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Miniszter elvtárs rendelkezése alapján értesítem Vezető 
elvtársat, hogy a Pénzügyminisztérium Vám- és Pénzügy
őrség Országos Parancsnoksága a szolgálati célból kiuta
zók kötelező valutavásárlásával, illetve a valutaváltás 
alóli mentesség igazolásával kapcsolatban az alábbi tá
jékoztatást adta.

" A határvámhivataloknál történő vámkezelések során 
megállapítottuk, hogy a szolgálati célból kiutazók 
nem ismerik a kötelező valutaváltásra, illetve a 
valutaváltás alóli mentesség igazolására vonatko
zó rendelkezéseket. /A külföldre utazás pénzügyi 
feltételeiről szóló 79/1987. /XII.23./ MT számú 
rendelet, valamint az ennek végrehajtására kiadott 
84/1987. /XII.27./ PM számú rendelet./

A gyors és zökkenőmentes határátlépés biztosítása 
érdekében felhívom a figyelmét arra, hogy a fenti 
jogszabályok végrehajtását a vámszervek az alábbiak 
szerint ellenőrzik:
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A hivatkozott pénzügyminiszteri rendelet 2. §-a szerint 
nem kell az előírt valutaváltást igazolnia többek között 
annak, aki

1/ rubel elszámolású országba utazik /kivéve, aki 
Jugoszlávián keresztül Bulgáriába utazik/,

2/ diplomata, vagy szolgálati útlevéllel utazik.

A szolgálati célból magánútlevéllel utazók mentesek a 
kötelező valutaváltás alól, ha

1/ szolgálati célú valutaellátásban részesültek 
és ezt megfelelő valutakiviteli engedéllyel 
igazolják, függetlenül a valutaellátás össze
gétől ,

2/ szolgálati célú valutaellátásban nem részesültek 
ugyan, de szolgálati célból utaznak külföldre 
és erről megfelelő igazolást mutatnak fel a 
határátlépéskor.

Szolgálati célú kiutazást igazoló okmány állítható ki az 
alábbiak részére:

a/ aki szolgálati célból magánútlevéllel, akár egy 
alkalommal, akár ugyanazon célból rendszeresen, 
meghatározott országba utazik, és külföldön tar
tózkodásának pénzügyi feltétele biztosított,

b/ külföldön magyar hatóság engedélyével munkát 
vállal, vagy ösztöndíjasként tartózkodik, ta
nulmányokat folytat, vagy tartós külföldi szol
gálatot teljesít,

c/ ab/ pontban meghatározott személyek háztartásá-
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ban, külföldön élő házastársa vagy 14 éven felüli 
gyermeke /14 éven aluli gyermekek mentesek a köte
lező valutaváltás alól/.

Az utóbbi három esetben a kiutazást elrendelő vagy ahhoz 
hozzájáruló szerv vezetője igazolást köteles kiállítani, 
melyet a vámszervek akkor fogadnak el, ha az tartalmazza:

- a kibocsátó szerv megnevezését,
- a kiutazó nevét és útlevélszámát,
- a külföldön tartózkodás időtartamát /kezdő és

befejező nap 
megjelölésével/

- a kiutazás helyét,
- az a/ pontban irt mentességi esetben azt a nyilat

kozatot, hogy a szolgálati célú külföldön tartóz
kodás pénzügyi feltétele biztosított,

- a b/ és c/ pontban írt mentességi esetben a kiutazás 
jogcímét,

- az igazolást kiadó aláírását és hivatalos bélyegző- 
lenyomatát .

Az igazolás csak a szolgálati utazás során és csak a szolgá
lati célú kiutazásnak megfelelő irányban használható fel.

Abban az esetben, ha a határon kilépésre jelentkező utas sem 
szolgálati célú valutaellátottságát, sem a kötelező valuta- 
váltás alóli mentességét igazolni nem tudja, a jogszabályban 
előirt /3000 forint értékű/ hivatalos forrásból eredő valu
tával kell rendelkeznie.

Nem követelnek meg a vámszervek ilyen igazolást a Vámáru 
nyilvántartási könyvvel, a Vámkedvezmény nyilvántartási 
könyvvel és a Felszerelési füzettel utazóktól, ha ezeket az
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okmányaikat a kilépéskor a határon bemutatják.

Felhívom a figyelmét arra, hogy a valutakiviteli engedélyt, 
és a valutaváltás alóli mentesség igazolását az utasnak az 
országba történő visszatéréséig - saját érdekében - meg kell 
őriznie.

Nem léphetik át az államhatárt azok az állampolgárok, akik 
sem a 3000 forint összegű, hivatalos beváltásból származó 
konvertibilis valutát, sem a szolgálati célú valutakiviteli 
engedélyt vagy a mentességi igazolást nem tudják a vámvizs
gálat során felmutatni.

A jogszabály pontos végrehajtása és annak elkerülése érdeké
ben, hogy az utasokat a határról a vámszerveknek esetleg az 
utaztató hatósághoz vissza kelljen irányítaniuk, kérem, hogy 
a fenti rendelkezéseket és a vámszervek eljárásának gyakorla
tát valamennyi, az irányítása alá tartozó utaztató szervvel 
ismertetni szíveskedjék.

Kérem, hogy különösen nagy figyelmet fordítsanak a megfelelő 
igazolások kiállítására. Ennek érdekében két /egyszeri kiuta
zásra és többszöri vagy tartós kiutazásra szolgáló/ igazolás
mintát mellékelek."

Kérem Vezető elvtársat, hogy a körlevélben foglaltakat a sze
mélyi állomány ismerje meg.

Melléklet: 2 lap 
 

/ Dr. Geller Sándor / 
r. vezérőrnagy

Készült: 100 példányban 
Felterjesztve: miniszter elvtársnak

államtitkár elvtársnak 
miniszterhelyettes elvtársaknak

Kapják: elosztó szerint
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Melléklet

a kiutazást elrendelő vagy ahhoz hozzájáruló 
szerv megnevezése

Sorszám: .... /198...

I G A Z O L Á S  

szolgálati célú külföldre utazásról

A kiutazó neve:............................... Útlevélszáma:............
................................. országba szolgálati célból magánútlevéllel
utazik. Külföldön tartózkodásának várható határideje:

év ..............hó ... .nap

Igazolom, hogy nevezett külföldi tartózkodásainak pénzügyi
feltétele biztosított +

Igazolom, hogy nevezett ............................címen tar
tózkodik külföldön.

Dátum: .... év ...............  h ó ... nap

bélyegző helye

a kiállító szerv vezetőjének 
aláírása

A megfelelő rész aláhúzandó.
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a kiutazást elrendelő vagy ahhoz 
hozzájáruló szerv megnevezése

Sorszám: /198....

I G A Z O L Á S  
külföldi tartózkodás pénzügyi feltételeinek 

biztosításáról

A kiutazó neve: útlevélszáma:
......................országba szolgálati célból magánútlevéllel utazik.
Külföldön tartózkodásának várható időtartama

Igazolom, hogy nevezett külföldi tartózkodásának pénzügyi feltétele bizto
sított.

Ezt az igazolást a 84/1987. /XII.27./ PM számú rendelet 2. §-ának e/ pontja 
alapján állítottam ki.

Az igazolás a kiállításától számított 30 napon belül egyszeri kiutazásra 
használható fel.

Dátum: ... év........... hó....nap.

év hó....naptól év hó... napig.

bélyegző helye

a kiállító szerv vezetőjének 
aláírása
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