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Budapest, 1965. évi június hó 8-án.
Tárgy: Az 1965. évi idegenforgalmi kulturális rendezvények idejére
beutazási könnyítések.
Az idegenforgalmi kulturális rendezvények alkalmából, a korábbigya
korlatnak megfelelően, ez évben is biztosítani kell a külföldi állampol
gárok könnyített beutazását. Ennek sikeres lebonyolítása érdekében
m e g p a ra n c s o lo m :
1. 1965. június 12— 13-án a Siklósi Várjátékok megtekintésére érkező
jugoszláv állampolgárok részére a beutazási engedélyeket Magyar
boly vasúti és Beremend közúti határátkelő helyeken a helyszínen
kell kiadni.
A beutazási engedély Pécs és Siklós területén 48 órás tartózkodásra
jogosít.
A beutazási engedélyt az e célra rendszeresített " Meghívó”
felhasz
nálásával kell kiadni, mely alkalmas a visszautazások ellenőrzésére
is. A " Meghívó"-val való beutazás a személyazonosságot igazoló
okmány felmutatásával történhet.
2. 1965. július 22. és augusztus 22. között a Szegedi Szabadtéri Játé
kok megtekintésére érkező jugoszláv állampolgárok részére a beuta
zási engedélyeket Szeged közúti és vasúti határátkelő helyeken kell
kiadni.
A beutazási engedély Szeged város területén 48 órás tartózkodásra
jogosít.
A beutazási engedély kiadása és felhasználása az 1. pontban foglaltak
szerint történik.
3. 1965. június 25. és július 19. között a Soproni Ünnepi Hetek idejére
érkező külföldi állampolgárok részére a beutazási engedélyeket a
soproni közúti és vasúti határátkelő helyeken a helyszínen kell
kiadni.
A Sopron város területén 24 órás tartózkodásra jogosító beutazási
engedélyeket az ünnepi játékok meghívójának felhasználásával, érvé
nyes útiokmány egyidejű bemutatása mellett kell kiadni. Ha a be
utazó 18 óra után érkezik, úgy másnap 24 óráig, ha szombaton 14
óra után érkezik, vasárnap 24 óráig tartózkodhat Sopronban.
4. Az ausztriai Mörbischben 1965. július 1-től augusztus 31-ig rendezik
meg a Fertő-tavi vízijátékokat.
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A jelentkezők — Győr-Sopron megyéből 1500 fő, Vas megyéből
1500 fő — az IBUSZ szervezésében kollektív útiokmánnyal egynapi
időtartamra, a vízijátékok megtekintésére kiutazhatnak.
A kollektív útlevelek kiadását az érintett megyei főkapitányok
(helyetteseik) — az érvényben lévő utasítások alapján — engedé
lyezzék.
5. A külföldi állampolgárok azokon a határátkelő helyeken léphetnek
ki, ahol beléptek.
Az illetékes megyei főkapitányok (helyetteseik) a tartózkodási en
gedély érvényességét 24 órával meghosszabbíthatják, ha a külföldi
állampolgár az előírt pénzügyi kötelezettségeknek eleget tett.
A meghosszabbítást a külföldi állampolgár beutazási lapján kell
feltüntetni és arról a beléptető FEP-et értesíteni kell.
Meg kell akadályozni, hogy az utazási lappal érkező külföldiek
a részükre meghatározott területet elhagyják. E célból a kijelölt
város területén és a kivezető útvonalakon meg kell szigorítani az
ellenőrzést.
6. A BM szervei az idegenforgalmi szervekkel és a Vámőrséggel
együttműködve gondoskodjanak arról, hogy a beutazó külföldiek
a be- és kiutazásokra, az itt-tartózkodásra vonatkozó rendelkezé
sekre, illetve ezzel kapcsolatos kötelezettségeikre megfelelő tájé
koztatásban részesüljenek.
7. A beutazások ideje alatt fokozni kell az állambiztonsági szempont
ból különösen veszélyes elemek, valamint a rendőri szervek által
a veszélyes bűnözők kategóriájába sorolt és egyéb feldolgozás alatt
álló személyek ellenőrzését.
A BM szervei akadályozzák meg, hogy az ellenséges hírszerző és
egyéb szervek, áru-, valuta- és embercsempészek a tömeges beuta
zás adta lehetőségeket saját céljaikra, ellenséges propagandára,
a közrend és a közbiztonság megzavarására kihasználják.
8. A BM Hőr. illetékes szervei a feladatok végrehajtásában nyújtsanak
segítséget a III/II. Csoportfőnökségnek és az érintett megyei
rendőrfőkapitányságoknak.
9. A megyei főkapitányságok vezetői lépjenek érintkezésbe a megyei
párt-, állami- és idegenforgalmi szervekkel. Kérjék segítségüket a
rendőri feladatok sikeres végrehajtásához.
10. A BM I. és III. Főcsoportfőnökségek biztosítsák a technikai és
anyagi feltételeket.
Jelen parancs végrehajtás után hatályát veszti.
BENKEI ANDRÁS s.,k.
b elügym iniszter

K apják: M iniszterhelyettesek,
Főcsoportfőnökök,
Országos parancsnokok,
BM II/I- III. csoportfőnök,
BM III/I - V. csoportfőnök,
BM III/1., 2., 3., 6. osztályvezetők,
BM megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, politikai helyetteseik,
H őr felderítő osztályvezető,
5., 6. és 11. Hőr. kerület parancsnokok.
Készült: 120 példányban.
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