
1. Diplomata személyazonosító igazolvány ( 1 ) 

Előlap Hátlap 

Színe – kék 

A. kategória – A képviselet vezetője és családtagja 

Előlap Hátlap 

Színe – kék 

B. kategória – Diplomata és családtagja 

Frissített jegyzék a tagállamok külügyminisztériumai által a diplomáciai vagy konzuli 
képviseletekhez akkreditált személyek és családtagjaik számára kiállított igazolványok mintáiról a 
személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési 
kódex) létrehozásáról szóló, 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének (2) 
bekezdésével összhangban (HL C 247., 2006.10.13., 85. o.; HL C 153., 2007.7.6., 15. o.; HL C 64., 

2009.3.19., 18. o.; HL C 239., 2009.10.6., 7. o.) 

(2010/C 304/07) 

A személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex) 
létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikkének 
(2) bekezdésében említett, a tagállamok külügyminisztériumai által a diplomáciai vagy konzuli képvisele
tekhez akkreditált személyek és családtagjaik számára kiállított igazolványmintákat a Schengeni Határ-ellen 
őrzési Kódex 34. cikkével összhangban a tagállamok által a Bizottsághoz megküldött információk alapján 
teszik közzé. 

Hivatalos Lapban való közzététel mellett a Belügyi Főigazgatóság honlapján megtalálható a jegyzék havonta 
frissített változata is. 

ÉSZTORSZÁG 

A HL C 153., 2007.7.6-i számban közzétett információ helyébe lépő szöveg
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( 1 ) Lásd még a kiegészítő adatokat a szöveg végén.



2. Szolgálati igazolvány 

Előlap Hátlap 

Színe – vörös 

C. kategória – Az igazgatási személyzet tagja és családtagja 

Előlap Hátlap 

Színe – zöld 

D. kategória – A kisegítő személyzet tagja és családtagja 

Előlap Hátlap 

Színe – zöld 

E kategória – Házi személyzet
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Előlap Hátlap 

Színe – zöld 

F kategória – Helyi alkalmazott 

Előlap Hátlap 

Színe – szürke 

HC kategória – Tiszteletbeli konzul 

3. Kiegészítő adatok 

Az Észtország által kiállított valamennyi igazolvány általános jellemzői: 

— A diplomata és szolgálati igazolványok jelentik majd az egyetlen jogalapot a diplomáciai képviseletek, 
konzuli intézmények vagy nemzetközi szervezetek képviseletei Észtországba akkreditált személyzetének 
észtországi tartózkodásához. 

— A 2010. október 1-jétől kiállított diplomata vagy szolgálati igazolvány útlevéllel együtt feljogosítja 
birtokosát, hogy a schengeni államok területére belépjen és azokban utazásokat tegyen. 

— A 2010. október 1-je előtt kiállított diplomata és szolgálati igazolványok az igazolványon megjelölt 
időpontig érvényesek maradnak, érvényes diplomata vagy szolgálati vízummal együtt jogalapul szol
gálnak az Észtországban való tartózkodásra, és jelenleg nem cserélik ki új igazolványokra. 

— Az Észtország által kiállított valamennyi igazolvány műszaki leírása: 

— A diplomata- és a szolgálati igazolvány műanyag kártya formátumú, lekerekített sarokkal, méretei: 85 × 
54 mm. 

— A diplomata- és szolgálati igazolvány előlapján a következő adatok szerepelnek: 

— az igazolvány megnevezése (diplomata- vagy szolgálati igazolvány), 

— sorszám,
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— a nagykövetség megnevezése, 

— az igazolvány tulajdonosának neve, 

— születési ideje, 

— az igazolvány tulajdonosának beosztása, 

— fényképe, 

— aláírása. 

— A hátlapon a következő adatok szerepelnek: 

— a mentesség mértéke, 

— információ az Észtországban történő tartózkodás jogalapjáról, 

— kiállító hatóság (Külügyminisztérium, Protokollosztály, telefon), 

— érvényesség …-tól/-től: 

— érvényesség …-ig: 

Az észt külügyminisztérium a következő diplomata és szolgálati igazolványokat állítja ki: 

1. A képviselet vezetője és családtagjai számára diplomata igazolvány, „A”-sorozat (kék színű); 

2. A diplomata vezetője és családtagjai számára diplomata igazolvány, „B”-sorozat (kék színű); 

3. Az igazgatási személyzet tagja és családtagjai számára szolgálati igazolvány, „C”-sorozat (vörös színű); 

4. A kisegítő személyzet tagja és családtagjai számára szolgálati igazolvány, „D”-sorozat (zöld színű); 

5. házi személyzet számára szolgálati igazolvány, „E”-sorozat (zöld színű); 

6. külképviseleten dolgozó észt állampolgárok és állandóan letelepedettek számára szolgálati igazolvány, 
„F”-sorozat (zöld színű); 

7. külföldi ország tiszteletbeli konzulja számára szolgálati igazolvány, „HC”-sorozat (szürke színű). 

A diplomatával közös háztartásban élő családtagok a következő eltartottak: 

1. házastárs; 

2. nem házas gyermek 21 éves korig; 

3. nem házas gyermek 23 éves korig, aki felsőoktatási intézményben tanul Észtországban; 

4. különleges esetben további családtag. 

Nem adható ki diplomata- és szolgálati igazolvány, ha a megbízatás időtartama rövidebb hat (6) hónapnál. 

Szolgálati igazolványt nem állítanak ki külföldi képviselet igazgatási személyzetének olyan tagjai számára, 
akik Észtországon kívüli lakóhellyel rendelkeznek.
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