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alá>MfiEIiI JCYMINISZTER 
38/1988. BM 

U T A S Í T Á S A
a külföldre utazásról és az útlevélről szóló

1987. évi 25. törvényerejű rendelet, 
valamint a 3/1987. (XII. 23.) BM rendelet 

végrehajtásáról

Budapest, 1988. december 13-án.

A külföldre utazásról és az útlevélről szóló 1987. évi 25. törvényerejű ren
deletben (a továbbiakban: Tvr.), valamint a 3/1987. (XII. 23.) BM rende
letben  (a továbbiakban: V hr.) m eghatá rozo tt belügyi fe ladatok  
végrehajtására kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A diplomata útlevélre vonatkozó 3089/1970. Korm. határozat 2. 
pontja szerinti jogosultságot a Külügyminisztérium Konzuli Főosz
tálya vezetőjének javaslata alapján a BM Országos Rendőr-főkapi
tányság igazgatásrendészeti csoportfőnöke (a továbbiakban: BM 
ORFK III. csoportfőnök) dönti el.

2. A külkereskedelmi tanácsosok és helyetteseik diplomata, a külke
reskedelmi képviseletek tartós szolgálatra kinevezett és diplomáciai 
ranggal nem rendelkező egyes dolgozói szolgálati útlevélkérelmét a 
BM ORFK III- 1. osztály (a továbbiakban: útlevélosztály) vélemé
nyezi.

3. A Vhr. 3. § (2) bekezdésének alkalmazásában a szolgálati útlevél ki
adásának elrendelésére az útlevélosztály vezetője jogosult.
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4. Amennyiben a 3. pont szerinti szolgálati útlevél kiadását az útlevél
osztály vezetője nem tartja indokoltnak, a kérelmet a BM ORFK
III. csoportfőnökhöz terjessze fel.

5. A szolgálati útlevél és a határátlépési igazolvány iránti kérelemnél 
vizsgálni kell az azokra való jogosultságot, valamint azt is, hogy a 
kérelmet az utazás elrendelésére jogosult szerv vezetője, illetve az 
általa megbízott személy írta-e alá. Jogosultság hiányában a kére
lem nem vehető át.

6. A külföldi székhelyű nemzetközi szervezetek alkalmazottait és 
szakértőit szolgálati útlevéllel kell ellátni akkor is, ha ezekben a 
szervezetekben egyéni munkavállalóként végzik tevékenységüket.

7. A Vhr. 4. § (3) bekezdésének alkalmazásában az útlevélosztály el
lenőrzései során különösen az alábbiakat vegye figyelembe:
a) az útlevél felhasználása az utazás elrendelésének megfelel-e;
b) a Vhr. 23. § (2) bekezdésében foglaltak, illetve a biztonsági kö

vetelmények betartásával történik-e a szolgálati útlevelek őrzé
se;

c) az utazásról és az útlevelekről vezetett nyilvántartások az előírt 
adatokat tartalmazzák-e.

8. A szolgálati útlevelet és a határátlépési igazolványt:

a) be kell vonni a Tvr. 16. § (1) bekezdésének b) és d) pontja alap
ján, ha az útlevelet meghamisították, illetve ha a hatóságnak a 
hivatalos eljárása során tudomására jut, hogy a kérelmező arra 
való jogosultsága időközben -  munkahelyváltozás stb. miatt -  
megszűnt;

b) be lehet vonni a Tvr. 16. § (2) bekezdése alapján a Tvr. 15. § b) 
pontjában megjelölt okok esetén, különösen, ha a kiküldött az 
elrendelő okmányban meghatározott időn túl a küldő szerv en
gedélye nélkül marad külföldön.

9. A Tvr. 7. § (1) bekezdésének alkalmazásában az a)- d) pontokban 
foglaltak együttes feltételek.

10. A Tvr. 7. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában egyenesági 
rokon: a leszármazottak és a felmenők, például: nagyszülő, szülő, 
gyermek, unoka, velük egy tekintet alá esik az örökbefogadott gyer
mek (Ptk. 685. § b) pont).

11. A  Tvr. 7. § (2) bekezdésének alkalmazásában felmentés akkor adha
tó, ha a kérelmező:

a) gondozása, megélhetése, eltartása nem biztosított, és arra köte- 
l ezhező hozzátartozója Magyarországon nincs; vagy
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b) rendelkezik a fogadó ország állampolgárságával, illetve nem 
rendelkezik, de végleges hazatérése előtt legalább 5 évig a foga
dó országban élt; vagy

c) a Tvr. 15. §-ában foglalt rendelkezés hatálya alatt áll, de külföld
re települése családegyesítési érdeket szolgál.

12. A Tvr. 8. § alkalmazásában: az a kérelmező, aki olyan szocialista or
szágba települ, amellyel a Magyar Népköztársaság a kettős állam- 
polgárság rendezéséről egyezményt kötött, csak a külföldön élő 
magyar állampolgár útlevelével látható el abban az esetben is, ha az 
(1) bekezdés b) pont szerint nyilatkozik.

13. A külföldi letelepedési kérelem benyújtásáról az útlevélkérő lapon 
feltüntetett munkahelyet értesíteni kell.

14. A külföldi letelepedés iránti kérelem engedélyezése esetén a kérel
mező birtokában lévő magánútlevelet (határátlépési engedélyt) a 
külföldön élő magyar állampolgár útlevele vagy a kivándorlási enge
dély kiadásakor el kell venni.

15. Az eljáró igazgatásrendészeti szervnek állampolgársági vizsgálatot 
kell kérnie a BM ORFK III- 3. osztálytól, amennyiben a kérelme
ző:
a) 1956 előtt vagy
b) kivándorlási engedéllyel hagyta el az országot, és a rendelkezés

re álló adatok alapján nem állapítható meg kétséget kizáróan az 
állampolgárság fennállása;

c) születésekor egyik szülője olyan ország állampolgára volt, 
amellyel a Magyar Népköztársaság a kettős állampolgárság ren
dezéséről egyezményt kötött, kivéve, ha a kérelemhez állampol
gársági bizonyítványt csatolt;

d) magyar állampolgár által külföldön örökbe fogadott személy, és 
kérelméhez honosítási okmányt nem csatolt;

e) magyar állampolgárságának fennállása kétséget kizáróan nem 
bizonyított.

16. Amennyiben megállapítást nyert, hogy a külföldön élő magyar ál
lampolgár útlevelét, illetve a hazatérés engedélyezését kérelmező 
magyar állampolgársága megszűnt, és visszahonosítási kér, a kére
lem engedélyezhető, ha azt az eljáró igazgatásrendészeti szerv indo
koltnak tartja, és az egyéb jogszabályi feltételek megvannak. Ez 
esetben a visszahonosítás iránti kérelmet javaslattal és az engedé
lyezésről szóló határozattal -  amelyen fel kell tüntetni, hogy az út
levél, illetve a hazatérési engedély csak az állampolgársági eskü 
letétele után adható ki -  együtt fel kell terjeszteni a BM ORFK 
III- 3. osztályára. Erről a külképviselet útján a kérelmezőt értesíte
ni kell.
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17. A Tvr. 10. § (1) bekezdés a)- c) pontjában foglaltak együttes felté
telek.

18. A  Tvr. 10. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásában a hazatérési 
kérelemben tett nyilatkozatot kell elfogadni.

19. A Tvr. 10. § (2) bekezdés alkalmazásában méltányolható körül
ménynek tekinthető, ha a kérelmező hazatérése családegyesítési 
célt szolgál.

20. Amennyiben a hazatérés engedélyezését külföldi hatóság kéri, a ké
relmet az útlevélosztályra előzetes véleményezésre fel kell terjeszte
ni.

21. Abban az esetben, ha a rendelkezésre álló adatok alapján megálla
pítható, hogy a hazatérés engedélyezését kérelmezőt Magyarorszá
gon szabadságvesztés büntetésre ítélték és az még végrehajtható, 
illetve külföldre távozása előtt vagy alatt olyan cselekményt köve
tett el, amely miatt ellene büntetőeljárás indítható, a jogkövetkez
mények vállalásáról szóló nyilatkozatot kell kérni.

22. A Tvr. 10. § (5) bekezdésének alkalmazásában a hazatérési igazol
ványt a külképviselet saját hatáskörben adja ki akkor, ha a ké
relmező személyazonossága és jogszerű külföldön tartózkodása 
megállapítható, minden más esetben az útlevélosztály engedélyével.

23. Az eljáró igazgatásrendészeti szerv köteles a hazatérő birtokában 
lévő külföldi úti okmányt -  a rendőr-főkapitányságon történt je
lentkezésekor -  átvenni, és azt haladéktalanul felterjeszteni a BM 
ORFK III- 2. osztályára, amely köteles azokról nyilvántartást ve
zetni.

24. A lakóhely szerint illetékes rendőr-főkapitányságnak:

a) el kell látnia a hazatértet a személyi igazolvány kiállításához, an
nak kiadását követően kérésére vámügye rendezéséhez és a 
nyugdíj folyósításához szükséges igazolással;

b) értesítenie kell az állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányságot 
arról a hazatértről, aki jogellenesen tartózkodott külföldön.

25. A Vhr. 12. § (2) bekezdésének alkalmazásában a hazatérési kérelem 
külképviseleten történő benyújtása alól -  csak rendkívül indokolt 
esetben -  az útlevélosztály vezetője adhat felmentést.

26. Amennyiben a hazatérési kérelem benyújtásakor a kérelmező ma
gyarországi lakóhelye még nem ismert, a kérelem elbírálására a Bu
dapesti Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészet útlevélosztálya (a 
továbbiakban: BRFK útlevélosztály) az illetékes.

27. A  Tvr. 12. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában, amennyi
ben a büntetési tétel az EGPR adattáraiból kapott válaszból nem ál
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lapítható meg egyértelműen, annak tisztázása érdekében rövid úton 
fel kell venni a kapcsolatot a figyelőztetést elrendelő, illetve az eljá
rást folytató szervvel.

28. Amennyiben a Tvr. 12. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak a 
rendőrkapitányság rendelkezésére álló adatokból nem állapítható
ak meg kétséget kizáróan, akkor a BM Bűnügyi Nyilvántartó Osz
tálytól büntetőlap-másolat kérhető.

29. A Tvr. 12. § (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában a büntetőeljárás 
bármely szakaszában kiadott körözés vagy elfogatóparancs kibocsá
tása egyaránt értendő.

30. A Tvr. 12. § (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában akkor kell 
elutasítani a kérelmet, ha azt állambiztonsági, bűnügyi operatív 
szerv vagy az MNVK/2. Csoportfőnökség (a továbbiakban: operatív 
szerv) kéri, és közli az elutasítás alapját képező tényeket és azt az in
dokolást, amely a kérelmezővel közölhető. Amennyiben a súlyos 
jogsértésről -  amelynek nem feltétele a büntetőjogi felelősség 
megállapítása -  a Külügyminisztérium küld tájékoztatást, a cselek
mény jellegétől függően az illetékes operatív szervvel egyeztetni 
kell, és állásfoglalásuk alapján kell a kérelmet elbírálni.

31. A  Tvr. 12. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásában büntetett 
előéletű az, akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek és nem 
mentesült az ahhoz fűződő jogkövetkezmények alól.

32. A Tvr. 12. § (2) bekezdés c) pontjának alkalmazásában rendőrható
sági kényszerintézkedések: a rendőrhatósági felügyelet, a kitiltás 
vagy mindkettő együttes alkalmazása.

33. A Tvr. 12. § (3) bekezdésének alkalmazásában kivételes esetnek te
kinthető bűntett elkövetőjénél a hozzátartózó betegsége, halála 
vagy más indokolt eset. Vétség miatt büntetett előéletűnek indok 
nélkül megadható a korlátozott területi érvényességű, egyszeri ki
utazási engedély.

34. A Tvr. 13. § (1) bekezdés a) pontja alapján kizárólag az állambiz
tonsági, a 14. § alapján pedig bármely operatív szerv' írásbeli kérésé
re, az általa meghatározott indokolással tagadható meg az útlevél 
kiadása.

35. A Tvr. 13. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a kérelmet 
kedvezően kell elbírálni, ha az eljárást folytató rendőri szerv állás- 
foglalása szerint a külföldre utazás az eljárást nem veszélyezteti.

36. A Tvr. 13. § (1) bekezdés c) pontjában szabályozott eset: amikor az 
elkövetőt nem végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték és a felfüg
gesztett szabadságvesztés próbaideje nem telt le, vagy a szigorított 
javító-nevelőmunkát, illetve a javító-nevelőmunkát nem töltötte le,
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és a végrehajthatóságuk nem szűnt meg. A kérelmet az elkövetett 
cselekményt és az elkövető személyi körülményeit mérlegelve álta
lában kedvezően kell elbírálni.

37. A Tvr. 13. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában az útlevél 
rendkívüli méltánylást érdemlő esetben akkor adható ki, ha azt a hi
vatásos pártfogó írásban javasolja, amelyet az eljáró igazgatásrendé
szeti szervnek kell beszereznie.

38. A  Tvr. 13. § (1) bekezdés e) pontjának alkalmazásában az állammal 
szembeni tartozásnak kell tekinteni különösen a meg nem fizetett 
pénzbüntetést, kártérítést, elkobzás alá eső értéket.

39. A Tvr. 13. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a g) pont első for
dulatában foglaltak kizárólag a végrehajtást elrendelő határozat be
mutatásával annak a kérésére vehetők figyelembe, akinek a 
külföldre utazás az érdekét sérti.

40. A  Tvr. 13. § (1) bekezdés g) pontjának alkalmazásában jelentős é r
tékű vagyoni kötelezettségnek, illetőleg jelentős mértékű adótarto
zásnak kell tekinteni a Btk.-ban az egyes bűncselekményekkel 
összefüggésben meghatározott értékhatárt. (A Büntető Törvény- 
könyv hatályba lépéséről szóló, az 1987. évi III. törvénnyel módosí
tott 1979. évi 5. törvényerejű rendelet 27/A. § a) bekezdése szerint 
200 000 forint.)

41. A  Tvr. 13. § (1) bekezdés h) pontja első fordulatának alkalmazásá
ban annak a kérelmét kell elutasítani, aki a korábbi beutazása alkal
mával olyan cselekményt követett el, amely az állam- és 
közbiztonságot veszélyeztette, vagy az együttélés szabályait súlyo
san sértette, illetve akinek a tartózkodási engedélyét megvonták.

42. A Tvr. 13. § (1) bekezdés i) pontjának alkalmazásában hazatérés 
iránti kérelem esetén el kell tekinteni az öt éves korlátozástól. A 
külföldön élő magyar állampolgár útlevele iránti kérelemnél pedig 
el lehet tekinteni akkor, ha a kérelmező idős, beteg, illetve egyéb 
méltánylást érdemlő esetben.

43. A Tvr. 13. § (2) bekezdésének alkalmazásában a kérelmező vagyoni 
helyzetét is figyelembe véve kell dönteni a külföldre utazás engedé
lyezéséről, illetve megtagadásáról. Ennek tisztázása érdekében meg 
kell keresni az illetékes bíróságot, illetve adóhatóságot.

44. A Tvr. 15. §-ának alkalmazásában a külföldre utazásból való kizárás 
megítélésénél és a kizárás időtartamának meghatározásánál diffe
renciáltan kell eljárni, az elkövetett cselekmény súlyát, valamint az 
alábbiakat kell figyelembe venni:

a) az a) pont alkalmazásában a hatóság félrevezetése és a valótlan 
adatközlés indokával kizárólag a rosszhiszemű vagy szándéko
san megtévesztő elkövetéseket kell szankcionálni;
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b) a b) pont alkalmazásában általában azt kell szankcionálni, aki 
külföldön tartózkodását több mint 30 nappal önkényesen meg
hosszabbította. Útlevelével visszaél az is, akinek külföldre 
utazása nem felel meg a vízummentes utazásokra vonatko
zó egyezményekben meghatározott célnak -  látogatás, turiz
mus - , hanem azt nemkívánatos tevékenység folytatására 
használja fel;

c) a c) pont alkalmazásában az útlevél elvesztése, megsemmisülése 
akkor szankcionálható, ha azt az útlevél birtokosának felróható, 
akár szándékos, akár gondatlan magatartása idézte elő;

d) a d) pont alkalmazására abban az esetben kerülhet sor, ha az 
utazó nem tesz eleget a külföldre utazás anyagi fedezetét megha
tározó külön jogszabályban foglaltaknak, vagyis szándékosan 
vagy ismételten anyagi feltétel hiányában kísérelte meg a kül
földre utazást, illetve ilyen módon szocialista országból nem 
szocialista országba utazott. Ugyancsak e jogszabályi rendelke
zés alapján kell eljárni akkor, ha az utazó kellő anyagi fedezet 
hiányában külföldön olyan méltatlan helyzetbe került, amely a 
Magyar Népköztársaság megítélésére is hátrányos kihatással le
het, illetve ha külföldön önhibájából a magyar külképviseleti 
szerv anyagi támogatására szorult;

e) az e) pont alkalmazására sor kerülhet, ha a vám- vagy devizasza
bályok megsértése a korábbi külföldre utazás során történt, és 
ezért a bíróság jogerős ítéletet hozott. Kizárható továbbá a kül
földre utazásból az is, akit a vám- vagy devizaszabályok megsér
tésén tetten érnek;

f) az f) pont alkalmazására akkor kerülhet sor, ha a kérelmező fele
lősségét külföldi bíróság állapította meg;

g) a g) pont alkalmazásával kizárható a külföldre utazásból az, aki 
magyar állampolgárt külföldön maradásra rábírt, a külföldön 
maradását megszervezte, a külföldre távozáshoz segítséget nyúj
tott.

45. A Tvr. 16. §-ának alkalmazásában az útlevél kizárólag a kiadásra jo
gosult rendőrfőkapitánynak és közbiztonsági helyettesének, a rend
őr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztálya vezetőjének, a 
rendőrkapitánynak, a rendőrkapitányság igazgatásrendészeti szerve 
vezetőjének döntése alapján vonható be. Az útlevélosztály vezetője 
bármilyen úti okmány bevonására jogosult.

46. Amennyiben az igazgatásrendészeti szerv útlevéllel kapcsolatos, il
letve az engedély nélküli külföldi munkavállalás szabálysértéséről 
tudomást szerez, a feljelentést az elkövetéstől számított hat hóna
pon belül az elkövető állandó lakóhelye szerint illetékes rendőrka
pitányságnak küldje meg, a szabálysértési eljárás lefolytatása végett.
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47. A Tvr. 17. § (1) bekezdésének alkalmazásában a rendőr, a határőr a 
hivatalos eljárása során akkor is elveheti az útlevelet, ha a Tvr-ben 
meghatározott kizáró ok még nem áll fenn, de annak bekövetkezé
se alaposan feltehető.

48. A  47. pont szerint elvett útlevelet vissza kell adni, ha a büntetőeljá
rás megindítására harminc napon belül nem kerül sor, amiről az el
járó igazgatásrendészeti szerv köteles meggyőződni.

49. A Vhr. 12. § (1) bekezdésének alkalmazásában minden kérelmező
vel külön útlevélkérő lapot kell kitöltetni, és minden kérelmezőt 
(kiskorút is) önálló útlevéllel kell ellátni.

50. A  14 éven aluli kiskorú útlevélkérő lapját szülőjének (törvényes 
képviselőjének) kell aláírnia.

51. Az ideiglenes személyi igazolvánnyal rendelkezőtől is át kell venni 
az útlevélkérelmet. Amennyiben személyi száma nem ismert, figyel
meztetni kell a hiányos beadvány jogkövetkezményeire, az eljárást 
pedig határozatban fel kell függeszteni.

52. A magánútlevél iránti kérelmet át kell venni és el kell bírálni az ide
iglenes lakóhely szerinti rendőrkapitányságon, ha a kérelmezőnek 
állandó lakóhelye nincs.

53. A Vhr. 12. § alkalmazásában az útlevél iránti kérelmek adatait 
egyeztetni kell a személyi igazolvány - 14 éven aluli kérelmező ese
tén a személyi lap -  adataival, továbbá vizsgálni kell, hogy a fény
kép személyazonosításra alkalmas-e.

54. A Vhr. 13. § (3) bekezdése alapján a családtagok által benyújtott ú t
levélkérő lap adatait és a fényképet is egyeztetni kell a személyi iga
zolvány adataival, illetve a fényképpel, 14 éven aluli kérelmező 
esetén a személyi lappal.

55. A Vhr. 15. § (1) bekezdésének alkalmazásában: ha a szülők az igaz
gatásrendészeti szerv előtt tesznek nyilatkozatot, mindkét szülő sze
mélyes megjelenését meg kell követelni. Ha valamelyik szülő a 
kérelem benyújtásakor az igazgatásrendészeti szerv előtt nem tud 
megjelenni, az ideiglenes tartózkodási helye szerinti rendőrkapi
tányságnál, a külképviseleti szervnél vagy a külföldi közjegyző előtt 
tett hozzájáruló nyilatkozatát is el kell fogadni.

56. A Vhr. 15. § (2) bekezdésének alkalmazásában a kiskorú kérelmé
hez csak a szülői felügyeletet gyakorló szülő (törvényes képviselő) 
hozzájáruló nyilatkozatát kell csatolni.
A szülői felügyeleti jog megszüntetéséről, elvált szülők esetén a 
gyermek elhelyezéséről szóló bírósági határozat számát a nyilatko
zatra rá kell vezetni.
Amennyiben a szülői felügyeleti jog a szülő cselekvőképtelensége 
vagy korlátozott cselekvőképessége, illetve ismeretlen helyen tar
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tózkodása vagy tényleges akadályozása miatt szünetel, ennek igazo
lását kell kérni.
Nincs szükség annak a szülőnek a nyilatkozatára, aki jogellenesen 
tartózkodik külföldön.

57. A kérelmező adatait ellenőrizni kell a magánútlevél, az utazási jo 
gosultság (a továbbiakban: útlevél), a szolgálati útlevél, a határát
lépési igazolvány, illetve az útlevél időbeli érvényességének 
meghosszabbítása iránti kérelem esetén:
a) az útlevélkiadást segítő számítógépes rendszerben (a továbbiak

ban: USER);
b) a BM Számítástechnikai Alkalmazási Központ (a továbbiakban: 

SZAK) határforgalmi adatokat tartalmazó adattárában, 
amennyiben hosszabb időtartamra vonatkozó határforgalmi 
adat megállapítása szükséges.

58. A külföldön élő magyar állampolgár útlevele, valamint a kivándor
lási engedély és a hazatérési igazolvány iránti kérelem esetén el
lenőrizni kell a kérelmező adatait:

a) az USER-ben;

b) az EGPR "A", "C", "D", "G", "N", "R" és "T" jelű adattáraiban;

c) az útlevélosztály karton-nyilvántartásában.

59. A határátlépési engedély, a jogorvoslati eljárás, illetve a külföldön 
elveszett útlevél helyett hazatérési igazolvány iránti kérelem esetén 
a kérelmező adatait az USER-ben kell ellenőrizni.

60. A külföldi letelepedés iránti kérelem esetén a meghívó adatait is el
lenőrizni kell az 58. pontban felsorolt EGPR adattárakban.

61. Az 57- 60. pontban meghatározott kérelmekkel összefüggő, az út
levélkiadást segítő számítógépes rendszerben történő adatjelentési 
és ellenőrzési feladatokat az USER Felhasználói Segédlet tartal
mazza. Ennek szükség szerinti módosításáról az útlevélosztály gon
doskodik.

62. A rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti szervének a külföldre 
települő és a meghívója, valamint a külföldön élő magyar állampol
gár ellenőrzése során szorosan együtt kell működnie a helyi állam
biztonsági szervvel, amely indokolt esetben az 58. és a 60. pontban 
meghatározott EGPR adattárakon kívül más adattárban is végez
zen ellenőrzést.

63. Az eljáró igazgatásrendészeti szerv nyílt rendőri információt szerez
het be, ha az ügyintézés során tisztázásra szoruló körülmény merül 
fel.
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64. A Tvr. 2. § (2) bekezdésének alkalmazásában a magánútlevélbe és a 
külföldön élő magyar állampolgár útlevelébe a területi érvényessé
get gumibélyegző-lenyomattal kell elhelyezni.

65. A szolgálati és a magánútlevél időbeli érvényességének időpontját a 
kérelem benyújtásától, jogorvoslati eljárásban engedélyezett kére
lem, valamint a külföldön élő magyar állampolgár útlevele esetén 
pedig a kiállításától számított öt évben kell meghatározni.

66. Az útlevél időbeli érvényességét általában a lejártát követően vagy 
az azt megelőző egy éven belül kell meghosszabbítani, a hosszabbí
tás iránti kérelem benyújtásától számított öt évre. Megfelelően in
dokolt esetben az egy évnél hosszabb időtartamra érvényes útlevél 
is meghosszabbítható.

67. Amennyiben a kérelmező útlevélkérelmét a belügyminiszter, a 
belügyminisztériumi államtitkár, a belügyminiszter-helyettes, a BM 
O R F K  III. csoportfőnök utasította el, és az új kérelem engedélyezé
se indokolt, de az előző útlevélkérelem elutasításának alapját képe
ző kizáró vagy korlátozó ok továbbra is fennáll, a kérelmet 
javaslattal együtt a BM ORFK III. Csoportfőnökségre kell felter
jeszteni.

68. A külföldre utazásból meghatározott időre kizárás hatálya alatt ál
ló személy újabb útlevélkérelmét általában el kell utasítani. Rend
kívüli méltánylást érdemlő körülmény esetén a jogerős kizáró 
határozatot hozó vagy az azt jóváhagyó szerv dönthet kedvezően.

69. Az útlevélkérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezést az I. fo
kon eljáró igazgatásrendészeti szervnek 8 napon belül -  az előzmé
nyek csatolásával, véleményezésével -  fel kell terjesztenie a II. 
fokú szervhez, kivéve, ha a fellebbezésnek helyt ad.

70. Az eljáró igazgatásrendészeti szervnek -  ha nem áll fenn újabb ki
záró körülmény -
a) hivatalból vissza kell adnia a bevont útlevelét annak, akit a Tvr. 

15. §-ában foglaltak alapján meghatározott időre zárt ki a kül
földre utazásból, és annak időtartama lejárt;

b) a Tvr. 12- 14. §-a alapján bevont útlevelet írásbeli kérelemre 
kell visszaadnia, ha a kérelmező igazolja, hogy a bevonás indo
kául szolgáló kizáró ok megszűnt, vagy arról az igazgatásrendé
szeti szerv hivatalos eljárása során tudomást szerez.

71. Amennyiben a kérelmező kizáró vagy korlátozó rendelkezés hatá
lya alatt áll, és a világ összes országára szóló útlevél iránti kérelmét 
nem engedélyezik, az elutasító határozattal együtt a már meglévő 
útlevelét vissza kell adni akkor, ha abban jóhiszeműen szerzett, é r
vényes utazási engedély van. E rendelkezés akkor alkalmazható, ha 
a kizáró ok a korábbi engedély kiadásakor is fennállt.
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72. A Vhr. 18. § (3) bekezdésében meghatározott időtartam kérelemre 
legfeljebb egy alkalommal hat hónappal hosszabbítható meg. Figye
lembe kell venni azonban az elővízum és a gyámhatósági határozat 
érvényességi idejét, amelyet a hosszabbítás nem haladhat meg. In
dokolt esetnek tekinthető különösen a betegség, a vagyonjogi és a 
külföldi letelepedéssel kapcsolatos egyéb ügyek rendezése.

73. A Vhr. 20. § (2) bekezdésének alkalmazásában a külföldön élő ma
gyar állampolgár útlevelében a tartózkodási engedélyt az illetékes 
rendőrkapitányság a kérelemnek megfelelően, de legfeljebb a be
utazástól számított egy évig hosszabbíthatja meg. Ennél hosszabb 
tartózkodást csak az egy év elteltével benyújtott újabb kérelemre 
engedélyezhet, ugyancsak legfeljebb egy évig. 

74. A tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem elbírálá
sánál figyelembe kell venni, hogy az útlevél időbeli érvényessége -  
a tartózkodásra engedélyezett időtartamon túl -  legalább hat 
hónapra szóljon. Egyidejűleg azt, aki az útlevele érvényességénél 
hosszabb időre szóló tartózkodási engedélyt kér, fel kell szólítani, 
hogy kérje útlevele meghosszabbítását a külképviseleten.

75. A külföldön élő magyar állampolgár útlevelével beutazónak útleve
le időbeli érvényességét utazásképtelensége esetén a BRFK útlevél
osztály is meghosszabbíthatja.

76. A Vhr. 20. § (3) bekezdésének alkalmazásában a rendőrkapitányság 
a továbbtartózkodás anyagi fedezetének, valamint indokainak iga
zolására szólítsa fel a kérelmezőt akkor, ha a magyarországi tartóz
kodása a 180 napot meghaladná. Ennél rövidebb tartózkodás esetén 
pedig csak abban az esetben, ha azt a kérelmező körülményei indo
kolják. Amennyiben a tartózkodás hosszabbításának indoka mun
kavállalás, a magyarországi foglalkoztatásáról szóló igazolást kell 
kérni. Engedélyezés esetén a munkavállalási engedély kiadásához 
szükséges igazolást kell kiadni.

77. A Vhr. 20. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben a tartózko
dási engedély visszavonására a rendőrkapitányság, a Tvr. 12- 13. §, 
valamint a 15. § és a 16. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt kö
rülmények fennállása esetén a BRFK útlevélosztály, mindkét eset
ben pedig az útlevélosztály vezetője is jogosult.

78. A rendőrkapitányságnak a tartózkodási engedély visszavonásáról 
haladéktalanul értesítenie kell a BRFK útlevélosztályát, amely az 
értesítést a kérelmező irattári előzményéhez csatolja.

79. A külföldön élő magyar állampolgár útlevelével beutazók lakcím- 
bejelentéséhez kizárólag az erre a célra rendszeresített bejelentőlap 
fogadható el.
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80. Amennyiben a külföldön élő magyar állampolgár útlevelével ren
delkező a Tvr. 12- 13. §-ába, valamint a 15. § és a 16. § (1) be
kezdésének b) pontjába ütköző magatartást tanúsít, a BRFK 
útlevélosztály az összes körülményt mérlegelve tegyen intézkedést:

a) magyarországi tartózkodás esetén

-  az útlevél bevonására és idegenrendészeti kényszerintézkedés 
alkalmazására, amennyiben a külföldön élő magyar állampol
gár rendelkezik a befogadó ország által kiadott útlevéllel, il
letve

-  ha nem rendelkezik, a tartózkodási engedély megvonására és 
az útlevélnek a külképviselet útján történő bevonására, vala
mint

-  az illetékes külképviselet értesítésére;

b) külföldön tartózkodás esetén az útlevél bevonására a külképvi
selet útján;

c) mindkét esetben -  ha a beutazás a Magyar Népköztársaság ér
dekeit jelentősen veszélyezteti vagy sérti -  a tiltónévjegyzékre 
történő felvételre.

81. Amennyiben az elkövetett cselekmény súlya az útlevél bevonását 
nem indokolja, intézkedjen a tartózkodási engedély meghatározott 
időre történő megvonása iránt a BRFK útlevélosztálya.

82. A  77., a 80. és a 81. pontban foglalt intézkedést határozatban kell 
közölni.

83. Kérelemre a külföldön élő magyar állampolgár útlevelével kell el
látni azt a kiskorút, aki az ilyen útlevéllel beutazó magyarországi 
tartózkodásakor született. A kérelmet a születési anyakönyvi kivo
nat csatolása mellett a BRFK útlevélosztályához kell benyújtani, 
ahhoz más okirat nem szükséges.

84. Az útlevélosztály kezdeményezze a magyar állampolgárságtól való 
megfosztását azoknak a külföldön élőknek, akik súlyosan vétettek 
az állampolgári hűség ellen, vagy akiket súlyos bűncselekmény mi
att magyar vagy külföldi bíróság elítélt.

85. A Vhr. 27. § (1) bekezdés alkalmazásában az útlevél elvesztésének, 
megsemmisülésének és eltűnésének, illetve külföldi hatóság által 
történő elvételének körülményeiről az eljárásra illetékes igazgatás- 
rendészeti szervnek a bejelentőt meg kell hallgatnia, és tisztáznia 
kell, hogy azért terheli-e felelősség, továbbá ki kell töltenie az el
vesztett (megtalált) útlevél bejelentésére rendszeresített "adatla
pot". A vizsgálat során az alábbiak figyelembevételével kell eljárni:
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a) ha az útlevél elvesztése vagy megsemmisülése szándékosan vagy 
gondatlanságból történt, a külföldre utazásból való kizárást kell 
alkalmazni, és szabálysértési eljárás megindítását kell kezdemé
nyezni;

b) amennyiben annak gyanúja felmerül, hogy az elveszett útlevél 
felhasználásával tiltott határátlépést követtek el vagy ezt terve
zik, haladéktalanul értesíteni kell a rendőr-főkapitányság ál
lambiztonsági szervét.

86. A BRFK útlevélosztály vezessen nyilvántartást a külföldön élő ma
gyar állampolgár elvesztett, megsemmisült vagy külföldi hatóság ál
tal bevont útleveléről.

87. Jogellenesen külföldön tartózkodónak kell tekinteni azt,
a) aki a jogszabályban meghatározott vagy az engedélyezett külföl

dön tartózkodási idő lejártáig nem tért haza, vagy
b) aki valamilyen hitelt érdemlő módon kinyilvánítja, hogy külföl

dön kíván maradni.
88. A  87. pont b) pontja tekintetében hitelt érdemlőnek kell elfogadni 

azt, ha a külföldön tartózkodó magyar állampolgár:
a) munkahelyét, itthon élő hozzátartozóját vagy bármely más sze

mélyt írásban vagy szóban értesíti arról, hogy az engedélyezett 
tartózkodási idő lejárta után külföldön kíván maradni és arról az 
eljáró igazgatásrendészeti szerv tudomást szerez;

b) kéri külföldön tartózkodásának meghosszabbítását, a külföldön 
élő magyar állampolgár útlevelét, vagy elbocsátását a magyar ál
lampolgárság kötelékéből és azt nem engedélyezték, de nem tért 
haza.

89. A jogellenesen külföldön tartózkodás kezdetét a jogszabályban 
meghatározott, vagy az azon túl engedélyezett tartózkodási idő le
jártát követő első naptól, illetve attól a naptól kell megállapítani, 
amikor a magyar állampolgár hitelt érdemlő módon kinyilvánítja, 
hogy külföldön kíván maradni.

90. Valamennyi belügyi szervnek értesítenie kell az állampolgár állan
dó lakóhelye szerinti rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti 
szervét, ha jogellenes külföldön maradásról tudomást szerez.

91. A rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti szerve a tudomására 
jutott jogellenes külföldön tartózkodás megállapítása érdekében

a) végezzen ellenőrzést az USER-ben;
b) az állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányság közbiztonsági 

szerve vagy más belügyi szerv útján ellenőrizze a külföldön tar
tózkodás tényét, valamint
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c) vizsgálja a hozzátartozók és más személyek esetleges felelős
ségét;

d) intézkedjen a jogellenesen külföldön tartózkodó személyi iga
zolványának, ha van, katonakönyvének bevonása iránt, ha szük
séges, hallgassa meg a jogellenesen külföldön tartózkodó 
hozzátartozóját.

92. A rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti szerve a jogellenesen 
külföldön tartózkodóval kapcsolatban a rendelkezésre álló adatok 
alapján állapítsa meg a jogellenes külföldön tartózkodás tényét, és 
arról a tartózkodási engedély lejártát követő 30 nap elteltével írás
ban -  az e célra rendszeresített nyomtatványon -  értesítse a jogel
lenesen külföldön tartózkodó:

a) külföldre távozása előtti állandó lakóhelye szerinti tanács igaz
gatási feladatokat ellátó szakigazgatási szervét;

b) közvetlen hozzátartozóját;

c) hadköteles esetében az illetékes hadkiegészítési és területvédel
mi parancsnokságot;

d) nyugdíjasoknál a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot;

e) az állandó lakóhelye szerinti rendőrkapitányság igazgatásren
dészeti szervét, és utasítsa az állandó -  esetleges ideiglenes -  
lakcím megszűnésének a bejelentésére, valamint az 
útlevélnyilvántartó kartonon a jogellenes külföldön tartózkodás 
tényének és időpontjának jelzésére;

f) tájékoztassa a jogellenesen külföldön tartózkodóról az illetékes 
állambiztonsági szervet.

93. A rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti szerve a jogellenesen 
külföldön tartózkodóval kapcsolatban:

a) állítsa ki az adatlapot "A jogellenesen külföldön maradottakról", 
valamint "N" nyilvántartó lapot, és azokat az útlevélosztályhoz 
terjessze fel;

b) jelentőlapon értesítse az USER adattárát a változás átvezetésé
re;

c) tegyen feljelentést az érintett belügyi szervekkel történt egyezte
tés alapján büntetőeljárás megindítására, ha a jogellenes külföl
dön tartózkodás bűncselekménynek minősül;

d) rendeljen el géptermi figyelőztetést az útlevél érvényességi ide
jéig;
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e) a SZAK értesítése alapján tájékoztassa az állandó lakóhely sze
rint illetékes rendőrkapitányságot és a meghallgatásra illetékes 
belügyi szervet arról a személyről, aki útlevele érvényességi ide
jén belül hazatérési engedély nélkül utazik be.

94. A rendőr-főkapitányság értesítse a rendőrkapitányságot arról a sze
mélyről, akiről megállapította, hogy elősegítette magyar állampol
gár jogellenes külföldre távozását, illetőleg külföldön maradását. 
Egyidejűleg állítson ki "N" nyilvántartó lapot és terjessze fel az útle
vélosztálynak.

95. A  rendőrkapitányság a 94. pont szerinti értesítés alapján a körülmé
nyeket mérlegelve az elkövetőt a külföldre utazásból zárja ki, és ha 
van útlevele, azt vonja be.

96. A rendőrkapitányság azzal szemben, aki jogellenesen tartózkodott 
külföldön -  a körülményeket mérlegelve -  tegyen intézkedést a 
külföldre utazásból történő kizárására, valamint a szabálysértési el
járás lefolytatására. A kizárás időtartamáról szóló határozatot az 
érintettnek meg kell küldeni.

97. A rendőrség nyomozó hatósága közvetlenül a gyanúsítottkénti ki
hallgatás előtt köteles ellenőrizni a bűncselekmény elkövetésével 
alaposan gyanúsítható személy adatait az USER-ben, és ha megálla
pítja, hogy az útlevéllel rendelkezik, és az elkövetett cselekmény há
rom évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetéssel fenyegetett: a 
büntetőeljárás megindításával egyidejűleg

a) vegye el az útlevelet;

b) haladéktalanul intézkedjen a kiutazásra vonatkozó határfigye- 
lőztetés elrendelésére, ha az útlevél elvételére nincs lehetősége;

c) értesítse a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság igazga
tásrendészeti szervét -  határterületi lakosok esetén az illetékes 
határőr felderítő szervet is -  a büntetőeljárás megindításáról;

d) szüntesse meg a határfigyelőztetést az útlevél bevonását köve
tően.

98. Az eljáró igazgatásrendészeti szerv a 97. pont c) alpont szerinti ér
tesítés alapján köteles az útlevelet bevonni, illetve a folyamatban lé
vő útlevélkérelmet elutasítani.

99. A 97. és a 98. pont szerinti intézkedés -  a Tvr. 13. § (1) bekezdés b) 
pontjára figyelemmel -  akkor is megtehető, ha olyan bűncselek
mény miatt van folyamatban büntetőeljárás, amelyre a törvény há
rom évi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést rendel, és az 
intézkedést a nyomozás eredményessége, az elkövetett bűncselek
ményjellege és az elkövető személye indokolja.
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100. Amennyiben a büntetőeljárás során az útlevelet nem vonták be, és 
az elkövetőt a bíróság végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, az 
igazgatásrendészeti szerv az erről szóló értesítés alapján köteles in
tézkedni az útlevél bevonására.

101. A rendőrkapitányság vezetője a 97. pont c) alpont szerinti értesítést 
követő 48 órán belül rendeljen el figyelőztetést az EGPR "N" jelű 
adattárában.

102. Minden belügyi szervnek értesítenie kell az állampolgár állandó la
kóhelye szerinti rendőrkapitányság igazgatásrendészeti szervét, ha 
olyan adat jut birtokába, amelynek alapján a külföldre utazást meg 
kell akadályozni.

103. Az operatív szervek az igazgatásrendészeti szervek nyilvántartásá
ban, valamint irattárában -  a szolgálati előírásoknak megfelelően 
-  kutató, tanulmányozó munkát végezhetnek. Az igazgatásren
dészeti szervek pedig segítsék e szervek munkáját az általuk meg
adott szempontok alapján.

104. Az operatív szerv:
a) a szolgálati előírásoknak megfelelően kizáró rendelkezés fenn

állása esetén is kezdeményezheti az útlevél vagy utazási jogo
sultság iránti kérelem engedélyezését, amennyiben az 
kiemelkedően fontos operatív érdeket szolgál;

b) kezdeményezze a kérelem elutasítását, illetve az útlevél bevoná
sát a Tvr. 13. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve a 14. §-ban fog
lalt kizáró ok fennállása esetén.

105. Az operatív szerv a 104. ponttal összefüggő, szigorúan titkos minő
sítésű kérést, állásfoglalást tartalmazó átiratot az érintett sze
mély állandó lakóhelye szerint illetékes rendőr-főkapitányság 
igazgatásrendészeti szervének küldje meg. Az igazgatásrendészeti 
szerv az államtitokra és a szolgálati titokra vonatkozó szabályok be
tartásával köteles intézkedni az átiratban foglaltak végrehajtására.

106. Amennyiben a Tvr. 12. §-ában meghatározott kizáró ok fennáll, az 
operatív érdekből történő külföldre utazást az illetékes operatív 
szerv vezetőjének javaslatára a rendőrfőkapitány, illetve az útlevél
osztály vezetője engedélyezheti.

107. Magyar állampolgár határfigyelőztetését, a 2. számú függelékben 
meghatározott intézkedések egyszeri vagy többszöri alkalmazását 
az állambiztonság és a közbiztonság védelmével kapcsolatos felada
tok végrehajtásának elősegítése céljából lehet elrendelni vala
mennyi határszakaszra, egy vagy több viszonylatra, illetve egy vagy 
több határátkelőhelyre.

108. A  hatáskörükbe tartozó ügyekben a határfigyelőztetés elrendelésé
re jogosult vezetők:
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-  a főcsoportfőnök-helyettesek és a BM országos rendőrfőkapi
tány bűnügyi helyettese,

-  a BM O R F K  III., a BM III/I- V., a BM IV/I , az MNVK/2. cso
portfőnökök és helyettesek, a BM ORFK I. csoportfőnök-he
lyettes,

-  a BM III/1., a BM III/2., a BM III/I- 2. a BM III/I- 9., a BM 
III/II- 5. a BM III/II- 7. és a BM III/II- 10. osztályvezetője,

-  a BM belbiztonsági osztály vezetője,
-  az útlevélosztály vezetője,
-  a rendőrfőkapitányok és helyetteseik,
-  a BRFK igazgatásrendészet vezetője és a rendőr-főkapitányság 

igazgatásrendészeti osztály vezetője,

-  a rendőrkapitányságok vezetői,

-  halasztást nem tűrő esetben a figyelőztetést az Igazgatásrendé
szeti Csoportfőnökség ügyeletese és a BM Állambiztonsági Mi
niszterhelyettesi Titkárság operatív hír- és akcióközpontja is, ha 
a késedelem veszélye áll fenn.

109. A határfigyelőztetés időtartama harminc nap, amely további har
minc nappal meghosszabbítható. Hatvan napon túl a határfigyelőz
tetés csak kivételesen indokolt esetben rendelhető el.

110. A határfigyelőztetés és ennek meghosszabbítása csak az útlevélosz
tály útján, az e célra rendszeresített szolgálati jegyen rendelhető el a 
BM Határőrség Forgalomellenőrző Pontján (a továbbiakban: 
FEP).

111. Halasztást nem tűrő esetben a 108. pontban meghatározott vezetők, 
valamint a BM ORFK III. Csoportfőnökség ügyeletese a határfigye- 
lőztetést távgépírón vagy szóban is elrendelheti, a szolgálati jegyet 
azonban 24 órán belül vagy a legközelebbi munkanapon meg kell 
küldeni az útlevélosztálynak.

112. A FEP a fígyelőztetett személyek ügyében tett intézkedést, annak 
eredményét haladéktalanul jelentse annak a szervnek, amely a fi
gyelőztetést hozzá továbbította.

113. A külföldre utazásra érvényes, elvesztett útlevelekről az elvesztés
ről tudomást szerző igazgatásrendészeti szervnek egy évi időtartam
ra határfigyelőt kell elrendelnie a kiutazásra, külföldön elvesztett 
útlevél esetén a beutazásra vonatkozóan.

114. Az egyéves időtartam lejártakor a SZAK intézkedjen az elveszett 
útlevél érvényességi idejéig a géptermi figyelőztetés iránt.
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115. Azokról a magyar állampolgárokról, akikkel szemben határfigye- 
lőztetést rendeltek el, az útlevélosztáy vezessen országos nyilvántar
tást.

116. A külföldön élő magyar állampolgárok határátlépésének, lakcímbe
jelentésének és tartózkodási engedélye hosszabbításának figyelem
mel kísérése érdekében a 108. pontban meghatározott vezetők a 
határforgalmi értesítések adattárában -  legfeljebb egy éves időtar
tamra -  az útlevélosztály útján a rendszeresített szolgálati jegyen 
géptermi figyelőztetést rendelhetnek el. Az adatokat az útlevélosz
tály továbbítja a SZAK-nak.

117. A SZAK a 116. pont szerint figyelőztetettek adatait 24 órán belül 
jelzi a BM ORFK III. Csoportfőnökségnek, amely arról haladékta
lanul értesíti az elrendelő szervet.

118. Az arra jogosult belügyi szerveknek az állambiztonság és a közbiz
tonságvédelme érdekében, a külföldre utazás megakadályozása cél
jából az EGPR "N" jelű adattárában figyelőztetést kell elrendelniük 
azokra a magyar állampolgárokra, akikre a Tvr. 12. § (1) bekezdés 
a) pontjában, a (2) bekezdés a) pontjában és a 13. § (1) bekezdés i) 
pontjában foglaltak vonatkoznak, továbbá elutasítás, illetve az u ta
zásból történő kizárás esetén azokra, akikre a Tvr. 13. § (1) bekez
dés a), b) és e)- h) pontjaiban, valamint a 15. § a)- g) pontjaiban 
meghatározottak vonatkoznak, valamint akik olyan államtitok bir
tokában vannak, amelynek védelméhez jelentős érdek fűződik.

119. A  118. pont szerinti figyelőztetést

a) a Tvr. 13. § (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint az államti
tok védelme érdekében az állambiztonsági és belügyi operatív 
szervnek;

b) a Tvr. 12. § (2) bekezdés a) pontja és a 13. § (1) bekezdés h) 
pontja alapján az útlevélosztálynak;

c) a Tvr. 13. § (1) bekezdés i) pontja és a 15. § g) pontja alapján a 
rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti szervének;

d) az előbbiekben fel nem sorolt esetekben pedig a rendőrkapi
tányság igazgatásrendészeti szervének 

kell elrendelnie, az útlevélosztály útján.

120. Az "N" jelű adattárban történő figyelőztetés elrendelése előtt az el
rendelésre jogosult operatív szerv köteles az USER-ben ellenőrizni 
az érintett személy adatait. Amennyiben rendelkezik útlevéllel és 
annak bevonása indokolt, az EGPR "N" jelű adattárában történő fi
gyelőztetés elrendelésével egyidejűleg rendelje el a határfigyelőzte- 
tést a kiutazásra vonatkozóan. Továbbá értesítse az állandó
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lakóhely szerint illetékes rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti 
szervét, és jelölje meg a kérelmezővel közölhető, jogszabályban 
meghatározott indokot, amelynek alapján az első fokú útlevélható
ság intézkedik az útlevél bevonása iránt.

121. Az EGPR "N" jelű adattárában -  a hatáskörükbe tartozó ügyekben
-  figyelőztetés elrendelésére jogosult vezetők:
-  a BM országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese,
-  a BM ORFK III. csoportfőnök, a BM III/I- V., a BM IV/l., az 

MNVK/2. csoportfőnökök és helyetteseik,
-  a BM belbiztonsági osztály vezetője,
-  a BM ORFK útlevélosztály vezetője,
-  a rendőrfőkapitány és helyettesei,
-  a BRFK igazgatásrendészet vezetője, a rendőr-főkapitányság 

igazgatásrendészeti osztályának vezetője,
-  a rendőrkapitányság vezetője.

122. Az EGPR "N" jelű adattárában a figyelőztetés időtartam át az elren
delés céljától függően kell meghatározni, amely

a) az operatív szerv által elrendelt figyelőztetés esetén az elrende
lés szerint, de legfeljebb 5 évig,

b) az igazgatásrendészeti szervek kezdeményezése esetén a kül
földre utazásból való kizárás időtartamáig, illetve a jogszabályi 
korlátozás hatályáig, de legfeljebb 5 évig,

c) a rendőrség nyomozó hatósága által kezdeményezett esetekben 
3 évig,

d) a jogellenesen külföldön tartózkodók esetében 30 évig 
terjedhet.

123. A  122. pont a) és c) alpontok szerinti figyelőztetés indokolt esetben 
az elrendelő szerv kérésére meghosszabbítható.

124. Az elrendelő szerv vezetőjének ellenőriznie kell a figyelőztetés in
dokoltságát, fenntartásának szükségességét. A határidő lejárta előtt
-  a SZAK által küldött előrejelző lista alapján -  30 napon belül 
intézkednie kell a meghosszabbítás iránt. Ennek elmulasztása ese
tén a határidő lejártakor a SZAK automatikusan megszünteti a fi
gyelőztetést, és erről az elrendelő szervet írásban értesíti.

125. A figyelőztetést az erre a célra rendszeresített "N" nyilvántartó la
pon kell elrendelni, és azt meg kell küldeni az útlevélosztálynak, 
amely az adatokat továbbítja a SZAK-nak, a nyilvántartó lapot pe
dig az országos háttérnyilvántartásban helyezi el.
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126. Az elrendelő operatív szerv köteles az általa figyelőztetett szemé
lyekről nyilvántartást vezetni.

127. A  SZAK -  meghatározott esetekben -  közvetlenül értesítse az el
rendelő operatív szervet az útlevélkérelemről, amikor az igazga
tásrendészeti szerv a kérelmező adatait az EG PR "N" és "D" jelű 
adattárában ellenőrzi.

128. Amennyiben az operatív szerv a figyelőztetés célja szerint kötele
zett az állásfoglalásra, azt az elrendelésére jogosult vezető a SZAK 
jelzésétől számított tíz napon -  soron kívüli értesítés esetén legké
sőbb 24 órán -  belül írásban közölje az illetékes rendőr-főkapi
tányság igazgatásrendészeti szervével.
Köteles megjelölni a kérelmezővel közölhető, jogszabályban meg
határozott kizáró okot is, ha az útlevélkérelem elutasítását kéri.

129. Az eljáró igazgatásrendészeti szerv saját hatáskörében döntsön a 
kérelemről, ha az operatív szervtől tíz napon -  soron kívüli értesí
tés esetén 24 órán -  belül nem érkezik vélemény.

130. A fi gyelőztetéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásánál az államti
tokra és szolgálati titokra vonatkozó, valamint a TÜ K szabályok 
szerint kell eljárni.

131. Az MSZMP KB tagja és a KB hatáskörébe tartozó párt-, állami és 
társadalmi szervek vezetői esetében útlevélfigyelőztetés nem ren
delhető el. Amennyiben ez elkerülhetetlenül szükségessé válna, úgy 
a 22/1985. BM utasítás szerint kell eljárni. Országgyűlési képviselő, 
bíró és ügyész esetében a figyelőztetés elrendelésére csak a legfőbb 
ügyész hozzájárulásával kerülhet sor.

132. A Vhr. 22. §-ának alkalmazásában államtitkot képez a Tvr. 12. § (2) 
bekezdésének a), a 13. § (1) bekezdésének a) és h) pontja szerint in
dokolt határozat alapjául szolgáló, valamint az útlevélkérelemmel 
összefüggő minden olyan irat, amely operatív szervtől származik. Az 
államtitkot tartalmazó iratokba betekintés nem engedélyezhető. Az 
egyéb, elutasító határozat alapját képező iratokba való betekintést 
a hatáskörileg illetékes igazgatásrendészeti szerv vezetője engedé
lyezi. A  feladatkörében eljáró ügyész az államtitkot képező iratokba 
is betekinthet.

133. A FEP küldje meg a kiállító hatóságnak a pénzügyőr által a Tvr.
15. § d) pontja alapján elvett útlevelet.

134. Amennyiben a vámvizsgálat során a vám- és pénzügyőrség szervei a 
külföldre utazó személyt szabálysértési összegben, a deviza- vagy 
vámszabályok megsértésében tetten érik, az elkövető továbbutazá
sát a FEP parancsnoka saját hatáskörben engedélyezze.

135. A 134. pontban fel nem sorolt egyéb esetekben az elkövető átlépte- 
tését a FEP tagadja meg, az útlevelet pedig átvételi elismervény el
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lenében vegye át, és a vám- és pénzügyőrség szervei által készített 
jegyzőkönyvvel együtt küldje meg az útlevelet kiállító igazgatásren
dészeti szervnek. Amennyiben a továbbutazást rendkívüli méltány
lást érdemlő körülmények indokolják, az elkövetőt tartsa vissza, és 
a további intézkedésre kérjen utasítást a BM ORFK III. Csoportfő
nökség ügyeletéről (a továbbiakban: ügyelet).

136. A FEP a beutazás alkalmával a deviza- vagy vámszabályok szabály
sértési összeget meghaladó megsértésén tetten ért személytől az út
levelet átvételi elismervény ellenében vegye át és a vám- és 
pénzügyőrség szervei által készített jegyzőkönyvvel együtt küldje 
meg a hatáskörileg illetékes igazgatásrendészeti szervnek.

137. A FEP vegye el és kezelje a világ összes országába érvényes magán
vagy szolgálati útlevéllel ki- és beutazó magyar állampolgár egysze
ri kiutazási engedélyét vagy statisztikai lapját, azt rögzítésre 
továbbítsa, illetve a számítógéppel ellátott FEP annak alapján rög
zítse a határátlépési adatokat.

138. A FEP szólítsa fel a kiutazót statisztikai lap beszerzésére és kitölté
sére, ha azzal nem rendelkezik. A statisztikai lap nélkül beutazót 
pedig lássa el az e célra rendszeresített statisztikai lappal.

139. A FEP a nem szocialista országok állampolgáraira vonatkozóan 
meghatározott módon, naponta jelentse a külföldön élő magyar ál
lampolgár útlevelével be- és kiutazók adatait.

140. A FEP a külföldön letelepedők kiutazási engedélyét a kiléptetés
kor, a magyar állampolgár hazatérési igazolványát, illetve a külföl
dön élő magyar állampolgár útlevelét, ha a hazatérési engedély abba 
van bejegyezve a beléptetéskor vonja be, vezesse rá a magyarországi 
lakcímét, és haladéktalanul továbbítsa az útlevélosztálynak. A haza
térőt lássa el a személyazonosságát tanúsító, 48 óráig érvényes iga
zolással, és hívja fel a figyelmét, hogy ez időn belül az illetékes 
útlevélhatóságnál jelentkeznie kell.

141. A FEP jelentse az ügyeletnek a külföldön élő magyar állampolgár 
útlevelével kiutazó kilépését, ha tartózkodási engedélyét megvon
ták.

142. A FEP tagadja meg annak a külföldön élő magyar állampolgárnak a 
beléptetését, akit a külföldön élők útlevelével történt ellátását kö
vetően vettek fel a tiltónévjegyzékre és útlevelének bevonására 
nem kerülhetett sor. Egyidejűleg az útlevél időbeli érvényességét a 
visszautazáshoz szükséges időtartamra, de legfeljebb egy hónapra 
csökkentse.

143. A FEP tagadja meg a beléptetését annak a külföldön élő magyar ál
lampolgárnak, akinek tartózkodási engedélyét megvonták, illetve

-  21 -
ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/38/1988 /22



útlevele időbeli érvényességét az eljáró hatóság csökkentette, de az 
még nem járt le. Az intézkedésről haladéktalanul értesítse az ügye
letet.

144. A FEP a kiutazáskor vonja be és semmisítse meg a Vhr. 21. § (1) be
kezdés a) pontjában meghatározott államokban élő magyar állam
polgár bejelentőlapját.

145. A FEP vonja be annak a magánútlevelét, aki az engedélyezett kül
földi tartózkodásra lejártát követő 30 napon túl jelentkezik belé
pésre és azt a kiállító hatóságnak küldje meg.

146. Az útlevélosztály vezessen országos nyilvántartást a külföldre tele
pülő és a hazatért személyek adatairól.

147. A rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti szerve vegye fel az 
EG PR "T" jelű adattárába a külföldre települő, a külföldön élő és a 
véglegesen hazatérő magyar állampolgár adatait.

148. Az útlevélosztály továbbítsa az elveszett úti okmány helyett ki
adott hazatérési igazolvánnyal beutazó adatait a határforgalmi adat
tárába.

149. Az igazgatásrendészeti szervek az USER Felhasználó Segédletben 
meghatározott minden adatjelentési feladatot kötelesek teljesíteni. 
A SZAK az USER adattáraiból a belügyi szervek részére bizto
sítson adatszolgáltatást.

150. A SZAK a további adatfeldolgozás és adatszolgáltatás érdekében 
gyűjtse a világ összes országára érvényes útlevéllel ki- és beutazó 
magyar állampolgárok határátlépésére, valamint a külföldön tartóz
kodás meghosszabbítására vonatkozó adatokat, azokról vezessen 
nyilvántartást, és kérésre szolgáltasson adatot közvetlenül a belügyi 
szervek részére.

151. A rendőrkapitányság -  a külföldiekével azonos módon -  jelentse 
a SZAK-nak a külföldön élő magyar állampolgár útlevelével beuta
zó lakcímére és tartózkodási engedélye hosszabbítására vonatkozó 
adatokat.

152. A SZAK a külföldiek adataival együtt vezessen számítógépes nyil-  
vántartást a külföldön élő magyar állampolgár útlevelével ellátottak 
be- és kiutazásáról, lakcímadatairól, valamint tartózkodási engedé
lyük meghosszabbításáról, és az adatokat bocsássa a belügyi szervek 
rendelkezésére.

153. A  SZAK az útlevélosztály által megküldött adatlap alapján gyűjtse 
a jogellenesen külföldön maradottak adatait, és ebből kétszer fél
éves és egyszer éves összesített statisztikai táblát készítsen az útle
vélosztálynak.
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154. Az igazgatásrendészeti szervek vezessenek nyilvántartást az útlevél
kérelmezőkről, hatásköri jogosultságuknak megfelelően.

155. Az igazgatásrendészeti szervek az útlevél-ügyintézésről a vonatkozó 
belügyi rendelkezésnek megfelelően készítsenek statisztikai jelen
tést.

156. A külföldre utazás céljára rendszeresített, szigorú számadásos 
nyomtatványok (a továbbiakban: úti okmány) és a kiállításukhoz 
szükséges egyéb anyagok elkészíttetése, átvétele, beszállítása és a 
gyártó vállalatokkal a kapcsolattartás a BM Központi Tárintézet (a 
továbbiakban: BM KTI) feladata.

157. A BM KTI az úti okmányokról vezessen országos nyilvántartást be
tűjelük és sorozatszámuk szerint, azokat betűjel és emelkedő sor
szám szerint adja ki a rendőr-főkapitányságok anyagi osztályainak, 
illetve a Külügyminisztériumnak.

158. A rendőr-főkapitányságok anyagi osztályai az úti okmányokat köte
lesek a biztonsági követelményeknek megfelelő raktárhelyiségben 
őrizni, bevételezésükről és a felhasználó igazgatásrendészeti szer
veknek történő átadásukról fajtánként és sorozatszámuk szerint ok
mány-nyilvántartást vezetni.

159. Valamennyi igazgatásrendészeti szerv köteles a bevételezett úti ok
mányokat biztonságos körülmények között, lemezszekrényben őriz
ni, kiadásukról személyre szóló naprakész nyilvántartást vezetni.

160. Az igazgatásrendészeti szerv a selejtezésre kerülő (rontott, utazásra 
alkalmatlanná vált stb.) úti okmányokat haladéktalanul érvénytele
nítse, és megsemmisítésükig biztonságos helyen tárolja. A  selejtezés 
tényét az okmány-nyilvántartó könyvbe vezesse be.

161. A kizáró ok miatt bevont, utazásra még alkalmas útlevelet nem kell 
érvényteleníteni, azt elkülönítetten, csak a vezető vagy a megbízott 
ügyintéző által hozzáférhető helyen kell őrizni a visszaadásáig.

162. Az úti okmányok szabályszerű felhasználását, kezelését az igazga
tásrendészeti szerv vezetője rendszeresen köteles ellenőrizni, annak 
tényét írásban rögzíteni.

163. Az igazgatásrendészeti csoportfőnök adjon ki intézkedést a 154.

pontban meghatározott nyilvántartás rendjére, illetve az utasítás
án meghatározott feladatok további részletes szabályozására.

164. A külföldre utazásról és az útlevélről szóló jogszabályokat, rendel
kezéseket az érintett állománynak oktatni kell.
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165. Ez az utasítás 1988. december 30-án lép hatályba. Rendelkezéseit
1988. január 1-től kell alkalmazni. Egyidejűleg a 25/1983. BM utasí
tás hatályát veszti.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k., 
belügyminiszter

Készült: 1500 példányban.
Kapják: államtitkár,

miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, főosztályvezetők, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai, 
rendőrfőkapitányok, helyetteseik, 
rendőrkapitányságok vezetői,
FEP parancsnokai,
BM O R F K  III- 1. Osztály 100 db,
RTF Igrend. Tanszék,
rendőr-főkapitányságok és rendőrkapitányságok, 
igazgatásrendészeti szervei (külön elosztó szerint) 575 db, 
Legfőbb Ügyészség állam elleni ügyek osztálya 25 db.
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Az EGPR "N" jelű adattárában elrendelhető 
figyelőztetési kategóriák

Kategória:
A figyelőt elrendelő szerv:

A rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti szerve ren
delheti el, jogellenesen külföldön tartózkodó esetében. 1.

A rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti szerve ren
delheti el arra a személyre vonatkozóan, aki elősegítette 
magyar állampolgár jogellenes külföldön maradását. 2.

A BM O R F K  III- 1. osztály rendelheti el azzal szemben, 
aki korábbi külföldi utazása alkalmával az MNK jogsza
bályait súlyosan megsértette, illetve azzal a külföldön élő 
magyar állampolgárral szemben, aki korábbi beutazása 
alkalmával az MNK jogszabályait súlyosan megsértette, 
illetőleg, akit külföldön olyan bűncselekmény miatt ítél
tek el, amely a magyar törvény szerint is bűncselekmény, 
vagy akit kiutasítottak. 4.

A rendőrkapitányság igazgatásrendészeti szerve rendel
heti el a külföldre utazásból kizárt személyről. 5.

A rendőrkapitányság igazgatásrendészeti szerve rendel
heti el olyan személyre vonatkozóan, akinek a Tvr. 13. §
(1) bekezdés e), f) és g) pontja, valamint a (2)- (3) be
kezdés szerinti anyagi kötelezettsége van. 6.

A rendőrkapitányság igazgatásrendészeti szerve rendel
heti el, arra vonatkozóan, akivel szemben büntetőeljárás 
van folyamatban. 7.

Az operatív szerv rendelheti el akkor, ha az útlevélkére
lem benyújtásáról értesítést kér, és a döntésben állást kí
ván foglalni. 8.

Az operatív szerv rendelheti el akkor, ha az útlevélkére
lem benyújtásáról csak értesítést kér. 9.

1. sz. melléklet
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2. sz. melléklet

Értesítés és válaszadás formái az EGPR "N" 
adattárban történő priorálás esetén

1-es kategória

Válasz a lekérdezőnek:

A ........................................adatai a la p já n .........................................óta,
jogellenesen tartózkodik................................................................ terüle
tén.

Büntetőeljárás megindítására feljelentés: történt, nem történt 
H iv. szám.:.................................................

A figyelőztetési adatokban bekövetkezett változás esetében:

-  ......................................... -n engedéllyel hazatért.
H iv. szám.:.........................................

-  ...................................... -n külföldön élő magyar állampolgárok
részére rendszeresített útlevéllel lett ellátva.
H iv. szám.:.........................................

-  ............................................-n  elbocsátást  nyert  a  magyar  állampol
gárság kötelékéből.
H iv. szám.:.........................................

Az elrendelő szerv értesítést nem kap.

2-es kategória

Válasz a lekérdezőnek:

A ....................................... adatai alapján felelőssé tehető magyar ál
lampolgár jogellenesen külföldön maradásáért.

Az elrendelő szerv értesítést nem kap.
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4-es kategória

Válasz a lekérdezőnek:

A BM ORFK III- 1. osztály figyelőzteti. Útlevélkérelem esetén ve
gye fel a kapcsolatot az elrendelő szervvel.

Az elrendelő szerv értesítést nem kap.

5-ös kategória

Válasz a lekérdezőnek:

A .......................................figyelőzteti,...............................-ig a  külföldi
utazásból kizárva.
H iv. szám.:.........................................

Az elrendelő szerv értesítést nem kap.

6-os kategória

Válasz a lekérdezőnek:

A ........................................ figyelőzteti. Útlevélkérelem esetén vegye
fel a kapcsolatot az elrendelő szervvel.
H iv. szám .:.........................................

Az elrendelő szerv értesítést nem kap.

7- es kategória

Válasz a lekérdezőnek:

A  ..................................büntetőeljárás megindítása miatt figye
lőzteti. Útlevélkérelem esetén vegye fel a kapcsolatot az elrendelő 
szervvel.
H iv. szám .:.........................................

Az elrendelő szerv értesítést nem kap.
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Útlevélkérelemmel kapcsolatos lekérdezés esetén

8-as kategória

Válasz a lekérdezőnek:

10 napig várjon az elrendelő szerv állásfoglalására.
H iv. szám .:.........................................

Értesítés az elrendelőnek:
A  osztálya külföldre utazási kérelemmel kap
csolatosan prioráltatta (személyi adat).
Állásfoglalását 10 napon belül írásban közölje a lekérdezővel. Ennek 
hiányában az a saját hatáskörében dönt.
H iv. szám .:.........................................

9-es kategória

Válasz a lekérdezőnek:

Nem szerepel.

Értesítés az elrendelőnek:

A ....................................... osztálya külföldre utazási kérelemmel kap
csolatosan prioráltatta (személyi adat).
H iv. szám .:.........................................

Nem külföldre utazási kérelemmel kapcsolatos 
lekérdezésnél

8-as kategória

Válasz a lekérdezőnek:

Az "N" adattárában szerepel. Várjon a figyelőztetést elrendelő szerv 
megkeresésére.
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H iv. szám.:.........................................
Értesítés az elrendelőnek:

........................................o sz tá lya .................................. céljából priorál
tatta (személyi adat).
Vegye fel a kapcsolatot a lekérdezővel.
H iv. szám.:.........................................

9-es kategória 

Válasz a lekérdezőnek:

Nem szerepel.

Értesítés az elrendelőnek:

........................................osztálya céljából priorál
tatta (személyi adat).
H iv. szám.:.........................................

Soron kívüli útlevélkérelemmel kapcsolatos 
lekérdezés

8-as kategória

Válasz a lekérdezőnek:

Várjon az elrendelő szerv soron kívüli állásfoglalására.
H iv. szám .:.........................................

Értesítés az elrendelőnek:

A ............................................. soron kívüli útlevélkérelemmel kapcso
latosan prioráltatta (személyi adat).
Állásfoglalását haladéktalanul -  legkésőbb 24 órán belül -  közölje 
a lekérdezővel. Ennek hiányában hatáskörében dönt.
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9-es kategória

Válasz a lekérdezőnek:

Nem szerepel.

Értesítés az elrendelőnek:

A ........................................... soron kívüli útlevélkérelemmel kapcsola
tosan prioráltatta (személyi adat).
H iv. szám.:.........................................
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3. sz. melléklet

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 
AZ "N" NYILVÁNTARTÓ LAPHOZ

1. Az operatív szerv részére

A nyilvántartó lap rovatait -  a bekeretezett kódkockák kivételével -  
írógéppel értelemszerűen kell kitölteni.

A személyazonosító adatok oldalán az első sorba a név, asszonyoknál 
a leánykori név kerül:

Vezetéknév KOVÁCS utónév ILONA

Kettős vezetéknév esetén az első vezetéknév után kötőjelet kell írni

az első sorban:

Vezetéknév KOVÁCS-  utónév ILONA

a második sorban:

Vezetéknév HAZAI utónév (üres)

Kettős utónév esetén

az első sorban:

Vezetéknév KOVÁCS utónév ILONA MÁRIA

A születési hely kitöltésénél rövidítést alkalmazni nem lehet, 
(pl.: Mosonmagyaróvár -  Móvár)

Az előző név rovatban az előző, asszonyoknál a férjes nevet kell 
beírni. Ha férje vezetéknevéhez a -né toldalékot kapcsolja és leány
kori nevével együtt használja, az alábbiak szerint kell beírni:

az első sorban:

Vezetéknév Nagyné utónév (üres)
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a második sorban:
Vezetéknév Kovács utónév Ilona

A  személyi szám rovatát minden esetben ki kell tölteni!

A figyelőztetési adatok oldalán a figyelőztetést elrendelő szerv meg
nevezése, a figyelő megszüntetésének határideje, elrendelésének kel
te, illetve az állásfoglalásra vagy az értesítésre vonatkozó rovatokat 
kell csak kitölteni.

Az "N" nyilvántartó lapot az elrendelésre jogosult vezetők vagy meg
bízottja aláírásával és körbélyegző-lenyomattal kell ellátni.

2. A  rendőr-főkapitányság részére:

Az operatív szervek részére szabályozottak szerint kell eljárni az aláb
bi eltéréssel.

A  figyelőztetési adatok oldalán:
-  a 16-os kódkockába a figyelőztetési kategória számát be kell je

gyezni (1 vagy 2);
-  a hivatkozási számhoz az ügyirat iktató- vagy hivatkozási számát 

kell bejegyezni;
-  a figyelő elrendelésének idejéhez a jogellenes külföldön tartózko

dás kezdetét, megszüntetésének határidejéhez pedig az ettől szá
mított 30 éves időtartamot kell bejegyezni, illetve

-  jogellenes külföldön maradást elősegítő személy esetén a jogelle
nes külföldön maradás megvalósításától számított öt év;

-  az 1-es kategóriában figyelőztetettek esetében a büntetőeljárás 
megindítására és a tartózkodási helyükre vonatkozó rovatot min
den esetben ki kell tölteni.

3. A  rendőrkapitányság részére:
Az operatív szervek részére szabályozottak szerint kell eljárni az aláb
bi eltéréssel:

A  figyelőztetési adatok oldalán:
-  a 16-os kódkockába a figyelőztetési kategória számát be kell je

gyezni (5,6 vagy 7);
-  a hivatkozási szám rovatba az 5-ös kategóriánál a kizárás alapjául 

szolgáló jogszabályt és az ügyirat hivatkozási számát (pl.: 15. § b) 
-  hiv. sz.); a 6-os kategóriánál az elrendelés alapjául szolgáló jog-
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szabályt és az ügyirat hivatkozási számát (pl. : 13. § f -  hiv. sz .); 
a 7-es kategóriánál a "BE" jelölést kell alkalmazni, megjelölve a 
Btk. vonatkozó rendelkezését, valamint a hivatkozási számot (pl.: 
BE - 321. § (1) -  hiv. sz.).
Ezeknek az adatoknak a bejegyzésére maximum 25 karakter áll 
rendelkezésre.

-  a figyelő megszüntetésének határideje rovatba a korlátozás idő
tartamát kell bejegyezni.
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4. sz. melléklet

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 
elveszett/megtalált útlevél jelentéséhez

1. Minden elveszett, illetve megtalált útlevélről külön adatlapot kell ki
tölteni.

2. Az adatlapot nyomtatott nagybetűvel vagy írógéppel kell kitölteni a 
személyi igazolvány (személyi lap), az útlevél-nyilvántartás, illetőleg 
az USER adatai, valamint az elmondottak alapján, a tett intézkedése
ket értelemszerűen aláhúzva kell jelölni.

3. Az adatlapot a megtalált útlevélről ki kell tölteni akkor is, ha elvesz
tését előzőleg még nem jelentették, amely esetben mindkét adatlapot 
együtt kell az útlevélosztálynak felterjeszteni.

4. A külföldön megtalált és a külképviselet által megküldött útlevélről is 
adatlapot kell kitölteni, amelyen fel kell tüntetni a külképviselet szék
helyét és az átiratában az úti okmány elvesztésére, megtalálására vo
natkozó adatokat.

5. Amennyiben az elveszett kiutazási engedély száma nem ismert, a ro
vatot át kell húzni.

6. A Hf. rövidítés a határfigyelőztetéssel kapcsolatban tett intézkedések
re vonatkozik.

7. Az elvesztés/megtalálás körülményeit részletesen kell leírni: 
mikor (dátum vagy a valószínűsíthető időpont);
hol (város, amennyiben külföldön, akkor az ország is);
milyen körülmények között (ellopták, elvesztette, megsemmisült, is
meretlen körülmények között stb.) történt az esemény;
melyik szerv adta ki az úti okmányt;
milyen jogosultságok voltak az útlevélben, azokat felhasználta-e; 
az állampolgár felelősségének megállapítása; 
a tett intézkedés stb.

8. Az adatlap alján az elvesztés/megtalálás (valószínűsíthető) dátumát és 
az ország, valamint a körülmény kódját az útlevélosztály jegyzi az adat
lapra.
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A külföldre utazásból való kizárás időtartamának 
meghatározása

1. A Tvr. 15. § a) pontjának alkalmazásában rosszhi
szemű vagy szándékos megtévesztés esetén   1- 3 év

2. A Tvr. 15. § b) pontjának alkalmazásában: ha az en
gedély nélküli külföldön tartózkodás a 3 hónapot
nem haladja meg 1- 2 év

ha 3 hónapot meghaladó, de 2 évnél nem hosszabb 2- 3 év

ha 2 évet meghaladó 3- 5 év

engedély nélküli munkavállalás esetén 3- 5 év
3. A Tvr. 15. § c) p o n tján ak  a lkalm azásában  

amennyiben az útlevél elvesztése, megsemmisülése

szándékos magatartás következménye 3- 5 év

gondatlan magatartás esetén 1- 2 év
4. A Tvr. 15. § d) pontjának alkalmazásában:

önhibájából külföldön anyagi támogatásra szorul 1- 3 év

anyagi fedezet nélkül utazott külföldre és ott olyan 
méltatlan helyzetbe került, amely az MNK nemzet
közi megítélésére hátrányos kihatással lehet 3- 5 év

szándékosan vagy ismételten anyagi fedezet nélkül
kísérelte meg a külföldre utazást 2- 4 év

5. A Tvr. 15. § e) pontjának alkalmazásában

A kizárási idő megállapításánál az útlevél elvételé
re jogosult értesítésében meghatározott értékhez 
igazodóan 2- 5 év

5. sz. melléklet
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6. A Tvr. 15. § f) pontjának alkalmazásában

A külföldön elkövetett bűncselekmény súlyától
függően  2- 5 év

7. A  Tvr. 15. § g) pontjának alkalmazásában
Az elősegítés mértékétől függően 3-5 év
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6. sz. melléklet

A rendőr-főkapitányságok igazgatásrendészeti szerveinek 
feladata a külföldi letelepedés és a külföldön élő magyar 

állampolgár kérelmének intézésével kapcsolatban
1. A rendőr-főkapitányságon átvett kérelemről átvételi elismervényt kell 

adni.
2. A kérelmet iktatókönyvben kell nyilvántartani. Ebbe be kell jegyezni 

a kérelmező nevét, a kérelem típusát, a célországot, illetve azt az or
szágot, ahonnan a hazatérést kérelmezik, az azonossági számot és a 
döntést, valamint a közbeeső intézkedéseket.

3. A külföldi letelepedést, a külföldön élő magyar állampolgár útlevelét 
és hazatérést kérelmezőről a 906 2006 000 cikkszámú kartonon, külön 
nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell:
-  a kérelmező személyi adatait,
-  a személyi számát, (ha ismert),
-  az azonossági számot,
-  a kérelem típusát,
-  a célországot, illetve azt az országot, ahonnan a hazatérést kéri,
-  a kérelem benyújtásának, elutasításának, a hazatérés és a külföld

re település esetén a határátlépés időpontját, továbbá
-  folyamatosan minden kapcsolódó ügyiratot, az adatokban beál

lott változást.
4. A rendőr-főkapitányságon benyújtott kérelem esetén az útlevélosztály 

nyilvántartásában távgépírón ellenőrizni kell a kérelmezőn kívül a há
zastársa és a kiskorú gyermeke -  kiskorú kérelmező esetén a szülő
-  adatait is, amennyiben azok kérelmet nem nyújtottak be.
A kérelmezőről a személyi adatok mellett közölni kell:
-  a kérelem típusát,
-  a kérelem beadásának idejét,
-  a célországot, illetve azt az országot, ahonnan a hazatérés engedé

lyezését kéri.
5. Amennyiben a kérelmező nem szerepel az útlevélosztály nyilvántartá

sában, a kérelmet azonossági számmal kell ellátni, amelyet a ké
rőlapon és a dosszién is fel kell tüntetni. Ebben az esetben a 
nyilvántartókartont a mutatókartonokkal együtt két példányban kell 
kiállítani, és egy példányt azonnal továbbítani az útlevélosztálynak.
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6. Amennyiben a kérelmező szerepel az útlevélosztály nyilvántartásá
ban, és
a) nem rendelkezik azonossági számmal, azzal el kell látni, és azt az 

útlevélosztálynak felterjesztendő nyilvántartókartonra rá kell ve
zetni;

b) már rendelkezik azonossági számmal, azt az útlevélosztály közlé
se alapján a nyilvántartáson át kell vezetni.

7. A külképviseleten átvett kérelmeket az útlevélosztály nyilvántartásá
ban nem kell ellenőrizni, a nyilvántartókartont azonban az 5. és 6. 
pontban foglaltak szerint ez esetben is fel kell terjeszteni.

8. Az útlevélosztály által megküldött valamennyi irattári előzmény ada
tát fel kell venni az EGPR "T" jelű adattárába.

9. Az elbírálás után a "T" adattárba történő felvételhez, illetve a módo
sításhoz kiállított adatlapot rögzítés céljából meg kell küldeni az útle
vélosztálynak. A hibás adatlapot az a szerv köteles javítani, amelyik az 
irattári előzményt kezeli.

10. Külföldi letelepedés, a hazatérés, illetve külföldön élő magyar állam
polgár útlevele iránti kérelmen fel kell tüntetni:
-  a kérelem benyújtásának (az elbíráló szervhez érkezésének) idő

pontját;
-  a döntést, és az annak alapját képező adatokat és a jogszabályi hi

vatkozást;
-  a kiállításra kerülő úti okmány fajtáját, betűjelét, sorozatszámát, 

időbeli és területi érvényességét.
11. A szigorú számadásos okmányok kiadásáról iktatókönyvet (cikkszá

ma: 906 2020 000) kell vezetni, amelyben a kérelmező nevét és azo
nossági számát is minden esetben fel kell tüntetni.
Be kell jegyezni továbbá:
-  a külföldön élő magyar állampolgár útlevelének betűjelét és soro

zatszámát,
-  a kivándorlási engedély sorszámát,
-  a külföldi letelepedéshez kiadott kiutazási engedély számát, (a 

megjegyzés rovatban fel kell tüntetni, hogy milyen számú úti ok
mányhoz került kiállításra),

-  valamint azt, hogy a rontott helyett kiállított útlevél milyen sorszá
mon található az iktatókönyvben.

12. A kiadásra kerülő úti okmányhoz, amelyet a 75 -  115/87. számú Do
kumentáció szerint kell elkészíteni, minden esetben ki kell adni egy
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példányban az "Előzetes igazolás külföldi letelepedéshez" elnevezésű 
nyomtatványt. Ennek érvényességi ideje az útlevél kiállításától számí
tott hat hónap.

13. A külföldi letelepedésre jogosító úti okmányt és az azzal összefüggő 
nyomtatványokat a kérelmezőnek személyesen kell átadni, egyide
jűleg a birtokában lévő magánútlevelet (határátlépési engedélyt) el 
kell venni. Ugyancsak személyesen lehet átadni a kiutazási engedélyt. 
Ez alkalommal részletesen tájékoztatni kell a külföldre települőt jo
gairól és kötelességeiről.

14. A kérelmeket azonossági szám alapján, emelkedő sorrendben kell 
irattározni.

15. A felhasznált kiutazási engedély megérkezése után átirat nélkül továb
bítani kell a külföldön élő magyar állampolgár útlevelével kiutazó 
személy irattári előzményét a BRFK-nak, melynek időpontját az ikta
tókönyv megjegyzés rovatában jelölni kell. A borítékon és a futárjegy
zéken valamennyi azonossági számot fel kell tüntetni.

16. Adatszolgáltatási lapon folyamatosan jelenteni kell a jogellenesen 
külföldön tartózkodó hazatérésének, a külföldön élő magyar állam
polgár útlevelével ellátásának időpontját.

17. A külképviseletnek továbbítandó átiratokon, határozatokon az azo
nossági számot és a 75 -  9/ iktatószámot minden esetben fel kell tün
tetni.

18. A BRFK további feladatai:
a) Az útlevélosztály, illetve más főkapitányság által továbbított irat

tári előzmény alapján egészítse ki a nyilvántartását.
b) Az elveszett útlevelekről vezetett nyilvántartásnak az alábbi ada

tokat kell tartalmaznia:
-  személyazonosító adatok,
-  azonossági szám,
-  az útlevél adatai,
-  az útlevél elvesztésének (megtalálásának) helye, ideje,
-  a határfigyelő elrendelésének (megszüntetésének) ideje.
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1. sz. függelék

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 
1987. évi 25. törvényerejű rendelete

a külföldre utazásról és az útlevélről

1. § A magyar állampolgár alapvető joga, hogy külföldre utazzon. Ez 
a jog csak kivételesen -  a z  e törvényerejű rendeletben meghatározott ese
tekben - , az állam biztonsága, a közrend és mások jogainak indokolt vé
delme érdekében korlátozható.

2. § (1) Magyar állampolgár az útlevélhatóság által kiállított, érvé
nyes útlevéllel utazhat külföldre.

(2) Az útlevél -  az érvényességi idején belül - , a világ összes orszá
gába többszöri utazásra jogosít.

(3) A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok jogainak és érde
keinek védelmét a Magyar Népköztársaság külképviseleti szervei látják 
el.

3. § (1) Az útlevél a "Magyar Népköztársaság" felirattal és az állam 
címerével ellátott közokirat.

(2) Az útlevél a kiállításától számított öt évig érvényes, az érvényes
ségi ideje meghosszabbítható.

(3) A magyar állampolgár külföldön a személyazonosságát és állam- 
polgárságát útlevelével igazolja.

(4) Az útlevél a Magyar Népköztársaság tulajdona.
4. § (1) Az útlevelek
a) a diplomata útlevél,
b) a szolgálati útlevél,
c) a magánútlevél,
d) a külföldön élő magyar állampolgár útlevele.
(2) Egyéb úti okmányok
a) a kivándorlási engedély,
b) a hazatérési igazolvány.
(3) A határforgalomban a (2) bekezdésben fel nem sorolt úti okmány 

is bevezethető.
5. § (1) A diplomata útlevélre jogosultakat a Minisztertanács hatá

rozza meg.
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(2) Szolgálati útlevél állami, társadalmi vagy gazdasági érdekből va
ló hivatalos utazáshoz adható. A szolgálati útlevélre jogosultakat külön 
jogszabály határozza meg. A szolgálati útlevéllel való hivatalos utazást a 
küldő szerv vezetője vagy az általa megbízott személy -  a szerv vezetője 
esetében a munkáltatói jogkört gyakorló -  rendeli el, és meghatározza a 
külföldön tartózkodás időtartamát.

6. § Magánútlevelet az kap, aki magáncélból vagy szolgálati célból 
meghatározott időre utazik külföldre.

7. § (1) A magyar állampolgár külföldön való letelepedés céljából ak
kor utazhat külföldre, ha

a) külföldön élő egyenesági rokonával vagy házastársával történő 
együttélés céljából kíván külföldre távozni,

b) Magyarországon nincs tartási kötelezettsége, köztartozása vagy 
egyéb vagyoni tartozása, illetőleg annak teljesítésére kötelezettséget vál
lalt, és a teljesítést arra alkalmas módon biztosítja,

c) a külföldön letelepedésének anyagi feltételei biztosítottak, továb
bá

d) ha hadköteles, a külföldre távozását a honvédelmi miniszter en
gedélyezte, és

e) nem áll fenn a 12- 15. §-ban meghatározott, az útlevél kiadását 
kizáró, illetőleg korlátozó körülmény.

(2) A külföldön való letelepedést az útlevélhatóság engedélyezi; mél
tányolható körülmények esetében az (1) bekezdés a) és e) pontjában meg
határozott feltételek alól felmentést adhat.

8. § (1) Külföldön való letelepedés céljából
a) a külföldön élő magyar állampolgár útlevele annak adható, aki 

magyar állampolgárként kíván külföldön élni,
b) kivándorlási engedélyt annak kell adni, aki a magyar állampolgár

ság kötelékéből való elbocsátását kéri.
(2) Kivándorlási engedélyt kell adni annak is, aki a magyar állampol

gárság kötelékéből való elbocsátását nem kéri, a külföldön élő magyar ál
lampolgár útlevelére kizáró ok (12- 13. §) m iatt nem jogosult, de 
külföldön való letelepedését méltányolható körülmény miatt engedélye
zik.

9. § A külföldön élő magyar állampolgár útlevelét az a külföldön élő 
személy kaphatja, aki

a) a magyar állampolgárságát igazolja, vagy valószínűsíti, és
b) továbbra is magyar állampolgár kíván maradni.
10. § (1) A külföldön élő magyar állampolgár akkor térhet haza vég

legesen, ha
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a) a magyar állampolgárságát igazolja vagy valószínűsíti,
b) a megélhetése Magyarországon biztosított és
c) külföldön nem áll fenn vele szemben vagyoni követelés,
d) nem áll fenn a 12- 15. §-ban meghatározott, az útlevél kiadását 

kizáró vagy korlátozó körülmény.
(2) A végleges hazatérést az útlevélhatóság engedélyezi; méltányol

ható körülmények esetében az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
feltétel alól felmentést adhat.

(3) Ha a véglegesen hazatérni szándékozó a külföldön élő magyar ál
lampolgár útlevelével rendelkezik, a hazatérési engedélyt az útlevélbe kell 
bejegyezni.

(4) Hazatérési igazolványt kell adni annak, aki a külföldön élő ma
gyar állampolgár útlevelével nem rendelkezik.

(5) Hazatérési igazolványt kell adni annak az ideiglenesen külföldön 
tartózkodó magyar állampolgárnak is, akinek az érvényes útlevele elve
szett, megrongálódott vagy betelt.

11. § Az államhatárt csak az a magyar állampolgár lépheti át, aki a 
külföldre utazáshoz szükséges- a külön jogszabályban meghatározott -  
anyagi feltételekkel rendelkezik. Ennek ellenőrzésére a vám- és pénz
ügyőrség jogosult.

12. § (1) Nem adható útlevél annak,
a) aki ellen olyan bűncselekmény miatt van folyamatban büntetőel

járás, amelyre a törvény három évi szabadságvesztésnél súlyosabb bünte
tést rendel,

b) akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, vagy a szigorított 
őrizetét rendelték el, és azt még nem töltötte le,

c) aki bűcselekmény elkövetése miatt körözés alatt áll, vagy ellene el
fogatóparancsot bocsátottak ki.

(2) Nem adható továbbá útlevél annak sem,
a) aki a korábbi külföldre utazása alkalmával a Magyar Népköztár

saság jogszabályait súlyosan megsértette,
b) akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, és büntetett elő

életű,
c) aki rendőrhatósági kényszerintézkedés hatálya alatt áll.
(3) Kivételesen adható korlátozott területi érvényességű, egyszeri 

külföldre utazásra jogosító útlevél a (2) bekezdésben meghatározott ese
tekben.

13. § (1) Megtagadható az útlevél kiadása attól,
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a) akinek a külföldre utazása az állam biztonságát veszélyezteti,
b) aki ellen olyan bűncselekmény miatt van folyamatban büntetőel

járás, amelyre a törvény három évi szabadságvesztésnél nem súlyosabb 
büntetést rendel,

c) aki -  a 12. § (2) bekezdésének b) pontjában szabályozott esetet 
kivéve -  büntetett előéletű,

d) aki pártfogó felügyelet alatt áll,
e) akinek büntető ügyben hozott határozat alapján az állammal 

szemben tartozása áll fenn,
f) aki a jogerős bírósági határozattal megállapított tartási kötele

zettségének nem tesz eleget, és ezért vele szemben végrehajtást rendeltek 
el,

g) akivel szemben jelentős értékű vagyoni kötelezettség nem telje
sítése miatt végrehajtást rendeltek el, vagy aki ellen jelentős mértékű adó
zási kötelezettség elmulasztása miatt eljárás van folyamatban,

h) a külföldön élő magyar állampolgártól, aki a korábbi beutazása 
alkalmával a Magyar Népköztársaság jogszabályait súlyosan megsértette, 
illetőleg akit külföldön olyan bűncselekmény miatt ítéltek el, amely a ma
gyar törvény szerint is bűncselekmény, vagy akit kiutasítottak,

i) aki a Magyar Népköztársaság államhatárát engedély nélkül vagy 
meg nem engedett módon lépte át, illetőleg a külföldre utazás és a külföl
dön tartózkodás szabályainak kijátszásával külföldön maradt, és a külföld
re távozása óta öt év még nem telt el.

(2) Az (1) bekezdés e), f) és g) pontja alkalmazásának akkor van he
lye, ha az állampolgár külföldre utazása -  a vagyoni helyzetét is figyelem
be véve -  a követelés kielégítését veszélyeztetné.

(3) A tartási kötelezettség, illetőleg a jelentős értékű vagyoni köte
lezettség nem teljesítése csak annak a kérelmére vehető figyelembe, aki
nek az érdekét a külföldre utazás sértené.

14. § Kivételesen adható magáncélú utazáshoz útlevél annak, aki 
olyan államtitok birtokában van, amelynek védelméhez jelentős érdek fű
ződik.

15. § Az elkövetéstől legfeljebb öt évig kizárható a külföldre utazás
ból, aki

a) a hatóság félrevezetésével kísérelt meg útlevelet szerezni, vagy az 
útlevél iránti kérelemben valótlan adatot közölt,

b) az útlevelével visszaélt, így különösen a korábbi külföldön tartóz
kodását önkényesen meghosszabbította, vagy külföldön engedély nélkül 
munkát vállalt,
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c) akinek az útlevele neki felróható okból elveszett vagy megsemmi
sült,

d) a külföldre utazáshoz szükséges anyagi feltételek hiányában uta
zott külföldre, vagy kísérelte meg a kiutazást,

e) a külföldre utazása során a vám- vagy a devizaszabályokat meg
sértette,

f) külföldre utazással kapcsolatban, vagy külföldön bűncselekményt 
követett el, amely miatt a felelősségét megállapították, és az a magyar tör
vény szerint is bűncselekmény,

g) elősegítette magyar állampolgár öt éven belül megvalósított jog
ellenes külföldre távozását, illetőleg külföldön maradását.

16. § (1) Az útlevelet be kell vonni
a) a 12. § -ban meghatározott körülmény fennállása esetén,
b) ha az útlevelet meghamisították,
c) ha az útlevél annyira megrongálódott, hogy alkalmatlanná vált a 

külföldre utazáshoz felhasználásra, illetőleg a személyazonosság megálla
pítására,

d) ha a szolgálati útlevélre való jogosultság megszűnik.
(2) A 13- 15. §-ban meghatározott körülmény fennállása esetén az 

útlevél bevonható.
(3) Minden hatóság, hivatalos személy és munkáltató köteles az út

levélhatóságot haladéktalanul értesíteni, ha a 12., a 13. és a 15. §-ban, va
lamint az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott körülményről a 
hivatalos eljárása során, illetőleg a munkavállalójával kapcsolatban tudo
mást szerez.

17. § (1) A bíróság, az ügyész, a rendőr, a határőr, a pénzügyőr, vala
mint a Magyar Népköztársaság külképviseleti szervének intézkedésre fel
jogosított dolgozója a hivatalos eljárása során, a 12., a 13. és a 15. §-ban, 
valamint a 16. § (1) bekezdésének b) és c) pontjában meghatározott kö
rülmény fennállása esetén az útlevelet elveheti.

(2) Az elvett útlevelet haladéktalanul meg kell küldeni az útlevélha
tóságnak.

18. § (1) Az útlevél magáncélból az érvényességi idején belül -  jog
szabályban meghatározott kivétellel -  utazásonként legfeljebb kilencven 
napi külföldön tartózkodásra jogosít.

(2) A külföldön tartózkodás meghosszabbítására az útlevelet kiállí
tó hatóság, illetőleg a külképviseleti szerv jogosult.

(3) Külön engedély nélkül jogosult kilencven napot meghaladó kül
földön tartózkodásra
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a) a nyugdíjas, illetőleg az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött sze
mély, az útlevél érvényességi idején belül,

b) a szolgálati célból kiküldöttel együtt külföldön tartózkodó csa
ládtagja, a kiküldetés időtartama alatt,

c) a külföldön engedéllyel munkát vállaló személy és a vele együtt 
külföldön tartózkodó családtagja, valamint az, aki külföldön engedéllyel 
tanulmányokat folytat, az engedély határidejének a lejártáig.

19. § (1) A külföldre utazáshoz vízum beszerzését a minisztériumok, 
az országos hatáskörű szervek, a társadalmi szervezetek, illetőleg az é r
dekképviseleti szervek országos szervei, valamint a nemzetközi utazások 
üzletszerű szervezésére és közvetítésére jogosult jogi személyek végezhe
tik.

(2) A magáncélú utazáshoz szükséges vízumot az utazó személyesen 
vagy a közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] útján is beszerezheti

20. § (1) E törvényerejű rendelet végrehajtásáról a belügyminiszter 
gondoskodik. Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy

a) meghatározza az útlevélhatóságokat, a szolgálati útlevélre jogo
sultakat és a felhasználásának rendjét, a 4. § (3) bekezdésében említett 
egyéb úti okmányok fajtáit és kiadásának feltételeit, az útlevélbe bejegy
zésre jogosultakat, úti okmányt vezessen be azok részére, akiknek a kül
földre utazása kivételesen engedélyezhető,

b) a külügyminiszterrel egyetértésben szabályozza a külképviseleti 
szerveknek az útlevelekkel kapcsolatos feladatait.

(2) Felhatalmazást kap
a) a Minisztertanács, hogy rendelkezzék a külföldre utazáshoz szük

séges anyagi feltételekről, továbbá kivételesen korlátozza az útlevél terü
leti érvényességét azokra az országokra nézve, ahol a magyar 
állampolgárok érdek- és jogvédelme nem biztosítható,

b) a külügyminiszter, hogy a diplomata útlevél, valamint a külügyi 
szolgálat ellátásához a szolgálati útlevél kiadását a belügyminiszterrel 
egyetértésben szabályozza, és ezeket az útleveleket kiadja,

c) a honvédelmi miniszter, hogy a hadkötelesek külföldre utazására 
további feltételeket határozzon meg, 

d) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke, hogy -  a belügy
miniszterrel egyetértésben -  a magyar állampolgárok külföldre utazásá
val kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatást rendeljen el.

(3) A fegyveres erők tényleges állományú, a fegyveres testületek és a 
rendészeti szervek hivatásos állományú tagjai, valamint polgári alkalma
zottai külföldre utazásának további indokolt feltételeit a sajátosságaikra
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figyelemmel a belügyminiszter, továbbá -  a belügyminiszterrel egyet
értésben -  a honvédelmi miniszter, az igazságügy-miniszter, a pénzügy- 
miniszter és a munkásőrség országos parancsnoka szabályozza.

21. § (1) Ez a törvényerejű rendelet 1988. január 1-jén lép hatályba.
(2) A  külföldre utazásról és az útlevelekről szóló 1978. évi 20. tör

vényerejű rendelet és az azt módosító 1982. évi 18. törvényerejű rendelet, 
továbbá az 53/1978. (XI. 10.) MT rendelet és az azt módosító 60/1981. (XI.
27.) MT, valamint a 38/1982. (VIII. 26.) MT rendelet a hatályát veszti.

A belügyminiszter 3/1987. (XII. 23.) BM rendelete
a külföldre utazásról és az útlevélről szóló 1987. évi 25. törvényerejű 

rendelet végrehajtásáról

A külföldre utazásról és az útlevélről szóló 1987. évi 25. törvényerejű 
rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 20. §-ának (1) bekezdésében kapott fel
hatalmazás alapján -  az érdekelt miniszterekkel, országos hatáskörű 
szervek vezetőivel, a szövetkezetek országos érdekképviseleti szerveivel 
és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben -  a következő
ket rendelem:

A z útlevél érvényessége

1. §

Az útlevél érvényességi ideje akkor hosszabbítható meg, ha az a sze
mélyazonosság megállapítására és a hivatalos bejegyzésekre alkalmas.

A z útlevél tartalma 

2. §

Az útlevél tartalmazza
a) az útlevél számát,
b) a személyi adatokat és a személyi számot,
c) a személyleírást,
d) a fényképet,
e) a sajátkezű aláírást,
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f) az útlevél területi és időbeli érvényességét,
g) a külföldön élő magyar állampolgár családi állapotát és annak az 

államnak a megnevezését, amelyben állandó lakóhelye van.

Szolgálati útlevél

3. §

(1) Szolgálati útlevelet kaphatnak
a) a minisztériumok és az országos hatáskörű szervek alkalmazot

tai,
b) a Magyar Tudományos Akadémia rendes és levelező tagjai,
c) a bírák és az ügyészek,
d) a fővárosi, a megyei, a megyei városi, a városi és a fővárosi kerü

leti tanácsok elnökei, elnökhelyettesei, e tanácsok végrehajtóbizottságá
nak titkárai,

e) a társadalmi szervezetek, a tömegszervezetek, az érdekképvisele
ti szervek országos szerveinek, valamint a fővárosi és megyei szerveinek 
vezető tisztségviselői és alkalmazottai,

f) az államközi egyezmények végrehajtása keretében egy évet meg
haladó időre külföldre utazó személyek, ha az utazás nem külföldön mun
kavállalás céljából történik,

g) a nemzetközi szervezetek alkalmazottai és szakértői,
h) a Magyar Posta, a Magyar Rádió, a Magyar Televízió, a Magyar 

Távirati Iroda és a sajtó alkalmazottai,
i) az állami vállalatoknak és intézményeknek a nemzetközi személy- 

és áruforgalomban rendszeresen részt vevő alkalmazottai,
j) a külkereskedelmi tevékenységet folytató szervezetek alkalmazot

tai (tagjai), a belügyminiszter és a felügyeletet, irányítást gyakorló minisz
ter (országos hatáskörű szerv vezetője) megállapodása alapján,

k) a tengeri vagy folyami kereskedelmi vagy utasszállító hajón szol
gálatot teljesítő személyek, a folyami hajózásnál szolgálatot teljesítő sze
mély állandóan vele együtt utazó házastársa és kiskorú gyermeke,  
valamint az a vízügyi dolgozó, aki a szomszédos államokkal fennálló 
vízügyi együttműködés keretében vízi munka elvégzése, vízkár vagy jég
veszély elhárítása érdekében határvízen közlekedik,

1) tartós kiküldetés esetén az a)- j) pontban felsorolt személlyel kö
zös háztartásban élő házastárs és kiskorú gyermek.

(2) A szolgálati útlevéllel való hivatalos utazás elrendelésére jogo
sult személy [Tvr. 5. § (2) bek.] javaslatára az (1) bekezdésében fel nem 
sorolt személy részére is adható szolgálati útlevél.
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4. §

(1) A szolgálati útlevéllel való utazást írásban kell elrendelni; erről, 
valamint az utazókról és az útlevelekről nyilvántartást kell vezetni.

(2) Ha a szolgálati útlevélre való jogosultság megszűnik, azt meg kell 
küldeni a kiállító hatóságnak.

(3) A szolgálati útlevelekkel kapcsolatos rendelkezések megtartását 
és az ügyintézést a Belügyminisztérium Országos Rendőr-főkapitányság 
Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség Útlevélosztálya (a továbbiakban: 
Ú tlevélosztály) ellenőrzi.

5. §

(1) A szolgálati célból magánútlevéllel utazás elrendelésére a szolgá
lati útlevéllel való utazásra vonatkozó rendelkezés [Tvr. 5. § (2) bek.] meg
felelően irányadó.

(2) Az utazást elrendelő jogosult a külföldre utazás jogszerű végre
hajtásának ellenőrzésére.

Egyéb úti okmányok

6. §

A Tvr. 4. §-ának (3) bekezdésében em lített úti okmányok
a) a határátlépési igazolvány,
b) a határátlépési engedély.

Határátlépési igazolvány

7. §

(1) Határátlépési igazolvány annak adható, akinek állami szerv vagy 
gazdálkodó szervezet megbízásából, nemzetközi szerződésből eredő ha
tármenti feladat ellátása végett szükséges az államhatárt átlépnie.

(2) A határátlépési igazolvánnyal rendelkező személy a megjelölt ha
társzakaszon vagy határátkelőhelyen külön engedély nélkül jogosult az ál
lamhatár ismételt átlépésére.

Határátlépési engedély

8. §

Határátlépési engedély nemzetközi szerződésben és a végrehajtásá
ra kiadott jogszabályban meghatározott rendelkezések szerint adható.
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Hatáskör és illetékesség

9. §

(1) A magánútlevél és a határátlépési engedély iránti kérelem 
elbírálására a rendőrkapitányság, a hazatérés engedélyezése és a kül
földön letelepedés iránti kérelem elbírálására a megyei (budapesti) 
rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: rendőr-főkapitányság) jogosult.

(2) A  Budapesti Rendőr-főkapitányság jogosult a szolgálati útlevél, 
a határátlépési igazolvány és a külföldön élő személy részéről előterjesz
tett útlevél iránti kérelem elbírálására.

(3) Az Útlevélosztály bármely úti okmány iránti kérelem elbírálásá
ra jogosult.

(4) Az azonos hatáskörű szervek közül
a) a magánútlevél iránti kérelem elbírálására magáncélból utazás 

esetén a kérelmező állandó lakóhelye, szolgálati célú utazás esetén a kül
dő szerv székhelye,

b) a külföldön letelepedés iránti és a határátlépési engedély iránti ké
relem elbírálására a kérelmező állandó lakóhelye,

c) a hazatérés engedélyezése iránti kérelem elbírálására a kérelmező 
jövőbeli állandó lakóhelye szerint illetékes szerv jogosult.

10. §

(1) Az útlevelet, illetőleg az egyéb úti okmányt a 9. §-ban meghatá
rozott szerv állítja ki.

(2) A külképviseleti szerv állítja ki a hazatérési igazolványt, és kiál
líthatja a külföldön élő magyar állampolgár útlevelét is.

(3) Az útlevél időbeli érvényességét az útlevél iránti kérelem elbírá
lására illetékes szerv hosszabbíthatja meg.

11. §

(1) Az útlevélbe a kiállító szerv, a határőrség, a valutaeladásra felha
talmazott szervek és a külföldi hatóságok tehetnek bejegyzést.

(2) Külföldön a külképviseleti szerv jegyzi be a szolgálati útlevélbe 
és a magánútlevélbe az útlevél időbeli érvényességének és a külföl
dön tartózkodás időtartamának a meghosszabbítását, a külföldön élők út
levelébe a családi állapot és az állandó lakóhely szerinti állam 
megváltozását is.
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Útlevél iránti kérelem

12. §

(1) Az útlevél iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített útlevél
kérő lapon, a kérelem elbírálására jogosult szervhez kell benyújtani. Az 
útlevélkérő lap mintáját a melléklet tartalmazza.

(2) A külföldön élő magyar állampolgárnak a külföldön élő magyar 
állampolgár útlevele és a hazatérés engedélyezése iránti kérelmet az ál
landó lakóhelye szerint illetékes külképviseleti szervnél kell benyújtania.

13. §

(1) A szolgálati útlevél iránti kérelmet az utazást elrendelő szerv, a 
határátlépési igazolvány iránti kérelmet a 7. § (1) bekezdésében megha
tározott szerv nyújtja be.

(2) Szolgálati utazás céljára a magánútlevél iránti kérelmet a küldő 
szerv vagy a kérelmező nyújthatja be.

(3) Az (1)- (2) bekezdésben nem szabályozott esetben az útlevél 
iránti kérelmet a kérelmezőnek személyesen kell benyújtania. Az együtt
élő családtagok esetében a kérelmet a szülő, a házastárs vagy a nagykorú 
gyermek is benyújthatja. A kiskorú kérelmét a törvényes képviselő nyújt
hatja be.

14. §

(1) A szolgálati útlevél és a magánútlevél iránti kérelemhez csatolni
kell

a) a két egy évnél nem régebbi igazolványfényképet,
b) magánútlevéllel szolgálati célú utazás esetén a küldő szerv igazo

lását, ha az útlevél iránti kérelmet nem a kérelmező állandó lakóhelye sze
rint illetékes rendőrkapitányságon nyújtják be.

(2) A külföldön élő magyar állampolgárnak az útlevél, illetőleg a ha
zatérés engedélyezése iránti kérelméhez csatolni kell

a) a magyar állampolgárság megállapításához szükséges iratokat,
b) két egy évnél nem régebbi igazolványfényképet,
c) végleges hazatérés esetén közjegyző által hitelesített befogadó 

nyilatkozatot, vagy annak igazolását, hogy Magyarországon a lakása és a 
megélhetése biztosított,

d) nyilatkozatot arról, hogy a külföldi vagyoni kötelezettségeit ren
dezte.

-  51 -
ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/38/1988 /51



(3) Külföldön letelepedés céljából a külföldön élő magyar állampol
gár útlevele, illetőleg a kivándorlási engedély iránti kérelemhez csatolni 
kell

a) a befogadó állam elővízumát,
b) házastárssal való együttélés céljából történő külföldön letelepe

dés esetében a házassági anyakönyvi kivonatot,
c) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezőnek nincs Magyarországon 

tartási kötelezettsége, köztartozása vagy egyéb vagyoni tartozása, illető
leg azt hogyan kívánja teljesíteni,

d) kiskorú esetében a gyámhatóság jóváhagyó határozatát,
e) hadköteles esetében a honvédelmi miniszter engedélyét,
f) a külképviseleti szerv, külföldi hatóság vagy közjegyző által kiál

lított, illetve hitelesített, a végleges külföldön letelepedésre vonatkozó 
meghívást, nem magyar nyelvű irat esetében annak hiteles magyar fordí
tását,

g) két egy évnél nem régebbi igazolványfényképet.
(4) A  kiskorú útlevélben -  a tizennegyedik életévének betöltéséig 

-  az útlevelet kiállító szerv új igazolványfényképet helyez el, ha az abban 
levő fénykép személyazonosításra már nem alkalmas.

15. §

(1) Kiskorú vagy gondnokság alatt álló útlevél iránti kérelméhez mel
lékelni kell a szülőknek (törvényes képviselőnek) a közjegyző, a gyám
hatóság vagy az útlevél kiállítására jogosult szerv előtt tett hozzájáruló 
nyilatkozatát. A szülők közös háztartásában élő kiskorú esetében mind
két szülő hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

(2) Nincs szükség annak a szülőknek a hozzájáruló nyilatkozatára, 
akinek a szülői felügyeleti jogát megszüntették vagy a szülői felügyeleti 
joga szünetel.

A  kérelem elbírálására

16. §

Az útlevél, illetőleg az egyéb úti okmány iránti kérelmet indokolt 
esetben (szolgálati érdek, haláleset, súlyos betegség stb.) az útlevélható
ság soron kívül bírálja el.
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17. §

(1) Az útlevél, illetőleg az egyéb úti okmány iránti kérelem elutasí
tása, valamint az útlevél, illetve az egyéb úti okmány bevonása esetén fel
lebbezésnek van helye. A fellebbezést a határozat kézbesítésétől számított 
tizenöt napon belül kell benyújtani a határozatot hozó, külföldön a kül
képviseleti szervhez.

(2) A fellebbezést, ha első fokon
a) a rendőrkapitányság járt el, a rendőr-főkapitányság,
b) a rendőr-főkapitányság járt el, az Útlevélosztály,
c) az Útlevélosztály járt el, a Belügyminisztérium Országos Rendőr

főkapitányság igazgatásrendészeti csoportfőnöke
bírálja el.

Kiutazási engedély

18. §
(1) A külföldön élő magyar állampolgár útlevelével, illetőleg a kiván

dorlási engedéllyel rendelkező a külföldön letelepedése céljából csak ki
utazási engedéllyel hagyhatja el a Magyar Népköztársaság területét.

(2) A kiutazási engedélyt a kiutazás előtt legfeljebb hat nappal sze
mélyesen kell kérni az úti okmányt kiállító rendőr-főkapitányságtól. A ké
relem előterjesztésekor be kell nyújtani

a) a személyi igazolvány átadásáról szóló elismervényt,
b) harminc napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a kérelmező

nek nincs vagyoni tartozása,
c) kivándorlási engedély esetében a magyar állampolgárság kötelé

kéből való elbocsátás iránti kérelem benyújtásáról szóló igazolást,
d) hadköteles esetében annak az igazolását, hogy a kérelmező a ka

tonai okmányait átadta a hadkiegészítési és területvédelmi (fővárosi had
kiegészítő) parancsnokságnak.

(3) A külföldön élő magyar állampolgár útlevelével, illetőleg a kiván
dorlási engedéllyel a kiállításától számított hat hónapon belül el kell hagy
ni a Magyar Népköztársaság területét. Ez a határidő indokolt esetben 
meghosszabbítható.

Fellebbezés
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19. §

(1) A külföldön élő magyar állampolgár útlevelével véglegesen kül
földre távozott személy a kiutazástól számított három hónapon belül nyil
vántartásba vétel céljából jelentkezni köteles az állandó lakóhelye szerint 
illetékes külképviseleti szervnél.

(2) A külföldön élő magyar állampolgár útlevelével rendelkező sze
mély a külföldi lakóhelyének megváltozását, a családi állapotában történt 
változást, gyermekének születését és elhalálozását harminc napon belül 
köteles a külképviseleti szervnek bejelenteni.

Külföldön élő beutazása

20. §

(1) A külföldön élő magyar állampolgár útlevelével külföldön élő 
személy kilencven napi tartózkodásra külön engedély nélkül utazhat be a 
Magyar Népköztársaság területére.

(2) A kilencven napot meghaladó tartózkodás engedélyezését a kül
földön élő magyar állampolgár az ideiglenes lakóhelye szerint illetékes 
rendőrkapitányságtól kérheti. A kérelemnek tartalmaznia kell a tartóz
kodás meghosszabbításának indokait.

(3) A  rendőrkapitányság felhívhatja a kérelmezőt, hogy igazolja a ké
relmének indokait, és a Magyar Népköztársaság területén tartózkodás 
anyagi fedezetét.

(4) A tartózkodás ideje nem hosszabbítható meg, illetőleg az azt meg
hosszabbító engedély visszavonható, ha a külföldön élő magyar ál
lampolgár magyarországi életvitele, magatartása nincs összhangban a 
tartózkodás engedélyezett céljával, illetőleg annak anyagi fedezete nem 
biztosított.

21 . §

(1) A külföldön élő magyar állampolgár útlevelével a Magyar Nép- 
köztársaságba beutazónak a lakcímét az ideiglenes lakóhely szerint ille
tékes rendőrkapitányságon, illetőleg rendőrőrsön be kell jelentenie,

a) a Bolgár Népköztársaságban, a Csehszlovák Szocialista Köztár
saságban, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban, a Kubai 
Köztársaságban, a Lengyel Népköztársaságban, a Mongol Népköztársa
ságban, a Német Demokratikus Köztársaságban, a Román Szocialista 
Köztársaságban, és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségében 
élő harminc napot meghaladó magyarországi tartózkodás esetén a har
mincadik napot,

A  külfö ldön  letelepedett m agyar á llam polgárok nyilvántartása
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b) az a) pontban fel nem sorolt államban élő a beutazást,
c) az a) és a b) pont alapján bejelentésre kötelezett a lakóhelyének 

megváltozásakor az újabb lakásba költözést
követő negyvennyolc órán belül.

(2) Ha az (1) bekezdés a) pontjában fel nem sorolt államban élő ma
gyar állampolgár munkaszüneti napon utazik be, negyvennyolc órát meg 
nem haladó magyarországi tartózkodás esetén nem köteles a lakcímét be
jelenteni.

(3) A lakcímet kereskedelmi szálláshelyen, továbbá jogi személy vagy 
magánszemély által fenntartott egyéb szállás esetében a szállásadó köte
les bejelenteni, magánszállás igénybevétele esetében a külföldön élő ma
gyar állampolgár a lakcímét személyesen vagy a szállásadó útján jelenti 
be.

Betekintés az iratokba

22. §

Az útlevél és az egyéb úti okmány iránti kérelem elbírálása során ke
letkezett iratokba a kérelmező -  az államtitkot tartalmazó irat kivételé
vel -  betekinthet.

A z útlevél őrzése

23. §

(1) A magánútlevél az utazás befejezése után az állampolgárnál ma
rad, aki köteles azt gondosan megőrizni.

(2) A szolgálati útlevél és a határátlépési igazolvány biztonságos őr
zéséről és rendeltetésszerű felhasználásáról a küldő szerv gondoskodik; 
azokat az utazás megkezdése előtt hetvenkét órával adja ki az utazónak, 
és az utazás befejezését követő hetvenkét órán belül átveszi.

(3) A hazatérési igazolványt, illetőleg a külföldön élő magyar állam
polgár útlevelét -  ha a hazatérési engedélyt abba jegyezték be -  a be
utazáskor a határőrség bevonja.

A z útlevél elvétele

24. §

(1) Az útlevélnek a Tvr. 17. §-ában szabályozott elvétele esetében az 
útlevél elvételéről átvételi elismervényt kell adni, és az elvett útlevelet hu
szonnégy órán belül meg kell küldeni az azt kiállító szervnek. A külföldön 
élő magyar állampolgár útlevelét az Útlevélosztálynak kell megküldeni.
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(2) Az útlevelet kiállító szerv, illetőleg az Útlevélosztály harminc na
pon belül határozatot hoz az elvett útlevél bevonásáról, illetőleg vissza
adásáról.

A  hadköteles útlevelének átvétele

25. §
Ha a hadköteles katonai szolgálatra vonul be, az útlevelét az ille

tékes katonai szerv -  a külön rendelkezések szerint -  átveszi, és a kato
nai szolgálat tartama alatt megőrzi.

A z útlevél átadása

26. §
(1) Az útlevelet és az egyéb úti okmányt az állampolgár az azt kiállí

tó szervnek, külföldön a külképviseleti szervnek köteles átadni, ha az meg
rongálódott, betelt, illetőleg a magyar állampolgársága megszűnt.

(2) Az állampolgár halála esetén az útlevelet és az egyéb úti okmányt 
az elhalt hozzátartozója, illetve akinek az a birtokába került, köteles a 
rendőrségnek, külföldön a külképviseleti szervnek beszolgáltatni.

A z útlevél elvesztése

27. §

(1) Az útlevél, illetve az egyéb útiokmány elvesztését, megsemmisü
lését, eltűnését, vagy ha azt külföldi hatóság elvette, haladéktalanul jelen
teni kell az azt kiállító szervnek, külföldön a külképviseleti szervnek.

(2) A talált útlevelet és egyéb úti okmányt haladéktalanul be kell 
szolgáltatni a rendőrségnek.

Záró rendelkezések

28. §

(1) Ez a rendelet 1988. január 1-jén lép hatályba.
(2) A külföldre utazásról és az útlevelekről szóló 53/1978. (XI. 10.) 

MT rendelet végrehajtására kiadott 6/1978. (XI. 10.) BM rendelet, vala
mint az azt módosító 4/1981. (XI. 27.) BM, a 8/1982. (VIII. 26.) BM és a 
8/1983. (XII. 10.) BM rendelet a hatályát veszti.

(3) A rendelet hatálybalépése előtt kiadott útlevél az érvényességi 
idején belül a korábbi szabályok szerint használható fel.

(4) Az 1984. január 1-je után kiadott magánútlevéllel rendelkezőnek 
csak akkor kell útlevél iránti kérelmet benyújtania, ha az útlevele a kül
földre utazásához szükséges területi vagy időbeli érvényességet nem tar
talmazza.
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TUDNIVALÓK!

A kérelem benyújtásakor

1. két egy -évnél nem régebbi igazolvány
fényképet (csak útlevél iránti kérelem
hez);

2. szolgálati célú utazás esetén a küldő 
szerv igazolását, amennyiben nem az 
állandó lakóhelyen nyújtják be a ké
relmet;

3. kiskorú útlevélkérelméhez a szülőnek 
(törvényes képviselőnek) a közjegyző, 
a gyámhatóság vagy az útlevél szerv 
előtt tett hozzájáruló nyilatkozatát,

valamint

4. illetékbélyeget
kell csatolni.

II.

III.

ÚTLEVÉLKÉRŐ LAP

A KÉRELMEZŐ: 
-  személyi 

száma

A 

KÉRELMEZŐ 

TÖLTI 
KI 
A 

SZEMÉLYIGAZOLVÁNY 

(-LAP) 

ALAPJÁN 

ÍRÓGÉPPEL 

VAGY 

NYOMTATOTT 

NAGYBETŰVEL!

-  családi és 
utóneve

-  előző neve 
(nők leánykori 
neve) 

-  születési 
helye

-  anyja neve

-  állandó lakó
helye és postai 
irányító száma

-  munkahelye 
és pontos címe

Term ete:
cm

Szeme színe:* 
barna -  fekete -  

kék -  szürke -  zöld

K e l t : ................  19........é v ..............h ó  . .. nap

a kérelmező -  a kiskorú szülőjének - 
aláírása

* A megfelelő válasz aláhúzandó!
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2. sz. függelék

A határfigyelőztetés során elrendelhető intézkedések és 
kód számaik

(egyidejűleg legfeljebb két intézkedés rendelhető el)
Az intézkedés elrendelésekor minden esetben a kódszám előtt betűjelzést 
kell alkalmazni annak jelzésére, hogy az intézkedés végrehajtása: belépés
kor -  "B" - , kilépéskor -  "K" - , mindkét esetben -  "M" -  történjen.

100. Őrizetbevétel
200. Feltartóztatás és további intézkedés kérése az elrendelőtői
210. Terrorcselekmények elkövetésével alaposan gyanúsítható szemé

lyek feltartóztatása
220. Elveszett útlevéllel kapcsolatos intézkedés:

-  átléptetés az elveszett útlevél helyett kiadott útlevéllel az elren
delő értesítése nélkül, illetve az elveszett útlevéllel -  tulajdono
sa jelentkezése esetén -  az elrendelő egyidejű értesítésével;

-  feltartóztatás illetéktelen személy jelentkezése esetén az elren
delő egyidejű értékesítésével.

230. Az útlevél, kiutazási engedély bevonása, valamint a magyar állam
polgárok visszairányítása az állandó lakóhelyükre

300. Konspirált feltartóztatás
310. Személyi tárgyak és ruházat konspirált átkutatása vámellenőrzés fe

désével
320. Konspirált 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. Határátlépés jelzése: a gépkocsi adatainak ismertetésével
510. Határátlépés jelzése: a gépkocsiban utazók adatai, úticél és várható 

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

csi adatainak megadásával**
540. Határátlépés jelzése: a személlyel együtt utazók adatainak jelzése
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600. Fokozott vámellenőrzés iránya: kábítószer
610. Fokozott vámellenőrzés iránya: valuta
611. Fokozott vámellenőrzés iránya: hamis valuta
620. Fokozott vámellenőrzés iránya: csempészáru
621. Fokozott vámellenőrzés iránya: kis térfogatú csempészáru
630. Fokozott vámellenőrzés iránya: arany
640. Fokozott vámellenőrzés iránya: művészeti tárgyak, értékek
650. Fokozott vámellenőrzés iránya: gépjárműveknél az embercsempé

szésre alkalmas rejtekhely felkutatása
660. Fokozott vámellenőrzés iránya: államtitkot képező iratok, tiltott 

sajtótermékek felkutatása
661. Fokozott vámellenőrzés iránya: kémkedés vagy más államellenes 

bűncselekmények elkövetésére utaló anyagok, eszközök, tárgyak fel
derítése

670. Fokozott vámellenőrzés iránya: terrorcselekmények elkövetésére 
alkalmas eszközök (fegyver, lőszer, robbanóanyagok) felkutatása

680. Fokozott vámellenőrzés iránya: embercsempészésre alkalmas ha
mis, illetve hamisított úti okmányok 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: kis térfogatú csempészáru
730. Szigorú vámellenőrzés iránya: arany
740. Szigorú vámellenőrzés iránya: művészeti tárgyak, értékek
750. Szigorú vámellenőrzés iránya: embercsempészésre alkalmas hamis, 

illetve hamisított úti okmányok felkutatása
760. Szigorú vámellenőrzés iránya: államtitkot képező iratok, tiltott saj

tótermékek felkutatása
761. Szigorú vámellenőrzés iránya: kémkedés vagy más államellenes bűn- 

cselekmények elkövetésére utaló anyagok, eszközök, tárgyak felde
rítése

770. Szigorú vámellenőrzés iránya: terrorcselekmények elkövetésére al
kalmas eszközök (fegyver, lőszer, robbanóanyag) felkutatása

780. Szigorú vámellenőrzés iránya: egy gépkocsiban ülő személyek közül 
az érdekelt személy, illetve személyek kiválasztása

800. Vámellenőrzés nélküli átléptetés
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Megjegyzés:
A *-gal jelzett intézkedések betűjelzése: "T" elrendelésre kizárólag a KEO 
jogosult (későbbiekben Tiltónévjegyzékbe kerülő személyek esetében.)
A **-gal jelzett intézkedés a vízummentes beutazásra jogosult országok 
állampolgárainál nem rendelhető el.
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3. sz. függelék

Állampolgársági egyezmények
-  1958. évi 2. tvr.:

az MNK és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a 
kettős állampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről
-  1 éven belül kell nyilatkozni;

-  1959. évi 27. tvr.:
az MNK és a Bolgár Népköztársaság között a kettős állampolgárságú 
személyek állampolgárságának rendezéséről
-  3 hónapon belül kell nyilatkozni.

-  1961. évi 6. számú tvr.:
az MNK és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között a kettős ál
lampolgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről
-  1 éven belül kell nyilatkozni;

-  1962. évi 4. tvr.:
az MNK és a Lengyel Népköztársaság között a kettős állampolgársá
gú személyek állampolgárságának rendezéséről
-  6 hónapon belül kell nyilatkozni;

-  1970. évi 17. tvr.:
az MNK és NDK között a kettős állampolgárságú személyek állam- 
polgárságának rendezéséről
-  1 éven belül kell nyilatkozni;

-  1978. évi 5. tvr.:
az MNK és a Mongol Népköztársaság között a kettős állampolgársá
gú személyek állampolgárságának rendezéséről
-  1 éven belül kell nyilatkozni;

-  1980. évi 2. tvr.:
az MNK és a Román Szocialista Köztársaság között a kettős állam
polgárságú személyek állampolgárságának rendezéséről
-  1 éven belül kell nyilatkozni.
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Kivonat a Büntető Törvénykönyvből
(a Vhu. 38. pontjának végrehajtásához)

"Bűntett és vétség

11. § (1) A bűncselekmény bűntett vagy vétség.
(2) Bűntett az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre a 

törvény két évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rende
li el. Minden más bűncselekmény vétség."

4. sz. függelék
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5. sz. függelék

A külföldön élő magyar állampolgár útlevelének 
kiállítására fel nem jogosított külképviseletek

(1988. július 1.)

Bolívia -  La Paz
Ecuador -  Quitó
Etiópia -  Addisz Abeba
Kenya -  Nairobi
Kolumbia -  Bogota
Libanon -  Bejrut
Marokkó -  Rabat
Nicaragua -  Managua
Uruguay -  Montevideó
Zimbabve -  Harrare
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6. sz. függelék

A határátlépési engedélyek kiadásával kapcsolatos hatályos 
jogszabályok

1. 1963. évi 15. tvr. az MNK és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság 
Kormánya közötti határsávforgalom szabályozása
2/1963. (VII. 27.) BM rendelet, az MNK és a Csehszlovák Szocialista 
Köztársaság Kormánya között határsávforgalom szabályozásáról.
0014/1963. (VII. 8.) belügyminiszter-helyettesi utasítás a magyar-  
csehszlovák határforgalom újabb szabályozásáról.

2. 1977. évi 31. tvr-rel módosított 1969. évi 43. tvr. az MNK Kormánya és 
a Román Szocialista Köztársaság Kormánya között a kishatárforga- 
lomról.
8/1977. (XII. 29.) BM rendelettel módosított 1/1970. (I. 11.) BM ren
delet az MNK Kormánya és a Román Szocialista Köztársaság Kor
mánya között a kishatárforgalom szabályozásáról.
21/1977. (XII. 29.) BM helyettesi intézkedéssel módosított 02/1970. (I.
7.) BM helyettesi utasítás a magyar- román kishatárforgalom szabá
lyozásáról.

3. Az 1976. évi 19. tvr. az MNK és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról.
3/1976. (VII. 9.) BM rendelet az MNK Kormánya és a Jugoszláv Szo
cialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalom 
szabályozásáról.
3/1976. BM ORFK igazgatásrendészeti csoportfőnöki intézkedés a ma
gyar- jugoszláv kishatárforgalomban a határátlépési engedélyek ki
adásának rendjéről. (1976. VII. 15.) M ódosította a BM ORFK 
igazgatásrendészeti helyettesének 3/1978. intézkedése.)
2/1978. BM ORFK igazgatásrendészeti csoportfőnök-helyettesi körle
vele.

4. A Minisztertanács 20/1988. (VI. 22.) rendelete a Magyar Népköz- 
társaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségi 
Kormánya között, a határmenti településeken lakó állampolgárok 
egyszerűsített határátlépésének rendjéről szóló, Moszkvában 1985. 
augusztus 1-jén aláírt egyezmény kihirdetéséről.
A belügyminiszter 4/1986. (X. 2.) rendelete a Magyar Népköztársaság 
Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kor
mánya között, a határmenti településeken lakó állampolgárok egysze
rűsített határátlépésének rendjéről szóló, Moszkvában, 1985. 
augusztus 1-jén aláírt egyezmény végrehajtásáról.
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Útlevélilleték
7. sz. függelék

Szolgálati és magánútlevél kiadása, az útlevél érvényességi idejének 
meghosszabbítása, valamint az útlevél területi érvényességének 
kiterjesztése iránti kérelem illetéke

A kérelem elutasítása esetén

a fellebbezés a felülvizsgálat 
illetéke illetéke

• 500 Ft 300 Ft 600 Ft

Határátlépési (kishatárforgalmi) egyszeri vagy 
többszöri engedély, illetve kiutazási engedély 100 Ft 300 Ft 600 Ft

Külföldön élők útlevele, kivándorlási engedély 1000 Ft 500 Ft 1000 Ft

Az előzőhöz kért kiutazási engedély, valamint 
az ország területének elhagyására meghatározott 
időtartam meghosszabbítása 500 Ft 300 Ft 600 Ft

Útlevél és egyéb úti okmány soron kívüli kiadásáért, 
valamint az útlevélbe történő idegennyelvű 
bejegyzéséért a fentieken felül 200 Ft 300 Ft

* Megjegyzés: a fel nem sorolt egyéb igazgatásrendészeti eljárásért az államigazgatási eljárás általános illetékét kell lerovatni: 100 Ft; a 
fellebbezési eljárás illetéke pedig 300 Ft.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/3 8 /1988 /65



BM ORFK III. CSOPORTFŐNÖ KSÉ G

Szám: 50- 21/8/1988.

SZlGORÚAN TITKOS! 

(selejtezésig)

A BM ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
IGAZGATÁSRENDÉSZETI CSOPORTFŐNÖKÉNEK 

 8/1988.
I N T É Z K E D É S E

a 38/1988. BM utasításban meghatározott egyes igazgatásrendészeti
feladatokról

Budapest, 1988. évi december 13-án.

A 38/1988. BM utasítás (a továbbiakban: Vhu.) 163. pontban kapott fel
hatalmazás alapján az egyes igazgatásrendészeti feladatok végrehajtására 
kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A külföldi letelepedés iránti kérelemhez az elővízumot Brazíliába, 
Finnországba, NDK-ba és Nyugat-Berlinbe történő letelepedéshez 
nem kell megkövetelni. Az NDK-ba irányuló kérelemhez az NDK bu
dapesti nagykövetsége által kiadott igazolást, a Nyugat-Berlinben tör
ténő letelepedés esetén nyugat-berlini hatóság befogadást tanúsító 
engedélyét kell kérni. Ez utóbbi esetben a Német Szövetségi Köztár
saság külképviselete által adott elővízum nem fogadható el.

2. Amennyiben a kiskorú csak az egyik szülővel települ külföldre és a 
gyámhatósági határozat nem tartalmaz utalást a Magyarországon ma
radó szülő meghallgatására, hozzájárulására, ennek tisztázása érde
kében meg kell keresni a gyámhatóságot.

3. Gyámhatósági határozat helyett a bíróság határozatát kell kérni ak
kor, ha a kiskorú külföldre települése céljából a gyermekelhelyezés 
megváltoztatása iránt indított eljárás során bíróság döntött a külföld
re települő szülő javára.
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4. Külföldi, illetve külföldön élő magyar állampolgár által örökbefoga
dott kiskorú külföldi letelepedés iránti kérelmét az összes mellékle
tével és az irattári előzményével együtt öt napon belül fel kell 
terjeszteni a BM ORFK III- 1. Osztályához (a továbbiakban: útle
vélosztály).

5. Gyermekelhelyezés, tartási kötelezettség, köztartozás vagy egyéb va
gyoni tartozás miatt folyamatban levő peres eljárás esetén, annak 
jogerős befejezéséig a külföldi letelepedés iránti kérelem ügyében ha
tározattal fel kell függeszteni az eljárást.

6. A kiutazási engedély kiadását követően a nyugdíjasok adatlapját a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak, a "K"-adatlapot az útlevélosztály
nak kell megküldeni, minden egyéb igazolást az irattári előzményben 
kell elhelyezni.

7. A rendőr-főkapitányságnak rá kell vezetni az állampolgársági iktató
számot a magyar állampolgárság kötelékéből elbocsátást kérők kiuta
zási engedélyére. Határátlépésük időpontjáról az útlevélosztály 30 
napon belül értesítse a BM ORFK III- 3. osztályát.

8. A Vhu. 15. pont alkalmazásában az állampolgársági vizsgálat kérésé
re irányuló átirat mellé csatolni kell a hazatérési vagy külföldön élő 
magyar állampolgár útlevele iránti kérelem egy példányát, valamint a 
rendelkezésre álló összes okiratot. Az állampolgársági vizsgálat ide
jére a kérelemben az eljárást -  az illetékes külképviselet egyidejű tá
jékoztatásával -  fel kell függeszteni.

9. Amennyiben a kérelmező a hazatérés iránti kérelemhez nem csatol 
befogadó nyilatkozatot, akkor azt az eljáró igazgatásrendészeti szerv
nek a kérőlapon befogadóként megjelölt személytől az erre a célra 
rendszeresített nyomtatványon kell kérnie.

10. A Vhu. 20. pontjának alkalmazásában a rendőr-főkapitányság ja
vaslattal terjessze fel a kérelmet az útlevélosztályra. Az útlevélosztály 
állásfoglalása alapján a döntést az első fokú hatóság közli a kérelme
zővel.

11. A  külföldről kérelmezett külföldön élő magyar állampolgár útleve
le, valamint a hazatérés iránti kérelemben hozott elutasító döntésről 
a külképviselet útján határozatban kell értesíteni a kérelmezőt. A  ké
relem engedélyezéséről átirattal kell értesíteni a Külügyminisztérium 
Konzuli Főosztályát, illetve ha útlevél kiállítására a külképviselet 
nincs feljogosítva, az útlevelet kell megküldeni. A határozatot, átira
tot, illetve útlevelet az útlevélosztálynak kell megküldeni, amely to
vábbítja azt a külképviseletnek.

12. Az eljáró igazgatásrendészeti szerva külképviselet által a kérelemmel 
együtt megküldött okmányok közül
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a) a döntésről szóló értesítéssel együtt küldje vissza az anyakönyvi 
kivonatokat, kivéve ha azok hazai anyakönyvezése iránt intézked
ni kell;

b) anyakönyvezésre küldje meg a külföldi hatóság által kiadott há
zassági, születési és halotti anyakönyvi kivonatot, valamint a kül
földön kötött és külföldi hatóság által felbontott házasságról szóló 
okiratot a Budapest, V. Kerületi Tanács VB igazgatási feladato
kat ellátó szakigazgatási szervének. A hazánkban kötött, de kül
földi bíróság által felbontott házasságról szóló okiratot pedig a 
házasságkötés helye szerinti tanács VB igazgatási feladatokat el
látó szakigazgatási szervének;

c) az egyéb okmányokat (személyi igazolvány, útlevél, katonai iga
zolvány stb.) küldje meg a kiállító hatóságnak.

13. A Vhu. 23. pontjának alkalmazásában, amennyiben a hazatért külföl
di úti okmányának visszaadását kéri, kérelmét javaslattal továbbítani 
kell a BM ORFK III- 2. osztályának, amely döntéséről a felterjesztő 
szerv útján értesíti a kérelmezőt.

14. A Vhu. 24. pont a) alpontjának alkalmazásában -  a személyi igazol
ványra vonatkozó kivételével -  az igazolások illetéke az államigaz
gatási eljárási illetékkel azonos. Az illetékbélyeget az igazolások 
másodpéldányán kell elhelyezni, értékteleníteni, és azokat a rendőr
főkapitányságon az irattári előzményhez csatolni. A vámigazolás csak 
a személyi igazolvány (ideiglenes is) birtokában adható ki, a raktáro
zási elismervény, illetőleg a raktározásról szóló jegyzőkönyv bem uta
tása ellenében.

15. Az egyszeri külföldre utazásra jogosító magánútlevél, illetve a korlá
tozott területi érvényességű külföldön élő magyar állampolgár útle
vele kiadásával egyidejűleg részhatározatban kell közölni a világ 
összes országára szóló útlevél iránti kérelem elutasításának indokát. 
Ugyancsak részhatározatban kell közölni a kivándorlási engedély ki
adásával egyidejűleg a külföldön élő magyar állampolgár útlevele 
iránti kérelem elutasításának indokát.

16. A  Vhu. 44. pont a) és d) alpontjának alkalmazásában a kérelmezőt 
meg kell hallgatni és irattározni az arról készült feljegyzést.

17. A Vhu. 44. pont e) alpontjának alkalmazásában általában nem kell 
kizárni a külföldre utazásból azt, aki a vám- vagy devizaszabályokat 
szabálysértési értékben sérti meg.

18. A Vhu. 49. pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni a határátlépési 
engedély iránti kérelemnél, ez esetben a kiskorút továbbra is a vonat
kozó kétoldalú egyezményben meghatározottak szerint kell úti ok
mánnyal ellátni.
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19. Amennyiben a kérelem elbírálásához szükséges valamely mellékletet 
nem csatolták, az igazgatásrendészeti szervnek a kérelmet át kell ven
nie és fel kell szólítania a kérelmezőt annak meghatározott határidőn 
belüli pótlására. Ha a kért mellékletet nem nyújtja be, az igazgatás- 
rendészeti szerv a rendelkezésre álló adatok alapján döntsön, vagy az 
eljárást szüntesse meg. Erre az ügyfelet az intézkedés előtt figyelmez
tetni kell. A megszüntetést az államigazgatási eljárás általános szabá
lyairól szóló 1981. évi I. törvény 27. § (2) bekezdésére hivatkozással 
határozatban kell közölni.

20. A Vhu. 55. pontjának alkalmazásában szülői nyilatkozat hiányában 
az eljárást a 19. pont szerint meg kell szüntetni.

21. A kérelem elutasításáról, illetve az útlevél bevonásáról szóló határo
zatot közvetlenül a kérelmezőnek, kiskorú vagy gondnokság alatt ál
ló esetében a szülőnek vagy a törvényes képviselőnek kell 
megküldeni, illetve a szolgálati célból benyújtott kérelemnél az uta
zást elrendelő szervnek is. Amennyiben a jogorvoslat iránti kérelmet 
a kérelmező által írásban meghatalmazott jogi képviselő nyújtja be, 
az elutasító határozatot részére kell megküldeni.

22. A  BM O R F K  III- 3. osztály által megküldött, a magyar állampolgár
ság kötelékéből való elbocsátás, illetve a visszahonosítás iránti kérel
met az útlevélosztály véleményezze.

23. Az elveszett, valamint a megtalált szolgálati és magánútlevelekről az 
útlevélosztály vezessen országos nyilvántartást.

24. A rendőrkapitányság továbbítsa a magánútlevelet a BRFK igazgatás- 
rendészet útlevélosztályához (a továbbiakban: BRFK útlevélosztály), 
ha abba személyi adatok idegennyelvű bejegyzése szükséges.

25. A Vhu. 57- 60. pontjának alkalmazásában az ellenőrzést végző igaz
gatásrendészeti szerv:
a) az EGPR "C" jelű adattárában szereplő személyről értesítse a vá

laszban feltüntetett rendőr-főkapitányság bűnügyi nyilvántartó
ját;

b) az EGPR "D" jelű adattárában szereplő személyek esetében
-  keresse meg az elrendelő bűnügyi szervet a vám- és deviza, az 

üzérkedés, a vesztegetés és a sikkasztás gyanúja miatt folya- 
matban lévő eljárás esetében;

-  várjon tíz napig -  24 óráig -  az egyéb folyamatban lévő 
ügyekben az elrendelő bűnügyi szerv állásfoglalására;

c) ellenőrizze a kérelmező adatait az EGPR "A", "C", "D", "N" jelű 
adattáraiban kérdőjegyen, személyazonosító adatok alapján ak
kor, ha az USER választétele nem ad személyazonosításra alkal
mas információt.
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26. A Vhu. 57- 60. pontjában meghatározott ellenőrzést hibás személyi 
szám, valamint minden 10 napnál rövidebb időn belüli ügyintézést 
igénylő kérelem esetén személyazonosító adatok alapján kérdőjegyen 
a 11-es szalagterv szerint kell végrehajtani.

27. A külképviseletek útján felterjesztett kérelmeket az útlevélosztály el
lenőrizze a nyilvántartásában, csatolja az irattári előzményt és továb
bítsa a döntésre jogosult igazgatásrendészeti szervhez.

28. A Vhu. 62. pontjának alkalmazásában a rendőr-főkapitányság igaz
gatásrendészeti szervének a nem szocialista országból benyújtott ha
zatérési kérelem esetén a személyazonosító adatok és az ország 
közlésével haladéktalanul értesítenie kell a helyi III/II. osztályt.

29. Lakcímváltozás esetén -  az Állami Népességnyilvántartó Hiva
tal értesítése alapján -  továbbítani kell az útlevél-nyilvántartó 
kartont (kérőlapot) és a rendőrkapitányság által elrendelt figyelőz- 
tetés alapjául szolgáló iratokat az új állandó lakcím szerint illetékes 
rendőrkapitányság igazgatásrendészeti szervének, amelynek -  figye- 
lőztetettek esetében -  átiratban kérnie kell a szerv kódjának módo
sítását az útlevélosztálytól.

30. Az utaztató szerv székhelye szerint illetékes rendőrkapitányságnál 
szolgálati célból benyújtott útlevélkérelmet az ügyintézést követően 
-  az okmánynyilvántartó könyvben jelölve -  a megőrzendő mellék
letekkel együtt meg kell küldeni az állandó lakóhely szerint illetékes 
rendőrkapitányságnak.

31. A Vhu. 67. és 68. pontja szerint elutasított kérelem esetén a döntés 
alapját képező ügyirat a kizáró ok fennállásáig nem selejtezhető.

32. A Vhu. 70 pontjának alkalmazásában az 1988. január elseje előtt ki
adott egyszeri vagy többszöri kiutazási engedélyt az útlevél bevonása 
esetén nem kell érvényteleníteni. Az útlevelet a kizáró ok megszűné
sekor a régi jogosultsággal vissza kell adni a kérelmezőnek.

33. A Vhu. 73. pontjának alkalmazásában a tartózkodás meghosszabbí
tása iránt benyújtott kérőlapon az államigazgatási eljárás illetékét 
kell megfizetni. Az engedélyt az e célra rendszeresített bélyegzővel 
kell bejegyezni az útlevélbe. Kérelemre bejegyezhető a tartózkodási 
engedély megszakításának lehetősége is.

34. A Vhu. 83. pontjának alkalmazásában az útlevélbe be kell jegyezni, 
hogy a gyermek Magyarországon született, kiléptethető". A z  útlevél 
kiállításáról az illetékes külképviseletet értesíteni kell.

35. Amennyiben a kiskorú egyik szülője olyan ország állampolgára, 
amellyel a Magyar Népköztársaság a kettős állampolgárság rendezé
séről egyezményt kötött, és a gyermek állampolgárságára vonat
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kozóan nyilatkozatot még nem tettek, a Vhu. 83. pontja alapján ki
adott útlevél időbeli érvényességét az egyezményben meghatározott 
határnappal egyezően kell bejegyezni.

36. A Vhu. 85. pontjának alkalmazásában
a) szolgálati és magánútlevél esetén az adatlapot szabálysértési eljá

rás kezdeményezése esetén három példányban, egyéb esetben két 
példányban kell kiállítani, a Vhu. 6. számú függelékében szabá
lyozottak szerint. Az adatlap egy példányát az útlevélosztályhoz 
kell felterjeszteni, illetve egy példányt a szabálysértési hatósághoz 
továbbítani. A megtalált útlevélről az adatlapot egy példányban 
kell kitölteni, és azt az útlevélosztálynak felterjeszteni. Mind az 
elvesztés, mind a megtalálás tényét az USER-ben jelenteni kell;

b) külföldön élő magyar állampolgár útlevelének Magyarországon 
történt elvesztése esetén adatlap helyett az elvesztés körülményei
ről szóló írásos bejelentést egy példányban kell kérni. A bejelen
tést átvevő igazgatásrendészeti szervnek haladéktalanul 
értesítenie kell a BRFK útlevélosztályát a határfigyelő elrendelé
se érdekében. Az állampolgárt pedig el kell látnia az útlevél el
vesztésének bejelentéséről szóló, a személyi adatait tartalmazó 
igazolással, és az útlevél pótlása végett a BRFK útlevélosztályá
hoz kell irányítani;

c) a BRFK útlevélosztálya az útlevél kiadása előtt köteles vizsgálni 
az elvesztés körülményeit és az esetleges jogosulatlan felhaszná
lást. Az új útlevél kiadásáról az illetékes külképviseletet értesíte
nie kell;

d) a b) alpont szerinti útlevél külföldön történt elvesztése esetén a 
külképviselet értesítése alapján a BRFK útlevélosztálya intézked
jen a határfigyelő elrendelésére és a c) alpont szerinti feladatok 
végrehajtására.

37. Amennyiben bármely igazgatásrendészeti szerv tudomást szerez ar
ról, hogy a külföldön élő magyar állampolgár útlevelével Magyaror
szágon tartózkodó a Tvr. 12- 13. §-ába, valamint a 15. §-ába és a 16.
§ (1) bekezdés b) pontjába ütköző magatartást tanúsít, haladéktala
nul értesítse a BRFK útlevélosztályát a Vhu. 80. pontjában megha
tározott intézkedés végrehajtása érdekében. Ebben az esetben az 
intézkedést akkor is meg kell tenni, ha a beutazástól számított 90 nap 
még nem telt el.

38. A külföldön élő magyar állampolgár útlevelébe a tartózkodási enge
dély visszavonását bélyegzőlenyomattal kell bevezetni, amelynek tar
talmaznia kell azt az időpontot, amelyen belül az érintettnek el kell 
hagynia az országot, és a beutazásból történő kizárás idejét.

39. Az eljáró igazgatásrendészeti szerv a BRFK útlevélosztály telefonon 
történő értesítésével egyidejűleg küldje meg a 37. pont szerinti intéz
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kedés alapjául szolgáló iratokat. A BRFK útlevélosztály az intézke
dés adatainak az EGPR "T" jelű adattárába történő jelentését köve
tően haladéktalanul értesítse az állandó lakóhely szerint illetékes 
külképviseletet az intézkedés indokáról.

40. A külföldi tartózkodás meghosszabbítása iránti kérelmet a rendőrka
pitányság
a) csak akkor utasítsa el, ha a tervezett külföldi tartózkodás indoka 

olyan, amelyre más jogszabály kötelezettséget ír elő és annak a ké
relmező nem tett eleget. (Pl.: munkavállaláshoz, külföldi tanul
mányok folytatásához szükséges engedély hiánya, vagy HM 
engedély hiánya stb.). Az elutasító határozatban a Tvr. 18. § (1) 
bekezdésére történő hivatkozás mellett közölni kell a kérelem 
megtagadásának alapját képező okot is;

b) egyéb esetben engedélyezze és a rendszeresített bélyegzőlenyo
matot helyezze el az útlevélbe, feltüntetve a külföldön tartózko
dásra engedélyezett napok számát, beleértve a jogszabályban 
biztosított 90 napot is. Az adatokat pedig jelentse az útlevélosz
tálynak a határforgalmi adattárba történő továbbítás céljából.

41. A  Vhu. 93. pont a) alpontjában elrendelt adatlapot és "N" nyilvántar
tó kartont folyamatosan, de legkésőbb a jogellenes külföldön mara
dást követő év március 31-ig kell felterjeszteni az útlevélosztályra.

42. Büntetőeljárás alatt álló személyek figyelőztetése esetén a figyelőzte- 
tési határidő lejárta előtt ellenőrzést kell végezni az EGPR "A" jelű 
adattárban. A kapott választól függően:
-  meg kell szüntetni a figyelőztetést, ha a büntetőeljárás lezárult;
-  ellenkező esetben meg kell keresni a nyomozó hatóságot vagy a 

bíróságot az ügy állásának tisztázása érdekében.
43. A bűnügyi szerv értesítését büntetőeljárás megindításáról, az erre vo

natkozó figyelőztetés meghosszabbításáról a megszüntetés után egy 
évig kell megőrizni, ezt követően selejtezhető.

44. Az EGPR "N" jelű adattárában szereplő jogellenes külföldön tartóz
kodónak a magyar állampolgárság kötelékéből történt elbocsátásáról 
az útlevélosztály, a külföldön élő magyar állampolgár útlevél iránti 
kérelmének engedélyezéséről a BRFK útlevélosztály, a hazatéréséről 
pedig a rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti szerve adjon kiegé
szítő adatot. Az adatkiegészítést akkor is el kell végezni, ha a jogelle
nesen külföldön tartózkodó személy az útlevele érvényességi idején 
belül tért haza, vagy ha az útlevél iránti kérelem alapján megállapít
ható, hogy itthon tartózkodik.

45. Amennyiben a külföldön élő magyar állampolgár kérelmének elbírá
lása során válik ismertté, hogy jogellenesen tartózkodik külföldön, 
az elbírálásra jogosult szervnek intézkednie kell a jogellenes nyil
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vántartásba vételre és az EGPR "N" jelű adattárában történő figye- 
lőztetés elrendelésére tekintet nélkül arra, hogy a kérelmet engedé
lyezi vagy elutasítja.

46. Az 1988. január elseje előtt keletkezett figyelőztetések módosítását 
(törlését) a rendőrkapitányságok csak a rendőr-főkapitányság igazga
tásrendészeti szerve útján kérhetik.

47. Az igazgatásrendészeti szentek a figyelőztetett személyekről kiállított 
"N" nyilvántartó lapot a TÜ K szabályainak megfelelően továbbítsák 
az útlevélosztálynak.

48. A Vhu. 128. pont szerinti értesítést és az EG PR  kapcsolódó válasz- 
tételét a rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti szerve a TÜ K sza
bályok szerint őrizze, és az államtitok és a szolgálati titok védelmére 
vonatkozó szabályok betartásával határozza meg a rendőrkapitány
ság által teendő intézkedést.

49. Az úti okmányokat tartalmazó csomagokat a felbontáskor gondosan 
ellenőrizni kell. Hiány esetén vagy a gyártási hibás okmányokról jegy
zőkönyvet kell készíteni és azt -  a hibás okmányokkal együtt -  a 
BM Központi Tárintézetnek kell megküldeni.

50. A rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti szervei kötelesek az á t
vett úti okmányok betűjelét és sorozatszámát a "tól -  ig" határok 
megadásával jelenteni az útlevélosztálynak.

51. Az úti okmányokat a sorozatszám növekvő sorrendjében -  a más so
rozatból pótoltakat a hiányzó szám helyén -  kell felhasználni és ik
tatni. A kitöltés során elrontott úti okmányok esetén az iktatókönyv 
"megjegyzés" rovatában "R" jelzést kell alkalmazni és "lásd" jelöléssel 
fel kell tüntetni, hogy a rontott helyett kiadott úti okmány az iktató
könyv melyik lapján, milyen szám alatt került nyilvántartásba. A va
lamilyen ok miatt kicserélt úti okmány selejtezésének tényét és 
időpontját az iktatókönyv megjegyzés rovatába kell bejegyezni.

52. A rendőrkapitányság igazgatásrendészeti szervének az úti okmányok 
számadására és az útlevélkérelmek iktatására egy nyilvántartóköny
vet kell vezetnie. Az iktatókönyvbe tévesen bejegyzett adatok javítá
sát a TÜ K szabályainak megfelelően -  a hibás adat egyszeri 
áthúzásával és a helyes adat föléírásával kell elvégezni.

53. A kiadott úti okmányok betűjelét és sorozatszámát az útlevélkérőlap
ra minden esetben rá kell vezetni.

54. Valamennyi igazgatásrendészeti szervnél biztosítani keli, hogy a le
író-nyilvántartó helyiségben csak az ott dolgozók tartózkodhassanak. 
Az úti okmányok nyilvántartását, kitöltését végzők a részükre kiadott 
okmányról az igazgatásrendészeti szerv vezetőjének vagy megbízott
jának naponta kötelesek elszámolni.
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55. A Vhu. 160. pontjának alkalmazásában az okmányokat a TÜ K szabá
lyainak betartásával kell megsemmisíteni, az erről készített jegyző
könyvben csak az úti okmányok darabszámát kell feltüntetni.

56. Az ügyintézési eljárást, illetőleg az azzal kapcsolatos egyéb rendelke
zéseket a Vhu. függelékei tartalmazzák.

57. Ez az intézkedés 1988. december 30-án lép hatályba. Rendelkezéseit 
1988. január 1-től kell alkalmazni. Egyidejűleg a BM Országos Rend
őr-főkapitányság igazgatásrendészeti csoportfőnökének 8/1983., az 
1/1986., a 2/1986. és az 1/1987. intézkedése, valamint a BM Országos 
Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség útlevél
osztály vezetőjének 1/1985. intézkedése hatályát veszti.

DR. HEGYI ERNŐ s. k., 
r. ezredes 

igazgatásrendészeti csoportfőnök
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