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UTASÍTÁSA
Budapest, 1966 . évi február hó 7-én.

Tárgy: Magyar és jugoszláv állampolgárok vízum nélküli utazása 
a két ország között.

A M agyar Népköztársaság Kormánya és a  Jugoszláv Szocialista Szövet
ségi Köztársaság Kormánya között lé trejö tt -  a  magyar és jugoszláv 
állampolgárok vízum nélküli utazásáról szóló -  egyezmény végrehajtá
sával kapcsolatban az érin tett szervek vezetőit az alábbiakra

1. A Jugoszláv Szocialista Szövetségi K öztársaságba (a továbbiakban: 
JSZSZK) történő utazási kérelmekkel kapcsolatos ügyintézést 
továbbra is a  BM III/3 . Osztálya, illetve a megyei rendőrfőkapi
tányságok útlevél-csoportjai végezzék.

2. A JSZSZK-ba egyéni magánútlevél (kék színű) m ellett a személyi 
igazolvánnyal együtt érvényes Útlevéllapo t (betétlap) rendszeresí
tek, amely -  a JSZSZK területére való kiutazáshoz -  magánláto
gatás, illetve turisztika céljából adható ki.

3. Útlevéllapo t  csak érvényes személyi igazolvánnyal rendelkező 
magyar állampolgár kaphat, am elyet minden személyi igazolvány
nyal rendelkező kérelmező részére külön-külön kell kiállítani. 
A 16. életéven aluliakra jelen utasítás 10. pontjában foglaltak az 
irányadók.

4. Az útlevélkérő lapot az IBUSZ illetékes budapesti, megyei irodá
hoz kell benyújtani. A kérelmezőnek -  minden egyes esetben -  
a  nyugati országokba szóló kérelmi lapot kell kitölteni, továbbá 
látogatás esetén 100 Ft., turisztika céljából 500 Ft kiadmányi ille
téket a kérelem benyújtásakor kell leróni.

Kiskorúak kiutazásának engedélyezése csak abban az esetben ille
tékköteles, ha egyedül -  szülő, gyám, gondnok nélkül -  utazik. 
Az illeték visszafizetését az 1963. évi 0024. számú miniszterhelyet
tesi utasítás I. fejezet 7. pontjában előírtak szerint kell eszközölni.

5. A kérelemhez csatolni kell: munkaadói vagy iskolai javaslatot. Kis
korúaknál szülői beleegyezés, hadköteleseknél a HM járási (kerü
leti) Kiegészítő Parancsnokság engedélye is szükséges.

u t a s í t o m :

Az útiokmány kiadásáról általában
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6. Az útlevéllap kiállításától számított 1 évig érvényes, amely a kiál
lítással egyidejűleg egyszeri utazásra jogosít. Az érvényességet 
a betétlapra -  a kiállításkor -  a  megfelelő rovatba be kell je
gyezni.
Kiutazási engedély, a kérelmező évi szabadságától függően, évente 
két-három esetben adható ki.

7. Az engedélyezett külföldi tartózkodás időtartam a a kiutazás nap
jától számított 30 nap.
A tartózkodási engedélyt az MNK Bel grádi Nagykövetsége meg
hosszabbíthatja, ez azonban nem haladhatja meg az útiokmány 
érvényességi idejét.

8. A felhasznált útlevéllapot visszautazáskor a H atárőrség FEP-jein 
vonják be és havonta küldjék meg a kiállító hatóságoknak.

9. A kérelmezőket a BM II/I -  5. Osztályon (Bűnügyi Nyilvántartó) 
és a BM III/2 . Osztályon ellenőrizni kell.

10. Kiskorúak, tényleges katonai szolgálatot teljesítők esetében -  az 
ügyintézést illetően -  az 1963 . évi 0024. számú m iniszterhelyet
tesi utasítás I. fejezet 2. a), b) és c) pontjaiban előírtak szerint kell 
eljárni. 

11. Nem kaphat útiokmányt, aki:
a) az 1963. évi 0025. számú m iniszterhelyettesi utasítás IV. fejeze

tében foglalt kizáró rendelkezések alá esik;
b) iskolai tanulmányok megkezdése, folytatása vagy m unkaválla

lás céljából, illetve hivatalos kiküldetésre utazik;
c) vám vagy deviza szabálysértést, illetve bűntettet követett el;
d) valótlan adatok közlésével félrevezető céllal akar útiokmányhoz 

jutni;
e) a kérelem előterjesztését megelőző két éven belül az engedélye

zett időn túl tartózkodott külföldön, s végül;
f) akinek közvetlen hozzátartozója (szülő, gyermek, házastárs, 

testvér) az 1963. évi 4. sz. tvr. megjelenése óta jogellenesen 
tartózkodik külföldön.

12. Az első fokon elutasított kérelmekre benyújtott fellebbezésekben 
továbbra is a BM III/3 . Osztálya dönt.

13. Az útlevéllap átadásával (kiküldésével) egyidejűleg személyenként 
egy db (egy lapos) statisztikai lapot kell átadni (megküldeni) a ké
relmezőnek azzal, hogy azt kilépéskor kitöltve a határőrizeti szer
veknek adja le.

14. A már kiadott, de fel nem használt jugoszláviai utazásra érvényes 
magánútlevéllel, annak érvényességi idején belül lehet kiutazni, 
magánútlevelet 1966. február 15-től kiadni nem szükséges.

A kiutazási kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés

15. A kérelmek iktatása, kartonozása, irattározása a  Szovjetunió és 
Románia viszonylatában a hasonló iratok kezelésére vonatkozó elő
írás szerint történjék.

16. A kérelmek megfelelő elbírálásához szükséges a  nyugati útlevél 
nyilvántartóban való priorálás, az előzmények szerelése, azokból 
a rendelkezésre álló anyagok, adatok figyelembe vétele, felhasz
nálása.
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17. Döntés után az előzményeket eredeti helyükre vissza kell helyezni: 
A z új kérelm eket -  az IBUSZ iktatószám szerint 1-től növekvő 
sorrendben -  a szocialista országokkal kapcsolatos iratok ira ttá 
rába kell helyezni.

18. Az útiokmány rovatait írógéppel (vegyszalaggal) kell kitölteni.
Az útlevéllap 4. oldalán lévő utazás célját jelölő szöveget, a kére
lemnek megfelelően kell alá, illetve áthúzni.

19. A H atárőrség FEP-jei által megküldött, felhasznált útlevéllapokat 
a  visszaérkezés tényének ellenőrzése végett az IBUSZ iktatójegyzé
ken át kell vezetni a ki- és belépés idejét. Ezután a betétlapokat se
lejtezni kell.

20. Elveszett, ellopott, megrongált útiokmány esetén az eljárás az 
1963. évi 0024. számú m iniszterhelyettesi utasítás II. fejezet 5. a) 
és b) pontjai szerint történjék.

21. Kizáró okok fennforgása esetén vagy ha azt egyéb szempontok in
dokolják, a kiállító hatóság az útlevéllapot az érvényességi időn 
belül is köteles bevonni. A bevonást az IBUSZ iktatójegyzékén fel 
kell tüntetni és az útlevéllapot a  kérelmező anyagába kell irattá- 
rozni.

22. A kérelm et haláleset és súlyos betegség esetén soron kívül, egyéb
ként a benyújtástól számított 21 nap alatt kell elintézni.

23. A Bolgár Népköztársaságba a JSZSZK-on keresztül is lehet utazni 
útlevéllappal, vízum nélkül, ezért az 1964. évi 0033. számú minisz
terhelyettesi utasítás 3. pont 1) szakasz első mondatát az alábbiak 
szerint módosítom, illetve egészítem ki.
"Az utazás a  Román Szocialista Köztársaságon és a Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaságon keresztül tö rténhet” .

24. Bulgáriába, a JSZSZK területén keresztül történő utazáshoz a je
lenleg használatba lévő, Bulgáriába szóló útlevéllapot kell k iállí
tani. Ilyen esetben az útlevéllapon a  " Románia” megjelölést át kell 
húzni és „Jugoszlávia” megjelölést kell fölé írni. A „Rom ánia” 
megjelölést az esetben nem kell áthúzni, ha a kérelmező mindkét 
országot érinteni kívánja, oda, illetve visszautazása során.
A kérelm eket ez esetben is szigorúbban kell elbírálni, ezért a ké
relmezőket a BM II/I -  5. Osztályon (Bűnügyi Nyilvántartó) ellen
őrizni kell. A kérelmeket a benyújtástól számított 21 nap a latt kell 
elintézni.

A jugoszláv állampolgárok beutazására és tartózkodására 
vonatkozó szabályok

25. Azok a jugoszláv állampolgárok, akik diplomata, szolgálati, vala
mint magánútlevéllel (,,PASOS”) rendelkeznek -  beutazás, vagy 
átutazás céljából -  vízum nélkül léphetnek az MNK területére.

26. Azok a  jugoszláv állampolgárok, akik m agánútlevéllel (,,PASOS”) 
rendelkeznek, -  az egyezmény értelmében -  a határ átlépésétől 
számított 30 napig külön engedély és bejelentési kötelezettség nél
kül tartózkodhatnak az MNK területén.

27. Azon jugoszláv állampolgároknak, akik nem Jugoszláviában élnek, 
útiokmányuk azonos a Jugoszláviában élőkével, melyben szerepel 
a tartózkodás helye szerinti ország. Az egyezmény ezekre a jugosz
láv állam polgárokra is kiterjed.
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Kapják:

K észült:

28. A 16 éven aluli gyermek be- vagy átutazás esetén önálló útiok-
 mánnyal rendelkezik vagy a törvényes képviselő útiokmányában

szerepel.
29. A tartózkodási engedélyt minden esetben a KEOKH hosszabbítja 

meg, (Budapesten a KEOKH központ, vidéken a megyei KEOKH 
előadó). A hosszabbítás legfeljebb 90 n ap ig  terjedhet. Ilyen eset
ben két lapos tartózkodási engedélyen kell a hosszabbítást kiadni 
és a jugoszláv állam polgárt kötelezni kell a bejelentkezésre.
Ha további hosszabbítás válik szükségessé, a  jugoszláv állam polgárt 
a  JSZSZK Budapesti Nagykövetségéhez kell irányítani és annak 
írásbeli hozzájárulása alapján kell részére a további hosszabbítást 
engedélyezni. A hosszabbítás, -  amely díj- és illetékmentes -  
nem terjedhet túl az útiokmány érvényességi idején.

30. Ha a jugoszláv állampolgár az ország területén való tartózkodása 
közben útiokmányát elveszti, azt a  lakóhely szerint illetékes rend
őri szervnél bejelenti. A rendőri szerv a bejelentésről igazolást ad.
Ilyenkor a JSZSZK Budapesti Nagykövetsége pót útiokmányt állít 
ki, amelybe a KEOKH kiutazási engedélyt ad.

31. Az egyezmény nem érinti a jugoszláv állampolgárok letelepedésére   
vonatkozó szabályokat. A letelepedési kérelmet továbbra is az  
MNK Belgrádi Nagykövetségén kell benyújtani és csak engedélye
zés után lehet áttelepülni. A KEOKH engedélye nélkül az ideigle
nesen itt tartózkodó jugoszláv állampolgárok munkát nem vállal
hatnak.

32. A határőrség országos parancsnoka gondoskodjék arról, hogy a nem 
Jugoszláviában élő jugoszláv állampolgárok be- és kilépését a ha
tárőrség FEP-in jegyzékeljék és a BM KEOKH-nak jelentsék.

33. Minden olyan esetet, amikor jugoszláv állampolgár m egsérti az 
MNK törvényeit, a tartózkodási engedély előírásait, vagy engedély 
nélkül tartózkodik az országban, a KEOKH-nak jelenteni kell. Je 
lenteni kell továbbá, ha a  nem Jugoszláviában élő jugoszláv állam
polgár kér hosszabbítást.

34. A határőrség országos parancsnoka, valamint a BM III/3 . és 
III/II -  7. osztályok vezetői az utasítás végrehajtásával kapcsola
tos intézkedéseket tegyék meg.  
Jelen utasítás 23. 24. pontjaiban foglalt feladatok végrehajtására
a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok vezetői a járási, vá
rosi (kerületi) rendőrfőkapitányságokat az őket érintő kérdésekben 
igazítsák el.

35. Jelen utasítás rendelkezéseit 1966. február 15-én 00 h-tól kell a l
kalmazni. 

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügyminiszter

Miniszterhelyettesek,
Főcsoportfőnökök,
Országos parancsnokok,
BM II. és III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei,
BM III. Fcsfség önálló és beosztott osztályvezetői,
BM II/II- 3. Osztály vezetője,
BM Hőr. Feld. és FEP osztályvezetők,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok és helyetteseik,
Megyei KEOKH és Útlevél-csoport vezetők,
MNVKF 2. csoportfőnök. 
200 példányban.
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