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Az Intézkedés módosítása a vízumkiadás gyakorlati végrehajtásá
ban bekövetkezett változások miatt vált szükségessé.

1. Az Intézkedés I. fejezet 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
A vízumkiadásra feljogosított FEP-ek (a kódszámokat meg
szüntetem).

2. Az Intézkedés II. fejezet 2/g. alpontja az alábbiak szerint mó
dosul :
Olyan útlevéllel rendelkezik, amely a Magyar Népköztársaság
ra (a továbbiakban: MNK) nincs kiterjesztve; ezen korlátozó 
rendelkezés alól az Ügyelet indokolt esetben felmentést adhat.
A II. fejezet az alábbi 2/i. alponttal egészül ki:
Olyan NSZK útlevéllel rendelkezik, melyet Nyugat-Berlinben 
állítottak ki, vagy hosszabbítottak meg.

3. A III. fejezet 1. pontja e) alponttal egészül ki:
A vízum érvényességi ideje nem haladhatja meg az útlevél ér
vényességi idejét.

4. A III. fejezet 2/a. alpont első bekezdése az alábbiak szerint 
módosul:
A külföldi a belépésre jogosító vízumot 2 példányos (a vízum
mal ellátott) vízumkérő nyomtatványon kérheti. A vízumkérő 
nyomtatványt pontosan, olvashatóan, nyomtatott nagybetűk-
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kel vagy írógéppel kell kitölteni. A nyomtatványhoz 2 db 
4X 4 cm-es, 6 hónapnál nem régebbi -  személyazonosításra 
alkalmas -  arcfénykép szükséges.
A második bekezdésben foglaltak végrehajtását 1982. decem
ber 31-ig felfüggesztem.

5. A III. fejezet 2/b. alpontja az alábbiak szerint módosul:
Egyszeri be- vagy átutazás esetén a vízumdíj 400,-  Ft-nak, 
kétszeri átutazás esetén 800,-  Ft-nak, a többszöri be- vagy 
átutazó hivatalos vízum 1600,-  Ft-nak megfelelő konverti
bilis valuta, melyet a külföldi az IBUSZ kirendeltségen fizet 
be. A befizetést az IBUSZ vízumdíj szelvénnyel igazolja, mely
nek hátoldalára ráírja a külföldi nevét és állampolgárságát.

Nem fizetnek vízumdíjat:
-  albán, indiai, iráni, kínai, koreai, vietnami állampolgárok,
-  az MSZMP, SZOT, KISZ, DIVSZ, Magyar Nők Országos 

Tanácsa, Országos Béketanács és a Hazafias Népfront meg
hívására érkező, meghívólevéllel rendelkező, hivatalos cél
ból beutazók.

6. A III. fejezet 3/a. alpontja az alábbiak szerint módosul:
A vízumkiadó ellenőrizze a vízumkérdőívek kitöltését, az ada
tok olvashatóságát, a vízumdíj szelvény és az azon szereplő ada
tok meglétét, hiányosság esetén intézkedjen azok pótlására.

7. A III. fejezet 3/g. alpontját hatályon kívül helyezem, a vízum
napló vezetését megszüntetem. A FEP a vízumkiadással kap
csolatos nyilvántartást a külföldi nevét, állampolgárságát és a 
vízumszámot is tartalmazó vízumdíj szelvény alapján végezze.

8. A III. fejezet 3/h. alpontja az alábbiak szerint módosul:
Az ellenőrzés után, amennyiben a vízum kiadható, a vízumki
adó a vízumkérő nyomtatványon szereplő gépi vízumszámot 
egészítse ki a vízum nemét jelző számmal.
A vízumdíjszelvényt dátumbélyegzővel érvénytelenítse és kéz
jegyével lássa el.
Illetékmentes vízumkiadás esetén a vízumkiadó a külföldi ne
vét és állampolgárságát az illetékszelvény nagyságának meg
felelő papírlapra írja fel, dátumbélyegzővel érvénytelenítse és 
kézjegyével lássa el.
Hivatalos vízum kiadása esetén a meghívólevelet vonja be, dá
tumbélyegzővel és a kézjegyével lássa el.
A vízumilleték-nyugtákat a FEP-ek sorszám szerint havi cso
portosításban az illetékmentes vízumról készített szelvényeket, 
valamint meghívóleveleket pedig külön tárolják. A nyugtákat 
egy évig őrizzék, majd havonta jegyzőkönyv alapján semmisít
sék meg.

9. A III. fejezet 3/i. alpont az alábbi mondattal egészül ki:
Vízumszámként a kétlapos előreszámozott vízumkérő nyom
tatványon szereplő számot kell beírni.
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10. A III. fejezet 3/j. alpont az alábbiak szerint módosul:
Kétszeri átutazó vízum esetén 2 garnitúra kitöltött vízumkérő 
nyomtatványt és 2X 2 db személyazonosításra alkalmas arc
fényképet kell kérni.
Az útlevélben elhelyezett vízumbélyegző lenyomatba két ví
zumkérő nyomtatvány számát egymás alá be kell írni. Hasonló 
az eljárás, ha az útlevélben 2 személy szerepel. Három (vagy 
négy) személy részére egy útlevélbe adott egyszeri vízumnál 
egy (két) vízumszámot a vízumbélyegző keretvonala fölé, ket
tőt pedig a bélyegzőlenyomatba kell beírni.
Egy vízum lenyomatba négy vízumszámnál többet nem lehet 
beírni. Amennyiben négy vízumszámnál több szükséges, úgy 
új vízumbélyegző-lenyomatot kell elhelyezni az útlevélben.

11. A III. fejezet 3/1. alpontja az alábbiak szerint módosul:
Az első mondatból az "és török” szavakat törölni kell. Utolsó 
bekezdésként "Török állampolgároknak turizmus céljából csak 
15 napi tartózkodásra jogosító vízum adható” mondattal egé
szül ki.

12. A III. fejezet 4. pont az alábbi utolsó mondattal egészül ki:
A különlapos vízum nyomtatott sorszámát a be- és kiutazólap 
bal felső sarkába írja be.

13. A III. fejezet az alábbi 5-ös ponttal egészül ki:
Berlin nyugati szektorai állandó lakosai részére a határátkelő- 
helyeken történő vízumkiadás különleges szabályai:
a) Nugat-berlini lakosnál a vízum kiadása előtt a vízumkiadó 

tisztázza, hogy a kérelmező:
-  rendelkezik-e Berlin nyugati szektorai állandó lakosá

nak (zöld színű) személyi igazolványával, „Personalaus
weis”, vagy;

-  a teljes lakcímet és fényképet tartalmazó útiokmánnyal, 
amely lehet:
hontalanoknak: „Fremdenpass”
menekülteknek: „Reiseausweis”
személyi igazolvánnyal nem rendelkező 
kiskorúaknak: „Kinderausweis”

b) Berlin nyugati szektorainak állandó lakosa a vízumot a kül
földiek részére rendszeresített vízumkérő nyomtatvány ki
töltésével kérheti.
A kérdőív „útlevelének száma” elnevezésű rovatát nem 
kell kitölteni, hanem az erre rendszeresített golyóstollal át 
kell húzni.

c) Berlin nyugati szektorai állandó lakosa részére be- vagy át
utazó vízum -  az útiokmány jellegétől függetlenül -  ki
zárólag külön lapon adható.
A külön lapos vízum 2. oldalán az „ÉRVÉNYES................
. . . .  számú útlevéllel” szöveget a rendszeresített vegytin
tás tollal át kell húzni.
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A különlapon (3. oldal) levő vízum fölé a „BERLIN NYU
GATI SZEKTORAINAK ÁLLANDÓ LAKOSA” című szö
veget kell bélyegezni.
A vízumbélyegző fölé a személy teljes nevét és személyi 
igazolvány (útiokmányának) számát vegytintás tollal fel 
kell írni.

d) Az a) alpontban foglalt okmányok hiányában vízum nem 
adható ki. Nem adható továbbá vízum annak a: hontalan 
(Fremdenpass) vagy menekült (Reiseausweis) útlevéllel ren
delkező külföldinek, aki nem rendelkezik a nyugat-berlini 
hatóságok által az útlevélbe bélyegzett vagy kézírással be
jegyzett Nyugat-Berlin elhagyására és visszatérésre jogosí
tó engedéllyel.

e) A Magyar Népköztársaság területének elhagyásakor a ki
utazólapot a különlapos vízummal együtt be kell vonni és 
a GAO-nak történt adattovábbítás után a KEO-nak meg 
kell küldeni.

14. A IV. fejezet 2/a. alpontja az alábbiak szerint módosul:
A vízumkérő nyomtatvány 2 lapból áll, az első a Beutazólap, 
a második a Kiutazólap.

15. A IV. fejezet 2/b. d) alpontokat hatályon kívül helyezem.

16. A IV. fejezet 2/c. alpontja az alábbiak szerint módosul:
A FEP parancsnok havonta ellenőrizze a vízumkiadás szabá
lyainak betartását az ellenőrzést az ellenőrzött utolsó vízum- 
díjszelvényen aláírásával és körbélyegzővel igazolja.

17. Az V. fejezet 2/b. alpontja az alábbiak szerint módosul:
A szükséges ellenőrzések elvégzése után a kiutazólapot az ú t
levélkezelő bélyegezze le és vonja be.

18. A VI. fejezet l/g. alpontja az alábbiak szerint módosul:
g) kubai állampolgárok vízum nélkül utazhatnak. Adatlapot 

nem kell kitölteniük. A harmadik, nem szocialista ország
ban élők magán jellegű utazásai esetében vízumkötelezet
tek.

19. A VI. fejezet az alábbi 1/p. alponttal egészül ki:
Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság állampolgárai:
A diplomata útlevéllel rendelkezők vízum nélkül utazhatnak. 
A beutazáskor számozott adatlapot kell kitölteniük.

20. A VI. fejezet 2/e. alpont az alábbiak szerint módosul:
A Magyar Népköztársaságba akkreditált svájci diplomata és 
szolgálati útlevéllel utazók -  az első beutazást és a végleges 
kiutazást kivéve -  vízum nélkül utazhatnak. Adatlap kitölté
se kötelező. Rendelkezniük kell a Külügyminisztérium Proto
koll Osztálya által kiadott fehér színű (diplomata útlevélhez) 
vagy zöld színű (szolgálati útlevélhez) személyi igazolvánnyal.
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21. A VI. fejezet 4. pont második bekezdése az alábbiak szerint 
módosul:
Kiutazáskor az „Adatlap Ki” példányát be kell vonni és a 
GAO-nak történt jelentés után -  a kiutazólaphoz hasonlóan
-  a FEP-en kell tárolni.

22. A VII. fejezet 1. pont az alábbiakkal egészül ki:
Azokon a határátkelőhelyeken, ahol a helyszínbírságolásra 
nincs lehetőség (pl.: vasúti határátkelőhelyek) három napot 
meg nem haladó túltartózkodás vagy lakcímbejelentés elmu
lasztása esetén a külföldit a FEP parancsnok saját hatáskörben 
léptesse ki, kiutazólapját pedig terjessze fel a KEO-nak.

23. A VII. fejezet 3. pontjában foglaltakat hatályon kívül helye
zem.

24. A VII. fejezet 4/c. alpont az alábbiak szerint módosul:
akinek belépését megtagadták, személyi adatok, vízum (útle
vél) szám és állampolgárság feltüntetésével, valamint az eluta
sítás rövid indoklásának megjelölésével.

25. A VII. fejezet 5/a. alpont az alábbiak szerint módosul:
továbbá azon személyek kiutazólapját -  a magyarországi tar
tózkodási hely feltüntetésével - , akik vasúton léptek ki és 
megbírságolásukra nem volt lehetőség.

26. A VII. fejezet 5/b. alpontja az alábbiak szerint módosul:
Az elutasított személyek vízumkérő nyomtatványának mind
két példányát havonta egyszer.

27. A VII. fejezet 5/e. alpontjában foglaltakat hatályon kívül he
lyezem, helyette az alábbi szöveg kerül:
Azon személyek kiutazólapját, akiknek tartózkodási engedé
lyét megvonták vagy kiutasították az ország területéről, futár 
útján a kiutazást követő nap.

28. A VII. fejezet 5-ös pontja az alábbi g) alponttal egészül ki:
A határon bevont ideiglenes tartózkodási engedélyeket és a kü
lönlapos vízumokat kiutazólapokkal együtt havonta egyszer.

TÓTH JÓ Z SE F s. k.,
r. alezredes 

KEO vezetője

Készült: 170 példányban. 
Kapják: elosztó szerint.
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