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A BM ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
KÜLFÖLDIEKET ELLENŐRZŐ OSZTÁLY VEZETŐJÉNEK

1 /1980. számú 
I N T É Z K E D É S E

az 1/1979. számú KEO Vezetői Intézkedés kiegészítésé
ről és módosításáról

Budapest, 1980. június 12.

1. Az Intézkedés II. fejezet 13. pontja az alábbiak 
szerint módosul:
"13. A vízum kiadását meg kell tagadni:

a/ ha a külföldi a vízumkérő nyomtatványt hiá
nyosan, pontatlanul, olvashatatlanul tölti 
ki, illetve a kitöltését megtagadja, vagy 
ha a vízumkérő nyomtatványhoz mellékelt 
fényképek személyazonosításra nem alkalma
sak ;

b/ ha a külföldi a FEP-en garázda magatartást 
tanúsít;
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c/ ha a külföldi a Magyar Népköztársaság te
rületén való tartózkodásához szükséges a
nyagiakkal nem rendelkezik /állampolgárság
ra tekintet nélkül/;

d/ ha az afgán, bangladesi, egyiptomi, indiai, 
iráni, jordán, libanoni, pakisztáni és sri- 
lankai állampolgár turista és látogató célú 
utazása esetén nem rendelkezik az országban 
tartózkodáshoz szükséges legalább 6.000.-Ft- 
nak megfelelő konvertibilis valutával.

f/ Az afgán, bangladesi, egyiptomi, indiai, 
iráni, jordán, libanoni, pakisztáni és sri- 
lankai állampolgárok turista és látogató 
vízumot félévenként egy alkalommal kaphat
nak. Az ezen túli vízumkérelmeket el kell 
utasítani."

2. Az Intézkedés III. fejezet 1. pont 2/ bekezdése az 
alábbiakkal egészül ki:
"Az afgán, bangladesi, egyiptomi, indiai, iráni, Jor
dán, libanoni, pakisztáni és sri-lankai állampolgá
rok esetében átutazó vízum akkor adható, ha a tovább
utazáshoz szükséges vízummal /szomszédos ország be
vagy átutazó vízumával/ rendelkezik és továbbutazása 
biztosított /érvényes menetjegyet mutat fel vagy meg
felelő összegű pénze van/. A fenti személyek részére 
csak egyszeri átutazó vízum adható."

3. Az Intézkedés III. fejezet 3. pont 3/ bekezdése az 
alábbiakkal egészül ki:
"Ha a Magyar Népköztársaság területére be-, vagy azon 
átutazni kívánó vízumkötelezett kamionvezető /szál
lítmánykísérő/ nem rendelkezik a vízumkérő nyomtat
ványhoz szükséges fényképekkel, és a fényképek be
szerzése a határátkelőhelyen nem lehetséges, a vízu
mot fénykép nélkül is ki lehet adni. A fénykép he
lyére "Fénykép nélkül érvényes" bejegyzést kell esz
közölni. A bejegyzést a vízumkiadó körbélyegzőjével 
hitelesíteni kell.
Az így beléptetett külföldi kamionvezető /szállít- 
mánykisérő/szemólyazonosságát kilépéskor fokozottab
ban ellenőrizni kell.
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4. A 20. oldal 2/ bekezdése a következővel egészül kis
" - a Tuniszi Köztársaság diplomata, speciális, vagy 
szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgárainak"

5. Az Intézkedés V. fejezet 1. pont 1/ bekezdése az 
alábbiak szerint módosul:
"A vízumkiadók felhatalmazást kaptak arra, hogy az 
1979. évi 10. számú törvényerejű rendelettel módo
sított 1968. évi I. törvény 83. §-a, valamint a 
19/1979. /V.ll./ MT számú rendelettel módosított 
17/1968. /IV.14./ Kormány számú rendelet 4. §-a a
lapján 50-200.-Fc-ig terjedő helyszíni bírságot szab
janak ki ......"

6. Az Intézkedés V. fejezet 5. pont b/ alpontja az aláb
biak szerint módosul:
"b/ Közúti, légi és vízi határátkelőhelyeken az af

gán, bangladesi, egyiptomi, indiai, iráni, jor
dán, libanoni, pakisztáni és sri-lankai állam
polgárok beléptetését - saját hatáskörben - meg 
kell tagadni és vízumát érvényteleníteni, ha nem 
rendelkeznek az előirt anyagi fedezettel vagy ha 
a II. fejezet 13. pont g/ alpontban előirt kor
látozást beutazásuk meghaladná."

7. Az Intézkedés 1. sz. melléklete az alábbi 3. ponttal 
egészül ki:
"3. Ha a Budapest Ferihegyi Repülőtérre a leszállás 

valamely okból lehetetlenné válik és a repülőgép 
valamely szomszédos ország repülőterére száll le, 
azon utasok részére, akik az utazást Budapestről 
kívánják folytatni és autóbuszjárattal belépésre 
jelentkeznek, illetékmentesen átutazó vízumot kell 
kiadni. Amennyiben a vízumkötelezett tranzitutas 
nem rendelkezik fényképpel, az átutazó vízumot 
fénykép nélkül is ki kell adni. A fényképek helyé
re "Fénykép nélkül érvényes" bejegyzést kell esz
közölni. A bejegyzést a vízumkiadó körbélyegzőjé
vel hitelesíteni kell.
Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a Budapest Fe
rihegyi Repülőtérről a továbbutazás valamely okból 
lehetetlenné válik és az egyébként vízumkötelezett
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külföldi tranzitutasok utazásuk folytatása vé
gett valamely más országban lévő repülőtérre 
kívánnak utazni."
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Tóth József r.alezredes
 osztályvezető 


