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B ELÜ G Y M IN ISZTÉR IU M

Szám: 10-21/6/1988.

TITKOS
(selejtezésig!)

A MAGYAR NÉPKÖ Z T Á R S A S Á G  
BELÜGYMINISZTERÉNEK

 
6 /1988 s z á m ú

U T A S Í T Á S A
A  Belügyminisztérium hivatásos, kinevezett é s szerz ő déses polgári állo-

mánya külföldre utazásának feltételeiről valamint a külföldi személlyel va
ló kapcsolattartás rendjéről.

Budapest, 1988. évi március 3 -án.

A  külföldre utazásról és az útlevélről szóló 1987. évi 25. számú törvénye
rejű rendelet /a  továbbiakban: Tvr./ 20 .§ /3 / bekezdésében kapott felhatal
mazás alapján a Belügyminisztérium hivatásos, kinevezett és szerződéses 
polgári állománya /a  továbbiakban: személyi állomány/ külföldre utazásá
nak feltételeiről, valamint a külföldi személlyel való kapcsolattartás rend- 
jé r ő l  - a p o lg á r i  á llo m á n y ra  v o n a tk o z ó a n  a K ö z a lk a lm a zo ttak  
Szakszervezetével egyetértésben - kiadom  az alábbi

u t a s í t á s t :

A személyi állomány magáncélú külföldre utazásának engedélyezése

1. A  Belügyminisztérium személyi állományát megilletik a Tvr.-ben bizto
sított jogok, és érvényesítésük során ezen utasításom szerint kell eljár
ni.

2. A  személyi állomány tagja részére magáncélból tö rténő  - nem  szocia
lista és E urópán kívüli szocialista országba külföldre utazást kérelm é
re a kinevezési hatáskörükbe tartozók esetén az alábbi vezetők 
engedélyezik:

a/ a belügyminiszter,
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b/ a belügyminisztériumi államtitkár,

cl a miniszterhelyettesek,

dl a főcsoportfőnök-helyettesek,

e/ a BM országos /kormányőrség/ parancsnokok és helyetteseik, 

f/ a BM  Titkárság vezetője, 

g/ a csoportfőnökök,

h/  a budapesti rendőr-főkapitányság vezetője és helyettesei illetve a 
megyei rendőr-főkapitányságok vezetői,

i/ a R endőrtiszti Főiskola parancsnoka,

j/ az önálló osztályvezetők,

k/ a BM  Központi Gazdasági Igazgatóság igazgatója,

l/  a BM Ü dültetési és Gyermekneveltetési Igazgatóság igazgatója, 

ml az Ú jpesti Dózsa SC elnöke,

n/  a VCSÉK BM Forradalm i R endőri Ezred parancsnoka,

o/ az M SZM P BM és H atárőrségi Bizottsága első titkárai az irányítá
suk alá tartozók esetében.

3. A  hivatásos állomány tagja részére magáncélból európai szocialista o r
szágba történő  utazást a 2. pontban m eghatározottakon kívül a követ
kező vezetők is engedélyezhetik:

a/  a  beosztott központi osztályvezetők, megyei rendőrfőkapitány-he
lyettesek és a megyei rendőr-főkapitányságok osztályvezetői,

b/ a  határőrkerület-parancsnokok, budapesti határőrezred  parancsno
ka és a budapesti légi- és folyami forgalomellenőrző pont parancs
noka,

cl a  rendőrkapitányság-vezetők, 

dl az iskolaparancsnokok,

e/ a b-d alpontban felsoroltakkal azonos hatáskörű vezetők.
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4. Az útlevelet a lakhely szerinti rendőrkapitányság állítja k i. A  BM  Tit
kárság külön rendelkezésben m eghatározottak szerint állíthat ki ma- 
gánútlevelet. A  személyi állomány-t agjának határátlépési engedély  
nem  adható. Külföldre történő utazáshoz az útlevélen kívül a  személyi  Mód 10/89. BM ut. 
állomány tagja más, a szolgálati viszonyhoz kapcsolódó igazolványt 
nem  vihet magával.

5. H a  az utazás kapitalista országba, illetve nem európai szocialista o r
szágba történik, akkor a tervezett utazás megkezdése előtt legalább 30 
nappal "Külföldre távozási kérelem" elnevezésű űrlap 2 példányban 
történő kitöltésével kell engedélyt kérni a külföldre utazásra.

6. A  hivatásos állomány tagja kapitalista és nem európai szocialista or
szágba utazási iroda útján vagy közvetlenül a Belügyminisztérium és 
szervei által szervezett csoportos kiutazásra kaphat engedélyt. Egyéni 
magáncélú utazás engedélyezését csak a 37. pont alapján korlátozás 
alá nem  eső munkaköröket betöltő  hivatásos és polgári állományúak 
kérhetik.

7. A  BM hivatásos állományának tagjai egyenruhában nem  utazhatnak 
külföldre. Indokolt esetben az egyenruhaviselését külföldi utazásuk so
rán a belügyminiszter, a belügyminisztériumi államtitkár és a belügy
miniszter-helyettesek engedélyezhetik.

8. Amennyiben a hivatásos állomány tagja európai szocialista országba kí
ván utazni és a kinntartózkodás időtartam a a három  napot nem  halad
ja  meg, szóban; ha a három  napot meghaladja, szolgálati jegyen 
benyújtott kérelm ére az utazást a 2 illetve 3 pontban m eghatározott 
vezető engedélyezi. A  kinevezett és szerződéses polgári állomány tag
jának európai szocialista országba utazása esetén nem kell engedélyt 
kérnie hanem  kiutazási szándékát közvetlen elöljárójának 72 órával az 
utazás megkezdése előtt jelentse.

9. A  kapitalista és a nem európai szocialista országba irányuló utazási ké
relm eket - a belügyminiszter a belügyminisztériumi államtitkár, a mi
niszterhelyettesek kinevezési hatáskörébe tartozók valamint az 
M SZM P BM PB és az M SZM P H őr. PB első titkárok irányítása alá 
tartozók kérelmei kivételével - a 2. pontban m eghatározott vezetőhöz
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történő felterjesztés előtt a közvetlen elöljáró /általában osztályvezető/ 
küldje meg véleményezésre a BM Belbiztonsági Osztálynak, a BM H a
tárőrség Országos parancsnoka a BM III/IV-7 osztálynak.

10. Az engedélyezésre jogosult vezető a külföldre utazási kérelm ét elu ta
síthatja annak:

a/  aki a kérelme benyújtását megelőző egy éven belül bűncselekmény 
m iatt fogda vagy ennél súlyosabb fegyelmi fenyítésben részesült, 
polgári alkalmazottak esetén, aki egy éven belül súlyos fegyelmi 
büntetés hatálya alatt áll,

b/ aki ellen olyan eljárás folyik, amelyért fogda fenyítés vagy súlyosabb 
felelősségre vonás kiszabása várható,

c/ akinek a családi vagy a magánélete, az anyagi körülményei rendezet
lenek.

11. Az engedélyezésre jogosult vezető a külföldre utazási kérelm ét elu ta
síthatja továbbá annak is akinek az utazását az adott esetben és idő
ben szolgálati érdek nem teszi lehetővé.

12. A személyi állomány azon tagja, aki ellen büntető  vagy fegyelmi eljá
rást tettek folyamatba, annak jogerős befejezéséig az utazásból kizár
ható. E rről a 2. és 3. pontban felsorolt vezetőnek az eljárást elrendelő 
iraton kell rendelkezni. Az eljárás befejezése után dönteni kell az ú t
levél visszaadásáról vagy a Tvr 16 §-ban m eghatározottak szerinti be
vonásáról.

13. A külföldre utazás engedélyezéséről vagy elutasításáról a kérelmezőt 
a kérelem  benyújtásától számított 15 napon belül értesíteni kell. Indo
kolt esetben a kérelm ező soron kívüli elbírálást kérhet. A  kérelem elu
tasítását írásban indokolni kell.

14. A  javaslattevő parancsnok gondoskodjon a nem szocialista országba 
kiutazó eligazításáról és hazaérkezés utáni beszám oltatásáról. A  biz
tonságot érintő tapasztalatokról készíttessen jelentést és azt - az infor
mációk értékelése céljából - küldje meg a BM Belbiztonsági 
Osztálynak.
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15. A személyi állomány tagja az engedélyezett utazáshoz a vízumot a ví
zumbeszerzésre jogosított utazási irodák útján vagy közeli hozzátarto
zója lévén szerezheti be.

16. A  személyi állomány volt tagja külföldre általában külön engedély nél
kül utazhat. A  szolgálati viszonyt megszüntető parancsnok rendelkez
het arról, hogy annak, aki olyan államtitok birtokában van, amelynek 
védelméhez jelentős érdek fűződik legfeljebb két évig engedélyt kell 
kérnie a kapitalista és a nem európai szocialista országba tö rténő  kiu
tazáshoz. A z utazás akadályozásához szükséges intézkedést a 2. pont
ban megjelölt vezető köteles megtenni. Ezt a döntést a személyi 
állomány volt tagjával a szolgálati viszony m egszüntetésekor közölni 
kell, és a közlés tényét személyi anyagában rögzíteni kell.

17. A  személyi állomány tagja, illetve volt tagja külföldre utazási kérelme 
elutasítása esetén az értesítésitől számított 15 napon belül szolgálati 
úton a döntés a felülvizsgálatát kérheti, az engedélyezésre jogosult ve
zető elöljárójától.

Külföldi személyekkel történő m agáncélú érintkezés, a magáncélú 
k apcso lattartás rendje

18. A  személyi állomány tagja a külföldiekkel szemben fokozottan tartsa 
be az éberség és a titoktartás szabályait, m agatartásáért politikailag, 
fegyelmileg és büntetőjogilag felelős.

19. A  személyi állomány tagja nem szocialista ország állampolgárával, il
letve ilyen országokban letelepedett személlyel /a  továbbiakban: nem 
szocialista külföldi/ a 2. pontban megjelölt vezető engedélyével tarthat 
fent kapcsolatot. A  szolgálati jegyen benyújtott kapcsolattartási kérel
met engedélyezés előtt a közvetlen parancsnok küldje meg a BM Bel
biztonsági Osztálynak, illetve a H atárőrség vonatkozásában a BM 
III/IV-7. Osztálynak.
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20. H a a személyi állomány tagja a 19. pont szerint engedélyezetten kívül 
nem szocialista külföldivel találkozik, ezt köteles előzetesen, illetve ha 
erre nincs mód, akkor a találkozást követő legrövidebb időn belül köz
vetlen elöljárójának írásban jelenteni. Az elöljáró a jelentést a BM Bel
biztonsági Osztálynak küldje meg.

21. A  személyi állom ány tagja nem  szocialista külföldi részére ingatlanát a
2. pontban megjelölt vezetők engedélyével, idegenforgalmi szerveze
ten keresztül adhatja bérbe. E  pont alkalmazásában ingatlan a szemé
lyi állomány tagja tulajdonában bérleti vagy más jogviszony alapján 
használatában lévő kereskedelm i szálláshely céljára alkalmas épít
mény. Ilyen engedély szolgálati lakásra, illetve az ingatlannak a külföl
divel tö rténő  egyidejű használatára nem  adható.

22. Nem szocialista külföldit magáncélból belügyi egészségügyi, kulturális 
és sportlétesítményekbe, valamint üdülőkbe csak az objektum  parancs
nok engedélyével lehet bevinni.

23. H a a személyi állomány tagja vagy a közös háztartásban élő hozzátar
tozója nem  szocialista külfölditől olyan értékű ajándékot kap, melynek 
elfogadásához devizahatósági engedély szükséges, vagy amelyre vám
fizetési kötelezettséget állapítanak meg, erről a 2. pontban m eghatáro
zott vezetőnek szolgálati úton írásban kell jelentést tenni. Ugyanígy kell 
eljárni, ha részére vagy a közös háztartásban élő hozzátartozója részé
re nem  szocialista külföldi, utazási ’BC’ számlára pénzt helyez el.

24. A  személyi állomány tagja belföldön és külföldön a szolgálati feladat ki
vételével:

a/ nem  szocialista állam követségeit, konzulátusait, azok által fenntar
tott gazdasági, kulturális és sport intézményeket, olvasótermeket 
nem  látogathatja,

b/ nem  szocialista országok diplomatáinak, követségi alkalmazottai
nak, illetve állampolgárainak gépkocsijába - kivéve a 19. pont sze
rint engedélyezett kapcsolatot - nem  szállhat be, velük kapcsolatot 
nem  kezdeményezhet és nem  tarthat fenn. A  személyi állomány 
tagja nem  szocialista országok diplomatáit, követségi alkalmazot
tait kivéve ha azok magyar állampolgárok - a saját vagy hivatali gép
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járm űvel nem  szállíthatja. H a elkerülhetetlen a kapcsolatba kerü
lés, azt belföldön az eseményt követő munkanapon, külföldi ese
ménynél hazaérkezése után azonnal elöljárójának írásban jelentse.

A diplom ata és szolgálati útlevelek k iadása és kezelése

25. Szolgálati érdekből történő külföldre utazás céljából a belügyminisz
ter diplom ata útlevél, a belügyminisztériumi államtitkár, az illetékes 
m iniszterhelyettes a Külügyminisztérium által kiállított külügyi szolgá
latra szóló szolgálati útlevél /a  továbbiakban együtt: diplom ata útlevél/ 
kiadását engedélyezheti, az ilyen útlevélre nem jogosultak részére is.

26. A  diplom ata útlevél kiadásáról, érvényességének meghosszabbításáról, 
a Külügyminisztérium útján a BM Titkárság vezetője gondoskodik. 
Ezen útlevelet a BM Titkárság nyilvántartja és őrzi.

27. Aki diplom ata útlevéllel rendelkezik, köteles azt az utazás befejezését 
követő 48 órán belül a BM Titkárságra leadni.

28. A  személyi állomány szolgálati célú külföldre utazását a kinevezési ha
táskörükbe tartozók esetében:

a/ a belügyminiszter,

b/ a belügyminisztériumi államtitkár,

c/ a miniszterhelyettesek,

d/  a főcsoportfőnök-helyettesek,

e/ a BM H atárőrség országos parancsnoka,

f/ a BM Titkárság vezetője, 

g/ a csoportfőnökök,

h/  a budapesti, megyei rendőr-főkapitányságok vezetői, 

i/ a BM Kormányőrség parancsnoka, 

j/ a BM Tűzoltóság országos parancsnoka, 

k/  az önálló osztályvezetők,
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1/ az Ú jpesti Dózsa SC elnöke,

m/ az M SZM P BM és H atárőrségi Bizottságainak I. titkárai, az irányí
tásuk alá tartozók esetében rendelhetik el.

29. A  szolgálati útlevélkérő lapot a kiutazást elrendelő vezetőhöz történő 
felterjesztés előtt a kiutazásra javaslatot tevő vezető írja alá. A  szolgá
lati útlevélkérő lapot az engedélyezés utána szolgálati útlevél kiállítá
sa céljából a BM Titkárságnak kell megküldeni. A  BM Titkárság a 
kiállított szolgálati útlevelet a javaslatot tevő vezetőnek küldi meg. A  
szolgálati célú utazáshoz magánútlevél is felhasználható. A  BM Titkár
ság a szolgálati útlevelekről nyilvántartást vezet.

30. A  javaslatot tevő vezető

a/  a szolgálati útlevelet a külföldre utazás előtt úgy adja ki, hogy a to
vábbi ügyintézésre /vízum, valuta beszerzésre stb./ elegendő idő áll
jon  rendelkezésre,

b/ intézkedjen az útlevélnek az utazás befejezését követő 48 órán be
lül tö rténő  bevonásáról, őrzéséről és nyilvántartásáról,

c/ a személyi állomány áthelyezett vagy leszerelt tagjának szolgálati út
levelét 72 órán belül küldje meg a BM Titkárságnak.

31. H a a személyi állomány tagját más állami, társadalm i vagy gazdálkodó 
szerv saját érdekkörében kívánja utaztatni /sport, kulturális vagy egyéb 
célból/ a kérelm et a rendkívüli szabadság illetve a szolgálatmentesség 
engedélyezésére jogosult vezető bírálja el. Az ilyen utazáshoz általá
ban magánútlevelet kell használni.

Külföldi vendégek hivatalos meghívása, fogadása

32. A  belügyi szervek vezetői a belügyminiszter, a belügyminisztériumi ál
lam titkár vagy az illetékes miniszterhelyettes engedélyével hívhatnak 
meg hivatalos látogatásra külföldi személyeket, küldöttségeket. Ez 
nem vonatkozik a nemzetközi szerződéseken alapuló vegyes bizottsá
gok és a szomszédos szocialista országok belügyi szerveivel folytatott 
határm enti együttműködésre és határtalálkozóra, valamint a nemzet
közi szervezeti tagságból eredő kötelezettségeinkre.
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33. A hivatalos belügyi meghívás nélkül hazánkba érkező átutazó, illetve 
hazánkban tartózkodó külföldi személy fogadása a 2/1985. BM számú 
utasítás szerint történik.

34. A  baráti országok Budapesten m űködő belügyi képviselőivel, illetve 
összekötőivel - állandó kapcsolattartásra kijelölt osztály képviselőjé
nek kivételével - csak a BM Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Osz
tálya útján lehet személyes kapcsolatba lépni, ha a Budapesten 
m űködő képviselő, illetve összekötő a BM illetékes szervével, munka
társával hivatalos megbeszélést kíván folytatni.

35. A 32-34. pontokban foglalt rendelkezések nem  érintik a Szovjetunió 
állambiztonsági Bizottságának és Belügyminisztériumának a Magyar 
N épköztársaság Belügyminisztériuma mellett m űködő képviselete il
letve a Szovjetunió M agyarországon ideiglenesen állomásozó Déli 
H adseregcsoportja munkatársaival való hivatalos és m agán érintke
zést.

36. Nem szocialista ország külképviselete által rendezett fogadáson vagy 
más rendezvényen részt venni csak a belügyminiszter, a belügyminisz
tériumi állam titkár vagy az illetékes miniszterhelyettes engedélyével le
het. A  külképviselet által küldött meghívásról tájékoztatni kell a BM 
Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Osztályát, amely a meghívás elfo
gadásával kapcsolatban jelentést készít az e pontban meg jelölt veze
tőknek.

Z áró  rendelkezések

37. Az államtitkár és a miniszterhelyettesek adjanak ki intézkedést azok
ra a munkakörökre, amelyeket betö ltő  személyek magáncélú egyéni 
utazása korlátozás alá esik, az útlevelek leadásának és őrzésének rend
jére, valamint a vízumbeszerzéssel összefüggésben a titokvédelmi sza
bályok érvényesítésére.
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38. A  BM H atárőrség országos parancsnoka az utasítás végrehajtására a 
határőrség sorozott állományára vonatkozóan - a H M  szabályozásával 
összhangban - a BM III/IV. csoportfőnökkel egyetértésben adjon ki in- 
tézkedést.

39. A  BM Tűzoltóság országos parancsnoka ezen utasításban foglaltak fi
gyelembe vételével szabályozza az állami tűzoltóság területi szervei 
személyi állománya külföldre utazásának feltételeit, valamint a külföl
di személlyel való kapcsolattartás rendjét.

40. Jelen utasításom  nem vonatkozik a közigazgatási miniszterhelyettes 
közvetlen alárendeltségébe tartozó állomány magánutazásaira.

41. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, egyidejűleg a 18/1976. 
BM számú utasítás hatályát veszti. Az utasítást, valamint a magáncé
lú egyéni utazás korlátozása alá eső m unkaköröket a személyi állo
mánnyal ismertetni kell.

Dr. H orváth István sk., 
belügyminiszter
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Készült: 800 példányban 
K ap ják : államtitkár 
miniszterhelyettesek 
főcsoportfőnök-helyettesek 
országos parancsnokok 
csoportfőnökök, helyetteseik 
önálló és beosztott osztályvezetők 
BM iskolák parancsnokai 
határőrkerület- és ezredparancsnokok 
rendőrfőkapitányok, helyetteseik 
rendőrkapitányságok
személyzetiosztályok vezetői, (referensek).
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