35/2001. (XII. 22.) BM-KüM együttes rendelet
a külföldiek beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások
díjáról
A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény 94. § (2)
bekezdésének c) pontjában, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a
továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a
pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendeljük el:
1. § (1) Ha jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, a külföldiek
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos idegenrendészeti eljárásért e rendeletben
meghatározott szabályok szerint a mellékletben foglalt vízumdíjat vagy más eljárási díjat kell
fizetni.
(2) Az a kiskorú, aki a 7. életévét még nem töltötte be, továbbá az alap- vagy középfokú
oktatási intézményben tanuló, 5 főnél nagyobb szervezett csoport tagjaként beutazó személy
50%-os díjkedvezményben részesül e rendelet melléklete I. fejezetében meghatározott
vízumdíjak tekintetében.
2. § (1) Az eljárási díjat - a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel - az eljárás megindítására
irányuló kérelmen, illetékbélyeggel kell leróni.
(2) Ha az eljárás szóbeli kérelem alapján is lefolytatható, az eljárási díj lerovására szolgáló
illetékbélyeget az eljárásban létrejött és a hatóságnál maradó iratra kell felragasztani.
(3) A határátkelőhelyen történő vízumkiadás esetén elsősorban EUR-ban vagy forintban,
kivételesen más konvertibilis valutában kell megfizetni a vízumdíjat. A határátkelőhelyen
megfizetett díj beszedéséről a Belügyminisztérium gondoskodik.
(4) Ha a kérelmet a külképviseleten terjesztik elő, elsősorban EUR-ban vagy más konvertibilis
valutában, kivételesen a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes
fizetőeszközével kell megfizetni:
a) a vízumdíjat,
b) a vízum külön lapon való kiadásának díját,
c) az egyszeri utazásra jogosító úti okmány kiadásának díját.
(5) A díj (3) és (4) bekezdésben foglalt megfizetése esetén a díj összegének valutáról forintra,
illetőleg forintról valutára történő átszámításánál belföldön a Magyar Nemzeti Bank hivatalos
devizaárfolyamát, külföldön pedig a megfelelő helyi árfolyamot kell alkalmazni.
(6)
3. § (1) Mentesül a vízumdíj és más eljárási díj megfizetésének kötelezettsége alól az a
külföldi,
a) akinek kérelmére az idegenrendészeti hatóság az államigazgatási eljárás általános
szabályai szerint költségmentességet engedélyezett, vagy
b) akire nézve a teljes vagy részleges mentességet nemzetközi szerződés biztosítja, vagy
c) nemzetközi szerződés hiányában is a kormányszintű nemzetközi segélyprogram keretében
beutazó személy, továbbá a Magyarországon oktatási, tudományos, kulturális, sport és
művészeti területen tevékenységet folytató külföldi, nemzetközi együttműködés vagy
viszonosság alapján, vagy
d) aki magyar állami ösztöndíj vagy az Oktatási Minisztérium által biztosított rendszeres
tanulmányi támogatás keretében folytatja tanulmányait Magyarországon.
(2) Mentes az eljárási díj alól a szálláshely bejelentése.
(3) Mentes a vízumdíj megfizetése alól - a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel -
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a) az EGT állampolgárnak a harmadik ország állampolgárságával rendelkező, a külföldiek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény 25. §-a (2) bekezdésében
meghatározott családtagja,
b) az a külföldi, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy közeli hozzátartozója súlyos balesete vagy
betegsége miatt kíván Magyarországra beutazni.
(4) A (3) bekezdés b) pontjában foglalt mentesség nem vonatkozik a tartózkodási vízum iránti
kérelem esetén a vízumdíjra.
(5) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a viszonosság kérdésében a
Külügyminisztérium állásfoglalása az irányadó.
4. § A 2. § (3) bekezdésében foglaltak szerint befizetett vízumdíj a Határőrség, a 2. § (4)
bekezdésben foglaltak szerint befizetett vízumdíj a Külügyminisztérium bevételét képezi. A
befizetett díjat a költségvetési gazdálkodási rend szerint működő szervek részére előírt
könyvvezetési és beszámolási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározottak
szerint kell kezelni és nyilvántartani.
5. § A rendeletben meghatározott vízumdíjak, illetve más eljárási díjak tekintetében
a) a személyes mentességre az Itv. 5. §-át,
b) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat,
c) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első
mondatában, valamint a 31. §-ának (2)-(7) bekezdéseiben foglaltakat,
d) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat,
e) a mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)-(4) bekezdéseiben, valamint a 82. §-ában
foglaltakat,
f) a behajtásra az Itv. 88. §-át
kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell
érteni.
5/A. § A mellékletben meghatározott vízumdíj, illetőleg eljárási díj tekintetében egy eljárásban
csak egy kedvezmény adható. Ha a kérelmező több eltérő mértékű kedvezményre is jogosult
lenne, azt a kedvezményt kell biztosítani, amely számára kedvezőbb.
6. § Ez a rendelet 2002. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a külföldiek beutazásáról,
magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény, valamint a
64/1994. (IV. 30.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 9/1994. (IV. 30.) BM rendelet (a
továbbiakban: R.) 21. §-ának (3) bekezdése, 66. §-a, 67. §-ának (1) bekezdése, valamint az R.
módosítására kiadott 35/1998. (VIII. 7.) BM rendelet 4. §-a, a 8/1996. (III. 22.) BM rendelet 17. §a és a 7/1995. (IV. 7.) BM rendelet hatályát veszti.

Melléklet a 35/2001. (XII. 22.) BM-KüM együttes rendelethez
Idegenrendészeti eljárások díja
I. Vízumdíj
1. Rövid időtartamú beutazásra vagy átutazásra
jogosító vízum, illetőleg repülőtéri tranzitvízum iránti
kérelemre
2. Rövid időtartamú beutazásra vagy átutazásra
jogosító vízum, illetőleg repülőtéri tranzitvízum iránti
kérelemre, soron kívüli eljárásban vagy
határátkelőhelyen

2

35 EUR

45 EUR

3.

Tartózkodási vízum iránti kérelemre
a) külföldi lakóhelye vagy szokásos tartózkodási
helye szerinti képviseleten
b) más külképviseleten
c) belföldi vízumkiadó hatóságnál
4. Tartózkodási vízum iránti kérelemre, szezonális
munkavállalás céljából
5. Vízum külön lapon történő kiadásának díja a
vízumdíjon felül
II. Tartózkodási engedéllyel és a letelepedési engedéllyel
összefüggő eljárási díj
1. A tartózkodási engedély kiadására irányuló kérelemre
2. EGT tartózkodási engedély kiadására irányuló kérelemre
3. A tartózkodási engedély okmány pótlása iránti kérelem
4. A tartózkodási engedély okmány cseréje iránti kérelem
5. A letelepedési engedély kiadására irányuló kérelem
6. A letelepedési engedély okmány pótlása iránti kérelem
7. A letelepedési engedély okmány cseréje iránti kérelem
III. Úti okmányok kiállításával kapcsolatos díjak
1. A hontalan útlevél iránti kérelemre
2. A bevándorolt (letelepedett) külföldi útlevele iránti
kérelemre
3. Az egyszeri utazásra jogosító utazási igazolvány
kiállítása iránti kérelemre
a) külképviseleten
b) belföldi hatóságnál
IV. Egyéb eljárási díjak
1. Meghívólevél hatósági záradékkal történő ellátása iránti
kérelemre
a) egyéni utazáshoz
b) csoportos utazáshoz
2. Tartózkodási jogosultság átvezetése új útlevélbe
a) külképviseleten
b) belföldi hatóságnál
3. Fellebbezési kérelemre
a) belföldön
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50 EUR
75 EUR
18 000 Ft
30 EUR
25 EUR

5000 Ft
1500 Ft
4000 Ft
3000 Ft
8000 Ft
4000 Ft
3000 Ft

4000 Ft
4000 Ft

15 EUR
2000 Ft

2000 Ft
4000 Ft
25 EUR
3000 Ft
4500 Ft

