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BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szám: 10-21/42/1989.

TITKOS!

A BELÜGYMINISZTER 
42/1989. BM 

UTASÍTÁSA  

a ki- és bevándorlásról szóló
1989. évi XXIX. törvény,

valamint a 12/1989. (XII. 29.) BM rendelet végrehajtásáról

Budapest, 1989. december hó 29-én. 

A ki- és bevándorlásról szóló 1989. évi XXIX. törvényben (a 
továbbiakban: tv.), valamint a 12/1989. (XII. 29.) BM rendelet
ben (a továbbiakban: vhr.) meghatározott feladatok végrehajtá
sára kiadom az alábbi

utasítást:

KIVÁNDORLÁS

1. A tv. 2. § (1) bekezdés alkalmazásában az e célra rend
szeresített formanyomtatványon feltüntetett személyi adato
kat egyeztetni kell a személyi igazolvány, illetve 14 éven aluli 
esetén a személyi lap adataival. A kivándorlási szándék beje
lentéséhez az ideiglenes személyi igazolványt is el kell fogad
ni.

2. A tv. 2. § (2) bekezdésének c) pontja alkalmazásában a gyám
hatóság határozata helyett akkor kell a bíróság határozatát 
kérni, ha a kiskorú kivándorlása céljából a gyermek
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elhelyezés megváltoztatása iránt indított eljárás során a bí
róság a kivándorolni szándékozó szülő javára döntött.

3. A tv. 4. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint a (2) 
bekezdésében foglaltak alkalmazására az útlevélkiadást segí
tő számítógépes rendszer (a továbbiakban: USER) választé
tele alapján kerülhet sor.

4. A tv. 4. § (1) bekezdés b) pontja azokra is vonatkozik, akiket 
például:
- feltételes szabadságra bocsátottak, vagy akinek bünteté

se letöltését elhalasztották, ezek időtartamáig,
- akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek és azt tá

voliét miatt nem töltötte le, a Btk. 67. § alapján számított 
elévülésig,

- akinek szabadságvesztés büntetése végrehajtását félbe
szakították.

5. Amennyiben a tv. 4. § (1) bekezdésének b) pontjában foglal
tak a rendelkezésre álló adatokból nem állapíthatók meg 
kétséget kizáróan, akkor a BM Bűnügyi Nyilvántartó Osz
tálytól büntetőlap másolatot kell kérni.

6. A tv. 2. § (3) bekezdés alkalmazásában a szándékbejelentő
nek az 1/a számú függelék, a Magyar Köztársaság diplomá
ciai vagy konzuli képviseletén (a továbbiakban: külképvise
let) bejelentett kivándorlási szándék esetén az 1/b számú 
függelék szerinti értesítést kell megküldeni.

7. Amennyiben szándékbejelentéskor megállapításra került, 
hogy a kivándorlásnak törvényi akadálya van, azt a törvény
helyre való hivatkozással az USER-be jelenteni kell.

8. Amennyiben a kivándorlási jogosultság bejegyzését kérő a 
tv. 3. § (2) bekezdésében foglalt együttes feltételeknek eleget 
tesz, adatát az USER-be jelenteni kell, amely egyben ismé
telt ellenőrzést is jelent. Az adattárból kapott válasz alapján 
az útlevéllel kapcsolatos ügyben eljáró szerv (a továbbiak
ban: igazgatásrendészeti szerv) dönt a „KIVÁNDORLÁS

- 2 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/42/1989 /3



RA JOGOSULT” bélyegzőlenyomat útlevélbe történő el
helyezéséről, illetve az elutasító határozat meghozataláról. 
Az elutasítást a törvényhelyre való hivatkozással az USER- 
be jelenteni kell.

9. A külföldön bejelentett kivándorlási szándék esetén a kiván
dorlási jogosultságot az eljáró igazgatásrendészeti szerv a 2. 
számú függelék szerinti értesítése alapján a külképviselet 
jegyzi be az útlevélbe.

10. Amennyiben a kivándorlásnak a jogosultság bejegyzése után 
keletkezik törvényi akadálya:

a) a tv. 4. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint a 
(2) bekezdésében foglalt kizáró ok esetén a külföldre 
utazásról és az útlevélről szóló tv. vonatkozó rendelkezé
sére hivatkozva az útlevelet be kell vonni és az abba be
jegyzett kivándorlási jogosultságot érvényteleníteni kell,

b) a tv. 4. § (1) bekezdésének c-f) pontjaiban foglaltak ese
tén a jogosultság érvénytelenítését követően az útlevelet 
vissza kell adni.

11. A 10. pont szerinti intézkedéseket az USER-be jelenteni 
kell.

12. A kivándorlási jogosultságot visszavonó határozat alapján az 
állampolgárt el kell látni személyi igazolvánnyal.

13. Az útlevél visszavonásának, illetőleg a jogosultság visszavo
násának alapját képező törvényi akadály megszűnését köve
tően a kivándorlási jogosultság ismételt bejegyzésére csak 
akkor van lehetőség, ha a tv. 3. § (2) bekezdésében foglalt 
feltételeket a kivándorolni szándékozó újból teljesíti.

14. A forgalomellenőrző pont a kivándorlás alkalmával a kilép- 
tető-bélyegzőt a magánútlevélben ott helyezi el, ahol a „KI
VÁNDORLÁSRA JOGOSULT” bélyegzőlenyomat talál
ható. Az útlevélnek erre az oldalára más ki- vagy beléptető 
bélyegzőlenyomat nem tehető.
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HAZATÉRÉS

15. Az USER-ben az igazgatásrendészeti szervnek ellenőriznie 
kell a hazatérést bejelentő magyar állampolgár adatait (3. 
számú függelék). Amennyiben olyan adat birtokába jut, hogy 
a hazatérővel szemben büntetőeljárás folyik, vagy a végre
hajtandó szabadságvesztés büntetését nem töltötte le, illetve 
ha ellene elfogató parancsot vagy körözést bocsátottak ki, a 
hazatérésről értesíteni kell az elrendelő szervet.

16. Az igazgatásrendészeti szervnek a 15. pont szerinti ellenőr
zést követően a személyi igazolványra vonatkozó jogszabály
ban meghatározottak szerint el kell látnia a hazatért magyar 
állampolgárt személyi igazolvánnyal. A külföldi vagy lejárt 
magyar útlevéllel beutazók esetében erre csak akkor kerül
het sor, ha a magyar állampolgársága egyértelműen bizo
nyított, egyéb esetben azt vizsgálni kell.

17. Vissza kell adni a hazatért magyar állampolgárnak a magá
nútlevelét, azonban az abban elhelyezett „KIVÁNDOR
LÁSRA JOGOSULT” vagy a „KÜLFÖLDÖN LETELE
PEDETT” bélyegzőlenyomatot érvényteleníteni kell. E jo
gosultságok megszűnését (érvénytelenítését) az USER-be 
jelenteni kell.

18. A hazatérési igazolvánnyal, illetve az 1990. január 1-je előtt 
kiadott külföldön élő magyar állampolgár útlevelével haza
térőnek ezen úti okmányok nem adhatók vissza, igény esetén 
- amennyiben arra jogosultak - őket magánútlevéllel kell 
ellátni.

19. Amennyiben a hazatért külföldi úti okmánnyal rendelkezik, 
azt az igazgatásrendészeti szerv kérje el, majd jegyezze be, 
hogy „KEOKH NYILVÁNTARTÁSBA VÉVE” és adja 
vissza. Hívja fel a hazatért figyelmét, hogy ez az útlevél a ma
gyar határ átlépésére, Magyarországon személyazonosság 
igazolására nem alkalmas.
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20. A külföldi útlevéllel hazatért magyar állampolgár személyi 
és útlevéladatait az igazgatásrendészeti szervnek távgépírón 
jelentenie kell a BM ORFK Igazgatásrendészeti Csoportfő
nökség ügyeletének, amely azt továbbítsa a határforgalmi 
számítógépes adattárba.

21. A külföldön élő magyar állampolgár útlevelével, illetve kül
földi útlevéllel hazatért magyar állampolgár adatait az állan
dó személyi igazolvánnyal történő ellátással egyidejűleg, a 
hazatérési igazolvánnyal beutazó adatait pedig az igazgatás
rendészeti szervnél történő jelentkezésekor az USER-be je
lenteni kell.

22. A hazatért személyt kérelmére az igazgatásrendészeti szerv 
lássa el a vám- és a nyugdíjügye rendezéséhez szükséges iga
zolással. (4. számú függelék)

BEVÁNDORLÁS

23. A Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya (a továbbiakban: 
KÜM Konzuli Főosztály) által megküldött bevándorlási ké
relmet a BM ORFK Külföldieket Ellenőrző Osztálynak (a 
továbbiakban: KEO) az ügykezelési szabályok szerint iktat
nia kell.

24. A főkapitányságok igazgatásrendészeti osztályainál (a továb
biakban: megyei igazgatásrendészeti szerv) benyújtott be
vándorlási kérelemről azokat az adatokat, melyek az Egysé
ges Gépi Prioráló Rendszer (a továbbiakban: EGPR) „T” 
adattárba kerülnek, a KEO-nak jelenteni kell.

25. Az iktatást, illetve a jelentés beérkezését követően a KEO a 
bevándorolni kívánó külföldi adatait ellenőrzi az EGPR 
„A”, „C”, „D”, „R”, „T”, valamint az Interpol Magyar Nem
zeti Iroda által átadott nyilvántartásban, és a KEO adattárai
ban. Ezt követően ellátja azonossági számmal és nyilvántar
tásba veszi.
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26. Amennyiben a külföldi adatai szerepelnek az EGPR „T” jelű 
nyilvántartásában, az új kérelmet az előzményhez kell csa
tolni.

27. A kérelmet, az ellenőrzés eredményét és az esetleges korábbi 
eljárás iratait elbírálásra meg kell küldeni a bevándorló jö
vőbeni állandó lakóhelye szerint illetékes megyei igazgatás
rendészeti szervnek.

28. A megyei igazgatásrendészeti szervnek a külföldiről dossziét 
kell nyitni. Egy dossziéban kell szerepeltetni a házastársakat 
(élettársakat), valamint a 18 éven aluli gyermekeiket. Az ál
lam- és a szolgálati titkot tartalmazó iratokat - az ellenőr
zés eredményét, az állambiztonsági szervek állásfoglalásait 
stb. - külön dossziéban kell elhelyezni.

29. A döntés előkészítése során a nemzetbiztonsági szolgálat il
letékes központi vagy területi szervének állásfoglalását meg 
kell kérni.

30. Amennyiben a kérelem a tv. 7. § (2) bekezdésében foglalt va
lamely korlátozó rendelkezésbe ütközik, a döntésnél a 
családegyesítési vagy más méltánylást érdemlő körülményt is 
figyelembe kell venni.

31. A tv. 7. § (2) bekezdés a) pont alkalmazásában:

a) a külföldi megélhetése akkor nem tekinthető biztosí
tottnak, ha magát és a vele együtt bevándorló családtag
jait eltartani nem képes, megfelelő jövedelemmel, 
vagyonnal, vagy eltartásra képes hozzátartozóval nem 
rendelkezik,

b) a külföldi lakása akkor nem tekinthető biztosítottnak, ha 
a befogadó lakása a befogadásra kerülő személyek 
számának figyelembevételével nem felel meg a lakásgaz
dálkodásról szóló jogszabályban rögzített elveknek, vagy 
nincs a tulajdonában, illetve nem bérel lakás céljára al
kalmas ingatlant.
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32. A bevándorlás engedélyezése esetén a megyei igazgatásren
dészeti szervnek a bevándorlót vízumszámmal kell ellátni és 
azt az engedélyezésről szóló értesítésen fel kell tüntetni. Az 
értesítést egy példányban meg kell küldeni a KEO-nak.

33. Amennyiben a megyei igazgatásrendészeti szerv a beván
dorló kérelmét elutasítja, az erről szóló határozat egy példá
nyát a KEO-nak kell megküldeni.

34. A bevándorlás ügyében hozott döntést a megyei igazgatás
rendészeti szervnek be kell dolgoznia az EGPR „T” jelű 
adattárába.

35. A KEO az engedélyről szóló értesítést, vagy az elutasításról 
szóló határozat egy példányát kézbesítés céljából a KÜM 
Konzuli Főosztályra továbbítja.

36. Ha a bevándorlási kérelmet a külföldi Magyarországon nyúj
totta be, és a döntés meghozatalakor még itt tartózkodik, a 
döntésről a külföldit és a KEO-t a megyei igazgatásrendésze
ti szervnek kell értesítenie.

37. A bevándorlási engedéllyel beutazott külföldi jelentkezését 
követően a lakóhely szerint illetékes megyei igazgatásrendé
szeti szervnek vizsgálnia kell, hogy az engedély kiadása óta a 
bevándorlási engedély visszavonására alapot adó ok nem ke- 
letkezett-e. Ha igen, a bevándorlási engedélyt határozattal 
vissza kell vonni. A visszavonásról a KEO-t is értesíteni kell.

38. Amennyiben a bevándorlási engedély visszavonása nem in
dokolt, intézkedni kell a külföldi személyi számmal történő 
ellátására. A személyi szám és a vhr. 3. § (1) bekezdés a), b) 
és e) pontjában meghatározott okiratok alapján a személyi 
igazolványt ki kell állítani és az EGPR „T” adattárában a 
szükséges adatmódosítást el kell végezni.

39. Ha a bevándorolt személy megszerezte a magyar állampol
gárságot és letette az állampolgársági esküt, a tanács értesí
tése alapján az állandó tartózkodásra jogosító személyi iga
zolványt be kell vonni.
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40. Amennyiben a bevándorolt külföldi végleg kiutazott, magyar 
állampolgár lett, vagy meghalt, az EGPR „T” jelű adattárá
ban a szükséges módosítást a megyei igazgatásrendészeti 
szervnek el kell végezni. A személy anyagát le kell zárni és 
irattározásra fel kell terjeszteni a KEO-nak.
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JOGORVOSLAT

41. A külképviselet által továbbított jogorvoslati kérelem határ
időben történő benyújtását nem kell vizsgálni, az eljáró szerv 
fogadja el a külképviselet megállapításait.

42. A bevándorlási ügyiratot a jogerős döntést követően engedé
lyezés esetén a megyei igazgatásrendészeti szervnek kell 
megküldeni, elutasítás esetén pedig a KEO irattárában kell 
elhelyezni.

43. Ha a bíróság megváltoztatja az államigazgatási szerv határo
zatát és a bevándorlást engedélyezi, a külföldit vízumszám
mal a KEO látja el.

44. A jogorvoslat során a bevándorlás ügyében hozott döntést a 
KEO-nak be kell dolgoznia az EGPR „T” jelű adattárába.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

45. Ez az utasítás 1990. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 
a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Egyidejűleg 
a 32/1987. BM utasítással módosított 24/1982. BM utasítás 
66-72. pontja hatályát veszti. Ugyancsak hatályát veszti a 
vezetők belügyminisztériumi tájékoztatásának továbbfej
lesztéséről szóló 29/1982. belügyminiszteri parancs végrehaj
tására kiadott 5/1982. államtitkári intézkedés 6. pont c) al
pontjának második bekezdéséből a kivándorlási kérelmek 
szocialista és nem szocialista országok szerinti bontására a 
kivándorlók foglalkozásának feltüntetésére vonatkozó szö
vegrész, továbbá a (3) bekezdés és a (4) bekezdésből a haza
tértek foglalkozására vonatkozó szövegrész.

Készült:
Kapják:

1600 példányban, 
elosztó szerint.

DR. HORVÁTH ISTVÁN S. k.,
belügyminiszter
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1/a. számú függelék

.......................Rendőrkapitányság

Szám:

Tisztelt Ügyfelünk!

Értesítem, hogy kivándorlásának törvényi akadálya nincs.

Kérem, hogy kiutazása előtt ezen értesítéssel és az alább felsorolt mellékletekkel 
együtt jelenjen meg, hogy a kivándorlási jogosultságát útlevelébe bejegyezhessük.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a jogosultság bejegyeztetése előtt célszerű a foga
dó ország vízumának útlevelébe történő bevezettetése.

A kivándorlási jogosultság bejegyzésének törvényi feltételei

1. Érvényes magánútlevél.

2 Az illetékes tanács, a helyi Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a társada
lombiztosítási igazgatási szerv harminc napnál nem régebbi igazolása arról, 
hogy nincs köztartozása, vagy a fennálló tartozásának megfizetését biztosí
totta.

3. Hadköteles esetén az illetékes Hadkiegészítő és Területvédelmi Parancsnok
ság igazolása arról, hogy kivándorlási szándékát bejelentette.

4. A lakcím-kijelentkezés a lakóhely szerint illetékes tanácsnál.
5. A személyi igazolvány leadása a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság

nál.
Ügyfélfogadási idő:

H: Cs

K: P:

Sz:

................................ 19 ...............év ....................................hó .... nap

P. H. ..........................................................

aláírás
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 1/b. számú függelék

.......................Rendőrkapitányság

Szám:

Tisztelt Ügyfelünk!

Értesítem, hogy kivándorlásának törvényi akadálya nincs.

Tájékoztatom, hogy a kivándorlási jogosultság érvényes útlevelébe történő be
jegyzésének feltételei az alábbiak:

1. Az illetékes tanács, a helyi Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a társada
lombiztosítási igazgatási szerv harminc napnál nem régebbi igazolása arról, 
hogy nincs köztartozása, vagy a fennálló tartozásának megfizetését biztosí
totta.

2. Hadköteles esetén az illetékes Hadkiegészítő és Területvédelmi Parancsnok
ság igazolása arról, hogy kivándorlási szándékát bejelentette.

3. A lakcím-kijelentkezés a lakóhely szerint illetékes tanácsnál.

4. A személyi igazolvány leadása a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság
nál. 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a fenti feltételek teljesítése érdekében nem kí
ván hazautazni és azt személyesen intézni, úgy azokat hitelesített meghatalmazás
sal megbízott útján is teljesítheti. 

................................ 19 ................. év ................................hó .... nap

P. H. ..........................................................

aláírás
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2. számú függelék
.................... Rendőrkapitányság

Szám: Hiv. szám:......................
Melléklet:......................

KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
KONZULI FŐOSZTÁLY

Budapest

Kérem, szíveskedjenek értesíteni....................................................... külképvisele
tünket, hogy (név:.......................................................................................................
..................szül, hely:.......................................................... személyi szám:
anyja neve:.........................................................)
a kivándorlási jogosultság bejegyzésének törvényi feltételeit teljesítette.

..................................................................számú ..................................................... - 
ig érvényes útlevelébe a ,KIVÁNDORLÁSRA JOGOSULT’ bélyegzőlenyoma
tot helyezze el.

................................ 19 ...............év ....................................hó .... nap

P. H.

aláírás
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< * 3. számú függelék
Illetékmentes

Hazatérés bejelentése

Alulírott név:................................................................................................................
Szül, hely:............................................... év.................hó......................... nap . . .
Személyi szám:............................ .............................................................................
Anyja neve:......................................-.......................................................................
Magyar útlevelének száma:.......................................................................................
Külföldi útlevelének száma:.......................................................................................
Külföldre távozás időpontja:....................................................................................
Beutazás időpontja:....................................................................................................
bejelentem.....................................................................országból történő hazatéré

sem.
Az értesítést..............................................................................címre kérem.

................................ 19 ...............év .................................. hó .... nap

aláírás
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4. számú függelék
.................... Rendőrkapitányság

Szám:

IGAZOLÁS

Hivatalosan igazolom, hogy.......................................................................................
(szül, hely:.........................................év...... . hó:.....................nap: . . . .
személyi szám:............................................. anyja neve:...................................... )
magyar állampolgár.............................................................................. -ból
...................................év ................. hó .................................... -n hazatért.

vám
Ezen igazolást ügye rendezése céljából állítottam ki.

nyugdíj

Kelt, ................................................. 19 .................................................

aláírás

- 17 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/42/1989 /16



 5. számú függelék

1989. évi XXIX. törvény
a ki- és bevándorlásról*

Az Országgyűlés a ki- és bevándorlással kapcsolatos emberi jogok érvényesülé
se érdekében - az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával, a Polgári és Politi
kai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával összhangban - a következő törvényt 
alkotja.

Alapvető rendelkezések

1. § (1) A magyar állampolgár alapvető joga, hogy lakóhelyét szabadon megvá
lassza, Magyarországról kivándoroljon és oda visszatérjen. E jogok csak kivétele
sen az e törvényben meghatározott esetekben korlátozhatók, és gyakorlásuk az e 
törvényben előírtakon, valamint az e törvénnyel egyidejűleg hatályba lépő külön 
törvényben meghatározott mértékű illetéken kívül további anyagi feltételhez nem 
köthető.

(2) A külföldi engedéllyel vándorolhat be. A törvény alkalmazásában külföldi 
az, aki nem magyar állampolgár.

Kivándorlás

2. § (1) A kivándorlási szándékot formanyomtatványon, személyesen kell beje
lenteni az elbírálásra jogosult szervnél, illetve külföldön a magyar külképviseleten. 
Kiskorú ügyében csak a törvényes képviselője járhat el.

(2) A kivándorlási szándék bejelentéséhez mellékelni kell:
a) a nyilatkozatot arról, hogy a kivándorlónak van-e köztartozása,
b) a honvédelmi miniszter hozzájárulását a katonai szolgálatot teljesítő hadkö

teles esetében,
c) A bírósági határozatot vagy a gyámhatóság szülői jognyilatkozatot jóváha

gyó határozatát cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy ese
tében, kivéve ha a kiskorú mindkét szülőjével vándorol ki,

d) a gyámhatóság hozzájárulását, ha a kivándorlónak cselekvőképtelen vagy 
korlátozottan cselekvőképes gyermeke vagy örökbefogadottja marad itthon.

(3) Ha a kivándorlásnak törvényi akadálya nincs, erről a bejelentő írásban érte
sítést kap.
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(4) A kivándorlás törvényi akadályát és a korlátozás időtartamát határozatban 
kell közölni.

3. § (1) A kivándorlási jogosultságot az útlevélbe kell bejegyezni.
(2) A bejegyzés feltételei:
a) érvényes útlevél,
b) lakcímkijelentés,
c) a lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányság igazolása a személyi igazol

vány átadásáról,
d) hadköteles esetén a lakóhely szerint illetékes hadkiegészítési és területvé

delmi parancsnokság igazolása arról, hogy a hadköteles a kivándorlási szándékát 
bejelentette,

e) az illetékes tanács, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a társada
lombiztosítási igazgatási szerv harminc napnál nem régebbi igazolása arról, hogy 
nincs tartozása, vagy fennálló tartozásának megfizetését arra alkalmas módon biz
tosította.

(3) Nem lehet a kivándorlási jogosultságot bejegyezni, ha a kivándorlásnak 
törvényi akadálya van, illetőleg a bejegyzett jogosultságot vissza kell vonni, ha a 
kivándorlásnak időközben törvényi akadálya keletkezett.

(4) A kivándorlási jogosultság bejegyzésének megtagadását, illetve a bejegy
zett jogosultság visszavonását határozatban kell közölni.

4. § (1) Nem vándorolhat ki:
a) a büntetőeljárás befejezéséig az, akivel szemben olyan szándékosan elköve

tett bűncselekmény miatt van büntetőeljárás folyamatban, amelyre a törvény há
rom évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést rendel,

b) a büntetésének letöltéséig, illetve végrehajthatósága megszűnéséig az, akit 
végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek,

c) az, akinek köztartozása van - adó, társadalombiztosítási járulék -, amíg 
azt nem fizette ki vagy a megfizetését nem biztosította,

d) a katonai szolgálatot teljesítő hadköteles, akinek e célból a külföldre távozá
sához a honvédelmi miniszter nem járult hozzá,

e) az a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, akinek e célból a 
külföldre távozásához a bíróság nem járult hozzá vagy a gyámhatóság a szülői jog
nyilatkozatot nem hagyta jóvá, kivéve, ha a kiskorú mindkét szülőjével vándorol 
ki,

f) az, aki itthon maradó cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes 
gyermeke vagy örökbefogadottja tartásáról megfelelően nem gondoskodott.

(2) Nem vándorolhat ki az sem, aki olyan államtitok birtokában van, amelynek 
védelméhez különösen fontos nemzetbiztonsági érdek fűződik. Ez a korlátozás az 
államtitok birtoklása megszűnésétől számított három évig tartható fenn. A kiván
dorlásban emiatt korlátozott a határozat közlését követően kérheti a különösen 
fontos nemzetbiztonsági érdek fennállásának felülvizsgálatát a titok minősítőjé
től.
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Hazatérés

5. § (1) E törvény biztosítja minden külföldön éló magyar állampolgárnak azt a 
jogát, hogy bármikor hazatérhessen. Ez a jog nem korlátozható.

(2) Aki érvényes magyar útlevéllel nem rendelkezik és haza kíván térni, ehhez 
útlevelet a magyar külképviseleten igényelhet. Ha a külföldre utazásról és az útle
vélről szóló törvény szerint részére útlevél nem adható, akkor őt hazatérési igazol
vánnyal kell ellátni.

(3) A külföldről hazatért magyar állampolgárnak a szükséges okmányok be
szerzése érdekében hazatérését követő harminc napon belül jelentkeznie kell a jö
vőbeni lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon.

Bevándorlás

6. § (1) A bevándorlás iránti kérelmet formanyomtatványon, személyesen, a 
külföldi állandó vagy szokásos tartózkodás helye szerint illetékes magyar külkép
viseletnél kell benyújtani. Ha a külföldi érvényes tartózkodási engedéllyel Ma
gyarországon tartózkodik, kérelmét a jövőbeni állandó lakóhelye szerint illetékes 
rendőr-főkapitányságon is benyújthatja. A bevándorlással kapcsolatos eljárásért a 
külön törvényben meghatározott illetéket kell fizetni.

(2) A kérelmet kilencven napon belül kell elbírálni.
(3) Ha a bevándorlásnak törvényi akadálya nincs, a kérelmező a bevándorlás 

engedélyezéséről a külképviseleten keresztül, ha Magyarországon tartózkodik, 
közvetlenül kap értesítést.

(4) A bevándorlás törvényi akadályát határozatban kell közölni.
(5) A bevándorló az e célból kiadott vízummal utazhat be az országba.
7. § (1) Nem vándorolhat be az a külföldi
a) akinek a letelepedése az állam biztonságát- a közrendet, a közegészségügyet, 

a közerkölcsöt, valamint mások jogait és szabadságát sérti,
b) aki súlyos bűncselekményt követett el, illetve bűnöző életmódot folytat.
(2) Megtagadható a bevándorlási engedély attól a külfölditől
a) akinek magyarországi megélhetése és lakása nem biztosított,
b) akit Magyarországról kiutasítottak,
c) akinek a magyar társadalomba való beilleszkedése nem várható.
8. § A bevándorolt külföldit állandó tartózkodásra jogosító személyi igazol

vánnyal kell ellátni, amelyért külön törvényben meghatározott illetéket kell fizet
ni.

9. § (1) A bevándorlási engedély, illetve az állandó tartózkodásra jogosító sze
mélyi igazolvány visszavonható

a) a 7. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetekben,
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b) ha a külföldi a bevándorlási kérelmében az elbírálás szempontjából lényeges 
tényt vagy körülményt elhallgatott, ezekre vonatkozóan valótlan adatot közölt.

(2) A bevándorlási engedély, illetve az állandó tartózkodásra jogosító személyi 
igazolvány visszavonását határozatban kell közölni.

(3) Az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvány visszavonásának 
nincs helye abban az esetben, ha a közegészségügyet sértő állapot a külföldi ma
gyarországi bevándorlása után következett be.

10. 5 Az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező vég
leges külföldre utazásának feltételeire a 2., 3. és a 4. §-ban foglaltak az irányadók.

Jogorvoslat

11. § (1) A kivándorlást, a bevándorlást elutasító, továbbá a kivándorlási jogo
sultság bejegyzését, a bevándorlási engedélyt, illetve az állandó tartózkodásra jo
gosító személyi igazolványt visszavonó határozat ellen fellebbezésnek van helye.

(2) A másodfokú államigazgatás határozat közlésétől számított harminc napon 
belül a kérelmező kérheti annak bírósági felülvizsgálatát.

(3) A bíróság a kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül, nem pe
res eljárásban, népi ülnökök közreműködésével, szükség esetén a felek meghallga
tásával határoz. Ha a kérelemnek helyt ad, hatályon kívül helyezi az államigazga
tási szerv határozatát, ellenkező esetben a kérelmet elutasítja. A bíróság a döntés
ről a kérelmezőt és az államigazgatási szervet egyidejűleg értesíti. A bíróság hatá
rozata ellen nincs helye jogorvoslatnak.

Záró rendelkezés

12. § Az e törvényben nem szabályozott eljárási kérdésekben az államigazgatási 
eljárás általános szabályairól szóló törvény, valamint a külföldre utazásról és az 
útlevélről, illetőleg a külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló jogszabályok 
az irányadók.

13. § Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy rendeletben megállapítsa:
a) a kivándorlási, hazatérési és a bevándorlási ügyekben eljáró szerveket, az el

járás rendjét,
b) az e törvény szerinti formanyomtatványok tartalmi előírásait és mellékleteit,
c) a külügyminiszterrel egyetértésben a külképviseletek kivándorlással, hazaté

réssel és bevándorlással kapcsolatos feladatait.
14. § Ez a törvény 1990. január hó 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a fo

lyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
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15. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: a külföldiek ma
gyarországi tartózkodásáról szóló 1982. évi 19. tvr. 7. §-a és 8. §-ának (2) bekezdé
se, a külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló 1982. évi 19. tvr. végrehajtá
sára kiadott 7/1982. (VIII. 26.) BM rendelet 14., 15. és 16. §-ai, valamint mellékle
tének 9. és 13- 16. pontjai.

DR. SZŰRÖS MÁTYÁS s. k„
az Országgyűlés elnöke

TOMÁN KÁROLYNÉ s. k., BALOGH LÁSZLÓ s. k.,
az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője
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6. sz. függelék

A belügyminiszter 12/1989. (XII. 29.) BM rendelete
a ki- és bevándorlásról szóló 1989. évi XXIX. törvény 

végrehajtására

A ki- és bevándorlásról szóló XXIX. törvény (a továbbiakban: tv.) 13. §-ának a 
- c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az érdekelt miniszterekkel, országos 
hatáskörű szervek vezetőivel és az érdekképviseleti szervekkel - az 5. § tekinteté
ben a külügyminiszterrel - egyetértésben a következőket rendelem:

Hatáskör és illetékesség

1.§

(1) A kivándorlás törvényi feltétele meglétének vizsgálata a jogosultság bejegy
zése, annak visszavonása, valamint a hazatért magyar állampolgár személyi igazol
vánnyal és igazolásokkal történő ellátása ügyében elsőfokon az ügyfél állandó la
kóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság jár el.

(2) A Magyar Köztársaságba történő bevándorlás engedélyezése, a bevándorlá
si engedély visszavonása, illetve a bevándorolt külföldi állandó tartózkodásra jo
gosító személyi igazolvánnyal történő ellátása, ennek visszavonása ügyében első
fokon a külföldi jövőbeni lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes 
rendőr-főkapitányság jár el.

(3) A Belügyminisztérium Országos Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti 
Csoportfőnökség (a továbbiakban: Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség) illeték
es osztályai is eljárhatnak elsőfokon bármely ki- és bevándorlási ügyben.

A formanyomtatvány tartalmi előírásai

2.§

(1) A kivándorlási szándék bejelentésére szolgáló formanyomtatványnak tartal
maznia kell a személyi adatokat, személyi számot, a lakcímet és azt, hogy a beje
lentő mely országba szándékozik kivándorolni. A formanyomtatvány mintáját az 
1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A bevándorlás iránti kérelemhez rendszeresített formanyomtatványnak tar
talmaznia kell a külföldi személyi adatait, a bevándorlás indokait, illetve a beván
dorlással összefüggő egyéb tényeket és adatokat, valamint a részletes önéletraj
zot. A formanyomtatvány mintáját a 2. sz. melléklet tartalmazza.
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A bevándorlási kérelemhez rendszeresített formanyomtatvány

mellékletei

3. §

(1) A bevándorlási kérelemhez rendszeresített formanyomtatványhoz mellé
kelni kell:

a) a személyazonosságot és az állampolgárságot igazoló okiratot,
b) a születési vagy a házassági anyakönyvi kivonatot,
c) a személyes jog szerint a büntetlen előéletet igazoló okiratot,
d) az orvosi igazolást arról, hogy a külföldi nem szenved a közegészségügyet 

sértő betegségben,
e) az iskolai végzettséget, a szakképzettséget igazoló okiratot,
f) a külföldi magyarországi lakását és megélhetését igazoló okiratot vagy a be

fogadónak a közjegyző előtt tett erre vonatkozó nyilatkozatát.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt okiratok helyett azok hiteles másolata is csa

tolható.
(3) A külföldi hatóság által kiadott okiratot, igazolást vagy azok másolatát hite

les magyar nyelvű fordításban is csatolni kell.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alól felmentés adható.

A kivándorlási jogosultság bejegyzése

4. §

A kivándorlási jogosultságot a bejegyzés feltételeinek megléte esetén az útlevél
be hat napon belül be kell jegyezni.

A külképviseletek feladatai

5. §

(1) A Magyar Köztársaság diplomáciai és konzuli képviselete (a továbbiakban: 
külképviselet) a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv döntéséről szóló 
értesítése alapján: 

a) a külföldön ideiglenesen tartózkodó magyar állampolgár útlevelébe bejegyzi 
a kivándorlási jogosultságot, illetve kézbesíti a kivándorlás törvényi akadályáról 
szóló határozatot,

b) hazatérési igazolványt állít ki annak a külföldön élő magyar állampolgárnak, 
akinek az útlevél iránti igénye elutasításra került. Amennyiben a hazatérni szán
dékozóval szemben Magyarországon büntetőeljárás folyik, vagy végrehajtandó 
szabadságvesztés büntetését még nem töltötte le, a várható jogkövetkezményekre 
írásban hívja fel a figyelmét.
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(2) A külképviselet a bevándorlás engedélyezéséről szóló értesítés alapján a ké
relmezőnek vízumot ad ki és ezzel egyidejűleg írásban felhívja a figyelmét a tv. 9. § 
(1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglaltakra. A bevándorlási kérelem elutasí
tása esetén az erről szóló határozatot kézbesíti a kérelmezőnek.

(3) A külképviselet átveszi és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv
hez továbbítja az elutasító vagy a visszavonó határozat ellen benyújtott jogorvos
lati kérelmet. Késedelem esetén tájékoztatja az érdekeltet annak következményei
ről és felhívja a figyelmét az igazolási kérelem csatolásának lehetőségére.

Fellebbezés

6. §

A fellebbezést, ha első fokon
a) a rendőrkapitányság járt el, a rendőr-főkapitányság,
b) a rendőr-főkapitányság járt el, a Belügyminisztérium Külföldieket Ellenőr

ző Országos Központi Hivatal (a továbbiakban: KEOKH),
c) az útlevélosztály, illetőleg a KEOKH járt el, a Belügyminisztérium Országos 

Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség
bírálja el.

Iratbetekintés

7.§

A kivándorlási szándék bejelentése, illetve a bevándorlási kérelem elbírálása 
során keletkezett iratokba az ügyfél vagy képviselője - az államtitkot tartalmazó 
irat kivételével - betekinthet.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet 1990. január 1-jén lép hatályba.
(2) A hatályba lépés előtt kiadott külföldi letelepedési és hazatérési engedély 

érvényességi idején belül a korábbi szabályok szerint használható fel.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k., 
belügyminiszter
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1. számú melléklet

KIVÁNDORLÁSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE
A BEJELENTŐ 
- személyi száma

!

- Családi és 
utóneve

- elózó neve
(nők leánykori neve)

- születési helye

- születési ideje*

- anyja neve

- állandó lakóhelye és 
postai irányítószáma

- hová szándékozik 
kivándorolni

Kijelentem, hogy köztartozásom** nincs - van

Kelt:...............................
nap

19 .... év....................... hó . . .

a bejelentő - a kiskorú törvényes képviselőjének - aláírása

* Személyi szám hiánya esetén töltendő ki! 
** A megfelelő válasz aláhúzandó!
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AZ IGAZGATÁSRENDÉSZETI SZERV TÖLTI KI!
I.

II.

TUDNIVALÓK!

A kivándorlási szándék bejelentéséhez

- a honvédelmi miniszter hozzájárulását a katonai szolgálatot teljesítő 
hadköteles esetében;

- a bíróság határozatát vagy a gyámhatóság szülői jognyilatkozatot jó
váhagyó határozatát cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvő
képes személy esetében, kivéve ha a kiskorú mindkét szülőjével ván
dorol ki;

- a gyámhatóság hozzájárulását, ha a kivándorlónak cselekvőképtelen 
vagy korlátozottan cselekvőképes gyermeke vagy örökbefogadottja 
marad itthon;

- illetéket

kell mellékelni.
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 2. számú melléklet

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
BELÜGYMINISZTÉRIUMA  Fénykép helye

KÜLFÖLDIEKET ELLENŐRZŐ
ORSZÁGOS KÖZPONTI HIVATAL

Szám:

BEVÁNDORLÁSI KÉRELEM

Kérem a Magyar Köztársaságban (...........................................................................
............................................megye........................................................................vá
ros, község............................ kerület........................................................................
................utca....................... házszám........................... emelet............................aj- 
tószám) való tartózkodás engedélyezését.

1. Név (családi és utóneve) .................................................................................
.......................................................... Neme:.................................................

Előző, illetve leánykori név: ...........................................................................
2. Születési hely, év, hó, nap: ..............................................................................
3. Állampolgársága: ............................. Nemzetisége: ...................................

Előző állampolgársága:...................................................................................
4. Foglalkozása: .............................................. ...................................................
5. Szakképzettsége: ........................................ ...................................................
6. Iskolai végzettsége: .......................................................................................
7. Munkahelye:.....................................................................................................
8. Pontos lakcíme: ...............................................................................................

9. Családi állapota...............................................................................................
10. Házastársának (leánykori) családi és utóneve:.............................................

Születési hely, év, hó, nap: ..............................................................................
Anyja leánykori neve:......................................................................................
Állampolgársága: ............................. Nemzetisége: ...................................
Foglalkozása: ..................................................................................................
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Munkahelye:.....................................................................................................
Pontos lakcíme: ...............................................................................................

11. Gyermekeinek neve, születési helye, éve, állampolgársága, lakcíme: ....

12. Anyja leánykori neve:.......................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ..............................................................................
Állampolgársága: ............................................................................................
Nemzetisége: ..................................................................................................
Lakcíme:...........................................................................................................

13. Apja neve: ........................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ..............................................................................
Állampolgársága: ............................................................................................
Nemzetisége: ..................................................................................................
Lakcíme:...........................................................................................................

14. Volt-e magyar állampolgár, ha igen, mikor, milyen módon (elbocsátás, meg
fosztás stb.) szűnt meg: ..........................................................................................

15. Élt-e korábban Magyarországon, mikor és milyen módon (útlevéllel vagy
anélkül) hagyta el Magyarországot: .....................................................................

16. Büntetve volt-e, mikor, miért, a büntetés neme, mértéke, volt-e Magyaror
szágról kiutasítva: ..................................................................................................

17. Van-e köztartozása:..........................................................................................
18. Hol és milyen jogcímen kíván tartózkodni Magyarországon:.......................

Lakásbérlő: .....................................................................................................
Tulajdonos: .....................................................................................................
Családtag: ........................................................................................................
Egyéb: ..............................................................................................................
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19. Magyarországon élő hozzátartozói (név, állampolgárság, lakhely, rokonsági
fok megjelölése, mióta él Magyarországon): .......................................................

20. Magyarországon miből biztosítja a megélhetését:........................................
Munkavállalás:........................................... ,...................................................
Nyugdíj (összege):............................................................................................
Életjáradék (összege): ...................................................................................
Készpénz (ÖsszEge):.........................................................................................
Egyéb: .............................................................................................................

21. Nyelvismerete:..................................................................................................

22. Kivel kíván bevándorolni Magyarországra (a rokonsági fok megjelölésével):

Név:.................................................... Neme: ...............................................
Születési helye: ................................év. ... hó........................... nap . . .
Állampolgársága: .............................rokonsági fok: .................................
Név.................................................... Neme: ...............................................
Születési helye: ................................év ... hó...........................nap . . .
Állampolgársága: ............................. Rokonsági fok: .................................
Név.................................................... Neme: ...............................................
Születési helye: ................................ év .,. .hó........................... nap. . .
Állampolgársága: ............................. Rokonsági fok: .................................
Név.................................................... Neme: ...............................................
Születési helye: ................................év ... hó...........................nap . . .
Állampolgársága: ............................. Rokonsági fok: .................................
Név.................................................... Neme: ...............................................
Születési helye: ................................ év ... hó..........................nap. . .
Állampolgársága: ............................. Rokonsági fok: .................................
Név.................................................... Neme: ...............................................
Születési helye: ................................év ... hó...........................nap . . .
Állampolgársága: ............................. Rokonsági fok: .................................
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23. Részletes önéletrajz
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24. A bevándorlás indokolása:

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomá
sul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását, visszavonását 
vonhatja maga után.

Kelt: ............................................ .......................................................

a kérelmező aláírása
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Hatósági bejegyzések: 
(a külképviselet tölti ki)

- 33 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/42/1989 /32



 7. számú függelék

KIVONAT
az 1989. évi LII. -

az illetékekről szóló - 1986. évi I. törvény 
módosításából

2.§

Az Itv. a következő címmel és 21/A-21/C §-okkal egészül ki:
,Az útlevél és egyéb útiokmány kiadásával, valamint a ki- és bevándorlással kap
csolatos eljárás illetéke

21/A § (1) Az útlevél kiadásával, érvényességi idejének meghosszabbításával, va
lamint területi érvényességének kiterjesztésével kapcsolatos eljárás illetéke 500 
forint.
(2) Rendszeres külföldre utazással járó munkakör ellátásához a munkáltató által 
a dolgozó részére kért második magánútlevél kiadásával, érvényességi idejének 
meghosszabbításával kapcsolatos eljárás illetéke 500 forint.
(3) A kishatárforgalomban szükséges egyszeri vagy többszöri határátlépési enge
dély, illetve kiutazási engedély illetéke 100 forint.

21/B § (1) A kivándorlási szándék bejelentése alapján a kivándorlási jogosultság 
megállapítása céljából kezdeményezett eljárás illetéke 200 forint; a kivándorlásra 
jogosultság útlevélbe történő bejegyzésének illetéke 800 forint.
(2) A bevándorlás engedélyezése iránt kezdeményezett eljárás illetéke 1000 fo
rint; a bevándorlási engedély érvényességének meghosszabbítása 500 forint.
(3) A bevándorolt külföldi részére állandó tartózkodásra jogosító személyi igazol
vány kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke 300 forint.

21/C § (1) Az útlevélbe történő idegen nyelvű bejegyzésért - a 21/A-21/B §-ban 
meghatározott illetéken felül - 200 forint illetéket kell fizetni.
(2) a) Az útlevél-hatósági eljárásban benyújtott fellebbezés illetéke 300 forint:
b) A kivándorlást, a bevándorlást elutasító, továbbá a kivándorlási jogosultság be
jegyzését, a bevándorlási engedélyt, illetve az állandó tartózkodásra jogosító sze
mélyi igazolványt visszavonó határozat elleni fellebbezés illetéke 500 forint.
(3) Az útlevél és egyéb útiokmány kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke átalány
ban nem fizethető.
(4) Illetékmentes:
a) a diplomata útlevél és a külügyi szolgálati útlevél, valamint az ilyen útlevél érvé
nyességének a meghosszabbítása:
b) a határátlépési igazolvány.
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3.§

Az Itv. a következő címmel és 30/B §-sal egészül ki:
„Az útlevéllel, a ki- és bevándorlással kapcsolatos nem peres eljárás illetéke
30/B § A külföldre utazásról és az útlevélről, valamint a ki- és bevándorlásról szó
ló külön törvényekben meghatározott államigazgatási határozatok bírósági felül
vizsgálata iránti polgári nem peres eljárás illetéke 1000 forint.”

- 35 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/42/1989 /34



TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

42/1989. BM utasítás A ki- és bevándorlásról szóló 1989. évi XXIX. tör
vény, valamint a 12/1989. (XII. 29.) BM rendelet végrehajtásáról .... 1

Függelék
l/a számú függelék Értesítés ..................................................................... 13

1/b számú függelék Értesítés . . . ............................................................. 14

2. számú függelék Konzuli Főo..................................................................... 15

3. számú függelék Hazatérés bejelentése ................................................. 16

4. számú függelék Igazolás ........................................................................ 17

5. számú függelék Az 1989. évi XXIX. törvény a ki- és bevándorlásról . 18

6. számú függelék A belügyminiszter 12/1989. (XII. 29.) BM rendelete
a ki-és bevándorlásról szóló 1989. évi XXIX. törvény végrehajtására . 23

7. számú függelék Kivonat az 1989. évi LII. - az illetékekről szóló -
1986. évi I. törvény módosításáról ............................................................. 34

Melléklet
1. számú melléklet Kivándorlási szándék bejelentése ............................. 26

2. számú melléklet Bevándorlási kérelem . . . .......................................... 28

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/42/1989 /35


