igaz
gatásrendészeti szervhez kell előállítani.

21. Az MNK-ban ideiglenes jelleggel tartózkodó külföldinek a 
vízumban, illetve az egyezményben m eghatározott tartóz
kodási időn túl a kiutazólapon vagy a rendszeresített adat
lap „ki” példányán vagy az útlevélben kell a tartózkodás 
m eghosszabbítását engedélyezni.

22. A Vhu. 48. pontjának a lka lm azásban  a megyei igazgatásren
dés zeti szerv köteles jelenteni a K EO-nak  a ta rtó z kodásra
jogosító  engedély 30 napot m eghalad ó m eghosszabbításá t.

23. A Vhr. 8. § b) pontjában m eghatározott tartózkodási enge
déllyel rendelkező külföldi lakcím bejelentését a megyei igaz
gatásrendészeti szerv köteles intézni.

24. Az igazgatásrendészeti szerv a lakcím bejelentés igazolása
kor a szállás igénybevételének tényleges időtartam át köte-
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les rávezetni a kiutazólapra vagy a rendszeresített adatlap 
 „ki” példányára.

25. A letelepedés előkészítése céljából benyújto tt vízumkérelem 
elutasítható, ha a kérelmező letelepedésével a család meg
osztottságában lényeges javulás nem következik be.

26 .  A Vhu. 77. pontjának  alkalm azásában a kiutasítás végrehaj
tásáról a K EO vezetője,  illetve a KEO vezetőjének e lőzetes 
tajékoztatása m ellett  a m egyei igazgatásrendészeti szerv ve
zetője gondoskodjon.

27.  A letelepe dés előkésztése céljából kiadott v íz ummal beuta
zó  és tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldivel sz em

bena VHU. 86. pontjába n  m eghatározott intézk edést csak a  
KEO vezetőjének előzetes  e ngedélyével lehet a lkalmazni.

28. A Vhu. 88. pontja alapján alkalm azott intézkedést a külföl
di útlevelébe be kell jegyezni, amely indokolt esetben mel
lőzhető.

29. A Vhu. 92. pontjának alkalmazásában a külföldit meg kell 
hallgatni és arról feljegyzést kell készíteni. A feljegyzésben 
rögzíteni kell a figyelmeztetés tényét. A feljegyzés egy pél
dányát a KEO-nak kell megküldeni.

30. A Vhu. 93. pontjának alkalmazásában a körözés elrendelé
sével egyidőben -  ha indokolt -  a külföldi határfigyelőz
tetésére is intézkedni kell. A körözés elrendelésére és vis
szavonására a hatályos utasítás rendelkezései az irányadók.

31. A körözött külföldit a feltalálás helye szerint illetékes me
gyei igazgatásrendészeti szervhez kell előállítani.

32. Azt a külföldit, akit k iu tasíto ttak  vagy akinek a tartózko
dásra jogosító engedélyét megvonták és az ország terü leté t 
a m eghatározott időn belül nem hagyta el, elő kell állítani 
a megyei igazgatásrendészeti szervhez.

33. A m enedékjogot kapott külföldi személyi igazolványának
különleges bejegyzések rovatába a „MENEDÉKJOGOT KA
POTT A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN” szöveget 
kell bejegyezni.
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34. A rendőri intézkedések során a külföldinél levő lőfegyve
rek (lőszerek) biztonságos szállítására vonatkozó szabályok 
m egtartását, az engedélyező okmányok meglétét, a lőfegy
verre (lőszerre) vonatkozó adatok azonosságát ellenőrizni 
kell.

35. Azt a külföldit:

a) akinél lőfegyver (lőszer) van és az előírt engedéllyel nem 
rendelkezik, vagy a lőfegyver (lőszer) darabszáma és 
egyéb azonosító adatai a kísérő igazolványon levő ada
toktól eltérnek;

b) aki a lőfegyver (lőszer) biztonságos szállítására, tárolásá
ra vonatkozó szabályokat súlyosan megszegi;

c) aki a lőfegyvert (lőszert) arra illetéktelennek külön en
gedély nélkül átadja, vagy meg nem engedett helyen és 
módon használja, elő kell állítani a területileg illetékes 
megyei igazgatásrendészeti szervhez.

36. A 35. pontban m eghatározottakról haladéktalanul értesíteni 
kell a BM ORFK Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség Ren
dészeti Osztályát. A továbbiakban a kapott utasítás szerint 
kell eljárni.

37. A V hu. 98. pontjában  m eghatározo ttakat a megyei iga zgatá
sre ndészeti szerv a KEO-nak haladéktalanul köt e l e s  je lenteni

38. A rendőrkapitányságok, rendőr-főkapitányságok és a KEO 
a tartózkodásra jogosító engedélyek meghosszabbításával 
kapcsolatos adatokat külön szalagterv előírásainak betartá
sával, a kijelölt periódusidőben jelentsék a BM Adatfeldol
gozó Csoportfőnökség Rendszerfejlesztő és Gépi Adatfeldol
gozó Osztályához (a továbbiakban: GAO).

39. A KEO vezetője jogosult felhatalm azni egyes rendőrkapi
tányságokat a külföldi lakcím adatainak közvetlenül a GAO- 
hoz történő továbbítására.

40. A KEO vezetője a 39. pontban  m eghatározott fe lh a ta lm azás  
m egadása előtt köteles m egkérni a GAO vezetőjének egyet
ér tését.
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41. A Vhu. 63. pontjának végrehajtása érdekében a KEO a táv
gépíró állomások részére a GAO által biztosított kódszámot 
csak akkor továbbíthatja, ha a megyei igazgatásrendészeti 
szerv jelentése szerint a személyi és a technikai feltételek 
biztosítottak.

42. Ezt az intézkedést az é rin tett állom ánynak oktatni kell.

43. Ez az intézkedés 1983. január 1-én lép hatályba. Egyidejű
leg a BM országos rendőr-főkapitány igazgatásrendészeti 
helyettesének 17/1979. számú, valam int a 4/1982. számú in
tézkedései hatályukat vesztik.

DR. LEHEL FERENC s. k.,
r. ezredes 

csoportfőnök

ÁBTL- 4.2 - 10 -21/24/1982 /31

-  31 -



F Ü G G E L É K

ÁBTL - 4.2 -1 0 - 21/24/1982 /32



A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
ELNÖKI TANÁCSÁNAK 

1982. évi 19. számú 
TÖRVÉNYEREJŰ RENDELETE

a külföldiek magyarországi tartózkodásáról

1. § (1) E törvényerejű rendelet alkalmazása szempontjából 
külföldi az, aki nem m agyar állampolgár.

(2) A külföldi a M agyar Népköztársaság területén való tar
tózkodása alatt köteles a M agyar Népköztársaság alkotmányos 
rendjét tiszteletben tartani, a jogszabályait m egtartani.

(3) A külföldi az ország területén  való tartózkodása a la tt a 
M agyar Népköztársaság jogszabályaiban m eghatározott jogvéde
lemben részül.

2. § (1) A külföldi a M agyar Népköztársaság területén csak 
tartózkodásra jogosító engedéllyel tartózkodhat.

(2) Tartózkodásra jogosító engedélyek:
a) vízum,
b) tartózkodási engedély,
c) személyi igazolvány letelepedett külföldi részére.

3. § (1) Külföldi csak állampolgárságot (hontalanságot) és 
személyazonosságot igazoló érvényes útiokm ánnyal (a további
akban: útlevél), valam int az illetékes m agyar hatóság által ki
adott érvényes vízummal, a kijelölt határátkelőhelyen lépheti 
át a M agyar Népköztársaság állam határát.

(2) A Magyar Népköztársasággal a vízum mentes utazás tá r
gyában egyezményt kötött államok állampolgárai az állam határt 
vízum nélkül léphetik át, és az ország területén az egyezmény
ben m eghatározott ideig külön engedély nélkül tartózkodhatnak.

(3) A belügym iniszter indokolt esetben a külföldinek fel
m entést adhat az útlevél- és a vízum kötelezettség alól.

4. § (1) A vízum beutazásra, m eghatározott ideig a Magyar 
Népköztársaság területén  tartózkodásra és kiutazásra jogosít.
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(2) A tartózkodási engedély -  a letelepedést kivéve -  egy 
évet meghaladó tartózkodásra adható ki.

(3) A vízumot és a tartózkodási engedélyt a belügyminisz
ter által feljogosított szervek kérelem re adják ki.

5. § A külföldinek a M agyar Népköztársaságban való ta r 
tózkodáshoz megfelelő anyagi fedezettel kell rendelkeznie.

6. § Ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály m ásként 
nem rendelkezik, a külföldi lakcím bejelentésre kötelezett.

7. § (1) Külföldi a M agyar Népköztársaságban családegye
sítési vagy egyéb m éltánylást érdemlő okból letelepedési enge
délyt kaphat, ha a letelepedése összhangban van a M agyar Nép- 
köztársaság állami, társadalm i és gazdasági érdekeivel, a meg
élhetése és a lakása biztosított.

(2) A letelepedés céljából benyújto tt vízum kérelm et 90 na
pon belül kell elbírálni.

8. § (1) Nem adható vízum és tartózkodási engedély, a k i
adott vízum érvényteleníthető, a tartózkodási engedély vissza
vonható, ha a külföldi beutazása vagy tartózkodása sérti vagy 
veszélyezteti a M agyar Népköztársaság állami, társadalm i vagy 
gazdasági érdekeit. E döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.

(2) A letelepedési engedély visszavonható, ha a külföldi ta r
tózkodása sérti vagy veszélyezteti a M agyar Népköztársaság á l
lami, társadalm i vagy gazdasági érdekeit.

(3) A külföldi kiutazásának szabályait a belügym iniszter 
állapítja meg.

(4) Csak az eljáró hatóság engedélyével utazhat ki az a kül
földi, aki ellen büntető vagy szabálysértési eljárás van folya
m atban.

9. § (1) Azt a külföldit, akinek a M agyar Népköztársaság te
rületén tartózkodása az állam vagy a közbiztonság érdekeit sér
ti, ki lehet utasítani.

(2) A határozatban meg kell jelölni az ország elhagyásának 
idejét és helyét.
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(3) Az a külföldi, akinek a kiutasítását elrendelték, a k iu ta
sítás végrehajtásának biztosítása érdekében őrizetbe vehető, ha 
attól lehet tartani, hogy

a) elrejtőzik,

b) a kiutasítás végrehajtását más módon akadályozza.

(4) A kiutasítás végrehajtását biztosító őrizetbevétel 72 órá
ig tarthat, ez kivételesen indokolt esetben további 72 órával 
meghosszabbítható.

(5) A kiutasítás kényszerintézkedéssel is végrehajtható.

(6) A kiutasításról szóló határozat ellen fellebbezésnek nincs 
helye.

10. § (1) Az a külföldi, akinek a tartózkodásra jogosító en
gedélyét visszavonták, köteles 48 órán belül a M agyar Népköz- 
társaság terü leté t elhagyni, és oda egy évig nem térhet vissza.

(2) A kiutasíto tt külföldi egy év után is csak a vízum ki
adására jogosított szerv külön engedélyével u tazhat be a Ma
gyar Népköztársaságba.

11. § E törvényerejű rendeletet alkalmazni kell azokra a 
külföldön élő m agyar állampolgárokra is, akik a beutazásra és 
az ideiglenes tartózkodásra jogosító engedélyt külföldi útlevéllel 
kérelmezik.

12. § E törvényerejű rendelet nem érinti

a) a diplomáciai vagy a nemzetközi jogon alapuló egyéb 
m entességet élvező személyek a M agyar Népköztársaság terü le
tére történő be- és kiutazásának, valam int tartózkodásának sza
bályait, am elyeket a külügym iniszter a belügym iniszterrel 
egyetértésben állapít meg;

b) a M agyar Népköztársaság nemzetközi szerződéseinek és 
az azok alapján kiadott jogszabályoknak a hatályát.

13. § E törvényerejű rendelet végrehajtásának szabályait 
a belügym iniszter a külügym iniszterrel, -  a külföldiek m agyar- 
országi tartózkodásával kapcsolatos díjak tekintetében a pénz
ügym iniszterrel -  egyetértésben állapítja meg.

-  36 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/24/1982 /35



14. § E törvényerejű rendelet 1983. január 1-én lép hatály
ba. Egyidejűleg a külföldiek be- és kiutazásáról, valam int az or
szág területén való tartózkodásáról szóló 24/1986. (IX. 25.) Korm. 
számú rendelet hatályát veszti.

DR. TRAUTMANN REZSŐ s. k., KATONA IMRE s. k.,
a Magyar Népköztársaság a Magyar Népköztársaság

Elnöki Tanácsának Elnöki Tanácsának
helyettes elnöke titkára

ÁBTL - 4.2 -10 - 21/24/1982 /36

-  37 -



A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 
7/1982. (VIII. 26.) BM számú 

R E N D E L E T E
a külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló 1982. évi

19. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról

A külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló 1982. évi
19. számú törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 13. §- 
ában kapott felhatalm azás alapján a külügym iniszterrel, -  az 
eljárással kapcsolatos díjak tekintetében a pénzügym iniszterrel
-  egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

A külföldiek magyarországi tartózkodásával kapcsolatos 
ügyeit a Belügyminisztérium  Külföldieket Ellenőrző Országos 
Központi H ivatala (a továbbiakban: KEOKH), a megyei (buda
pesti) rendőr-főkapitányságok (a továbbiakban: rendőr-főkapi
tányság) és a járási, a városi, a városi és járási, valam int a 
budapesti kerületi rendőrkapitányságok (a továbbiakban: rend
őrkapitányság). továbbá a vízum kiadásra feljogosított szervek 
intézik.

2 . §

A vízumkiadó szervek:

a) a KEOKH,
b) a rendőr-főkapitányság,
c) a Külügym inisztérium  és a külképviseleti szervek,

d) a határőrség, a nemzetközi utasforgalom szám ára meg
nyitott közúti, légi és dunai határátkelőhelyeken.

3. §

A vízum iránti kérelm et az e célra rendszeresített nyom
tatványon, az útlevéllel együtt a vízumkiadó szervhez kell be-
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nyújtani, amelyhez mellékelni kell 2 db 4x4 cm-es arcfényké
pet és a vízum díját vagy a vízumdíj lerovására szolgáló ille
tékbélyeget.

4. §

A vízum hivatalos vagy m agánutazásra adható ki:

a) hivatalos az utazás, ha a külföldi az illetékes magyar 
szerv m eghívására vagy egyetértésével kíván beutazni;

b) m agánjellegű az a) pont alá nem tartozó utazás (turiz
mus, látogatás, üdülés, gyógykezelés, vadászat stb.).

5. §

A vízum kérelm et azonnal vagy 24 órán belül kell elintézni. 
Ha ez nem lehetséges, a döntés határidejét a kérelmezővel kö
zölni kell.

6. §

A vízum egyszeri vagy többszöri beutazásra, illetve á tu ta
zásra adható ki; a vízum az abban m eghatározott érvényességi 
időn belül használható fel. A vízum érvényességi ideje az egy 
évet nem haladhatja meg.

7. §

Az átutazó vízum az állam határon történő belépéstől a ki
lépésig szám ított 48 órai tartózkodásra jogosít.

8. §

A Tvr. 2. §-ának (2) bekezdésében felsorolt tartózkodásra 
jogosító engedélyek:

a) vízum, m eghatározott időre, de legfeljebb 30 napra, amely 
egy évig m eghosszabbítható;

b) tartózkodási engedély egy évet meghaladó tartózkodásra;
c) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvány lete

lepedett külföldi részére.
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A tartózkodás idejének meghosszabbítását a vízumban, il
letve a tartózkodási engedélyben m eghatározott idő lejárta  előtt 
legalább 48 órával kell kérni.

10. §

(1) A tartózkodás idejének meghosszabbítása iránti kérel
m et az érvényes útlevél felm utatásával, írásban kell benyújtani.

(2) A kérelem nek tartalm aznia kell a tartózkodás célját és 
indokait.

(3) Ha az eljáró hatóság szükségesnek tartja , a külföldit fel
h ívhatja a tartózkodása anyagi fedezetének, valam int a felho
zott indokainak az igazolására.

11. §

(1) A tartózkodás idejét m eghosszabbítja:

a) a rendőrkapitányság egy alkalommal, legfeljebb 30 nap
ra;

b) a rendőr-főkapitányság több alkalommal, legfeljebb a be
utazástól szám ított egy évig.

(2) A KEOKH a tartózkodás idejét az (1) bekezdés b) pont
jában m eghatározott időn túl is m eghosszabbíthatja.

(3) A tartózkodás ideje nem hosszabbítható meg, ha a kül
földi életvitele, m agatartása vagy tevékenysége a tartózkodás 
engedélyezett céljával nincs összhangban vagy a tartózkodásának 
anyagi fedezete nem biztosított.

12. §

(1) A kiutasítást írásbeli határozattal kell elrendelni, és azt 
a kiu tasíto tt előtt ki kell hirdetni. A kiutasítás végrehajtásáról a 
KEOKH vezetője gondoskodik.

(2) A kiutasítás végrehajtását biztosító őrizetbe vétel elren
delésére a KEOKH vezetője, az őrizet időtartam ának meghosz-

9 . §
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szabbítására a Belügyminisztérium  országos rendőr-főkapitány 
igazgatásrendészeti helyettese jogosult.

13. §

(1) A külföldi köteles az útlevelének elvesztését, megsem
m isülését a rendőrségnek haladéktalanul bejelenteni.

(2) Ha az állam- és közbiztonság védelme megkívánja, a 
külföldi időnkénti jelentkezésre kötelezhető.

14. §

(1) A letelepedés előkészítése céljából benyújto tt vízumké
relem elbírálására a KEOKH vezetője jogosult.

(2) A vízum kérelm et az e célra rendszeresített kérdőíven, 
az illetékes külképviseleti szervnél kell benyújtani.

(3) A kérelemhez csatolni kell:

a) születési anyakönyvi kivonatot;
b) házassági anyakönyvi kivonatot;
c) iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratot;
d) állampolgársági bizonyítványt;
e) a befogadó m agyar állampolgárnak hatóság előtt te tt el

tartási nyilatkozatát, illetve a külföldi magyarországi lakását és 
m egélhetését igazoló okiratot;

f) a külföldi hazai hatóságának előzetes engedélyét és nyi
latkozatát arról, hogy a kérelmezőt legalább három évig érvé
nyes, visszautazásra is jogosító útlevéllel látja el.

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltak alól a KEOKH vezető
je felm entést adhat.

15. §

(1) Letelepedés iránti kérelm et az a külföldi nyú jthat be, 
aki ebből a célból kapott vízumot, illetve tartózkodási engedélyt, 
és legalább két éve tartózkodik a M agyar Népköztársaságban.
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(2) A letelepedés iránti kérelm et a kérelmező lakóhelye 
szerint illetékes rendőr-főkapitányságnál kell benyújtani.

(3) A letelepedés irán ti kérelem  elbírálására a KEOKH ve
zetője jogosult.

16. §

(1) A letelepedési engedélyt a KEOKH vezetője visszavon
hatja.

(2) A letelepedés iránti kérelem elutasítása, illetve a letele
pedési engedély visszavonása ellen benyújto tt fellebbezést a 
Belügyminisztérium  országos rendőr-főkapitány igazgatásren
dészeti helyettese bírálja el.

1 7 .  §  m ó d .

(1) A külföldi a tartózkodási helye szerint illetékes rendőr- 
kapitányságon vagy rendőrőrsön köteles:

a) a lakcím bejelentést a beutazást, lakásváltoztatást, illetve 
a m agyar állampolgárság kötelékéből történő elbocsátást kö
vető 24 órán belül;

b) a lakcím kijelentést lakásváltoztatáskor 24 órán belül, a 
30 napot meghaladó tartózkodás esetén a távozást megelőzően 
24 órával teljesíteni.

(2) A személyi igazolvánnyal rendelkező letelepedett kül
földi lakcímének be- és kijelentésére a m agyar állampolgárokra 
m egállapított rendelkezések az irányadók.

18.  § mód.

(1) A lakcím be- és kijelentését a külföldiek részére rend
szeresített be-, illetve kijelentőlapon kell teljesíteni.

(2) Magánszállás igénybevétele esetén a szállásadó köteles 
gondoskodni arról, hogy a külföldi a be-, illetve kijelentkezési 
kötelezettségének eleget tegyen. E kötelezettség elm ulasztását a 
szállásadó a rendőrségnek haladéktalanul jelenteni köteles.

(3) A kereskedelm i szálláshelyet igénybe vevő külföldi lak
címét a szállásadó köteles bejelenteni.
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19. §

(1) A szállásadó köteles a szállás igénybevételének tényle
ges időtartam át a bejelentőlapon feltüntetni.

(2) Az a szállásadó, akit erre a KEOKH felhatalm azott, kö
teles -  a szállás igénybevétele tényleges időtartam ának feltün
tetésével -  a külföldi részére a lakcím bejelentést igazolni.

20. §

E rendelet alkalmazásában szállásadó:

a) az a személy, aki a lakásába külföldit befogad,

b) szállodában, turistaházban, üdülőben, panzióban, fizető
vendég-szolgálatnál, campingben stb. a lakcímbejelentés intézé
sével megbízott személy.

21. §

(1) A kórházban ápolt külföldi betegfelvételi jegyzőkönyvé
nek egy példányát -  kivéve a letelepedettet -  a kórház a fel
vételt követő 24 órán belül köteles m egküldeni a területileg ille
tékes rendőr-főkapitányságnak.

(2) Ha az ápolt személy külföldinek vallja magát, de útle
velet, illetve tartózkodási engedélyt nem tud felm utatni, ezt 
azonnal jelenteni kell a rendőr-főkapitányságnak.

2 2 . §

(1) A M agyar Népköztársaságban élő hontalant kérelm ére 
a KEOKH és a rendőr-főkapitányság külföldi utazás céljára sze
mélyazonossági és utazási igazolvánnyal lá tha tja  el.

(2) A személyazonossági és utazási igazolvány a kiállítástól 
szám ított két évig érvényes, kétévenként meghosszabbítható.

(3) A személyazonossági és utazási igazolvány kiutazási en
gedéllyel egyszeri vagy többszöri ki- és visszautazásra jogosít.
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23. §

(1) A letelepedett külföldi a M agyar Népköztársaságból 
csak kiutazási engedéllyel u tazhat ki. A kiutazási engedély iránti 
kérelm et az állandó lakóhely szerinti rendőr-főkapitánysághoz 
kell benyújtani.

(2) A letelepedett külföldre utazásának feltételeire a m a
gyar állampolgárokra vonatkozó rendelkezések az irányadók.

24. § m ó d .

(1) Kiutazási engedéllyel kell ellátni azt a külföldit, aki

a) elveszett, megsemmisült útlevele helyett ú ja t kapott;

három hónapot meghaladó ideig tartózkodott a Magyar 
Népköztársaság területén;

c) tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
d) kiskorú; ha önálló útlevéllel, illetve nem a szüleivel 

vagy nem a felügyeletet gyakorló szülővel utazik. A kiutazási 
kérelemhez mellékelni kell a szülők, illetőleg a felügyeletet gya
korló szülő beleegyező nyilatkozatát is.

(2) A kiutazási engedély végleges kiutazásra vagy ki- és 
visszautazásra jogosít az abban m eghatározott ideig.

25. §

A kiutazási engedély a külfölditől megtagadható, ha:

a) rendőrhatósági felügyelet vagy kitiltás hatálya alatt áll,

b) köztartozása van,
c) a kiutazása más jogos érdeket sért.

26. §

(1) Ha a jogszabály m ásként nem rendelkezik, a külföldiek 
magyarországi tartózkodásával kapcsolatos eljárás díjköteles. 
A lerovandó díj m értékét e rendelet melléklete állapítja meg.
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A díja t -  kivéve a külképviseleti szerveknél és a határátkelő- 
helyeken kiadott vízum díját -  illetékbélyeggel, az eljárás meg
indítására irányuló iraton (kérelmen) kell leróni. Ha az eljá
rás szóbeli kérelem  alapján is lefolytatható, a díj lerovására szol
gáló illetékbélyeget az eljárásban létrejö tt és a hatóságnál m a
radó ira tra  kell felragasztani.

(2) A díjak megfizetése alól a KEOKH vezetője indokolt 
esetben felm entést adhat.

27. §

(1) Ez a rendelet 1983. január 1-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a külföldiek 
be- és kiutazásáról, valam int az ország területén  való tartózko
dásáról szóló 24/1966. (IX. 25.) Korm. számú rendelet végrehaj
tására kiadott 4/1966. (IX. 25.) BM számú rendelet, továbbá az 
ezt módosító 2/1973. (V. 30.) BM számú és az 5/1978. (X. 15.) 
BM számú rendelet hatályát veszti.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter

M elléklet a 7/1982. (VIII. 26.) BM számú rendelethez

A külföldiek m agyarországi tartózkodásával 
kapcsolatos díjak:

1. egyszeri beutazó vízum

a) külképviseleten 300,-  Ft

b) külképviseleten, szervezett tú rista  csoportok
tagjai részére 200,-  Ft

c) határátkelőhelyen 400,-  Ft

2. egyszeri átutazó vízum

a) külképviseleten 300,-  Ft
b) határátkelőhelyen 400,-  Ft
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3. többszöri beutazó vízum

a) külképviseleten 1200,-  Ft

b) határátkelőhelyen 1600,-  Ft

4. többszöri átutazó vízum

a) külképviseleten 1200,-  Ft

b) határátkelőhelyen 1600,-  Ft

5. városnézési engedély 100,-  Ft

6. tartózkodásra jogosító engedély meghosszab
bítása 300,-  Ft

7. az MNK területén  egy éven túli tartózkodásra 
jogosító tartózkodási engedély 200,-  Ft

8. a 7. pont szerinti tartózkodási engedély 
érvényességi idejének meghosszabbítása 150,-  Ft

9. személyi igazolvány 200,-  Ft

10. személyi igazolvány érvényességi idejének 
meghosszabbítása 150,-  Ft

11. személyazonossági és utazási igazolvány 400,-  Ft

12. személyazonossági és utazási igazolvány 
érvényességi idejének meghosszabbítása 200,-  Ft

13. letelepedettek részére

a) egyszeri kiutazási engedély szocialista
országba 50,-  Ft

b) egyszeri kiutazási engedély nem szocialista
országba 600,-  F t

c) többszöri kiutazási engedély szocialista
országba 200,-  F t
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d) többszöri kiutazási engedély nem szocialista
országba 1600, Ft

14. tartózkodási engedéllyel rendelkezők része

a) egyszeri kiutazási engedély 400,-  Ft

b) többszöri kiutazási engedély 1600,-  Ft

15. beadványok díjai

a) letelepedés engedélyezése irán ti kérelem 500,-  Ft

b) fellebbezés 600,-  Ft

c) felülvizsgálati kérelem  700,-  Ft
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