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Tárgy: A megyei főosztályok önálló útlevél kiadásának bevezetése.

A nemzetközi helyzetben végbement kedvező változások, az idegen- 
forgalom fellendülése fokozott követelményeket támaszt a Belügy
minisztérium KEOKH útlevél szerveivel szemben az útlevélügyek 
intézése terén.
A népi demokratikus országok közötti baráti kapcsolat elmélyülése, 
a kölcsönös rokonszenv, segítségnyújtás és együttműködés ered
ményeképpen egyre több dolgozó fordul a Belügyminisztérium szer
veihez útlevél kérelemmel. Ez a tény megköveteli a Belügyminisz
térium szerveitől a dolgozók ilyen irányú kérelmeinek gyors és 
pontos intézését. Ezt a célt szolgálta az az intézkedés is, mely
nek alakján több megyei főosztály / : Győr-, Komárom-, Borsod-, 
Hajdú- és Békés megye :/ a Csehszlovák Köztársaság és a Román 
Népköztársaság területére érvényes útlevélügyek intézését és kia- 
dását már öná l lóan végzi. E főosztályok munkájából szerzett ta
pasztalatok azt mutatják, hogy a megyei főosztályok képesek a 
feladat jó elvégzésére. Ennek alapján a Minisztertanács a 3.241/ 
1956. /XII.31/ számú határozatában az útlevélügyek intézésének 
további egyszerűsítését rendelte el. A határozat végrehajtása 
érdekében

m e g p a r a n c s o l o m  :
1./ 1956 június 1-től a Csehszlovák Köztársaság és a Román Nép

köztársaság területére érvényes útlevélügyek intézését és kia
dását a megyei főosztályok /: a budapesti és a Pestmegyei 
főosztály kivételével :/ működési területükön önállóan végez
zék.

2./ Pestmegye területén az útlevélügyek intézését és kiadását
az IBUSZ közvetítésével, továbbra is a BM KEOKH Útlevél Osz
tály végezze.

3./ A megyei főosztályvezetők és a BM KEOKH Útlevél Osztálya kö
zösen szervezzék meg az útlevélügyek önálló gyors és egyszerű 
intézését.
A BM KEOKH Útlevél Osztálya a helyszínen rendszeresen elle
nőrizze és segítse a megyei főosztályok KEOKH útlevél csoport
jainak munkáját.
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4./ Az útlevélkérelmekben a főosztályvezető, vagy az általa meg- 
bízott helyettese dönt. Az útlevelek aláírására csak a fő
osztályvezető és az általa megbízott helyettese jogosult. 
Személyi változás esetén a főosztályvezető köteles az útle
vél aláírására jogosult nevét - beosztását és aláírását - 
érvényesítés végett - a BM KEOKH Útlevél Osztály vezetőjének 
megküldeni.

5./ A főosztályvezetők gondoskodjanak az útlevélcsoportok gyors, 
pontos és kulturált munkájáról, fokozott gondot kell fordí
tani a dolgozókkal való helyes, udvarias érintkezésre, a jogos 
panaszok orvoslására.
Ellenőrizzék és rendszeresen számoltassák be a KEOKH útlevél 
csoportok vezetőit és adják meg a munkájuk eredményes elvégzé
séhez szükséges támogatást.

Dékán István sk. 
államvédelmi vezérőrnagy 
a miniszter I. helyettese.
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Felterjesztem: Belügyminiszter elvtársnak.
Kapjá k: Miniszterhelyettes elvtársak,

Országo s Parancsnokok,
Központi Főosztály és önálló oszt. vezetők, 
Megyei / Budapesti / főoszt. vezetők.

Gépelte: K.B.-né.
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