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Fogalomtár 

 

konzuli igazgatás: Ebbe a tevékenységi körbe azok a feladatok tartoznak, melyeket a konzuli 

szolgálat lát el saját hatáskörben. 

 

konzuli szolgálat: A konzuli szolgálatot a diplomáciai és konzuli képviseletek  -ideértve a 

tiszteletbeli konzuli tisztviselő által vezetett konzuli képviseletet is -, valamint a 

külügyminiszter alkotja. A konzuli szolgálatot a külügyminiszter irányítja. 

 

vízum: annak igazolása, hogy a beutazni kívánó külföldi az illetékes konzulnak úti okmányát 

bemutatta, beutazási szándékát előadta, s a konzul az okmányt minden tekintetben rendben 

lévőnek  találta,  illetőleg  nincs  tudomása  a  kérelmet  benyújtóval  kapcsolatban  olyan 

körülményről, amely beutazását nemkívánatossá tenné. 

 

schengeni vízumok: A hat hónapos időszakban a három hónapot meg nem haladó 

tartózkodásra jogosító uniós vízumok. 

 



 

vízumkódex: A vízumkiadás rendjére vonatkozó legfontosabb uniós jogszabály. Az ún. 

schengeni vízumok eljárására és kiadására vonatkozó legfontosabb szabályokat tartalmazza. 

 

repülőtéri  tranzitvízum  („A” betűjelű) Egy  vagy  több  tagállami  repülőtér nemzetközi  

tranzitterületén  történő  áthaladásra  érvényes.  A  többszöri  átutazásra jogosító  repülőtéri  

tranzitvízumot  legfeljebb  hat  hónapos  érvényességi  időtartamra lehet kiadni. 

 

rövid időtartamú tartózkodásra jogosító vízum („C” betűjelű): A  tagállamok területén  

való  átutazás  vagy  a  tagállamok  területére  történő  első  beutazás  napjától számított 

bármely hat hónapos időszakban három hónapot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra 

érvényes. A többszöri beutazásra jogosító „C” vízumot hat hónap és öt év közötti 

érvényességi időtartamra lehet kiadni. 

 

tartózkodási engedély felvételére jogosító (nem schengeni) vízum: A Magyarországra  

hosszú időtartamra beutazni kívánó külföldi a külképviseleten tartózkodási engedély iránti 

kérelmet nyújthat  be,  melynek pozitív  elbírálása  esetén  tartózkodási  engedély átvétele  

céljából  egyszeri  beutazásra  és  legfeljebb  30  napos  tartózkodásra  jogosító vízumot  kap. 

szezonális  (tartózkodási)  vízum: Szezonális  (évente  150  napig  terjedő)  vagy alkalmi 

(évente 72 napig terjedő) munkavállalás céljából kerül kiállításra. 

 

nemzeti tartózkodási vízum: Azok  a  külföldi  állampolgárok  kérelmezhetnek ilyen 

vízumot, akik az általános vízumkiadási feltételeknek megfelelnek, és a magyar nyelv 

megőrzése, ápolása,  vagy  a  kulturális,  nemzeti  önazonosság  megőrzése,  vagy  államilag  

elismert közép-vagy felsőfokú oktatásban való részvételen kívül oktatás, illetve 

tanulmányokkal összefüggő ismeretek  gyarapítása,  vagy  a  Magyarországon  történő  

családegyesítést kivéve  családi  kapcsolatok  erősítése  céljából  rendszeresen,  90  napot  

meghaladóan, folyamatosan kívánnak Magyarországra látogatni, illetve itt tartózkodni. 

 

 



házasságkötési tanúsítvány: ha magyar állampolgár külföldön, külföldi anyakönyvi hatóság 

előtt kíván házasságot kötni a tanúsítvány igazolja, hogy a kérelmező a magyar jog szerint  

fennálló  házasságkötési  képességét  igazolja. A területileg  illetékes  külképviseleti hatóság  

állítja ki.  

 

diplomáciai felülhitelesítés: a külföldi közokirat magyarországi felhasználása céljából a 

konzul felülhitelesítheti a  fogadó  állam  hatóságának  az  okiraton  szereplő  aláírását  és  

bélyegzőlenyomatát.  

 

apostille: Egy nemzetközi szerződés által meghatározott egységes  nemzetközi hitelesítési 

mely a  külföldön  felhasználásra  kerülő  okiratokhoz  szükséges. 

 


