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Tárgy: A  vízumkiadással kapcsolatos tiltó és korlátozó rendelkezések 
szabályozása.

A  24/1986. (IX. 25.) Korm. sz. rendelet 4. §. (1) bekezdése értelmében 
" nem adható vízum annak a külföldinek, akinek az ország területén való 
tartózkodása az állam érdekeit, a közrendet, a közbiztonságot sérti 
vagy veszélyezteti" . E rendelkezés végrehajtása hatékony, a Magyar 
Népköztársaság politikai, gazdasági és biztonsági érdekeinek megfelelő 
szabályozást tesz szükségessé. Ezért

m e g p a r a n c s o l o m :

I.

Általános rendelkezések

1. Nem adható be- vagy átutazási engedély (vízum) annak a külföldi
nek, aki a 24/1966. {IX. 25.) Korm. sz. rendelet 4. §. (1) bekezdé
sében foglalt tiltó rendelkezés alá esik.

a) A  tiltó rendelkezés alá eső személyekről a-jelen parancsomban 
foglaltak szerint tiltó névjegyzéket (továbbiakban: névjegyzék) 
kell vezetni. (Tiltó névjegyzék vezetésének jogforrása a 3307/
1964. Korm. sz. határozat).
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b) Ellenkező rendelkezés hiányában a névjegyzékben nem szereplő 
külföldi vízumkérelmével kapcsolatban jelen parancsom szerint 
kell eljárni, illetve kérelmét el kell utasítani, ha tilalom alá eső 
kategóriák valamelyikébe tartozik.

2. Jelen parancsom alkalmazása szempontjából a külföldiekkel azo
nos elbírálás alá esnek azok a külföldön élő, illetve jogellenesen 
külföldön tartózkodó személyek is, akik magyar állampolgárságu
kat sem elbocsátás, sem megfosztás útján nem vesztették el.

II.

A  tiltónévjegyzékkel kapcsolatos rendelkezések

3. A  névjegyzék vezetése (a felvétellel és törléssel, kapcsolatos rendel
kezések végrehajtása, a beérkező adatok feldolgozása, a névjegy
zékkel összefüggésben a szervek közti koordináció biztosítása, a 
változtatások átvezetése és más ezzel összefüggő teendők) a BM 
III/II- 7. Osztály (továbbiakban: BM KEOKH) feladata. Az ehhez 
szükséges technikai segítséget a BM III/V. Csoportfőnökség adja 
meg.

4. A  névjegyzékbe folyamatosan fel kell venni az alábbi külföldieket:

a) fasiszta, révansista, militarista és más ellenséges emigráns szer
vezet, illetve egyéb, a Magyar Népköztársasággal vagy más 
szocialista országgal szemben ellenséges tevékenységet folytató 
szervezet vagy csoportosulás tagjait;

b) az SS tagjait, és a Volksbund Magyarországról kitelepített veze
tőit;

c) az állam elleni, a háborús és népellenes, illetve béke és emberi
ség elleni bűntett miatt elítélteket, vagy ilyen bűncselekmény 
elkövetésével  gyanúsíthatókat;

d) akiket a NET magyar állampolgárságuktól megfosztott;

e) akiket bírósági ítélettel vagy hatósági határozattal kiutasítottak;

f) a külföldre kerülés előtt nyilvántartott és a jelenleg is aktív ve
szélyes bűnözőket, valamint útlevéllel elkövetett visszaélés em
bercsempészés, devizagazdálkodás szabályait sértő bűntett, vám-

— 2 —

ÁBTL-4.2.-10-21/26/1967/3



bűntett, vagy más jelentősebb köztörvényi bűntettek miatt ma
gyar bíróság által jogerősen elítélt személyeket;

g) íakik korábbi beutazásuk során az MNK jogszabályait súlyosan 
sértő magatartást tanúsítottak, vagy ellenséges tevékenységet 
folytattak;

h) akik az MNK-ról vagy más szocialista országról ellenséges tar
talmú propagandaanyag'ot készítettek, terjesztettek, illetve el
lenséges nyilatkozatokat tettek; a SZER, Amerika Hangja, 
Deutsche Welle és a BBC magyar szekciójának munkatársai; 
akik ellenséges emigráns lapokban publicisztikai tevékenységet 
folytatnak;

i) azokat a volt magyar arisztokratákat, nagytőkéseket és föld- 
birtokosokat, a volt horthysta erőszakszervek vezetőit, hivatalos 
állományú katona-, rendőr- vagy csendőrtiszteket, akik az MNK- 
val szemben ellenséges tevékenységet folytatnak;

j) azokat az emigrált, illetve disszidált egyházi személyeket, akik 
az MNK-val szemben ellenséges tevékenységet folytatnak;

k) akik az 1963. évi 4. sz. tvr. hatályba lépéséig jogellenesen távoz
tak külföldre és olyan bűncselekmény elkövetésével gyanúsítha
tok, amelyre nem terjed ki a tvr. hatálya;

1) akik a Magyar Népköztársaság fegyveres erőinek vagy testüle- 
teinek hivatásos tagjaiként jogellenesen távoztak külföldre;

m) külföldön tartózkodó olyan magyar állampolgárokat, akiknek 
végleges hazatérés engedélyezését, vagy konzuli útlevél iránti 
kérelmét jogerősen elutasították, illetve konzuli útlevelét meg
vonták;

n) kémgyanús és más olyan személyeket, akiknek ellenséges tevé
kenységéről ellenőrzött adatok vannak, de ismételt beutazásuk 
esetén ellenőrzésük, illetve a büntetőeljárás megindításához 
szükséges bizonyítékok megszerzése várhatóan nagy nehézsé
gekkel járna, vagy az ellenük való eljárás eredménye előre lát
hatóan nem több, mint kiutasítás;

o) akiknek be- vagy átutazása egyéb indokolt állami (operatív stb.) 
érdekből nem kívánatos.
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5. A  névjegyzékbe történő felvételt, valamint a névjegyzékből való 
törlést — az e célra rendszeresített és a BM KEOKH-hoz címzett 
űrlapon — elrendelhetik; a BM II. és III. főcsoportfőnök, a BM 
testületek felügyeletét ellátó miniszterhelyettes, a BM III. főcso
portfőnök helyettesei, a BM HÖR országos parancsnoka, a BM II/I. 
csoportfőnök, a BM III. Fcsfség csoportfőnökei (helyetteseik) és ön
álló osztályvezetői, budapesti, megyei rendőrfőkapitányok.

a) A  rendelkezésre nem jogosult szervek a névjegyzékbe történő 
felvételt (törlést) a BM.III/II. csoportfőnöknél kezdeményezhe
tik.

b) A  24/1966. Korm. sz. rendeletben, a 4/1966. BM sz. rendelet
ben, továbbá a 01/1967. sz. BM utasításban foglalt szabályok 
megsértése esetén, valamint az M NVK 2. Csfség és a KÜM ja
vaslata alapján történő felvétel elrendelése a BM KEOKH veze
tőjének hatáskörébe tartozik.

c) Ha a névjegyzékből való törlést nem a felvételt elrendelő vezető 
kezdeményezi, a törlés — a kezdeményező szerv vezetőjének, 
a BM KEOKH útján előterjesztett javaslata alapján — 
ilyen esetben is a felvétel elrendelőjének hatáskörébe tartozik. 
Véleményeltérés esetén az indokolással ellátott törlési javasla
tot — a BM KEOKH vezetője útján — engedélyezés végett 
a BM II I. főcsoportfőnökhöz (helyetteseihez) kell felterjeszteni. 
A  BM KEOKH vezetője a javaslat felterjesztéséről egyidejűleg 
köteles a felvételt elrendelő vezetőt tájékoztatni.

d) A  BM III. főcsoportfőnök és helyettesei, vagy a névjegyzékbe 
való felvételt elrendelő vezető engedélyezheti, hogy egyes — 
fontos érdekek által indokolt — esetekben a névjegyzékből való 
törlés nélküli vízumkiadásra kerüljön sor.

6. Biztosítani kell, hogy a névjegyzék mindenkor naprakész legyen, 
megf elel je^a^ jogszabály oknak és az adott időszakban fennálló ope
ratív helyzet követelményeinek.

a) A  rendelkezésre jogosult vezetők saját adataik és a más BM 
szerveknél lévő adatok alapos ellenőrzése (priorálás stb.) után, 
a jelen parancsom 4. pontjában felsorolt bármelyik kategóriába 
tartozó személy névjegyzékbe történő felvételét kötelesek el
rendelni;
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b) Amennyiben ia névjegyzékbe felvett személy kompromittáltsága 
operatív nyilvántartás tárgyát képezi, a rendelkező operatív 
szerv köteles kezdeményezni a BM III/2. Osztályon történő nyil
vántartásba vételt;

c) Nem kell a névjegyzékbe felvenni, illetve törölni kell a névjegy
zékből azokat a személyeket, akik tiltó rendelkezés alá eső kate- 
górába tartoznak, de:

— magatartásuk a Magyar Népköztársasággal szemben pozitív, 
! különösen, ha az imperializmus elleni harcban érdemeket

szereztek:

— az M NK politikai, gazdasági, vagy biztonsági érdekei a tila
lom fenntartását nem teszik szükségessé;

/
— beutazásuk engedélyezéséhez operatív vagy más fontos álla

mi érdek fűződik.

7. A  rendelkezésre jogosult vezetők folyamatosan, £e minden év vé
géig legalább egy alkalommal kötelesek a névjegyzékkel kapcsola
tos korábbi rendelkezéseiket felülvizsgálni és a 6. pontban megha
tározott követelményeknek megfelelően a névjegyzék kiigazítása 
(a már indokolatlan, szükségtelen felvételek törlése stb.) iránt intéz
kedni.

8. A  BM KEOKH vezetője a 6. pontban foglalt követelmények bizto
sítására előterjesztési joggal, illetve kötelezettséggel rendelkezik. 
A  névjegyzékbe történő felvételt vagy törlést elrendelő vezető az 
előterjesztésben foglalt javaslat alapján haladéktalanul köteles ren
delkezéseit felülvizsgálni és annak alapján a megfelelő intézkedést 
foganatosítani.

III.

í Egyéb tiltó rendelkezések

9. Nem kaphatnak vízumot azok a névjegyzékben nem szereplő külföl
diek, akik:

a) az NSZK-ban állomásozó megszálló erők és a NATO tagállamok 
fegyveres erőinek vagy rendőri szerveinek tagjai, polgári alkal
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mazottai, valamint hozzátartozóik, akár egyéni, akár csoportos 
beutazási engedélyt kérnek;

b) az 1983. évi 4. sz. tvr. hatályba lépése óta tiltott határátlépés 
útján jogellenesen külföldre távozott, illetve a jogellenesen kül
földön tartózkodó (hazatérést megtagadó) személyek;

c) a magyar hivatalos szervek, hatóságok meghívólevelével vagy 
egyéb engedélyével nem rendelkező kapitalista sajtó- és propa
gandaszervek munkatársai (újságírók, rádió-, TV- filmriporterek 
stb.)-, akik hivatásos tevékenységük folytatása céljából alkarnak 
beutazni.

10. A  9. pontban felsorolt, tilalom alá eső kategóriába tartozó csoport 
vagy személy be- vagy átutazása kivételesen engedélyezhető, ha 
ahhoz fontos állami (operatív stb.) érdek fűződik.

a) Az ilyen vízumkérelmeket a BM KEOKH-nak kell megküldeni. 
A  BM KEOKH vezetője a kérelmeket esetenként az illetékes 
csoportfőnökhöz köteles döntés végett felterjeszteni.

b) Az engedélyezett vízum kiadása iránt a BM KEOKH vezetője 
intézkedjék. Amennyiben a beutazási engedély megadását kül
képviseleti szerv javasolja, a Külügyminisztériumot az ügyinté
zéshez szükséges legrövidebb időn belül a vízumkérelem eluta
sításáról is értesíteni kell.

11. Eljárás egyházi személyek beutazási kérelmének elbírálásánál:
Nem kívánatos egyházi személyek nagyszámú beutazása az ország
ba. Ugyanakkor szükséges figyelembe venni, hogy vannak közöttük 
olyanok, akiknek beengedése politikai, illetve operatív célból hasz
nosítható. E differenciálás alapján a külképviseleteken és a BM 
KEOKH határkirendeltségeken:

a) Vízumot kaphatnak, azok az egyházi személyek, akik az Állami 
Egyházügyi Hivatal, más állami szerv, vagy hivatalos egyházi 
szervek (egyházak külügyi osztályai, egyházi lapok szerkesztő
ségei, püspökök) meghívólevelével rendelkeznek.

b) A  vízumkérelmező személyes meghallgatása után egyéni elbírá
lás alapján vízumot kaphatnak:

— az igazoltan rokonlátogatás céljából beutazni szándékozó 
egyházi személyek {papok és apácák);
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— egyéni turisztikai utazást, vagy ismerősök meglátogatását 
kérelmezők (apácák nem).

c) Nem kaphatnak vízumot:

— a meghívólevéllel nem rendelkező, csoportosan beutazni 
szándékozó egyházi személyek, egyházi jellegű szervezetek 
és segélyszervek vezetői és tagjai (Actio Catholica, Mária 
Kongregáció, Joint); /

— jehovisták, nazarénusok és más szekták prédikátorai.

A  vízumkiadó szervek az egyházi személyeknek általuk kiadott 
vízumokról kötelesek jelenteni a BM KEOKH-nak a beutazó sze
mélyek adatait, egyházi beosztását, hány napra, kinek a meghí
vására, illetve rokon vagy ismerős látogatására utaztak be.

IV.

Vegyes rendelkezések

12. A  BM KEOKH vezetője a névjegyzéket, iaz esetenkénti változtatá
sokat a végrehajtáshoz szükséges „legrövidebb” időn belül köteles 
a vízumkiadó BM KEOKH határkirendeltségek és külképviseleti 
szervek, valamint az M NVK 2. csoportfőnök, a BM III/I., II., III.,
IV. Csoportfőnökség és a BM III/2., 3. Osztály rendelkezésére bo
csátani.

13. A  névjegyzékkel ellátott szervek vezetői felelősek a névjegyzék 
biztonságos őrzéséért, a titkos ügykezelés szabályai szerint történő 
kezeléséért.

14. A  tilalom alá eső kategóriákba tartozó, illetve a tiltó névjegyzékbe 
felvett személyek elutasított vízumkérelmének anyagát a vízum
kiadó szervek havonta, összesítve, az elutasítási indok személyen
kénti megjelölésével ia< BM KEOKH-nak kötelesek megküldeni.

15. A  BM KEOKH vezetője minden félévben terjesszen fel jelentést 
a tiltó névjegyzék állásáról, a tiltó névjegyzékben szereplő szemé
lyek, valamint a tilalom alá eső kategóriákba tartozó személyek 
vagy csoportok beutazási igényeiről.
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16. Jelen parancsom 19S7. október 15-én lép hatályba. A  parancsot — 
a külföldiek be- és kiutazásáról, az ország területén tartózkodásáról 
kiadott jogszabályokkal összefüggésben — az operatív állomány
nyal ismertetni kell.

17. Jelen parancsom kiadásával a 0038/1964. sz. BM parancs hatályát 
veszti.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
í  ' belügyminiszter

Kapják: Miniszterhelyettesek,
BM III. főcsoportfőnök-helyettesek,
BM HŐR országos parancsnoka,
BM III. F csfség csoportfőnökei, csoportfőnök-helyettesei, 
önálló osztályvezetői,
BM II. Fcsfség csoportfőnökei,
BM III/II. Csfség osztályvezetői,
BM budapesti, megyei rendőrfőkapitányok és 
politikai osztályvezetők 

Készült: 115 példányban.
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