KISHATÁRFORGALMI ENGEDÉLY
IRÁNTI KÉRELEM
a Magyar Köztársaság határ menti övezetébe
történő beutazáshoz

Fénykép

ablak

sorszám

KIR-szám
A konzulátus bélyegzője

Ez a nyomtatvány ingyenes. A kérelmet nyomtatott nagybetűkkel vagy írógéppel, latin betűkkel kell kitölteni.

1.

Családi név (nevek):

2.

Születési, vagy korábbi családi név (nevek):

3.

Utónév (nevek):

4.

Születési idő:

5.

Születési hely és ország:

6.

Jelenlegi állampolgársága/ai:

7.

Eredeti (születéskori) állampolgársága/ai:

8.

Neme

Férfi

9.

Családi állapota:

Egyedülálló
Házas
Elvált
Özvegy
Egyéb …………………………………………

10.

Apja neve:

11.

Anyja neve:

12.

Útlevél típusa:

13.

Útlevél száma:

14.

Kiállító ország és hatóság:

15.

Kiállítás ideje:

16.

Érvényes:

A konzulátus tölti ki!
Kérelem átvételének ideje:
..….év…………..hó……nap
Kérelem adatbevitelének ideje:
..….év…………..hó……nap
Ügyintéző

………év…….………….hó……nap

Igazolások, okmányok:
Érvényes útlevél
Lakcímet igazoló irat
Díjkedvezményt igazoló irat
Egyéb

Nő
Különélő

Magánútlevél
Szolgálati útlevél
Diplomata útlevél
Egyéb, éspedig ……………………………………………

Kérelem:
Elutasítva
Engedélyezve
Az engedély kiállításának ideje:
..….év…………..hó……nap

………év…….………….hó……nap

A kérelem elutasítása esetén:
Az elutasítás ideje:
..….év…………..hó……nap

………év…….………….hó……nap

Az elutasítás indoka:

17.

Lakcímet igazoló irat típusa:

18.

Lakcímet igazoló irat száma:

19.

Lakcímet igazoló iratot kiállító hatóság:

20.

Lakcímet igazoló irat kiállítás ideje:

21.

………év…….………….hó……nap
Hány éve lakik a határ menti övezetben?

22.

Amennyiben Ön kevesebb, mint 3 éve él a határ menti övezetben, adja meg azon
együtt élő családtagjának adatait, aki legalább 3 éve él a határ menti területen.
Házastárs

Szülő

Szülő házastársa

Családi név (nevek)
Születési név
Utónév (nevek)
Születési ideje

………év…….………….hó……nap

Születési helye

………………………………………..

23.

Amennyiben Ön nem az állampolgársága szerinti országban lakik, van-e engedélye
arra, hogy Ukrajnába visszatérjen ?
Igen
Nem
Engedély száma
…………………...
Érvényes
………év…….………….hó……nap
24.
Jelenlegi foglalkozása:
25.

26.

27.

28.

Munkahely megnevezése, címe, telefonszáma. Diákok esetén az iskola neve, címe.

A beutazás célja:
Családi kapcsolatok ápolása

Kulturális

Gazdasági

Szociális

A kedvezmény alapja díjmentesség esetén
18 éven aluli gyermek
21 éven aluli eltartott gyermek
Nyugdíjas

Fogyatékos

Együtt utazó gyermekek adatai (önálló útlevél esetén külön kérelmet kell
benyújtani):
Családi név:
Utónév:
Születési hely
Születési idő:
1.
2.
3.

29.
30.

Az elmúlt három évben volt-e elutasított vízumkérelme?
Igen
Nem
Korábbi tartózkodásai során kiutasították-e Magyarországról?
Nem
Igen ………………..évben

31.

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy
a valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után. Kötelezettséget
vállalok arra, hogy az engedélyben meghatározott tartózkodási idő lejártának napján
elhagyom a Magyar Köztársaság területét.
32.
Kérelmező lakcíme, telefonszáma:

33.

Kelt:

34.

Aláírás (kiskorú gyermek esetében a törvényes képviselő aláírása):

