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BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szám: 10-21/43/1989.

Titkos!

(visszavonásig)

A BELÜGYMINISZTER

43/1989. BM  
dátuma:

UTASÍTÁS  
 

a külföldre utazásról és az útlevélről szóló
1989. évi XXVIII. törvény,

valamint a 13/1989. (XII. 29.) BM rendelet végrehajtásáról 

Budapest, 1989. december 29-én.

A külföldre utazásról és az útlevélről szóló 1989. évi XXVIII. 
törvényben (a továbbiakban: tv.), valamint a 13/1989. (XII. 29.) 
BM rendeletben (a továbbiakban: vhr.) meghatározott feladatok 
végrehajtására kiadom az alábbi

utasítást:

Korlátozó rendelkezések

1. Az útlevéllel kapcsolatos ügyekben eljáró szervek (a továb
biakban: igazgatásrendészeti szervek) a tv. korlátozása alá 
esők útlevél iránti igényében - kivéve a tv. 2. § (2) bekezdés 
b) pontját - a bűntettesek és az útlevélellenőrző informáci
ós adattárak válaszai, illetve a kiadott útlevél visszavonásá
ban a nyomozó hatóság vagy a Belügyminisztérium Országos 
Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség 
Útlevélosztálya (a továbbiakban: Útlevélosztály) értesítése 
alapján járnak el. (2. számú melléklet)
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2. A tv. 2. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak vonatkozásá
ban a büntetőeljárásnál a büntetési tétel felső határa az 
irányadó.

3. A tv. 2. § (1) bekezdés b) pontja a cselekmény minősítésétől 
és a büntetés időtartamától függetlenül mindazokra vonat
kozik, akiket végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek.

4. A tv. 2. § (1) bekezdés b) pontja arra is vonatkozik például:
- akit feltételes szabadságra bocsátottak, vagy akinek bün

tetése 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. 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak a 
rendelkezésre álló adatokból nem állapíthatók meg kétséget 
kizáróan, akkor a BM Bűnügyi Nyilvántartó Osztálytól bün
tetőlap másolatot kell kérni.

6. A tv. 2. § (3) bekezdésében meghatározott méltánylást ér
demlő körülmény lehet pl.: a hozzátartozó súlyos betegsége, 
halála, illetve rendkívüli családi esemény stb.

7. A 6. pontban meghatározott esetekben az adattári válasz 
alapján:
a) a büntetőeljárást kezdeményező nyomozó hatóságtól,
b) az államtitokhordozó útlevéligénye esetén az Útlevélosz- 

tály útján kell az elrendelő szervtől távgépírón állásfog
lalást kérni.

8. A 7. pont szerinti állásfoglalást 10 napon belül írásban, az 
igazgatásrendészeti szerv sürgősségi kérése esetén pedig 24 
órán belül távgépírón kell közölni.

9. Amennyiben az útlevél visszavonásának indokául szolgáló 
korlátozó ok megszűnik, a nyomozó hatóságnak vagy az Út
levélosztálynak erről értesítenie kell a határozatot hozó 
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igazgatásrendészeti szervet, amely átvételi elismervény elle
nében hivatalból adja vissza az útlevelet.

Az útlevél iránti igény

10. Az útiokmány igénylő lap adatait egyeztetni kell a személyi 
igazolvány - 14 éven aluli kérelmező esetén a személyi lap 
- adataival, továbbá vizsgálni kell, hogy a fénykép személy
azonosításra alkalmas-e.

11. Az ideiglenes személyi igazolvánnyal rendelkezőtől is át kell 
venni az útiokmány igénylő lapot.

12. A tv. 12. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában az ide
iglenes tartózkodási hely szerinti rendőrkapitányság, illetve 
külföldön a Magyar Köztársaság diplomáciai vagy konzuli 
képviseletén (a továbbiakban: külképviselet), vagy a külföldi 
közjegyző előtt tett hozzájáruló nyilatkozatot is el kell fo
gadni.

13. A tv. 12. § (3) bekezdés második fordulatának alkalmazásá
ban, ha a gyermek szülei nem élnek együtt és a gyermeket a 
szülők megegyezése vagy a bíróság döntése alapján helyezték 
el, ennek igazolását kell kérni, illetve a gyermek elhelyezésé
ről szóló bírósági határozat számát a nyilatkozatra rávezetni. 
Ugyancsak rá kell vezettetni a szülővel a nyilatkozatra azt a 
tényt is, ha nincs olyan személy, akit a gyermek apjának kell 
tekinteni.

14. Külföldről kezdeményezett útlevélügyben a BRFK. V. Kerü
leti Rendőrkapitányság a külképviselet távirata, illetve a te
lefax útján történő megkeresésére döntsön, majd
a) a külföldön élő magyar állampolgár később megküldött 

igénylőlapját pótlólag helyezze el a nyilvántartásban,
b) az ideiglenesen külföldön tartózkodó igénylőlapját pedig 

az adatjelentési kötelezettség teljesítését követően az 
ügyben keletkezett iratokkal együtt küldje meg az igény - 
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lő állandó lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányság
nak.

15. Az útlevéligény elbírálása során a számítógépes rendszerbe 
történő adatjelentési és ellenőrzési feladatokat az útlevélki
adást segítő számítógépes rendszer (a továbbiakban: USER) 
felhasználói segédletében foglaltak szerint kell elvégezni.

16. Amennyiben az ellenőrzés során kapott választételből meg
állapítható, hogy az igénylő személyt körözik, vagy ellene el
fogató parancsot bocsátották ki, az igazgatásrendészeti 
szervnek az útlevéligény benyújtásáról tájékoztatni kell az 
elrendelőt.

17. Az igazgatásrendészeti szervnek állampolgársági vizsgálatot 
kell kérnie a Belügyminisztérium Országos Rendőr-főkapi
tányság Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség Rendészeti 
Osztályától (a továbbiakban: Rendészeti Osztály), amennyi
ben a külföldön élő igénylő 1957. október 1-je előtt hagyta el 
az országot és állampolgárságot bizonyító okiratokkal (érvé
nyes magyar útlevéllel, érvényes magyar személyi igazol
vánnyal, állampolgársági bizonyítvánnyal, honosítási, vissza
honosítási okirattal ) nem rendelkezik. Ugyancsak állampol
gársági vizsgálatot kell kérni, ha az igénylő külföldön szüle
tett, vagy ha születésekor egyik szülője olyan ország állam
polgára volt, amellyel a Magyar Köztársaság a kettős állam
polgárság rendezéséről egyezményt kötött, kivéve, ha a kére
lemhez állampolgársági bizonyítványt csatolt.

18. Amennyiben az ügyfél az igény benyújtásával egyidejűleg 
visszahonosítását kéri az erre a célra rendszeresített forma
nyomtatványon, akkor - az eljárás felfüggesztése mellett - 
a kérelmet az igazgatásrendészeti szerv küldje meg a Rendé
szeti Osztálynak. Abban az esetben, ha az igénylő magyar ál
lampolgársága nem áll fenn és az útlevéligénnyel együtt 
visszahonosítási kérelmet nem nyújtott be, az eljárást meg 
kell szüntetni és erről az igénylőt értesíteni kell. Egyidejűleg 
tájékoztatni kell arról, hogy visszahonosítását a külképvise- 
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leten keresztül, illetve magyarországi tartózkodása esetén a 
tartózkodási helye szerinti tanács anyakönyvvezetőjénél kér
heti.

19. A külföldön benyújtott útlevél iránti ügyben az útlevél 
kiadásának engedélyezését telefax, illetve távirat útján, az el
utasítást pedig határozatban a Külügyminisztérium Konzuli 
Főosztályának kell megküldeni a külképviseletnek történő 
továbbítás céljából.

20. A külképviseleten benyújtott útlevéligényhez csatolt okmá
nyokat - anyakönyvi kivonatot, okiratot, illetve bontóíté
letet - az igazgatásrendészeti szerv a döntését követően 
küldje vissza a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályának. 
A külföldön kezdeményezett kivándorlási jogosultság be
jegyzése érdekében leadott személyi igazolványt az abban 
bejegyzett állandó lakóhely szerint illetékes rendőrkapitány
ságnak, a katonai igazolványt pedig a kiállító szervnek kell 
megküldeni.

21. A külföldön élő magyar állampolgár részére kiadásra kerülő 
magánútlevélbe „KÜLFÖLDÖN LETELEPEDETT” bé
lyegzőlenyomatot kell elhelyezni.

22. A tv. 14. § (2) bekezdésének alkalmazása során a Magyaror
szágon tartózkodó külföldön élő magyar állampolgár részére 
az útlevél visszavonó határozattal együtt ideiglenes tartóz
kodásra jogosító, a személyi adatokat tartalmazó igazolást is 
ki kell adni.

Jogorvoslat

23. Amennyiben a jogorvoslati kérelmet a külképviseleten 
nyújtják be, a kérelem időben történő beérkezését az igazga
tásrendészeti szerv tovább ne vizsgálja, fogadja el a külképvi
selet megállapítását.
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Adattárak

24. Az arra jogosult belügyi szervek vezetőinek az útlevélelle
nőrző információs adattárba azoknak a magyar állampolgá
roknak a felvételét kell elrendelniük, akikre a tv. 2. § (1) be
kezdés a) pontjában foglaltak vonatkoznak. (1. számú mel
léklet)

25. Az Útlevélosztály vezetője az útlevélellenőrző információs 
adattárban - az államtitok minősítőjének értesítése alapján
- azoknak a magyar állampolgároknak a felvételét rendelje 
el, akikre a tv. 2. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak vonat
koznak. (1. számú melléklet)

26. Az útlevélellenőrző információs adattárban a magyar állam
polgárság kötelékéből elbocsátott, illetve megfosztott sze
mélyek felvételéről a Rendészeti Osztály gondoskodjon. (1. 
számú melléklet)

27. A 24. és a 26. pont szerinti intézkedést az Útlevélosztály út
ján kell elrendelni.

28. Az útlevélellenőrző információs adattárba történő felvétel 
előtt az elrendelésre jogosult szerv köteles a USER-ben 
ellenőrizni az érintett személy adatait. Amennyiben megál
lapítja, hogy az rendelkezik útlevéllel, de visszavonására még 
nem került sor, ennek pótlását - az adattárba történő felvé
tel elrendelésével egyidejűleg - kérje az állandó lakóhely 
(tartózkodási hely) szerint illetékes igazgatásrendészeti 
szervtől. (1. számú melléklet)

29. Az útlevélellenőrző információs adattárban - a hatáskörük
be tartozó ügyekben - elrendelésre jogosult vezetők:
- a BM országos rendőrfőkapitány,

- a BM ORFK bűnügyi csoportfőnöke,
- a BM ORFK Vizsgálati Osztály vezetője,
- a BM ORFK Útlevélosztály vezetője,
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- a BM ORFK Rendészeti Osztály vezetője,
- a rendőr-főkapitányok és helyetteseik,

- a rendőrkapitányságok vezetői.

30. Az útlevélellenőrző információs adattárba történő felvétel 
időtartamát az elrendelés céljától függően kell meghatároz
ni, amely
a) a rendőrség nyomozó hatósága által kezdeményezett ese

tekben a büntetőeljárás befejezéséig, de legfeljebb 3 évig,
b) az Útlevélosztály által elrendelt felvétel esetén a tv. 2. § 

(2) bekezdés a) pontban meghatározott feltételek együt
tes fennállásáig, de legfeljebb 3 évig,

c) a Rendészeti Osztály által a magyar állampolgárság meg
szűnése miatt elrendelt felvétel esetén az érintett személy 
születésétől számított 100 évig

tarthat.
31. Az elrendelő szerv vezetőjének ellenőrizni kell a felvétel in

dokoltságát, fenntartásának szükségességét.
32. A 30. pontban meghatározott határidő lejárta előtt az elren

delő szervnek - a BM Számítástechnikai Alkalmazási Köz
pont (a továbbiakban: SZAK) által küldött előrejelző lista 
alapján - 30 napon belül - intézkednie kell a meghosszab
bításról, amennyiben annak fenntartása továbbra is indo- 
kolt.

33. A felvételt az erre a célra rendszeresített nyilvántartó lapon 
kell elrendelni és azt meg kell küldeni az Útlevélosztálynak, 
amely az adatokat továbbítja a SZAK-nak, a nyilvántartó la
pot pedig az országos háttérnyilvántartásában helyezi el. (3. 
számú melléklet)

34. A SZAK az USER adattárából a belügyi szervek részére - 
szolgálati feladataik ellátásához - biztosítson adatszolgál
tatást.
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35. Az igazgatásrendészeti szervek vezessenek nyilvántartást az 
útlevél iránti igényt bejelentőkről a hatásköri és illetékességi 
jogosultságuknak megfelelően az USER felhasználási se
gédletében meghatározottak szerint.

36. A külföldre utazás céljára rendszeresített, szigorú számadá
sos nyomtatványok (a továbbiakban: úti okmány) és a kiállí
tásukhoz szükséges egyéb anyagok elkészíttetése, átvétele, 
beszállítása és a gyártó vállalatokkal a kapcsolattartás a BM 
Központi Tárintézet (a továbbiakban: BM KTI) feladata.

37. A BM KTI az úti okmányokról vezessen országos nyilvántar
tást betűjelük és sorozatszámuk szerint, azokat betűjel és 
emelkedő sorszám szerint adja ki a rendőr-főkapitányságok 
anyagi osztályainak, illetve a Külügyminisztériumnak.

38. A rendőr-főkapitányságok anyagi osztályai az úti okmányok 
bevételezéséről és az igazgatásrendészeti szerveknek történő 
átadásáról fajtánként és sorozatszámuk szerint okmánynyil
vántartást kötelesek vezetni.

39. Valamennyi igazgatásrendészeti szerv köteles a bevételezett 
úti okmányokat biztonságos körülmények között lemezszek
rényben őrizni, kiadásukról személyre szóló naprakész nyil
vántartást vezetni.

40. Az igazgatásrendészeti szervek folyamatosan jelentsék a be
vételezett úti okmányok betűjelét és sorozatszámát „tól-ig” 
megadásával az Útlevélosztálynak.

41. A kizáró ok miatt visszavont, utazásra még alkalmas útleve
let nem kell érvényteleníteni, azt visszaadásáig elkülönítet
ten, kizárólag a vezető vagy a megbízott ügyintéző által hoz
záférhető helyen kell őrizni.

42. Az igazgatásrendészeti szerv a selejtezésre kerülő (rontott, 
utazásra alkalmatlanná vált stb.) úti okmányokat haladékta
lanul érvénytelenítse és megsemmisítésükig biztonságos he
lyen tárolja. A selejtezés tényét az okmánynyilvántartó 
könyvbe vezesse be.
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43. Az úti okmányok szabályszerű felhasználását, kezelését az 
igazgatásrendészeti szerv vezetője rendszeresen köteles elle
nőrizni, annak tényét írásban rögzíteni.

44. Valamennyi igazgatásrendészeti szervnél biztosítani kell, 
hogy a leíró-nyilvántartó helyiségben csak az ott dolgozók 
tartózkodhassanak. Az úti okmányok nyilvántartását, kitöl
tését végzők az ügyintézéshez kiadott úti okmányokról a 
szerv vezetőjének vagy megbízottjának naponta kötelesek 
elszámolni.

45. A vhr. 14. § (2) bekezdés alkalmazásában az igazgatásrendé
szeti szervnél a bejelentőt az útlevél elvesztésének vagy kül
földi hatóság által történő elvételének, illetve megsemmisü
lésének körülményeiről meg kell hallgatni. Egyidejűleg 2 
példányban ki kell tölteni az elveszett, előtalált útlevél beje
lentésére rendszeresített adatlapot, melynek egy példányát 
az állandó lakóhely szerint illetékes rendőrkapitányságnak, 
egy példányt pedig a megyei rendőr-főkapitányságnak kell 
megküldeni, bűncselekményre utaló adatok esetén pedig ér
tesíteni a bűnügyi szervet. (4. számú melléklet)

46. Az Útlevélosztály vezetője az USER felhasználói segédleté
ben szabályozza az adatjelentési kötelezettségnek, a nyilván
tartás vezetésének, az úti okmányok őrzésének, felhasználá
sának, megsemmisítésének rendjét.

Egyéb rendelkezések

47. A rendőrkapitányság továbbítsa a magánútlevelet a BRFK 
V. Kerületi Rendőrkapitánysághoz, ha abba a személyi ada
tok idegen nyelvű bejegyzése szükséges.
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48. A külföldön élő magyar állampolgár lakcímbejelentkezése
kor a rendőri szerv a bejelentőlapot adja vissza. A forgalom 
ellenőrző pont a kiutazáskor a bejelentőlapot kérje el és a 
kiléptetés után semmisítse meg.

Átmeneti rendelkezések

49. A magánútlevelekre - 1988. január 1-je előtt - kiadott még 
fel nem használt kiutazási engedélyek az útlevelek időbeli 
érvényességéig továbbra is felhasználhatók

50. A vhu. 19. pontja alkalmazásában - a külképviseletek tech
nikai felszerelésének biztosításáig - a külföldön benyújtott 
útlevél iránti igény teljesítése esetén az útlevelet a BRFK V. 
Kerületi Rendőrkapitányságnak kell kiállítania és azt továb
bítani a külképviseletnek

51. Külföldön élő magyar állampolgár útlevelével rendelkező 
személyek útlevelének időbeli érvényessége nem hosszabbít
ható meg, illetve területi hatálya nem terjeszthető ki, helyet
te igény alapján „külföldön letelepedett” bélyegzővel ellá
tott új magánútlevelet kell kiállítani.

52. Az útlevéligény elbírálásakor, a külföldön élő magyar állam
polgárokat személyi adatokkal kell a bűntettesek és az útle- 
vélellenőrző információs adattárban, valamint a külföldön 
élők országos kartonnyilvántartásában - a BRFK V. Kerü
leti Rendőrkapitányságon - ellenőrizni. Az útlevél iránti 
igényről az illetékes igazgatásrendészeti szerv vezessen kü
lön nyilvántartást.

Záró rendelkezések

53. A külföldre utazásról és az útlevélről szóló jogszabályokat és 
belügyi rendelkezéseket az érintett állománynak oktatni 
kell.
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54. Ez az utasítás 1990. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezése
it a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. Egyide
jűleg a külföldre utazásról és az útlevélről szóló törvényerejű 
rendelet végrehajtására kiadott 38/1988. BM utasítás, vala
mint a 8/1988. csoportfőnöki intézkedés hatályát veszti.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter

Készült: 1100 példányban
Kapják: elosztó szerint.
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1. számú melléklet

Az útlevélellenőrző információs adattár 
nyilvántartási kategóriái

A nyilvántartást elrendelő szerv Kategóriák

Az útlevélosztály rendelhette el (1989. 12. 31-ig) 
külföldön élő magyar állampolgár esetében. 1

A Rendészeti Osztály rendelheti el a magyar 
állampolgárság kötelékéből történő elbocsátás esetében. 2

A büntetőeljárást kezdeményező bűnügyi szerv 
vezetője rendelheti el olyan büntetőeljárás megindítása 
esetén, amelyre a törvény szándékos bűncselekmény 
elkövetése miatt három évnél súlyosabb büntetést 
rendel. 3

A Rendészeti Osztály rendelheti el azzal a külföldön 
élő magyar állampolgárral szemben, akit a köztársasági 
elnök a magyar állampolgárságától megfosztott. 4

A rendőrkapitányság igazgatásrendészeti szerve vagy a 
rendőrkapitányság vezetője rendelhette el (1989. 12.
31-ig) arra vonatkozóan, akivel szemben büntetőeljárás 
van folyamatban. 7

Az Útlevélosztály rendelheti el azzal szemben, aki 
olyan államtitok birtokában van, amelynek védelméhez 
különösen fontos nemzetbiztonsági érdek fűződik. 8
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• 2. számú melléklet

A válaszadás formái az útlevélellenőrző 
információs adattárban történő priorálás esetén

1. kategória
(személyazonosító adatok:) 
Útlevél-ellenőrzési adatok 
Külföldön élő magyar állampolgár 
BM ORFK Útlevélosztály 
(hivatkozási szám:)
(elrend. határideje:), (elrend. dátuma:)
(KM dátum:) Csak a külföldön élő magyar 

állampolgár útlevelével ellátottak 
esetében,

2. kategória
(személyazonosító adatok:)
Útlevél-ellenőrzési adatok.
A magyar állampolgárság kötelékéből elbocsátva.
BM ORFK Rendészeti Osztály
(hivatkozási szám:)
(elrend. határideje.), (elrend. dátuma:)

3. kategória
(személyazonosító adatok:)
Útlevél-ellenőrzési adatok.
Büntetőeljárás szándékos, súlyos bcs. miatt.
(elrendelő szerv:)
(hivatkozási szám:)
(elrend. határideje:), (elrend. dátuma:)
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4. kategória

(személyazonosító adatok:)

Útlevél-ellenőrzési adatok.

Megfosztották magyar állampolgárságától.

BM ORFK Rendészeti Osztály

(hivatkozási szám:)

(elrend. határideje:), (elrend. dátuma:)

7. kategória

(személyazonosító adatok:)

Útlevél-ellenőrzési adatok.

Büntetőeljárás elrendelve 1989. 12. 31. előtt.

(elrendelő szerv:)

(hivatkozási szám:)

(elrend. határideje.), (elrend. dátuma:)

8. kategória

(személyazonosító adatok:)

Útlevél-ellenőrzési adatok. 

Államtitok-hordozó személy.

BM ORFK Rendészeti Osztály

(hivatkozási szám:)

(elrend. határideje:), (elrend. dátuma:)

Az elrendelők értesítést nem kapnak.

Megjegyzés: a zárójelben szereplő adatok a változók.
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 3. számú melléklet

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS
az útlevél-ellenőrző információs adattár 

nyilvántartó lapjához
A nyilvántartó lap rovatait - a bekeretezett kódkockák kivételé
vel - írógéppel értelemszerűen kell kitölteni.
A személyazonosító adatok oldalán az első sorba a név, asszo
nyoknál 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 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 le
ánykori nevével együtt használja, az alábbiak szerint kell beírni: 
az első sorban:

Vezetéknév Nagyné utónév (üres)
a második sorban:

Vezetéknév Kovács utónév Ilona
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Az elrendelő szerv a nyilvántartási adatok oldalán (N/l) a nyil
vántartást elrendelő szerv megnevezése, a hivatkozási szám, illet
ve az elrendelés és megszüntetés rovatokat kell csak kitölteni.
Az egyes kategóriák eltérő sajátosságai:

1-es  kategória
nem kerül új adat felvételre (külföldre távozott személyek)

2-es  kategória
Az elrendelés kelte a napi dátum, a megszüntetés határideje 

a születési dátumtól számított száz év.
3-as  kategória

- a hivatkozási számhoz „BE” jelölést követően a Btk. 
vonatkozó rendelkezését, valamint az iktatószámot kell 
bejegyezni.

4-es  kategória
- a hivatkozási számhoz a magyar állampolgárságtól való 

megfosztási határozat számát és az iktatószámot kell 
bejegyezni.

Az elrendelés dátuma a megfosztás kelte, a megszüntetés ideje a 
születési dátumtól számított száz év.
8-as kategória

- az elrendelés ideje azonos a keltezéssel, a megszüntetés 
határideje az ehhez számított három év.
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 4. számú melléklet

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 
elveszett/előtalált útlevél jelentéséhez

1. Minden elveszett, illetve előtalált útlevélről külön adatlapot 
kell kitölteni.

2. Az adatlapot nyomtatott nagybetűvel vagy írógéppel kell ki
tölteni a személyi igazolvány (személyi lap), az útlevél-nyil
vántartás, illetőleg az USER adatai, valamint az elmondottak 
alapján, a tett intézkedéseket értelemszerűen aláhúzva kell 
jelölni.

3. Az adatlapot az előtalált útlevélről ki kell tölteni akkor is, ha 
elvesztését előzőleg még nem jelentették, amely esetben 
mindkét adatlapot együtt kell a rendőrkapitányságnak felter
jeszteni.

4. A külföldön előtalált és a külképviselet által megküldött út
levélről is adatlapot kell kitölteni, amelyen fel kell tüntetni a 
külképviselet székhelyét és az átiratban az úti okmány elvesz
tésére, előtalálására vonatkozó adatokat.

5. Az elvesztés/előtalálás körülményeit részletesen kell leírni:

- mikor (dátum vagy a valószínűsíthető időpont),

- hol (város, amennyiben külföldön, akkor az ország is),

- milyen körülmények között (ellopták, elvesztette, meg
semmisült ismeretlen körülmények között stb.) történt 
az esemény,

- melyik szerv adta ki az úti okmányt,

- milyen jogosultságok voltak az útlevélben, azokat felhasz
nálta-e,
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- a bejelentőt a valutalapra vonatkozóan is nyilatkoztatni 
kell,

- a tett intézkedés stb.
6. Az adatlap alján az elvesztés/előtalálás (valószínűsíthető) 

dátumát és az ország, valamint a körülmény kódját a rendőr- 
kapitányság jegyzi az adatlapra.
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1. számú függelék

Kivonat
a házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvényből 

(a tv. 12. § (3) bekezdésének végrehajtásához)

„72. § (4) A gyermek sorsát érintő lényeges kérdés: a kiskorú 
nevének meghatározása, tartózkodási helyének kijelölése, továb
bá képzési irányának, valamint életpályájának megválasztása.

91. § (1) Szünetel a szülői felügyelet,
a) ha a szülő cselekvőképtelen, vagy cselekvőképességében 

korlátozva van,
b) ha a szülő ismeretlen helyen távol van, vagy ténylegesen 

akadályozva van
c) ha a bíróság a gyermeket harmadik személynél helyezte el.
(2) A szülői felügyelet megszüntetése, illetőleg a gyermek el

helyezése iránti per megindításától a per jogerős befejezéséig 
szünetel a szülői felügyelete annak, akinek gyermekét a gyám
hatóság ideiglenes hatállyal intézetbe utalta, illetőleg ideiglene
sen a különélő másik szülőnél vagy más személynél helyezte el. 
(92/a. § (1) bekezdés d) pontja)

(3) A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben való döntés 
kivételével szünetel a szülői felügyelete annak a szülőnek, akinek 
gyermeke a különélő másik szülőnél van elhelyezve, de szülői fel
ügyeleti jogát a bíróság nem szüntette meg”.
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 2. számú függelék

1989. évi XXVIII. törvény
a külföldre utazásról és az útlevélről*

Az Országgyűlés a külföldre utazásról és az útlevélről - az 
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával, a Polgári és Politikai 
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányával összhangban - a kö
vetkező törvényt alkotja.

Alapvető rendelkezés

1. § A külföldre utazáshoz, a hazautazáshoz és az útlevélhez 
való jog a magyar állampolgár alapvető joga, amely csak kivétele
sen, az e törvényben meghatározott esetekben korlátozható.

Korlátozó rendelkezések

2. § (1) Nem utazhat külföldre:

a) a büntetőeljárás befejezéséig az, akivel szemben olyan szán
dékosan elkövetett bűncselekmény miatt van folyamatban bün
tetőeljárás, amelyre a törvény három évi szabadságvesztésnél sú
lyosabb büntetést rendel,

b) a büntetésének letöltéséig, illetve végrehajthatósága meg
szűnéséig az, akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek.

(2) Nem utazhat külföldre az sem, aki

a) olyan államtitok birtokában van, amelynek védelméhez kü
lönösen fontos nemzetbiztonsági érdek fűződik, az államtitok 
birtoklása megszűnésétől számított három évig. A külföldre uta
zásban emiatt korlátozott a határozat közlését követően kérheti 
a különösen fontos nemzetbiztonsági érdek fennállásának felül
vizsgálatát a titok minősítőjétől,
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b) katonai szolgálatot teljesítő hadköteles, valamint az, aki a 
sorkatonai szolgálat kezdetének várható időpontjáról már értesí
tést, illetőleg behívóparancsot kapott, ha a honvédelmi miniszter 
hozzájárulásával nem rendelkezik

(3) Az (1) bekezdés és a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetek
ben méltánylást érdemlő körülményre tekintettel kivételesen, 
korlátozott területi és időbeli érvényességű egyszeri utazás enge
délyezhető.

Az útlevél

3. § (1) Az útlevél a magyar állam tulajdona, olyan hatósági 
igazolvány, amellyel a magyar állampolgár külföldön és a kül
földre utazás során belföldön személyazonosságát és állampol
gárságát igazolja.

(2) Az útlevél a világ összes országára szól, öt évig érvényes és 
érvényességi ideje meghosszabbítható.

4. § (1) Az útlevelek:

a) magánútlevél,

b) diplomata-útlevél,

c) külügyi szolgálati útlevél,

d) hajós szolgálati útlevél.

(2) A határforgalomban az (1) bekezdésben fel nem sorolt úti
okmány is bevezethető.

5. § (1) A magánútlevélre minden magyar állampolgár az e tör
vényben meghatározott feltételek szerint jogosult.

(2) Különösen indokolt esetben, ha a munkakör ellátása rend
szeres külföldre utazással jár, a munkáltató kérésére e célra a 
második magánútlevél is kiadható. Ennek rendeltetésszerű fel
használásáról, őrzéséről a munkáltatónak kell gondoskodnia.
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(3) A külföldön élő magyar állampolgár a büntetésének letöl
téséig, illetve végrehajthatósága megszűnéséig nem kaphat ma
gánútlevelet, ha külföldön olyan szándékos bűncselekmény miatt 
ítélték szabadságvesztésre, amely a magyar törvény szerint is há
rom évnél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő.

6. § (1) Diplomata-útlevélre jogosultak:
a) az államfő, az Országgyűlés elnöke, a kormányfő, a Kor

mány tagjai, az Alkotmánybíróság tagjai, a Legfelsőbb Bíróság 
elnöke, a legfőbb ügyész,

b) az országgyűlési képviselők,
c) az államtitkárok és miniszterhelyettesek, a Külügyminiszté

rium diplomáciai vagy konzuli ranggal rendelkező munkatársai, 
a katonai és légügyi attasék és helyetteseik, a kereskedelmi taná
csosok, a külföldi magyar kulturális intézetek igazgatói, a nem
zetközi szervezetekben szolgálatot teljesítő diplomáciai ranggal 
rendelkező személyek, a diplomáciai és konzuli futárok,

d) az a), b), c) pontban felsoroltakkal közös háztartásban élő 
házastárs és gyermek.

(2) Diplomata-útlevelet kaphat utazásának tartalmára az is, 
aki az államfő, az Országgyűlés elnöke, a kormányfő vagy a kül
ügyminiszter megbízásából diplomáciai küldetéssel utazik kül
földre.

7. § A külügyi szolgálati útlevélre jogosultak:
a) a Külügyminisztérium diplomáciai vagy konzuli ranggal 

nem rendelkező munkatársai,
b) a külkereskedelmi képviseletek és a külföldi magyar kultu

rális intézetek tartós külszolgálatra kihelyezett munkatársai, va
lamint

c) a velük közös háztartásban élő házastársuk és gyermekük.
8. § A hajós szolgálati útlevél hivatalos utazás céljából adható:
a) a tengeri, a folyami, a kereskedelmi vagy utasszállító hajón 

szolgálatot teljesítő személyeknek,
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b) a folyami hajózásnál szolgálatot teljesítővel állandóan 
együtt utazó házastársának és gyermekének, valamint

c) annak a vízügyi dolgozónak, aki a szomszédos államokkal 
fennálló vízügyi együttműködés keretében vízi munka elvégzése, 
vízkár vagy jégveszély elhárítása érdekében határvizen közleke
dik.

Az útlevél iránti igény

9. § (1) Az útlevél, illetőleg az érvényességi idejének meg
hosszabbítása iránti igényt formanyomtatványon, személyesen 
kell bejelenteni. Együttélő családtagok esetén a bejelentést a 
szülő, a házastárs vagy a nagykorú gyermek is megteheti. Kiskorú 
ügyében csak a törvényes képviselője járhat el.

(2) A külföldön élő magyar állampolgár a lakóhelye szerint il
letékes külképviseleten vagy - magyarországi tartózkodás ese
tén - a tartózkodási helye szerint illetékes szervnél jelentheti be 
útlevél, illetőleg az érvényességi idejének meghosszabbítása irán
ti igényét.

(3) A külföldön ideiglenesen tartózkodó magyar állampolgár 
elvesztett útlevelét a külképviselet pótolja.

10. § A diplomata-útlevél és a külügyi szolgálati útlevél kiadá
sáról, nyilvántartásáról, rendeltetésszerű felhasználásáról és őr
zéséről a külügyminiszter gondoskodik.

11. § (1) A hajós szolgálati útlevél iránti kérelmet az utazást el
rendelő szerv nyújtja be.

(2) Az utazást elrendelő szerv köteles gondoskodni az útlevél 
nyilvántartásáról, rendeltetésszerű felhasználásáról és ellenőr
zéséről.

12. § (1) Az útlevél iránti igény bejelentéséhez csatolni kell:

a) két, egy évnél nem régebbi, a szabványnak megfelelő igazol
ványképet,
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b) kiskorú vagy gondnokság alatt álló esetén a szülők (törvé
nyes képviselő) közjegyző, gyámhatóság vagy az útlevél kiállítá
sára jogosult szerv előtt tett hozzájáruló nyilatkozatát,

c) a külföldön élő magyar állampolgárnak a magyar állampol
gárság megállapításához szükséges iratokat.

(2) Az útlevél érvényességi idejének meghosszabbítása iránti 
igény bejelentéséhez csatolni kell:

a) az útlevelet,
b) az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott iratokat.
(3) A szülők közös háztartásában élő kiskorú esetén mindkét 

szülő hozzájáruló nyilatkozata szükséges. Nincs szükség annak a 
szülőnek a hozzájáruló nyilatkozatára, akinek a szülői felügyeleti 
jogát megszüntették vagy a szülői felügyeleti joga szünetel.

13. § (1) A 2. § (1) bekezdés és a (2) bekezdés a) pontja az 5. § 
(3) bekezdés szerinti esetekben útlevél nem adható, a már ki
adott útlevelet vissza kell vonni.

(2) Az útlevelet vissza kell vonni akkor is, ha
a) a magyar állampolgárság megszűnt,
b) bűncselekmény elkövetéséhez használták fel vagy meghami

sították,
c) az 5. § (2) bekezdésében, valamint a 6-8. §-ban meghatáro

zott útlevélre való jogosultság megszűnt.
(3) Az (1) bekezdés és a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetek

ben határozatot kell hozni.
14. § (1) A bíróság az ügyészség, a rendőrség, a határőrség, a 

büntetésvégrehajtás, valamint a magyar külképviselet intézke
désre feljogosított munkatársa a hivatalos eljárása során a 2. § 
(1), az 5. § (3) bekezdése, valamint a 13. § (2) bekezdés b) pontja 
szerinti esetekben az útlevelet igazolás ellenében elveheti.

(2) Az elvett útlevelet haladéktalanul meg kell küldeni az azt 
kiállító szervnek, amely harminc napon belül köteles annak 
visszavonására vagy visszaadására intézkedni.
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15. § A hadkötelesnek a katonai szolgálat megkezdésekor az 
útlevelét az illetékes katonai szervnek - a szolgálati időtartam 
alatti megőrzésre - át kell adnia.

Jogorvoslat

16. § (1) Az útlevél kiadását elutasító, illetőleg a visszavonását 
elrendelő határozat közlésétől számított tizenöt napon belül fel
lebbezésnek van helye.

(2) A másodfokú államigazgatási határozat közlésétől számí
tott harminc napon belül a kérelmező kérheti annak bírósági fe
lülvizsgálatát.

(3) A bíróság a kérelem beérkezésétől számított harminc na
pon belül, nem peres eljárásban, népi ülnökök közreműködésé
vel, szükség esetén a felek meghallgatásával határoz. Ha a 
kérelemnek helyt ad, hatályon kívül helyezi az államigazgatási 
szerv határozatát, ellenkező esetben a kérelmet elutasítja. A bí
róság a döntéséről a kérelmezőt és az államigazgatási szervet 
egyidejűleg értesíti. A bíróság határozata ellen nincs helye jogor
voslatnak.

Záró rendelkezések

17. § (1) Az e törvényben nem szabályozott eljárási kérdések
ben az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló tör
vényt kell alkalmazni.

(2) Az útlevél, illetve az érvényességi idejének meghosszabbí
tása iránti igény bejelentésével kapcsolatos eljárás illetékköteles, 
amelynek mértékét az e törvénnyel egyidejűleg hatályba lépő kü
lön törvény határozza meg.

18. § (1) Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy
a) rendeletben meghatározza a külföldre utazással és az útle

véllel kapcsolatos ügyekben eljáró szerveket, az eljárás rendjét, 
az útlevél tartalmát, a használatukkal kapcsolatos szabályokat, a 
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magyar állampolgárság megállapításához szükséges iratokat, a 4. 
§ (2) bekezdésében említett egyéb úti okmányok fajtáit, kiadásuk 
és visszavonásuk feltételeit, az útlevélbe bejegyzésre jogosultat, 
az 5. § (2) bekezdésében és a 8. §-ban meghatározott útlevelek 
kezelésének, ellenőrzésének rendjét, valamint a külföldön élő 
magyar állampolgár lakcímbejelentésével kapcsolatos szabályo
kat,

b) a külügyminiszterrel egyetértésben szabályozza a külképvi
seleteknek az útlevelekkel kapcsolatos feladatait.

(2) Felhatalmazást kap a- külügyminiszter, hogy az általa ki
adott útlevelek kezelésének rendjét a belügyminiszterrel egyetér
tésben szabályozza.

19. § (1) Ez a törvény 1990. január hó 1. napján lép hatályba. 
Rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A törvény hatályba lépését megelőzően kiadott szolgálati 
útlevél és a külföldön élő magyar állampolgár útlevele az érvé
nyességi idejéig használható fel utazásra.

20. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát 
veszti:

a külföldre utazásról és az útlevélről szóló 1987. évi 25. tör
vényerejű rendelet és a végrehajtására kiadott 3/1987. (XII. 23.) 
BM rendelet,

az 1956. évi október 23. napját követően jogellenesen külföld
re távozott személyek vagyonjogi helyzetének rendezéséről szóló 
1957. évi 32. törvényerejű rendelet,

az 1956. évi október 23. napját követő jogellenesen külföldre 
távozott kiskorúak vagyonjogi helyzetével kapcsolatos egyes kér
dések szabályozásáról szóló 1958. évi 41. törvényerejű rendelet,

az állampolgárságról szóló 1957. évi V. törvény hatálybalépése 
és végrehajtása, továbbá a magyar állampolgárnál külföldi állam
polgárral való házasságkötéséről, valamint a külföldi állampol
gárok örökbefogadásáról szóló 1957. évi VI. törvény hatálybalé
pése tárgyában kiadott 1957. évi 55. törvényerejű rendelet 12. §- 
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ának (1) bekezdéséből „az ország területére szóló visszahívással 
szembeszegül” szövegrész,

a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény 29/c. §-a,
a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény módosításáról ren

delkező 1989. évi XXII. törvény 7. és 8. §-ai,
a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 219. §-a.
(2) A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 217. 

§-ának és 218. §-a (1) és (2) bekezdésének helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:

„Tiltott határátlépés
217. § Aki a Magyar Népköztársaság államhatárát engedély 

nélkül vagy meg nem engedett módon fegyveresen lépi át, bűn
tettet követ el és három évig terjedő szabadságvesztéssel bünte
tendő.”

„218. § (1) Aki tiltott határátlépéshez (217. §) vagyoni haszon
szerzés végett vagy az ilyen cselekményeket elősegítő szervezet 
tagjaként vagy megbízásából segítséget nyújt, bűntettet követ el 
és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott módon a Magyar 
Népköztársaság államhatárának engedély nélküli vagy meg nem 
engedett módon történő átlépéséhez segítséget nyújt, vétséget 
követ el és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

(3) A honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény 29. §-a, vala
mint a 29/A és 29/B. §-ai helyébe a következő rendelkezések lép
nek:

„29. § A sorkatonai szolgálatot még nem teljesített hadköteles, 
valamint a tartalékos állományú hadköteles a három hónapot 
meghaladó időtartamú külföldre utazását a hadkiegészítési és te
rületvédelmi parancsnokságnak köteles bejelenteni.

29/A. § A diplomáciai szolgálatot vagy egyéb tartós külföldi 
szolgálatot teljesítő szülőkhöz (nevelőszülőkhöz) utazó, a sorka
tonai szolgálat kezdetének időpontjáról már értesítést, illetőleg 
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behívóparancsot kapott hadköteles külföldre utazásához a hoz
zájárulást csak akkor lehet megtagadni, ha a külföldön tartózko
dás a sorkatonai szolgálat megkezdését a törvény 37. §-ának (4) 
bekezdésében meghatározott időben megakadályozná.

29/B. § A katonai szolgálat ideje alatti szolgálati célú külföldre 
utazás szabályait a honvédelmi miniszter állapítja meg.”

(4) Az egyes szabálysértésekről szóló 17/1968. (TV. 14.) Korm. 
rendelet 6. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„Tiltott határátlépés, útlevéllel és útiokmánnyal kapcsolatos 
szabálysértés

6. § (1) Aki a Magyar Népköztársaság államhatárát engedély 
nélkül, vagy meg nem engedett módon lépi át, vagy ezt megkísér
li, feltéve hogy a cselekmény nem bűncselekmény,

tízezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Aki az útlevéllel és az útiokmánnyal kapcsolatos rendelke
zéseket megszegi, ötezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(3) Az (1)-(2) bekezdésében meghatározott szabálysértés mi
att az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.”

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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3. számú függelék

A BELÜGYMINISZTER

13/1989. (XII. 29.) BM rendelete a külföldre utazásról és az

útlevélről szóló

1989. évi XXVIII. törvény végrehajtásáról

A külföldre utazásról és az útlevélről szóló 1989. évi XXVIII. 
törvény (a továbbiakban: tv.) 18. §-a (1) bekezdésének a) és b) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján az érdekelt miniszterek
kel, országos hatáskörű szervek vezetőivel és az érdekképviseleti 
szervekkel - a 10. § tekintetében a külügyminiszterrel - egyet
értésben a következőket rendelem:

Az útlevél tartalma

1. §

(1) Az útlevél tartalmazza:
a) az útlevél számát,
b) a személyi adatokat,
c) a személyi számot,
d) a személyleírást,
e) az igazolványképet,
f) az igénylő sajátkezű aláírását,
g) az útlevél területi és időbeli érvényességét,
h) az útlevél kiállítására jogosult szerv bélyegzőlenyomatát és 

megbízottjának aláírását,
i) diplomata és külügyi szolgálati útlevél esetén a rangot.
(2) A külföldön élő magyar állampolgár részére kiadásra kerü

lő útlevél a személyi számot nem tartalmazza.
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Az útlevél érvényessége

2. §

(1) Az útlevél érvényességi ideje akkor hosszabbítható meg, ha 
az a személyazonosság megállapítására és a hivatalos bejegyzé
sekre alkalmas.

(2) A kiskorú útlevelébe - tizennegyedik életévének betölté
séig - a törvényes képviselő igénye alapján az útlevél kiállításá
ra jogosult szerv új igazolványképet helyez el, ha az abban lévő 
fénykép személyazonosítására már nem alkalmas.

Egyéb útiokmányok

3. §

A tv. 4. § (2) bekezdése szerinti útiokmányok:
a) a határátlépési igazolvány,
b) a határátlépési engedély,
c) a hazatérési igazolvány.

Határátlépési igazolvány

4. §

(1) Határátlépési igazolvány annak adható, akinek állami 
szerv, vagy gazdálkodó szervezet megbízásából, nemzetközi szer
ződésből eredő határmenti feladat ellátása végett szükséges az 
államhatárt átlépni.

(2) A határátlépési igazolvánnyal rendelkező személy a megje
lölt határszakaszon vagy határátkelőhelyen külön engedély nél
kül jogosult az államhatár ismételt átlépésére.

(3) A határátlépési igazolvány időbeli érvényessége öt év.

- 36 -

ÁBTL - 4.2 -10 - 21/43/1989 /33



Határátlépési engedély

5. §

(1) Határátlépési engedély nemzetközi szerződésben meghatá
rozottak szerint adható.

(2) A határátlépési engedély időbeli érvényessége - amennyi
ben nemzetközi szerződés másképp nem rendelkezik - öt év.

6. §

(1) Határátlépési igazolvány, valamint határátlépési engedély 
nem adható, illetve azokat vissza kell vonni a tv. 13. §-ában meg
határozott esetekben.

(2) Vissza kell vonni a határátlépési igazolványt, valamint a 
határátlépési engedélyt a vonatkozó nemzetközi szerződésben 
foglaltak megszegése esetén, továbbá akkor is, ha az arra való jo
gosultság megszűnt.

Hazatérési igazolvány

7. §

(1) A hazatérési igazolvány a Magyar Köztársaságba történő 
egyszeri beutazásra szolgál.

(2) A hazatérési igazolvány időbeli érvényessége a kiállítástól 
számított legfeljebb egy évig terjedhet.

Hatáskör és illetékesség

8. §

(1) Első fokon
a) a magánútlevél iránti igény, a hajós szolgálati útlevél iránti 

kérelem törvényi feltétele meglétének vizsgálata, és
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b) a határátlépési engedély, illetve a határátlépési igazolvány, 
valamint a második magánútlevél iránti kérelem elbírálása, to
vábbá

c) az útiokmány kiállítása, időbeli érvényességének meghosz- 
szabbítása

ügyében a rendőrkapitányság jár el.

(2) A Belügyminisztérium Országos Rendőr-főkapitányság 
Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség Útlevélosztálya (a továb
biakban: Útlevélosztály) is eljárhat elsőfokon bármely, az első 
bekezdésben meghatározott ügyben.

(3) Az azonos hatáskörű szervek közül:

a) a magánútlevél iránti törvényi feltétele meglétének vizsgála
tára, a határátlépési engedély és a második magánútlevél iránti 
kérelem elbírálására, illetve ezeknek az útiokmányoknak a kiállí
tására érvényességi idejük meghosszabbítására, valamint a visz- 
szavonásukra az igénylő (kérelmező) állandó lakóhelye (székhe
lye), ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
rendőrkapitányság,

b) a külföldön benyújtott útlevél iránti igény törvényi feltétele
inek vizsgálatára a hajós szolgálati útlevél illetve a határátlépési 
igazolvány iránti kérelem elbírálására, továbbá ezeknek az útiok
mányoknak a kiállítására, érvényességi idejük meghosszabbításá
ra, valamint a visszavonásukra a Budapesti Rendőr-főkapitány
ság V. kerületi rendőrkapitánysága

jogosult.

(4) A hajós szolgálati útlevéllel, valamint a második magánút
levéllel kapcsolatos rendelkezések megtartását és az ügyintézést 
az Útlevélosztály ellenőrzi.
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9. §

Az útlevélbe a kiállításra jogosult szerv, a határőrség, a valuta - 
eladásra felhatalmazott szervek és a külföldi hatóságok tehetnek 
bejegyzést.

A külképviseletek feladatai

10. §

(1) A Magyar Köztársaság diplomáciai és konzuli képviselete 
(a továbbiakban: külképviselet) a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező útlevélszerv döntéséről szóló értesítés alapján állít
hat ki útlevelet, illetve hosszabbítja meg az útlevél időbeli érvé
nyességét.

(2) A külképviselet a tv. 9. § (3) bekezdésének alkalmazásában 
a külföldön ideiglenesen tartózkodó magyar állampolgár elve
szett útlevelének pótlása iránt intézkedik.

(3) Az útlevélbe a külképviselet bejegyzést tehet.

Útlevél iránti igény

11. §

(1) Az útlevél iránti igény bejelentése az 1. számú melléklet 
szerinti nyomtatványon az illetékes rendőrkapitányságon vagy a 
tanács ügyfélszolgálati irodáján történhet.

(2) A korlátozott területi és időbeli érvényességű egyszeri uta
zásra vonatkozó kérelem kizárólag a rendőrkapitányságon nyújt
ható be.

(3) Az állampolgárságról szóló 1957. évi törvény (a továbbiak
ban: állampolgársági törvény) hatálybalépése - 1957. október 1- 
je - előtt külföldre távozott magyar állampolgár állampolgársá
gának megállapításához szükséges iratok:

a) az igénylő születési, házassági anyakönyvi kivonata,
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b) megszűnt házasság esetén az ezt bizonyító okirat (a házas
társ halotti anyakönyvi kivonata, bontó ítélet),

c) az igénylő szüleinek születési, házassági anyakönyvi ki
vonata,

d) az igénylő családjogi helyzetének rendezéséről szóló okirat 
(szülők utólagos házasságkötéséről, apai elismeréséről, örökbe
fogadásról szóló okirat), ezek hiányában

e) nyilatkozat az adatokra vonatkozóan.

(4) Az állampolgársági törvény hatálybalépése után külföldre 
távozott igénylő magyar állampolgársága személyi igazolvány, út
levél, illetve születési, házassági anyakönyvi kivonat alapján való
színűsíthető.

(5) A (3) és a (4) bekezdés szerinti idegen igénylő iratokat hi
telesített magyar nyelvű fordítással együtt kell csatolni az útlevél 
iránti igényhez.

12. §

A külön élő szülők gyermekelhelyezés kérdésében történt 
megegyezésüket teljes bizonyító erejű magánokirattal igazol
hatják.

Fellebbezés

13. § 

A fellebbezést, ha elsőfokon

a) a rendőrkapitányság járt el, s Belügyminisztérium Országos 
Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség

bírálja el.
- 40 -

ÁBTL - 4.2 -10 - 21/43/1989 /37



Iratbetekintés

14 §

Az útlevél és az egyéb útiokmány iránti igény elbírálása során 
keletkezett iratokba az igénybejelentő vagy képviselője - az ál
lamtitkot tartalmazó irat kivételével - betekinthet.

Az útlevél őrzése

15. §

(1) Az útiokmányt az állampolgárnak sértetlenül meg kell 
őriznie, azt másra átruházni, vagy biztosítékul átadni, illetőleg 
átvenni tilos.

(2) Akinek útiokmánya elveszett, megsemmisült, annak azt 
haladéktalanul be kell jelentenie a rendőrségnek, külföldön a kül
képviseletnek.

(3) A talált útiokmányt haladéktalanul be kell szolgáltatni a 
rendőrségnek.

16. §

A hajós szolgálati útlevéllel, a második magánútlevéllel, vala
mint a határátlépési igazolvánnyal kapcsolatban az utaztató 
szervnek:

a) nyilvántartást kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell az 
útiokmány adatait az utazónak történő átadás és visszavétel idő
pontját,

b) biztosítania kell a rendeltetésszerű - csak hivatalos célú - 
felhasználást,

c) gondoskodnia kell a biztonságos őrzésről,
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d) vissza kell szolgáltatnia az útiokmányt a kiállító szervnek, 
munkahelyváltozás esetén, vagy ha az arra való jogosultság meg
szűnt.

Az útlevél átadása

17. §

(1) Az útiokmányt a kiállítására jogosult szervnek - külföl
dön a külképviseletnek - át kell adni, ha az betelt, megrongáló
dott, vagy alkalmatlanná vált a személyazonosság megállapításá
ra, illetve, ha a magyar állampolgársága megszűnt.

(2) Az állampolgár halála esetén az útiokmányt hozzátartozó
ja, illetve az akinek a birtokába kerül, köteles a rendőrségnek, 
külföldön a külképviseletnek beszolgáltatni.

Külföldön élő magyar állampolgár beutazása

18. §

(1) A külföldön élő magyar állampolgárnak útlevele érvényes
ségén belül külön engedély nélkül tartózkodhat Magyarorszá
gon.

(2) A külföldön élő magyar állampolgárnak - 30 napot meg
haladó magyarországi tartózkodása esetén - ideiglenes lakcímét 
a tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányságon, ille
tőleg rendőrőrsön, vagy a tanács szakigazgatási szervénél szemé
lyesen, vagy a szállásadó útján be kell jelentenie.

Záró rendelkezések.

19. §

(1) Ez a rendelet 1990. január 1-jén lép hatályba.
(2) Egyidejűleg a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák 

Szocialista Köztársaság Kormánya között a határsávforgalom 
szabályozásáról Prágában, 1962. évi október hó 16-án létrejött 
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egyezmény végrehajtásáról szóló 2/1963. (VII. 7.) BM rendelet 1. 
§ (3) bekezdése, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Ro
mán Szocialista Köztársaság között a kishatárforgalom szabályo
zásáról, Budapesten 1969. évi június 17. napján létrejött egyez
mény végrehajtásáról szóló a 8/1977. (XII. 29.) BM rendelettel 
módosított 1/1970. (I. 11.) BM rendelet, a Magyar Népköztársa
ság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
Kormánya között a kishatárforgalom szabályozása tárgyában Bu
dapesten, 1975. november 5. napján aláírt egyezmény végrehajtá
sáról szóló 3/1976. (VII. 9.) BM rendelet, a Magyar Népköztársa
ság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Kormánya 
között a határmenti településeken lakó állampolgárok egyszerű
sített határátlépésének rendjéről Moszkvában, 1985. augusztus
1. napján aláírt egyezmény végrehajtásáról szóló 4/1986. (X. 2.) 
BM rendelet hatályát veszti.

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

ÚTIOKMÁNY IGÉNYLŐ LAP

AZ IGÉNYLŐ 
- személyi száma

- Családi és 
utóneve

- előző neve
(nők leánykori neve)

- születési helye

- születési ideje*

- anyja neve

- állandó lakóhelye és 
postai irányítószáma

- termete
cm

- szeme színe**
barna - fekete - kék - szürke - zöld

Igényelt útiokmány típusa:** 
magánútlevél határátlépési igazolvány
hajós szolgálati útlevél határátlépési engedély

Kelt:................................, 19.... év...............   . . hó . . . nap

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.

n.

TUDNIVALÓK!

A kivándorlási szándék bejelentéséhez

- a honvédelmi miniszter hozzájárulását a katonai szolgálatot teljesítő hadkö
teles esetében;

- a bíróság határozatát vagy a gyámhatóság szülői jognyilatkozatot jóváhagyó 
határozatát cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy eseté
ben, kivéve ha a kiskorú mindkét szülőjével vándorol ki;

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

- illetéket

kell csatolni.
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4. számú függelék

KIVONAT

az 1989. évi LII. törvény

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 kapcsolatos eljárás illetéke

21/A § (1) Az útlevél kiadásával, érvényességi idejének meg
hosszabbításával, valamint területi érvényességének kiterjeszté
sével 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 kapcsola
tos eljárás illetéke 500 forint.

(3) A kishatárforgalomban szükséges egyszeri vagy többszöri 
határátlépési engedély, illetve kiutazási engedély illetéke 100 fo
rint.

21/B § (1) A kivándorlási szándék bejelentése alapján a kiván
dorlási jogosultság megállapítása céljából kezdeményezett eljá
rás illetéke 200 forint; a kivándorlásra jogosultság útlevélbe tör
ténő bejegyzésének illetéke 800 forint.
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(2) A bevándorlás engedélyezése iránt kezdeményezett eljárás 
illetéke 1000 forint; a bevándorlási engedély érvényességének 
meghosszabbítása 5000 forint.

(3) A bevándorolt külföldi részére állandó tartózkodásra jogo
sító személyi igazolvány 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 il
letéket kell fizetni.

(2) a) Az útlevélhatósági eljárásban benyújtott fellebbezés ille
téke 300 forint:

b) A kivándorlást, a bevándorlást elutasító, továbbá a kiván
dorlási jogosultság bejegyzését, a bevándorlási engedélyt, illetve 
az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolványt visszavo
nó határozat elleni fellebbezés illetéke 500 forint.

(3) Az útlevél és egyéb útiokmány kiadásával kapcsolatos eljá
rás illetéke átalányban nem fizethető.

(4) Illetékmentes:
a) a diplomata útlevél és a külügyi szolgálati útlevél, valamint 

az ilyen útlevél érvényességének a meghosszabbítása:

b) a határátlépési igazolvány.

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 szóló külön törvényekben meghatározott állam- 
igazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti polgári nem 
peres eljárás illetéke 1000 forint.”
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BELÜGYMINISZTÉRIUM

Szám: 10-21/43/1989.

HIBAJEGYZÉK

A fenti szám alatt megjelent, a külföldre utazásról és az útlevél
ről szóló 43/1989. BM utasítás hibásan került kiadásra. A hibás és 
a megfelelő szövegrészek az alábbiak:

- 9. oldal 45. pont
„A Vhr. 14. § (2)” helyett „A Vhr. 15. § (2)”

- 10. oldal, 48. pont második sor
„a bejelentőlapot adja vissza” helyett .
„a bejelentőlap igazoló lap részéi adja vissza”

- 17. oldal 8. kategória 
„BM ORFK Rendészeti Osztály” helyeit
„BM ORFK Útlevélosztály”

- 20. oldal 3. pont utolsó sora
„rendőrkapitányságnak” helyeit 
„rendőr-főkapitányságnak” 

- 32. oldal első bekezdés 3. sör
„jogosult” helyeit „jogosultakat”

- 38. oldal (3) bek. a) pont első sor
„a magánútlevél iránti törvényi feltétele meglétének” he
lyett
„a magánútlevél iránti törvényi feltételei meglétének”

- 39. oldal 10. § (1) bek. utolsó sorában
„hosszabbítja” helyett „hosszabbíthatja”
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- 39. oldal 11. § (3) bekezdés első sora
„1957. évi törvény” helyeit „1957. évi V. törvény”

- 40. oldal (5) bekezdés első sora 
„idegen igénylő iratokat” helyett 
„idegen nyelvű iratokat”

- 40. oldal 13. §
„A fellebbezést, ha elsőfokon
a) a rendőrkapitányság járt el a Belügyminisztérium Orszá

gos Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Csoport
főnökség

bírálja el” helyeit
„A fellebbezési, ha első fokon
a) a rendőrkapitányság járt el, a rendőr-főkapitányság
b) az Útlevélosztály járt el, a Belügyminisztérium Országos 

Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Csoportfő
nökség

bírálja el”
- 42. oldal 18. § (1) bekezdés első sor

„állampolgárnak” helyett „állampolgár”
- 45. oldal Tudnivalók helyett

„Tudnivalók
Az igény benyújtásakor
- két, egy évnél nem régebb, a szabványnak megfelelő iga

zolványképet (úti okmány iránti igény esetén);
- úti okmányt (érvényességi idő meghosszabbítása iránti 

igény esetén);
- kiskorú vagy gondnokság alatt álló esetén a szülők (tör

vényes képviselő) közjegyző, gyámhatóság vagy az úti ok
mány kiállítására jogosult szerv előtt tett hozzájáruló 
nyilatkozatát;
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- külföldön élő magyar állampolgárnak a magyar állampol
gárság megállapításához szükséges iratokat;

- illetéket
kell csatolni”.
- 47. oldal (2) bek. harmadik sor 

„5000 Ft.” helyett „500 Ft.”
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