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A minisztériumok és a magánutazások 
vonalán az állandó külföldi kihelyezésre kerülő, 
vagy huzamosabb időre külföldre utazó személyek 
most érvényben lévő ellenőrzésének módja az ÁVH. 
illetékes osztályai részéről rendkívül lassú és 
az államvédelmi szervek előtt álló feladatok tel
jesítéséhez nem megfelelő. Ugyanez tapasztalható 
a külföldről, bármilyen oknál fogva országunkba 
beutazni szándékozóknál is.

Ennek oka az, hogy a külföldre, vagy 
külföldről ide beutazni szándékozók ügyében az 
ÁVH. illetékes központi és vidéki osztályai a 
KEOKH-tól megkapott személyekre nem közlik idő
ben a náluk lévő terhelő adatokat. Másrészt nagy 
hiányosság, hogy az illetékes osztályok csak 
egészen ritkán adnak véleményt a ki- és beutazá
si ügyekben. Általában megjegyzés nélkül közük 
elfekvő adataikat. Így a KEOKH vezetője egy-egy 
utazás ügyében nem tudja, mi a Hatóság állás
pontja.

A nagy késéssel megválaszolt egész 
anyagot a KEOKH a. X/3. osztálynak küldi, amely
nek lényegében meg kell ismételni a munka egész 
folyamatát az említett személyek tanulmányozásá
val kapcsolatban.

A munka felesleges ismétlésének elkerü
lése céljából és a munka meggyorsítására

elrendelem:

A minisztériumok és magánutazások vona
lán, állandó külföldi kihelyezésre kerülő, vagy
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huzamosabb időre külföldre utazó személyekkel 
kapcsolatos munkát /ugyanígy az országunkba be
utazóknál is/ - amelynek célja megállapítani, 
hogy államvédelmi szempontból megengedhető-e a 
kiutazás, vagy beutazás - a jövőben az I. főosz
tály a KEOKH által az ÁVH. összes illetékes osz
tályain keresztül végezze. Pld.: katonai szemé
lyek ügyében a II. főosztály, ipari objektumok
ban dolgozó személy ügyében az l/4. osztály fog
laljon határozott állást.

Az ÁVH. valamennyi osztálya a végleges 
állásfoglalását írásban /szolgálati jegyen/ az 
osztályvezető, vagy helyettese személyes ellen
őrzésével és aláírásával ellátva köteles közöl
ni a KEOKH-al, a lehető legrövidebb idő alatt.

Előfordulhat, hogy egy ugyanazon sze
mély ügyében több osztálynál egymástól eltérő 
állásfoglalás jön létre. Ebben az esetben a 
KEOKH köteles azonnal érintkezésbe lépni az il
letékes osztály vezetőjével, közölnie kell a kü
lönböző véleményeket. Az egymástól eltérő véle
ményeket adó osztályvezetők azonnal egymás kö
zött kölcsönös megbeszélés és megállapodás utján 
hozzanak döntést. Ha. nem tudnak megegyezni, fő
osztályvezetőjüknek kötelesek jelentést adni, 
aki a felmerült ügyben döntést hoz.

A KEOKH-nak a vidéki osztályokat érin
tő személyek ügyében távgépírón keresztül kell 
határidőn belül a vidéki osztályoktól a határo
zott választ megkapni.

A KEOKH-nak az ÁVH. összes illetékes 
osztályai által véglegesen ellenőrzött egész 
anyagot át kell küldenie a X/3. osztályra, közöl
ve a különböző osztályok véleményét, az utazás
hoz való engedély kiadásának lehetőségéről.

A X/5. osztály, saját nyilvántartásán 
keresztül elvégzett ellenőrzése után megküldi 
az anyagot a szükséges véleményezéssel az I. 
főosztály vezetőjének, aki véglegesen határoz. 
A határozattal ellátott anyagot leküldi a KEOKH. 
vezetőjének.

Rendkívül sürgős ügyekben a KEOKH az 
ellenőrzésre megküldött anyagra a ”sürgős” jel
zést köteles feltüntetni. Az ilyen jelzéssel el
látott anyagot az ÁVH. valamennyi osztálya köteles
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soron kívül a KEOKH. által meghatározott időpont
ban ellenőrizve, az ügyben állást foglalva a 
KEOKH-hoz visszajuttatni .

Hivatalos ügyben ideiglenesen, csak 
rövid időre külföldre utazó személyek kiutazá
sára, vagy visszatartására vonatkozó javaslatot 
az I. főosztály illetékes osztálya a X/3. osz
tály véleményezése nélkül terjeszti elő döntés
re, az I. főosztály vezetőjének.

   PÉTER GÁBOR sk.
  államvédelmi altábornagy

Helyességéért: az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/ Sin Sándor / 
államvédelmi százados.

V/65 péld.
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