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U T A S Í T Á S A

a tanácsok nemzetközi kapcsolatai során szol
gálati érdekből történő külföldre utazáshoz 
szükséges útlevelek kiállításáról és a kap
csolódó vízumbeszerzés egységes ügyintézéséről

Budapest, 1988. november hó 1-jén

A tanácsok nemzetközi kapcsolatai során szolgálati érdekből 
történő külföldre utazáshoz szükséges útlevelek kiállításá
nak és a vízumbeszerzés egységes ügyintézésének szabályozá
sára kiadom az alábbi

u t a s í t á s t  :

1. A tanácsok nemzetközi kapcsolatai során szolgálati érdekből 
történő külföldre utazáshoz a  diplomata, valamint a külföld
re utazásról és az útlevélről szóló 1987. évi 25. törvény
erejű rendelet végrehajtására kiadott 3/1987. /XII.23./ BM 
rendelet /a továbbiakban: BM rendelet/ 3.§ /1/ bekezdésének 
d/ pontja alapján kiadásra kerülő szolgálati útlevelekkel 
kapcsolatos ügyintézést - Budapest Főváros Tanácsa kivételé
vel - a BM Titkárság végezze.

2. A BM Titkárság vezetője gondoskodjon:

a./ a Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya utján a diploma
ta útlevél kiadásáról, érvényességének meghosszabbításá
ról és az esetleges vízum beszerzéséről;
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b./ a szolgálati útlevél kiadásáról, érvényességének 
meghosszabbításáról, a szükséges vízum beszerzé
séről.

3. A BM rendelet 3.§ /1/ bekezdésének d/ pontja hatálya 
alá nem tartozó tanácsi dolgozók szolgálati célú uta
zásához magánútlevél is felhasználható. A világ összes 
országára érvényes magánútlevélhez, a vízumbeszerzést
a Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya utján a BM Tit
kárság végezze.

4. A diplomata és a szolgálati útlevél kiadásához, az 
érvényessége meghosszabbításához, a kiutazási engedély 
és az esetleges vízum beszerzéséhez, a magánútlevéllel 
történő szolgálati célú utazás esetén a vízumbeszerzés
hez a tanácsi-közigazgatási belügyminiszter-helyettes 
előzetes írásbeli engedélye szükséges.

5. A diplomata és szolgálati útlevelek nyilvántartását, 
őrzését a BM Titkárság végezze.

6. Az útlevél kérelem, illetőleg a kész útlevél továbbítása 
a BM Országos Futárszolgálat utján történjék.

7. A diplomata és a szolgálati útlevelek ügyintézésével 
kapcsolatban felmerülő költségek a Belügyminisztérium 
költségvetését terhelik.
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8. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a I/14/1980. MT TH elnöki utasítás V. fe
jezete hatályát veszti. Az utasítást az érintett sze
mélyi állománnyal ismertetni kell.

Készült: 25 példányban
Kapják : államtitkár,

miniszterhelyettesek,
BM ORFK III. Csoportfőnökség 
BM Titkárság vezetője 
BRFK Igazgatásrendészet 
BM Titkárság NKO 
Irattár
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/ Dr. Horváth István / 
belügyminiszter


