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SZIGORÚAN TITKOS!BELÜGYMINISZTÉRIUM
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

50— 19/1/1984.

A BM ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
KÜLFÖLDIEKET ELLENŐRZŐ OSZTÁLY VEZETŐJÉNEK

1/1984. számú 
I N T É Z K E D É S E

a vízumkiadás, valamint a külföldiek be- és kiléptetésének 
egyes szabályairól

a BM Határőrség Forgalom Ellenőrző Pontjain

Budapest, 1984. évi január 10-én.

A külföldiek magyarországi tartózkodásáról szóló jogszabályokkal össz
hangban a 24/1982. BM számú utasítás (továbbiakban: Vhu. 107. pontjá
ban kapott felhatalm azás alapján a vízumkiadással, valam int a külföldiek 
be- és kiléptetésével kapcsolatos feladatok egységes végrehajtása érdeké
ben a BM Határőrség Országos Parancsnokság Határforgalm i Osztály ve
zetőjével egyetértésben az alábbiak szerint

i n t é z k e d e m :

I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A 7/1982. (VIII. 26.) BM számú rendelet 2. §-ának d) pontja alkalm a
zásában a vízum kiadásra jogosult Forgalom Ellenőrző Pontokat (a to
vábbiakban: FEP) az intézkedés m elléklete tartalm azza. A m ellékleten 
felsorolt FEP-ek a nap bárm ely szakában kötelesek vízum ot adni.

2. A FEP-eken a vízum kiadásra feljogosítottak vízum ot adhatnak:

a) magáncélból egyszeri vagy többszöri beutazásra, illetve egyszeri 
vagy többszöri átutazásra;

b) hivatalos célból egyszeri, vagy többszöri beutazásra, valam int egy
szeri, vagy többszöri átutazásra.
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3. A vízum ban legfeljebb 30 napi m agyarországi tartózkodásra lehet en
gedélyt adni.

4. A vízum az abban m eghatározott érvényességi időn belül használható 
f e l ,  be vagy átutazásra és m agyarországi tartózkodásra.  A külföldinek 
a vízum érvényességi idejének lejártáig  — függetlenül a Magyaror
szágon eltöltött napok számától — ki kell utaznia, am ennyiben a ta r
tózkodási engedélyét nem hosszabbította m eg.

5. A külföldinek a m agyarországi tartózkodáshoz megfelelő anyagi fe
dezettel kell rendelkeznie, a m it a vízum kiadásakor, illetve a beuta
zás k o r  -  együttm űködve a Vám- és Pénzügyőrség szerveivel — ellen
őrizni kell. Anyagi fedezettel nem rendelkező külföldi részére vízumot 
kiadni, illetve az ilyen külföldit beléptetni nem lehet.

II.

A VÍZUMKIAD ÁSSAL
ÉS KORLÁTOZÓ RENDELKEZÉSEK

6. A 24/1982. számú BM utasítás alapján vízum nem adható és a belép
tetése nem engedélyezhető annak a külföldinek, a k i:

a) tiltónévjegyzéken vagy pótlistán szerepel;

b) a NATO katonai tömb központi szervei hivatásos állom ányának 
tagja;

c) az MNK állam határát engedély nélkül, vagy meg n em engedett 
módon lépte á t , illetve a külföldre utazás és a külföldön tartózkodás 
szabályainak kijátszásával külföldön m aradt és a külföldre távozása 
óta öt év még nem telt el. (Amennyiben az 5 év m ár eltelt, és egyéb 
Kizáró ok nincs, saját hatáskörben kiadható a vízum, a vízum kiadást 
a havi statisztikában számszerűen fel kell tüntetni.)

7. A 6. pontban m eghatározottakon kívül nem adható vízum annak a
külföldinek, aki:

a) a NATO tagállam ok hadseregeinek tiszti és altiszti állományába 
tartozik, kivéve ha tu ris ta csoporttal kíván be- vagy átu tazni és 
más szocialista ország beutazási engedélyével m ár rendelkezik;

b) chilei, dél-afrikai,_délk o r e ai, izraeli, tajvani ú tle v é lle l r e n d e lk e z ik :

c) az 1951-es genfi M enekültügyi Egyezmény alapján kiadott "kon
venciós" vagy m enekült útlevéllel (Reiseausweis, T itre de Voyage, 
Travel Document) rendelkezik;

d) hontalan útlevéllel rendelkezik és útlevelének érvényességi ideje a 
vízum kérelem től szám ított 3 hónapon belül lejár, illetve állandó 
lakhelyére visszatérésre nem jogosít;

e) USA hontalan útlevéllel (Perm it to Reenter The United States) 
rendelkezik;

f) libanoni hontalan útlevéllel rendelkezik;

g) olyan útlevéllel r endelkezik, am elyben a KEO „KIUTASÍTOM”
bélyegzőlenyomat szerepel;__
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h) olyan ú tlevéllel rendelkezik, am elyben "Tartózkodási engedélyét 
megvonom" bélyegzőlenyomat szerepel és a tartózkodási engedély 
megvonásától szám ított 1 év m ég nem te lt e l ;

i) letelepedés céljából kíván beutazni;

j) olyan útlevéllel rendelkezik, amely az MNK terü letére  nincs k iter
jesztve, vagy betelt;

k) olyan útlevéllel rendelkezik, amely hamis, ham isított, rongált vagy 
a benne levő fénykép személyazonosításra nem alkalmas;

l) olyan NSZK útlevéllel rendelkezik, am elyet N yugat-B erlinben állí
to ttak  ki, illetve hosszabbítottak meg.

8. Ha a külföldi vízum kérelme elutasításra került, az általa k itö ltö tt ví
zumkérő nyom tatvány részére nem adható vissza.

A vízum kérelem  elutasítását indokolni nem kell, ellene fellebbezésnek 
helye nincs. A külföldivel közölhető, hogy vízum kérelme elutasításával 
kapcsolatban a külképviseleten felülvizsgálati kérelm et n yú jtha t be. 
Az elutasítás indokát a beutazólap hátoldalán a hely és időpont meg
jelölésével fel kell tün te tn i és a KEO-ba kell felterjeszteni.

9. Az afgán, algériai, bangladesi, egyiptomi, indiai, iraki, iráni, jem eni, 
jem eni NDK, jordán, k u v a it i , libanoni, líbiai, marokkói, pakisztáni, 
sri-lankai, szaúd-arábiai, szíriai, tunéziai útlevéllel rendelkezők részé
re magáncélú be- vagy átutazásra vízum csak akkor adható, ha rendel-
keznek legalább 300 dollárnak megfelelő konvertibilis valutával és a 
tovább- vagy visszautazás egyéb feltételei (érvényes m enetjegy, üzem
k épes gépjárm ű, célvízum) biztosítottak.

Am ennyiben a tovább- vagy visszautazáshoz érvényes m enetjeggyel 
nem rendelkeznek, további 500—700 dollárnak megfelelő konvertibilis 
valuta szükséges. 

A m agyarországi tartózkodáshoz szükséges anyagi fedezet biztosított
nak tekinthető, ha a külföldi beutazását valam ely m agyar, vagy azzal 
kapcsolatban álló külföldi utazási iroda szervezi, illetve gyógykezelésé
nek, gyógyüdülésének költségeit befizette, és arról igazolást m utat fel. 
Ha az átutazó vízum ot kérelmező külföldi olyan célországba utazik, 
am ellyel hazájának vízum mentes egyezménye van, a célországig érvé
nyes m enetjegyet akkor is meg kell követelni.

10. A 9. pontban m eghatározott külföldi külképviseleten felvett vízummal 
is csak akkor léptethető be, ha a felsorolt feltételekkel rendelkezik.

11. Ha a 9. pontban m eghatározott külföldi nem rendelkezik a beutazás
hoz szükséges feltételekkel, de beutazása politikai, gazdasági, operatív 
vagy egyéb érdekből indokolt, a FEP értesítse az Igazgatásrendészeti 
Csoportfőnökség ügyeletét (a továbbiakban: ügyelet) és a kapott u tasí
tás szerint járjon el.

12. Nem adható vízum, illetve beléptetését meg kell tagadni annak a kül
földinek, aki a F EP-en garázda m agatartást tanúsít, erősen i t tas, vagy 
öltözete, megjelenése a közerkölcsöt sérti.

13. A Vhu. 31. és 32. pontja alapján a tiltó- és korlátozó rendelkezések 
hatálya alá eső külföldiek részére a vízum kiadást, illetve az ilyen sze-
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mélyek beléptetését csak a KEO vezetője engedélyezheti. Az engedélyt 
a KEO vezetője, illetve a KEO vezetőjének előzetes jóváhagyásával az 
ügyelet adja ki.

III.

A VÍZUMKIADÁS SZABÁLYAI ÉS GYAKORLATI VÉGREHAJTÁSA

14. A vízum kérelem  csak akkor fogadható el, ha a külföldi a vízum kérő 
nyom tatványt hiánytalanul, pontosan, olvashatóan, latin  nyom tatott 
betűkkel tölti ki és a vízum kérelem hez m ellékelt fényképek személy- 
azonosításra alkalmasak. Az arab országok állam polgárainál meg kell 
követelni, hogy a vízum kérő nyom tatványon a nevüket az útlevélben 
szereplő sorrendnek megfelelően tüntessék fel. Mindezek hiányában a 
vízumot nem lehet kiadni.

15. A vízum érvényességi idejét úgy kell m eghatározni, hogy a vízum ér
vényességi idejének lejárta  legalább 10 nappal megelőzze az útlevél 
érvényességi idejének lejártá t. 

Azoknak a külföldieknek, akiknek a M agyar Népköztársaságban nincs 
külképviseletük, vízum  csak úgy adható, hogy az útlevél érvényességi 
ideje a vízum érvényességi idejét 3 hónappal m eghaladja.

16. A Vhu. 7. pontja alapján a határátkelőhelyeken kiadott vízum csak 
azonnali belépésre adható ki.

17. A határátkelőhelyen kiadható vízum fajtái:

a) Hivatalos vízum: (jelzés: 9) adható annak a külföldinek, aki az arra 
feljogosított szerv által k iállíto tt meghívólevéllel rendelkezik. Egy
szeri hivatalos vízum  adható annak a külföldinek is, aki meghívó- 
levéllel nem rendelkezik, de a beutazásának hivatalos célját a kül
földi egyéb módon — távirat, hivatalos levél stb. — igazolja. Egy
szeri vízum a meghívólevélben fe ltün te te tt időre, de legfeljebb 30 
napi tartózkodásra adható. A m ennyiben a meghívólevél többszöri 
be- vagy átu tazásra vonatkozik, a vízum érvényességi ideje legfel
jebb 1 év lehet.

A m eghívólevelet a vízum díj-nyugtával együtt külön kell tárolni és 
a kiadástól szám ított egy évig meg kell őrizni. Egy év eltelte u tán  a 
TÜK szabályai szerint meg kell semmisíteni.

Ha a nem szocialista ország sajtó, propagandaszervének m unkatársa 
(újságíró, rádió, TV, film riporter) tudósítói minőségben akar beutaz
ni, de nem  rendelkezik a m agyar hivatalos szervek meghívólevelé
vel, a vízumkiadó értesítse az ügyeletet és a kapott utasítás szerint 
járjon  el.

b) Magáncélú v ízu m — egyszeri vagy többszöri — (jelzése: 1) adható 
annak a külföldinek, aki turizm us, üdülés, gyógykezelés, vadászat 
stb. céljából kíván beutazni az országba. (A MAVAD által kiadott 
meghívólevéllel vadászat céljából beutazó külföldit m agáncélú be
utazó vízum mal kell ellátni.)

Az egyszeri beutazásra érvényes vízum a külföldi által kért, de leg
feljebb 30 napi tartózkodásra adható ki. A többszöri beutazó vízum 
érvényességi ideje a kiállítástól szám ított 3 hónap. A rokonlátogatás 
céljából k iadott vízum: jelzése: R. A rokonlátogatás céljából b eutaz
ni szándékozó k ülföldinek a vízum kérő n y om tatvány 14. rovatába
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fel kell tün te tn i a m eglátogatni k ívánt személy nevét és pontos 
lakcímét.

d) Á tu tazó vízum — egyszeri vagy többszöri — (jelzése: 2.) adható 
annak a külföldinek, aki úticélját az MNK-n keresztül  kí vánj a el
érni és az ország területén  csupán az utazáshoz, illetve a forgalmi 
csatlakozáshoz szükséges időt tölti el. Az átutazó vízum 48 órai 
tartózkodásra jogosít. Az egyszeri átutazó vízum csak azonnali fel- 
használásra adható ki.

A külföldi kérésére egy eljárásban 2 db eg yszeri, i lle tv e  többszöri 
utazásra érvényes vízum adható ki. A két db egyszeri átutazó ví
zum eseten az első vízum azonnal, a második vízum három  hónapon 
belül használható fel. A többszöri átutazó vízum a kiadástól számí
to tt három  hónapig korlátlan számú átutazásra jogosít. Első alka
lommal a fényképpel ellátott vízum kérő nyom tatvánnyal léptethető 
be és ki, a további utazáshoz előreszámozott adatlappal kell ellátni. 
A vízumszám végződésének az eredeti vízumszám végződést kell írni.

18. A külföldinek a vízum kérelem hez mellékelni kell a vízumdíj befizeté
sét igazoló nyugtát.

19. A vízum kérelem  engedélyezése esetén a vízumkiadó a külföldi útleve
lének soron következő üres oldal közepére helyezze el a vízumbélyegző 
lenyom atot, azt értelem szerűen töltse ki és írja  alá.

20. A szülő vagy törvényes képviselő útlevelében szereplő 14 éven aluli 
gyerm ekek ; utónevét és születési évét a vízum mellé, valam in t a be- 
és kiutazólap jobb felső részén fel kell tüntetni.

21. A külföldinek többszöri vízum esetén is egy garn itúra vízum kérő 
nyom tatványt kell kitölteni és 2 db fényképet kell mellékelni. A m á
sodik és a további utazáskor a többszöri vízummal rendelkező külföl
dinek előreszámozott adatlapot kell kitöltenie. Az adatlap számvégző
désének az eredeti vízumszámvégződést kell írni.

22. Ha a M agyar Népköztársaságba akkreditált diplom ata útlevéllel ren 
delkező személy nem rendelkezik be- vagy kiutazólappal (adatlappal) 
a be, vagy kiléptetésekor az útlevélben szereplő adatok alapján az ú tle
vélkezelő töltse ki ezeket a nyom tatványokat. A dataikat a jelentőszol
gálatban szerepeltetni kell. Az MNK-ba akkreditált diplom atákat a 
KÜM személyi igazolvánnyal látja  el.

23. A m ennyiben a M agyar Népköztársaság terü letére  be- vagy azon á t
utazni kívánó kamionvezető (szállítmánykísérő) nem rendelkezik a ví
zum kérelem hez szükséges fényképpel és azok elkészítésére a h a tá rá t
kelőhelyen nincs lehetőség, a vízum fénykép nélkül is kiadható.

24. A Vhu. 8. pontjának alkalm azásában a vízum ot kizárólag az erre a 
célra rendszeresített sorszámmal ellátott "VÍZUM" — különlapos ví
zum — lap ra (a továbbiakban: vízumlap) kell k iadn i:

a) Berlin nyugati szektorai állandó lakosainak személyi igazolványhoz 
(zöld színű „Personalausweis”) ;

b) a KEO vezetőjének külön utasítására vagy engedélyével.

— 5 —

ÁBTL - 4.2 - 50 - 19/1/1984 /6



25. A vízum lap 2. oldalára vegytintás tollal rá kell írni az útlevél szám át 
és típusát.

A be- és kiutazólap bal felső sarkába a keretvonalon kívül, azzal pár
huzamosan rá kell írn i a vízum lap sorozatszámát.

IV.

A KÜLFÖLDIEK BE- ÉS KILÉPTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
EGYES FELADATOK

26. Az á tléptető bélyegzőlenyom atot az útlevélben a vízum m ellé kell el
helyezni ú gy, h ogy az érintse a vízumot, de ne takarja  az abban sze
r eplő bejegyzéseket. A be- és kiutazó lapon (adatlapon) a bélyegzőle
nyom atot a kijelölt helyre kell elhelyezni úgy, hogy pontosan meg le
hessen állapítani a belépés helyét és idejét. A fényképre és szöveges 
részre bélyegezni tilos.

27. Az útlevél és m ellékleteinek ellenőrzése és lebélyegzése u tán  a beuta
zólapot a külfölditől be kell vonni, a kiutazólapot az útlevéllel együtt 
vissza kell adni a külföldinek.

28. A beutazólap (adatlap) 3 napig a határátkelőhelyen marad, az esetle
ges ellenőrzés, adatjelentés és a szükséges javítások elvégzése céljából, 
m ajd a KEO-nak kell megküldeni. A beutazólap (adatlap) — a szak- 
irányítást ellátó illetékes állambiztonsági szerv kivételével — a KEO 
vezetőjének engedélye nélkül más szervnek nem adható ki.

29. Az ú tlevélkezelő kilépéskor ellenőrizze, hogy a külföldi eleget te tt-e  a
bejelentkezés i  kötelezettségének a M agyar N épköztársaságban eltöl
tö tt idő a la tt az igénybe vett szálláshelyek fel vannak-e tüntetve, il
letve, hogy a vízum ban engedélyezett tartózkodási napok túllépése 
esetén a vízum érvényességi idejének m eghosszabbítását engedélyez
ték-e. Am ennyiben a külföldi lakcím bejelentési kötelezettségének nem 
te tt eleget, vagy a tartózkodásra vonatkozó szabályokat megszegte, az 
intézkedés 8. számú m elléklete szerint kell eljárni.

30. Az útlevélkezelő kilépéskor a szükséges ellenőrzés és a lebélyegzés 
u tán  a kiutazólapot vonja be.

31. Ha a külföldi a kiutazólap ját vagy az adatlap (ki) példányát elvesz
tette, nem lép tethető ki, annak pótlására a legközelebbi rendőr-főkapi
tányságra kell irányítani.

V.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGGAL KÖTÖTT 
VÍZUMMENTES EGYEZMÉNY ALAPJÁN TÖRTÉNŐ 

BEUTAZÁSOK RENDJE

32 Az 1982. évi 19. számú tvr. 3. § (2) bekezdése alapján a M agyar Nép- 
köztársasággal a vízum m entes utazás tárgyában egyezm ényt kötött 
államok állam polgárai az á llam határt vízum nélkül léphetik át, és az 
ország terü letén  az egyezm ényben m eghatározott ideig különös enge
dély nélkül tartózkodhatnak.
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33.  A szocialista országokkal kötött egyezmények alapján a beutazást az 
a lábbiak szerint kell engedélyezni:

a) Bolgár Népköztársaság állampolgárai:
Vízum nélkül utazhatnak és 30 napig külön engedély nélkül tartóz
kodhatnak az ország területén. Az egyezmény vonatkozik a harm a
dik országban élő bolgár állam polgárokra is.

b) Csehszlovák Szocialista Köztársaság állampolgárai:
Vízum nélkül u tazhatnak és 30 napig külön engedély nélkül tartóz
kodhatnak az ország területén. Az egyezmény vonatkozik a har
m adik országban élő csehszlovák állam polgárokra is. Beutazásuknál 
ellenőrizni kell a minimális valutaellátást. A csehszlovák hontalan 
útlevéllel rendelkezők, am ennyiben tu rista  csoport tagjaként utaz
nak és a csoportos útlevélben szerepelnek, vízum nélkül u tazhat
nak be.

c) Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság állampolgárai:
Vízum nélkül utazhatnak és 30 napig külön engedély nélkül ta r 
tózkodhatnak az ország területén. Az egyezmény vonatkozik a har
madik ország terü letén  élőkre is. A nem szocialista országok for
galmi rendszám ával ellátott gépjárm ű vezetőjeként utazó ju goszláv 
állam polgároknak előr eszámozott adatlapot kell kitölteniük. 
Beutazásuknál ellenőrizni kell a kötelező valutabeváltást.

d) Kínai Népköztársaság állampolgárai:__
A diplomata, szolgálati, ENSZ útlevéllel, a hivatalos célból k iadott 
polgári, illetve csoportos útlevéllel rendelkezők vízum nélkül u taz
hatnak és 30 napig külön engedmény nélkül tartózkodhatnak az or
szág területén. Beutazáskor előreszám ozott adatlapot kell k itölte
niük.

Az egyéb útlevéllel beutazó kínai állampolgárok vízum kötelezettek. 
Beutazáskor vízum kérő nyom tatványt kell kitölteniük, v ízum díjat 
nem fizetnek.

e) Koreai Népi Demokratikus Köztársaság állampolgárai:
A diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkezők vízum 
nélkül utazhatnak és 30 napig külön engedély nélkül tartózkodhat
nak az ország területén. Beu tazáskor előreszámozott adatlapot kell 
kitölteniük.

A _polgári ú tlevéllel rendelkezők vízum kötelezettek, de vízum díjat 
nem fizetnek.

f) Kubai Köztársaság állampolgárai:
Vízum nélkül utazhatnak és 30 napig külön engedély nélkül tartóz
kodhatnak az ország területén  (Adatlapot nem kell kitölteni.) A 
harm adik — nem szocialista országban élők vízum kötelezettek.

g) Kambodzsai Népi Demokratikus Köztársaság állampolgárai:
A diplomata, szolgálati és szolgálatosított m agánútlevéllel rendelke
zők vízum nélkül u tazhatnak be. és 90 napig külön engedély nélkül 
tartózkodhatnak az ország területén. Előreszámozott adatlapot kell 
kitölteniük. A polgári ú tlevéllel rendelkezők vízum kötelezettek.

h) Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság állampolgárai:
A diplomata, szolgálati és szolgálatosított m agánútlevéllel rendel
kezők vízum nélkül utazhatnak be, és 90 napig külön engedély nél -
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i) Lengyel Népköztársaság állampolgárai:
Vízum nélkül u tazhatnak és 30 napig külön engedély nélkül tartóz
kodhatnak az ország területén. A harm adik, nem szocialista ország
ban élő, konzuli útlevéllel rendelkezők v ízum kötelezettek. Beutazá
suknál ellenőrizni kell a minimális valu taellátást.

j) Mongol Népköztársaság állampolgárai:
Vízum nélkül utazhatnak és 30 napig kü lön engedély nélkül ta r
tózkodhatnak az ország területén. A harm adik, nem szocialista or
szág területén  élő, mongol állampolgárok vízum kötelezettek.

k) Német Demokratikus Köztársaság állampolgárai:
Vízum nélkül utazhatnak be és 30 napig külön engedély nélkül ta r
tózkodhatnak az ország területén. A harm adik,  n em  szocialista or
szágban élő NDK állampolgárok vízum kötelezettek, kivéve, ha ál
landó lakhelyükről hazá ju k b a , illetve onnan álland ó  la k helyükre 
az MNK-n keresztül utaznak.

kül tartózkodhatnak az ország területén. Előreszámozott adatlapot
kell kitölteniük. A polgári útlevéllel rendelkezők vízum kötelezettek .

l) Román Szocialista Köztársaság állampolgárai:
Vízum nélkül u tazhatnak be és 30 napig külön engedély nélkül ta r
tózkodhatnak az ország te rületén. Az e g y e z m é n y  vonatkozik a h a r
m adik országban élő konzuli útlevéllel r endelkezőkre is.

m) Szovjetunió állampolgárai:
Vízum nélkül u tazhatnak be és 30 napig külön engedély nélkül ta r
tózkodhatnak az ország területén. A konzuli útlevéllel harm adik or
szágban élők az adott ország állam polgáraira vonatkozó szabályok

n) Vietnami Szocialista Köztársaság állampolgárai:
A diplomata, szolgálati, a szolgálati hajós, és szolgálatosított pol
gári útlevéllel rendelkezők vízum nélkül utazhatnak be, és 30 napig 
külön engedély nélkül tartózkodhatnak az ország területén. Előre- 
számozott adatlapot nem kell kitölteniük.

34. A  n e m  szolialista országokkal kötött vízummentes egyezmény alapján 
a beutazást az alábbiak szerint kell engedélyezni:

a) Az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság állampolgárai:
A diplom ata útlevéllel rendelkezők vízum nélkül utazhatnak be, és 
30 napig külön engedély nélkül tartózkodhatnak az ország területén. 
Az M NK-ban működő algériai diplomáciai képviselet tagjai, vala
m int ezek háztartásában élő családtagok, akik diplomata, vagy 

szolgálati útlevéllel rendelkeznek, az első belépésük és az MNK 
területéről való végleges távozásuk kivételével kihelyezésük egész 
ideje a la tt vízum nélkül utazhatnak, am ennyiben felm utatják  az 
MNK K ülügym inisztérium ának Protokoll Osztálya által kiadott fe
hér (diplomata) vagy zöld színű (szolgálati útlevélhez) személyi iga
zolványt. Előreszámozott adatlapot k e l l  k itö lten iük .

b) A Ciprusi Köztársaság állampolgárai:
A diplomata, szolgálati, speciális útlevéllel rendelkezők vízum 
nélkül u tazhatnak be és 30 napig külön engedély nélkül tar-

— 8 —
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c) Az Egyesült Arab Emirátusok Szövetségének állampolgárai:
A diplom ata útlevéllel rendelkezők vízum nélkül utazhatnak be, és 
30 napig külön engedély nélkül tartózkodhatnak az ország terü le
tén. Előreszámozott adatlapot kell kitölteniük.

d) A Finn Köztársaság állampolgárai:
Vízum nélkül utazhatnak és 90 napig külön engedély nélkül tartóz
kodhatnak az ország területén. Előreszámozott adatlapot kell k i
tölteniük.

e) Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság állampolgárai:
A diplom ata útlevéllel rendelkezők vízum nélkül utazhatnak és 60 
napig külön engedély nélkül tartózkodhatnak az ország területén. 
Beutazáskor számozott adatlapot kell kitölteniük.

f) A Máltai Köztársaság állampolgárai:
A diplomata, szolgálati és m agánútlevéllel rendelkezők vízum nél
kül utazhatnak be. A diplom ata és szolgálati útlevéllel 90 napig, a 
m agánútlevéllel 30 napig külön engedély nélkül tartózkodhatnak 
az ország t erületén. Beutazás esetén előreszámozott adatlapot kell 
kitölteniük. 

g) A Nicaraguai Köztársaság állampolgárai:
A diplomata, a szolgálati vagy h ivatalos és a m agánútlevéllel ren 
delkezők vízum nélkül utazhatnak be, és 30 napig külön engedély 
nélkül tartózkodhatnak az ország területén. Előreszámozott adat
lapot kell kitölteniük.

h) A Német Szövetségi Köztársaság állampolgárai:
A behajózás céljából érkező, vagy kihajózás u tán  külföldre távozó, 
illetve átutazó hajós, tengerész vagy egyéb m ás ilyen célra kiállí
to tt útlevéllel rendelkezők és az útlevélbe bejegyzett családtagjai 
vízum nélkül lép tethetők  át a közúti, vasúti, folyami és légi ha tá r
átkelőhelyeken. Előreszámozott adatlapot kell kitölteniük és a je 
lentőszolgálatban szerepeltetni kell. M agáncélból történő u tazás ese
tén vízum kötelezettek.

i) Az Osztrák Köztársaság állampolgárai:
Vízum nélkül utazhatnak be és diplom ata útlevéllel 6 hónapig, 
szolgálati útlevéllel 3 hónapig, m agánútlevéllel 30 napig külön en
gedély nélkül tartózkodhatnak az ország te rü le tén. Belépéskor elő
reszámozott adatlapot kell kitölteni és a jelentőszolgálatban szere
peltetn i kell.

Vízumkötelezettek:
— azok, akik végleges letelepedés céljából k ív án n ak  b eu tazn i,a  ví

zumot a külképviseleten vehetik  fel,
— azok a m agyar állampolgárok, akik 1963. III. 22.-e u tán  hagyták 

el a M agyar Népköztársaságot, jogellenesen tartózkodnak kül
földön és időközben elnyerték  az osztrák állam polgárságot.

A határátkelőhelyen kaphatnak vízum ot azok, akiknél a külföldre 
távozás óta 5 év m ár eltelt. Akiknél az 5 év még nem telt el, csak 
a külképviseleten kérhetik  a vízumot.

tózkodhatnak az ország területén. Előreszámozott adatlapot kell
kitölteniük.
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j) A svájci állampolgárok:

A budapesti svájci nagykövetség beosztottjai — az első beutazást 
és a végleges kiutazást kivéve — vízum nélkül utazhatnak, am en
nyiben felm utatják  az MNK K ülügym inisztérium ának Protokoll 
Osztálya által kiadott fehér (diplomata útlevélhez), illetve zöld 
(szolgálati útlevélhez) színű személyi igazolványt. Előreszámozott 
adatlapot kell kitölteniük.

k) A Tunéziai Köztársaság állampolgárai:
A diplomata, szolgálati és speciális útlevéllel rendelkezők vízum 
nélkül utazhatnak és 30 napig külön engedély nélkül tartózkodhat
nak az ország területén. Előreszámozott adatlapot kell kitölteniük.

35. Az állampolgárságra tekintet nélkül a Magyar Népköztársaságba csak 

vízummal utazhat be az a külföldi, aki:

a) végleges letelepedés céljából kíván beutazni,

b) hontalan útlevéllel rendelkezik, kivéve a csehszlovák szervek által 
k iadott hontalan útlevelet, am ennyiben az útlevél tulajdonosa cseh
szolvák tu ris ta  csoport tagjaként utazik.

36. Az útlevélkezelő az adatlappal rendelkező külföldi beléptetésekor el
lenőrizze, hogy a nyom tatvány be- és ki példányán azonos szám szere
pel-e, valam int azt, hogy az adatlapon feltün te te tt személyi adatok 
m egegyeznek-e az útlevélben szereplő adatokkal.

A m ennyiben a beléptetésnek nincs akadálya, az adatlap m indkét 
példányát a kijelölt helyen bélyegezze le és a be- példányt vonja be. 
K iutazáskor a ki- példányt a lebélyegzést követően be kell vonni.

37. Az adatlap kitöltésére kötelezett külföldi szülő, vagy törvényes kép
viselő ú tle velében szereplő 14 éven aluli gyermek(ek) utónevét és szü
letési évét az adatlap jobb felső részén fel kell tüntetn i,

38. A 31. pontban m eghatározott jelentés végrehajtása u tán  a kiutazóla
pot, valam int az adatlap (ki) példányát a FEP-en kell tárolni. A be
utazólapot, valam int az adatlap (be) példányát a KEO-nak kell meg
küldeni.

39. A KEO-nak távgépírón jelenteni kell:

a) a II. fejezet 7/a) alpontja alapján a NATO tagállam ok hadseregé
nek tisztje, illetve altisztje szám ára kiadott vízum esetén a szemé
lyek adatait. (Név, szül. hely, év, hó, nap, állampolgárság, foglal
kozás, beosztás, m unkahelye, utazás célja);

b) akinek a beléptetését m egtagadták a személyi adatok, az állampol
gárság és az elutasítás rövid indokának leírásával;

c) annak a külföldinek a kilépését, akinek a tartózkodását megvonták, 
illetve akit kiu tasíto ttak;

d) a vízum kiadással kapcsolatos m inden rendkívüli esem ényt távbe
szélőn azonnal, ezt követően géptávírón.

40. A KEO-nak kell felterjeszteni:

a) annak a külföldinek a kiutazólapját, akinek a tartózkodási enge
délyét m egvonták vagy akit kiutasíto ttak  az ország területéről 
GAO-nak tö rtén t jelentés után;

— 10 —
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b) hetenként összegyűjtve azon külföldiek kiutazólapját, akit m egbír
ságoltak a határozati űrlap m ásodpéldányával együtt;

c) a vasúti határátkelőhelyekről azon személyek kiutazólapját a m a
gyarországi tartózkodási hely feltüntetésével, _akik lakcímbejelen
tési kötelezettségüknek nem tettek  eleget. (3— 5) nap vagy az enge
délyezett tartózkodási időn tú l tartózkodtak (1—3 nappal) és a FEP 
parancsnok hatáskörében m egbírságolásukra nem  volt lehetőség;

d) az elu tasított személyek vízum kérő nyom tatványának m indkét pél
dányát havonként összegyűjtve;

e) a vízumkiadással kapcsolatos statisztikai kim utatást az e célra rend
szeresített nyom tatványon m inden hónap 3-ig. A statisztikai kim u
tatásban számszerűen fel kell tün te tn i azokat a jogellenesen kül
földre távozottakat, illetve külföldön tartózkodókat, akiknek a kül
földre távozásuk óta 5 év m ár eltelt és a határon vízum ot kaptak;

f) a határon bevont ideiglenes tartózkodási engedélyeket és a külön la
pos vízum okat a kiutazólapokkal együtt havonként összegyűjtve;

g) a betelt helyszínbírságolási töm böket az év végén;

h) a vízum kiadók személyében tö rtén t változásról szóló jelentést — 
aláírásjog megszűnéséről, új vízumkiadó megbízása esetén az alá
írásm inta 5 példányát mellékelve — a H atárforgalm i Osztály ú tján ;

i) a vízumkiadással, külföldiek beléptetésével kapcsolatos anyagigény- 
lést m inden év augusztus 15-ig a BM HŐR kerületparancsnokság 
útján.

VII.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

41. A BM HŐR Budapesti FEP alárendeltségébe tartozó Ferihegyi Nem
zetközi Repülőtér és a Nemzetközi Hajóállomás diplomata, szolgálati 
és udvariassági láttam ozású vízumot, valam int városnézési engedélyt 
az intézkedés m ellékletében m eghatározottak szerint adhat.

42. A diplom ata és szolgálati láttam ozású vízum a városnézési engedély 
kiadásával, a Berlin nyugati szektorainak állandó lakosai részére tö r
ténő vízumkiadással, a tiltónévjegyzék kezelésével, valam int a tiltó 
névjegyzékben szereplő vagy tiltókategóriába tartozó külföldiek be
léptetésével, a fegyver (és lőszer) kísérő igazolvány kiadásával és nyil
vántartásával, a külföldiek rendészetével, valam int a vízum díjakkal 
kapcsolatos feladatokat az intézkedés m ellékleteiben m eghatározottak 
szerint kell végrehajtani.

43. Ezen intézkedés kiadása napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 
BM ORFK KEO vezetőjének 1/1982. számú intézkedése és valam ennyi
kiegészítő, illetve módosító intézkedés hatályát veszti.

44. Az intézkedést az érin te tt állom ánynak oktatni kell.

B u d a p e s t ,  1984. január 5.

TÓTH JÓZSEF s. k.,
r. ezredes 

KEOKH vezetője

K észült: 150 példányban. 
K ap ják : elosztó szerint.
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1. szám ú m elléklet

VÍZUMKIADÁSRA JOGOSULT FEP-EK

Budapest — Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér 

Budapest — B elgrád-rakpart Nemzetközi Hajóállomás

Hegyeshalom 

Sopron közút 

Kőszeg 

Búcsú

Szentgotthárd—Rábafüzes

Bajánsenye

Rédics

Letenye

Berzence

Drávaszabolcs

Barcs

Mohács

Hercegszántó

Tompa

Szeged—Röszke

Nagylak

Gyula

Biharkeresztes—Ártánd

Csengersima

Záhony

Sátoraljaújhely

Tornyosném eti

Bánréve

Salgótarján

Balassagyarm at

Parassapuszta

Komárom

Győr—Vámosszabadi 

Rajka
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2. szám ú m elléklet

A VÍZUM NEMÉT JELZŐ SZÁMOK

Magáncélú vízumok nemét jelző szám
0 =  városnézés

1 =  magáncélú vízum (turizmus, vadászat, üdülés, gyógykezelés)

R =  m agáncélú vízum (rokonlátogatás céljából beutazók)

4 =  magáncélú vízum (diplomata, szolgálati, ENSZ útlevéllel beutazók)

Átutazó vízumok nemét jelző szám
2 =  átutazó vízum

3 =  átutazó vízum (diplomata, szolgálati, ENSZ útlevéllel utazók)

Hivatalos vízumok nemét jelző szám
9 =  hivatalos vízum

M =  hivatalos vízum (munkavállalás céljából beutazók)

6 =  hivatalos vízum (diplomata, szolgálati és ENSZ útlevéllel beutazók)
és udvariassági vízum

7 =  hivatalos vízum (a budapestre akkreditált diplomata, szolgálati és
ENSZ útlevéllel beutazók)

5 =  KEO és szervei által kiadott (hivatalos és magáncélú) vízumok, ki
utazási engedélyek.

Külföldön élő magyarok
8 =  külföldön élők útlevelével beutazók adatlapszám  végződése

H =  külföldön élők útlevelével és hazatérési igazolvánnyal végleg haza
térők vízumszám végződése.

—  14 —
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3. szám ú m elléklet

VÍZUMDÍJAK

A 7/1982. (VIII. 26.) BM számú rendelet m elléklete szerint a vízum díja: 

egyszeri be- vagy átutazásra: 400 F t

többszöri be- vagy átutazásra: 1600 Ft.

A vízum díjat konvertibilis valutában kell befizetni, a befizetést az IBUSZ 
vízum díj szelvénnyel igazolja.

A szocialista országokban élő hontalanok, valam int a szocialista országok 
vízum kötelezett útleveleivel utazók a vízum díjat országuk valutájában is 
befizethetik.

Nem fizetnek vízumdíjat:

a) a z  MSZMP, SZOT, KISZ, DIVSZ, M agyar Nők Országos Tanácsa, Or
szágos Béketanács, Hazafias N épfront m eghívására érkező, meghívóle
véllel rendelkező hivatalos célból beutazók;

b) az albán, indiai, iráni, kínai, koreai, NDK és a vietnam i állampolgárok.
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4. szám ú m elléklet

TILTÓNÉVJEGYZÉK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK

1. A Tiltónévjegyzéket és a pótlistát a titkos ügykezelés hatályban levő 
szabályai szerint kell tárolni, az új kézhezvétele u tán pedig megsemmi
síteni.

2. A tiltónévjegyzéket csak a KEO vezetőjének rendelkezése alapján lehet
módosítani.

3. A törlési pótlistán szereplők nevét a pótlista kézhezvételét követően a 
tiltónévjegyzékből azonnal törölni kell a név és az adatok áthúzásával 
úgy, hogy azok továbbra is olvashatók m aradjanak.

4. Új személyek tiltónévjegyzékbe való vételét a pótlista tartalm azza. A 
pótlistát a tiltónévjegyzék m ellékleteként kell kezelni és a külföldi ada
ta it ebben is ellenőrizni kell.

5. Az arab nemzetiségű személyek adatait a tiltónévjegyzékben m inden 
lehetséges kezdőbetűnél ellenőrizni kell (például: Ahmed M uhamad Sa
jed adatait az A, M, és S. kezdőbetűnél). A kettős vezetéknévvel ren 
delkező külföldi adatait m indkét kezdőbetűnél ellenőrizni kell.

6. Nem kell a tiltónévjegyzékben ellenőrizni annak a külföldinek az ada
tait, akinek a külképviselet vízum ot adott. A külképviseleten felvett ví
zumot —ezen intézkedésben m eghatározottakon kívül — a FEP csak 
akkor érvénytelenítheti, ha ilyen értelm ű h a tá r-figyelőztetést rendeltek 
el a külföldivel szemben, vagy a KEO vezetőjétől, illetve az ügyelettől 
erre u tasítást kapott.

7. Ha a külföldi vízum kérelm ét a vízumkiadó azért u tasítja  el, m ert ada
tai szerepelnek a tiltónévjegyzéken, beutazólapjának hátoldalára 
,,TN-en szerepel” bejegyzést kell tenni.
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5. szám ú m elléklet

A TILTÓNÉVJEGYZÉKBEN SZEREPLŐK  BELÉPÉSEKOR 
VÉGREHAJTANDÓ FELADATOK

1. A 24/1982. BM számú utasítás értelm ében a névjegyzékben szereplő
személyeknek vízum nem adható, beutazásuk nem engedélyezhető.

a) A közúti, folyami és légi határátkelőhelyeken belépésre jelentkező 
szem élyt vissza kell utasítani és intézkedni kell visszautaztatására.

b) A vasúti határátkelőhelyen a nemzetközi személyszállító vonattal 
beutazott személy útlevelébe „az MNK terü leté t 24 órán belül kötel
es elhagyni” bélyegzőlenyom atot kell elhelyezni.

c) A FEP az a) és b) alpont szerinti intézkedését, valam int a vízum m en
tes tiltóban „KEO” jelzéssel szereplő személy beutazását távbeszélőn 
haladéktalanul jelentse a BM ORFK III. Csoportfőnökség Ügyele
tének.

d) A m ennyiben a tiltónévjegyzékben szereplő személy részére a kül
képviselet külön lapra vízumot adott, a FEP léptesse be és géptáv
írón jelentse az ügyeletnek.
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6. szám ú m elléklet

DIPLOMATA ÉS SZOLGÁLATI LÁTTAMOZÁSÚ VÍZUM KIADÁSA

1. Diplomata és szolgálati és udvariassági láttam ozású vízum ot csak a BM 
HŐR Budapesti FEP adhat ki az alábbiak szerint:

— diplom ata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező külföldivel a vízum 
kiadó közölje, hogy a diplom ata és szolgálati vízum kiadása a K ül
ügym inisztérium  hatáskörébe tartozik, vízum ának m egadásához en
gedélyt kell kérni, ezért várakoznia kell;

— ellenőrizze a külföldi útlevelének eredetiségét, terü leti és időbeni 
érvényességét, valam int személyi adatait a tiltónévjegyzékben, ha
tá r-figyelőztetésben és hogy egyéb kizáró ok nem áll-e fen n ;

— az adatok pontos m egjelölésével — név, útlevél típusa, szolgálati 
beosztása, kihez, m ilyen célból, m ennyi időre kíván beutazni stb. — 
jelentse beutazási szándékát az ügyeletnek és a kapott utasításnak 
megfelelően járjon  el;

— a vízum kiadása esetén közölje a külföldivel, hogy vízum ának m eg
adása kivételes eset volt, a jövőben vízum felvételi kérelm ével a kül
képviseletünkhöz forduljon;

— elutasítás esetén a külföldivel közölje, hogy a határállom áson a Kül
ügym inisztérium  hatáskörébe tartozó vízum kiadás nincs.

2. Diplomata, szolgálati és udvariassági láttam ozású vízum oknak a Buda
pesti FEP-re történő telepítésére csak a KEO vezetője, illetve az Ügye
let jogosult.
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7. számú m elléklet

VÁROSNÉZÉSI ENGEDÉLY K IADÁSA 
A BUDAPESTI FEP-EN

Jelzése: 0

1. A BM HŐR Budapesti FEP városnézési engedélyt adhat a Ferihegyi 
Nemzetközi Repülőtérre és a B elgrád-rakparti Nemzetközi Hajóállom

ásra érkező azon vízum kötelezett külföldiek részére, akik:

a) az MNK te rületén  átutaznak és az idegenforgalmi szervek által 
szervezett vá r osnézési program on k ív á n n a k  ré s z tv e n n i ;

b) más országban üdülnek és az IBUSZ vagy más magyar utazási iro
d a  á l t a l  na ppali tartózkodásra szervezett városnézési program on 
vesznek részt .

2. Tiltónévjegyzékben szereplő, vagy más kizáró rendelkezés alá eső kül
földi városnézési engedélyt nem kaphat. A résztvevőket az 1/a) pont 
esetében a Budapesti FEP, 1/b) pont esetében a külképviselet priorálja.

3. A Budapesti FEP m inden városnézésre beutazót ellenőrizzen a ha tá r- 
figyelőztetett szem élyekről vezetett nyilvántartásban. Ennek során az 
általános szabályok szerint kell eljárni.

4. A városnézésen résztvevőkről az idegenforgalmi szerv m egbízottjának 
2 példányban névjegyzéket, és szem élyenként előreszámozott adatlapot 
kell kiállítania. A névjegyzék tartalm azza a személyi adatokat, állam- 
polgárságot és az útlevél számát.

5. Belépéskor az útlevélkezelő az útlevelet, valam int a névjegyzék és az 
adatlap m indkét példányát bélyegezze le. Az adatlap (be) példányát és 
a névjegyzék egyik példányát vonja be. Az adatlap (ki) példányát, az 
útlevéllel együtt adja vissza a külföldinek, a névjegyzék másodpél
dányát pedig az idegenforgalmi szerv m agyar m egbízottjának. Az adat
lap (ki) példányán a beléptető bélyegző fölé helyezze el a VÁROSNÉ
ZÉS bélyegzőlenyomatot.

6. A csoport együ tt-tartásáért és a repülőtérre, illetve a  h ajóállom ásra 
történő visszaszállításáért az idegenforgalmi szerv m agyar m egbízott
ja  a felelős.

7. A program ban résztvevők adatait az adatlap alapján a jelentőszolgá
latban szerepeltetni kell.

8. Kilépéskor az útlevélkezelő vonja be az adatlap (ki) példányát, vala
m int a névjegyzék 2. példányát.

9. A városnézésen résztvevők adatlapjának m indkét példányát — a GAO- 
nak tö rtén t jelentés u tán — a beutazólapokkal együtt a KEO-nak kell 
megküldeni.

10. A FEP ügyeletes tisztje soron kívül jelentse, ha a városnézésen részt
vevő csoport valam ely tagja a csoporttal nem té r t vissza. A jelentés 
tartalm azza a személy nevét, adatait, valam int a csoporttól tö rtén t le
m aradás okát és körülm ényeit.

11. A v á ro sn é z é s i program ban résztvevőknek a 7/1982, (VIII. 26.) B M  szá
m ú rendelet alapján szem ély e n k é n t 100 F t díjat_kell befizetni okm ány
bélyegben.
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8. szám ú m elléklet

VÁROSNÉZÉSI ENGEDÉLY KIADÁSA A BÉCSI KÜLKÉPVISELETEN

A bécsi nagykövetségünk az osztrák u tazási irodák szervezésé b e n  Auszt
riában tartózkodó turistacsoportok m agyar szállodákban tö rténő éjszakáz- 
tatásának ösztönzésére vízum helyett 48 órai tartózkodásra jogosító „Vá- 
rosnézési engedély ”-t adhat ki ._A_részvételi díj személyenkén t 100 F t-na k 
megfelelő konvertibilis valu ta.

A „Városnézési engedély” beszerzése az utazási iroda feladata. Az utazási 
iroda az utazásban résztvevőkről 1 példányos listát készít és előreszámo
zott adatlapot tölt ki.

Az utazási iroda a „Városnézési engedély”- t  az utazás megkezdése előtt 
legalább 24 órával a bécsi külképviseleten kérheti. A külképviselet a prio
rálás elvégzése u tán  a listán, valam int az adatlap be- és ki példányán el
helyezi a „Városnézési engedély” bélyegzőlenyomatot.

A bélyegzők elkészüléséig a bélyegzőlenyomat szövegét vegytintás tollal 
tün te ti fel.

A m ennyiben a bécsi külképviselet előre jelzi a csoport határátkelőhelyre 
tö rtén ő  érkezésének idejét, a csoportot soron kívül kell átlép te tn i. A cso
port tagjainak adatait a ha tá r-figyelőztetésben a határőrség ellenőrzi. Az 
útlevélkezelő a szükséges ellenőrzés elvégzése u tán  az útlevélben, az adat
lap be- és ki példányán, valam int a listán helyezze el a beléptető bélyeg
zőt. Az útlevelet, az adatlap „K I” példányát az utasnak, a listát a csoport 
vezetőjének vissza kell adni. Az adatlap „BE” példányát az útlevélkezelő 
vonja be.

A csoport belépését az adatlap „BE” példánya alapján a GAO felé jelen
teni kell.

Kilépéskor a szükséges ellenőrzés és átléptetés u tán  a listát az adatlapok 
be- és ki példányát párosítva a KEO-ba kell felterjeszteni. A csoport ki
lépését az adatlap „K I” példánya alapján a GAO felé jelenteni kell.

A csoporttól le m a ra d t sz e m é ly e  a d a ta it a  F E P  g é p tá v ír ó n _az_Ügyeletnek 
jelentse.

— 20 —
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9. szám ú m elléklet

VÍZUMKIADÁS A NYUGAT-BERLINI LAKOSOK RÉSZÉRE

1. Berlin nyugati szektorainak állandó lakosaitól a vízum kérelem  benyúj
tásakor az alábbi okm ányokat lehet elfogadni:

a) Personalausw eis (személyi igazolvány)

b) Kinderausweis (kiskorúak igazolványa)

c) Frem denpass (hontalan útlevél)

2. Azt a nyugat-berlin i lakost, aki m enekült útlevéllel (Reiseausweis) ren 
delkezik, vízum felvételre a külképviseletre kell irányítani. Az ilyen ú ti
okm ánnyal rendelkező nyugat-berlini lakos a határátkelőhelyen vízu
mot nem kaphat.

3. Az 1. pontban felsorolt útiokm ánnyal rendelkező nyugat-berlini lakos 
vízum kérelm et a rendszeresített vízum kérő nyomtáv á n y o n  n yú jtha t be. 
A vízum kérő nyom tatvány „állam polgársága” rovatába a vízumkiadó a 
„Berlin nyugati szektorainak állandó lakosa” bélyegzőlenyom atot he
lyezze el.

Az „útlevelének szám a” rovatába a Personalausw eis (Kinderausweis, 
Fremdenpass) szám át kell beírni.

A beléptető bélyegző részére szolgáló hely alsó részére a keretvonal fölé 
a vízum lap szám át kell feltüntetn i.

4. A vízum ot a K inderausweis-szel és a Frem denpass-szal rendelkezőknél 
az útiokm ányba kell bejegyezni.

5. Personalausw eis-szel rendelkezők esetében a vízum ot kizárólag vízum
lapon lehet kiadni.

A vízum lap 2. oldalára az „Érvényes a ........................  számú útlevéllel”
szöveget a rendszeresített vegytintás tollal á t kell húzni. A vízum lap 3. 
oldalára bejegyzett vízum fölé a „Berlin nyugati szektorainak állandó 
lakosa” bélyegzőlenyom atot kell elhelyezni. A vízum fölé a személy 
nevét, születési idejét (év. hó, nap) és személyi igazolványának a szá
m át fel kell írni. K iutazáskor a vízum lapot a kiutazólappal együtt be 
kell vonni és a jelentőszolgala ttal kapcsolatos feladatok teljesítését kö
vetően a KEO-nak meg kell küldeni.

6. Nem adható vízum annak a hontalan útlevéllel (Fremdenpass-szal) ren
delkező nyugat-berlin i lakosnak, akinek útiokm ányában nem szerepel 
a nyugat-berlin i hatóiágok bélyegzett vagy kézírással bejegyzett vis
szatérésre jogosító engedélye.
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10. számú melléklet

A KÜLFÖLDIEK RENDÉSZETÉVEL KAPCSOLATOS 
SZABÁLYSÉRTÉST ELKÖVETŐK HELYSZÍNI BÍRSÁGOLÁSA

1. A szabálysértésekről szóló 1968. évi I. törvény 83. § - a alapj á n  100-
500 F t-ig terjedő helyszíni bírság szabható ki azzal a külföldivel szem
ben, a k i:

a) az engedélyezett időn túltartózkodott (1—3 nappal),

b) lakcím bejelentési kötelezettségét 3 napig nem teljesíte tte.

2. Három napot meghaladó túltartózkodás, illetve lakcímbejelentés elm u
lasztása esetén a 15/1980. BM számú u tasítás 129. pontja alapján, ha az 
elkövetés körülm ényeire tek in tette l szabálysértési eljárást indokolt le
folyta tn i, a külföldit az utolsó szálláshely szerint illetékes rendőrkapi
tányságra kell irányítani.

3. Ha a visszautasítás a külföldinek m éltánytalan nehézséget okozna (kis
gyerm ekkel van, öreg, beteg s tb .) a három  napot m eghaladó tú lta r tóz
kodás vagy lakcím bejelentés elm ulasztása esetén is kiszabható helyszíni 
bírság az ügyelettel történő egyeztetés után.

4. A kiszabott helyszíni bírságot az erre a célra rendszeresített „H atáro
zat h elyszín i  bírságról” nyom tatványon, illetékbélyegben kell leróni.
Az illetékbélyeget a nyom tatvány eredeti példányának jobb felső sar
kába kell ragasztani és dátumbélyegzővel érvényteleníteni kell. Az ada
tok — pontos, olvasható — kitöltése u tán  a bírságolás okát m eghatáro
zó 1. vagy 2. pontot alá kell húzni.

A bírságolást röviden indokolni kell, lakcímbejelentés elm ulasztása ese
tén  a nyom tatványra a szállásadó ponto s  cím ét is rá  kell vezetni,

A helyszínbírságolásról szóló határozatot a vízum kiadónak aláírásával 
hitelesítenie kell.

5. A határozat m á s o d p é l d á n y á t ,  a helyszínbírságolt személy kiutazólap já
val együtt a FEP-en_kell tárolni, majd h etenként egyszer,  összegyűjtve 
a K EO-nak kell felterjeszteni, a m agyar állampolgár elleni szabálysért
ési eljárás m egindítása céljából.

A m egbírságolt személy kérésére a határozat m ásodpéldányát ki kell
adni, és az átadását a k iu tazólapon jelezni kell .
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11. szám ú m elléklet

FEGYVER (ÉS LŐSZER) KÍSÉRŐ IGAZOLVÁNY KIADÁSA 
ÉS NYILVÁNTARTÁSA

A 2/1975. (IV. 16.) BM számú rendelet 3. §-ának (2) bekezdése alapján a 
külföldi az alábbi esetekben kaphat engedélyt lőfegyver (és lőszer) beho
zatalára, kivitelére, valam int az ország területén  történő átszállítására:

1. Vadászat céljából — nem szocialista ország állam polgárának akkor en
gedélyezhető a lőfegyver (lőszer) behozatala, ha rendelkezik a Magyar 
Vadkereskedelm i Szövetkezeti Vállalat (MAVAD) m eghívólevelével és 
az általa küldött fegyverbehozatali kérdőívvel, am it a kérelmezőnek 
kell kitölteni.
A szocialista országok állam polgárának valam ely — a MAVAD által lá t
tam ozott — m agyarországi vadásztársaság meghívólevelével, vagy a 
MAVOSZ hivatalos, írásbeli hozzájárulásával vagy igazolásával kell 
rendelkeznie.

2. Sportolás céljából külföldi sportegyesületnek, illetve ezek t agjainak lő
fegyvert (lőszert) M agyarországra behozn i és az e célra rendszeresített 
kísérő igazolványt kiállítani csak akkor lehet, ha az OTSH m eghívó
levelével, illetve m agyarországi startengedéllyel rendelkezik.

3. Az ország területén  lő feg y v e r t  és lő sz e rt á ts z á ll í ta n i , illetve az átszállí
tásra igazolványt kiállítani csak akkor lehet, ha az utazó rendelkezik 
a fogadó ország beviteli és valam ely ország kiviteli engedélyével, vala
m int sportolás céljából szállított lőfegyverek esetében s ta rtengedéllyel, 
vagy a meghívásra vonatkozó egyéb hivatalos ig azo lássa l .

4. A fegyver- és lőszerkísérő igazolvány kiadását az útiokm ány vízum ot 
tartalm azó oldalán kell feltü n te tn i.
Vadász- és lőfegyvereken kívül egyéb fegyver vagy lőszer szállítására 
(p l. önvédelmi fegyver) fegyver- és lőszerkísérő igazolványt kiadni 
nem lehet.

5. A vadászat céljából beutazni kívánó külföldinek — ha lőfegyvert (lő
szert) kíván behozni, illetve az ország területén  átszállítani — a „Fegy
ver- és lőszerkísérő igazolvány” kiadásával egyidejűleg 200 F t-nak meg
felelő valu tá t kell illeték címén befizetni.
Az illeték befizetése alól m entesek az OTSH_e ngedély ével vagy m eghí
vására hazánkba utazók.
Az illetékbélyeget a fegyver- és lőszerkísérő igazolvány első oldalának 
jobb felső sarkába kell ragasztani és dátum bélyegzővel, valam int kör
bélyegzővel érvényteleníteni k ell.
Egy fegyver- lőszerkísérő igazolványra legfeljebb négy lőfegyver vezethető

 rá. Ha a k ü lföldi ennél többet kíván behozni, az illetéket igazol
ványonként kell fizetni.

6. A lőfegyverekre (lőszerekre) kiadott be- illetve átviteli engedélyeket 
külön, e célra rendszeresített füzetben kell nyilvántartani.
A nyilvántartási füzetnek tartalm aznia kell a be-, illetve átutazó sze
mély nevét; születési évét; állam polgárságát; a kiadott engedély sor
szám át; a behozott fegyverek szám át (lőszer darab számát); a meghívó- 
levelet kiadó hatóság nevét. Á tvitel esetén "átutazó"- t kell bejegyezni.
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12. számú m elléklet

A FRANCIA CSOPORTOK ÚTLEVÉL NÉLKÜLI UTAZÁSÁNAK 
SZABÁLYAI

A Francia Köztársaság és Magyar Népköztársaság Külügym inisztériuma 
között lé tre jö tt megállapodás értelm ében, a m agyar- vagy azzal együttm ű
k ödő francia utazási iroda szervezésében utazó francia tu rista csopor tok 
t agjai útlevél nélkül személyi igazolvánnyal és különlapos vízum mal utaz
hatnak be a M agyar Népköztársaságba.

A csoportok tagjai részére a különlapos vízumot kizárólag a Magyar N ép
köztársaság párizsi nagykövetsége adhatja k i. A csoport m inden tagjának 
önálló személyi igazolvánnyal és különlapos vízummal kell rendelkeznie . 
A csoporttal utazhatnak m ás külföldiek is, ez esetben a külföldi csak nem
zeti ú tlevelével és érvényes m agyar vízummal u tazhat. A csoport csak 
együtt lépheti át a határt.

A francia személyi igazolvány vagy vízum, illetve m indkettő_elvesztése 
esetén a  személyi igazolvány tu la jdonosa a budapesti francia nagykövet
ségen kapott hazatérési igazolvánnyal és kiutazási engedéllyel léphet k i.
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13. számú m elléklet

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN NINCS KÜLKÉPVISELETÜK

Ausztrália Bécs
Bangladesi Népi Köztársaság Varsó
Benini Népi Köztársaság B ukarest
Burm ai Unió Szocialista Köztársaság Prága
Burundi Köztársaság Bukarest
Ciprusi Köztársaság Moszkva
Costa Rica-i Köztársaság Bonn
Szocialista Etiópia Moszkva
Felső-Voltai Köztársaság Moszkva
Fülöp-szigeteki Köztársaság Bukarest
Ghan ai Köztársaság Prága
Grenadai Népi Forradalm i Köztársaság Moszkva
G uyana i Szövetkezeti Köztársaság Moszkva
Hondurasi Köztársaság Róma
Írország Bécs
Izlandi Köztársaság Moszkva
Jam aica Moszkva
Jem eni Arab Köztársaság Moszkva
Jordán Hasemita Királyság Belgrád
Kenyai Köztársaság Moszkva
Kongói Népi Köztársaság Moszkva
K uw ait Állam Belgrád
Laoszi Népi Dem okratikus Köztársaság Moszkva
Libanoni Köztársaság Bécs
M adagaszkári Dem okratikus Köztársaság Moszkva
M alaysia i Államszövetség Varsó
Mali Köztársaság Berlin
Marokkói Királyság Bukarest
M auritánia i Iszlám Köztársaság Moszkva
Máltai Köztársaság —

Nepáli K irályság Moszkva
Nigériai Szövetségi Köztársaság Varsó
Pakisztáni Iszlám Köztársaság Bécs
Panam ai Köztársaság Belgrád
Ruanda i Köztársaság Moszkva
Sierra Leone-i Köztársaság Róma
Sri-Lankai D em okratikus Szocialista Köztársaság Moszkva
Szenegáli Köztársaság Moszkva
Szingapúri Köztársaság Moszkva
Szudáni Dem okratikus Köztársaság —

Tanzániai Egyesült Köztársaság Moszkva
Thaiföldi Királyság Bécs
Tunéziai Köztársaság Bécs
Új-Zéland Bécs
Zaire Köztársaság Bécs
Zambiai Köztársaság Moszkva
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14. szám ú m elléklet

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁGBAN LEVŐ 
KÜLKÉPVISELETEK JEGYZÉKE

Afganisztáni Dem okratikus Köztársaság
Albán Szocialista Népköztársaság
Algériai Dem okratikus és Népi Köztársaság
A rgentin Köztársaság
Amerikai Egyesült Államok
Belga Királyság
Bolgár Népköztársaság
Bolíviai Köztársaság
Brazil Szövetségi Köztársaság
Csehszlovák Szocialista Köztársaság
Dán Királyság
Ecuadori Köztársaság
Egyiptomi Arab Köztársaság
Finn Köztársaság
Francia Köztársaság
Görög Köztársaság
Holland K irályság
Indiai Köztársaság
Indonéz Köztársaság
Iraki Köztársaság
Iráni Iszlám Köztársaság
Japán
Jem eni Népi Dem okratikus Köztársaság 
Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
Kambodzsai Népköztársaság 
Kanada
Kínai Népköztársaság
Kolumbiai Köztársaság
Koreai Népi Dem okratikus Köztársaság
Kubai Köztársaság
Lengyel Népköztársa s ág
Szocialista Népi Líbiai Arab Jam ahiriya Budapesti Népi Irodája 
Mexikói Egyesült Államok 
Mongol Népköztársaság
N agy-B ritannia és Észak-Írország Egyesült Királyság
Ném et Dem okratikus Köztársaság
Ném et Szövetségi Köztársaság
N icaraguai Köztársaság
Norvég Királyság
Olasz Köztársaság
Osztrák Köztársaság
Perui Köztársaság
Portugál Köztársaság
Román Szocialista Köztársaság
Spanyolország
Svájc
Svédország
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Szíria i Arab Köztársaság
Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége
Török Köztársaság
Uruguayi Keleti Köztársaság
Venezuelai Köztársaság
Vietnam i Szocialista Köztársaság
Palesztin Felszabadítási Szervezet Képviselete
Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének debreceni Főkonzulátusa 
Román Szocialista Köztársaság debreceni Főkonzulátusa
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