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Tárgy: A nyugati és déli határövezeti rendszer szabályozása.

A jelenlegi nemzetközi helyzet alakulása, továbbá az ország politikai 
és gazdasági életében végbement változások megkövetelik a határöve
zeti korlátozások módosítását.

A határövezetbe való beutazásra és ott tartózkodásra vonatkozó szabá
lyok ma már indokolatlan korlátozásokat tartalmaznak.

A nyugati és déli határövezetben való tartózkodás és belépés új rend
jére az alábbi

u t a s í t á s t
adom ki:

1. Az ország nyugati és déli határövezete mentén -  általában 15 km-es 
sávban -  differenciált ott tartózkodási és beutazási engedély-rend
szert kell bevezetni. Az engedélyrendszer az alábbiak szerint tago
zódik:

a) Rendőri engedély nélkül tartózkodhatnak a határövezetben az or
szág állami, politikai, gazdasági és kulturális szerveinek vezetői, 
valamint a fontosabb beosztásban lévő személyek,
a fegyveres erők és testületek, továbbá a közlekedési szervek ha
tárövezeti megyékben szolgálatot teljesítő beosztottai és a men
tőszolgálat tagjai.

b) Visszavonásig érvényes beutazási engedélyt kaphatnak a minisz
tériumok és országos hatáskörű szervek, továbbá az országos 
színtű politikai és társadalmi szervek azon felelős beosztásban 
lévő dolgozói, akiknek a munkája indokolttá teszi a határövezet
ben való tartózkodást.

Ezt az engedélyt keli kiadni a fenti szervek határövezeti megyék
ben működő hivatalainak dolgozói részére is.

c) Állandó határövezeti engedélyt azok az állampolgárok kaphat
nak, akik állandó jelleggel laknak a határövezet területén, illetve 
alapos indok alapján ott kívánnak letelepedni.
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d) A határövezettel szomszédos járás területén lakó azon állampol
gárokat, akik földművelés, termék vagy áru értékesítés, állandó 
jellegű munkavégzés, tanulmányok folytatása, vagy közvetlen 
hozzátartozók látogatása céljából rendszeresen utaznak be a határ
övezetbe, vagy egyéb körülményeik (egészségügyi ellátás, közle
kedés, piac, látogatás, stb.) ezt indokolttá teszik, állandó jellegű 
beutazási engedéllyel kell ellátni.

e) 2 évig érvényes és többszöri beutazásra jogosító ideiglenes enge
délyt kaphatnak azok a személyek, akik hivatalos kiküldetés cél
jából rendszeresen utaznak be a határövezet területére.

f) 3 hónapig érvényes és egyszeri -  indokolt esetben többszöri -  
beutazásra jogosító ideiglenes engedélyt kaphatnak azok az ál
lampolgárok, akik magáncélból (látogatás, üdülés, turisztika, 
gyógykezelés, stb.) utaznak a határövezetbe.

g) Egyszeri beutazásra jogosító csoportos engedélyt kaphatnak az 
állami, társadalmi intézmények tagjai, ha csoportosan turisztika, 
kulturális- és sportrendezvény, tanulmányút, tapasztalatcsere, 
stb. céljából utaznak be a határövezet területére.

2. Nem lehet határövezeti engedélyt kiadni -  alapos indokot kivéve 
-  azoknak a személyeknek, akiknek a határövezetében való tartóz
kodása a közrend és a közbiztonság szempontjából nem kívánatos.

3. A határövezetbe való beutazásra és ott tartózkodásra szóló engedélyt 
a  területileg illetékes rendőri szerv adja ki.

A határövezet 500 m-es sávjába való belépéshez a határőrség ille
tékes szerveinek külön engedélye szükséges.

4. A határövezeti ügyintézés során az államigazgatási eljárásról szóló 
1957. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. A határövezetbe való belépési vagy ott tartózkodási kérelem elutasí
tása esetén fellebbezésnek, illetőleg panasznak van helye.

6. Ez az utasítás 1964. július hó 15. napján lép hatályba, hatálybalé
pésével a korábban kiadott -  a határövezeti ügyek intézésére vo
natkozó -  rendelkezések hatályukat vesztik.

A BM II. Főcsoportfőnök július 5-ig gondoskodjon a végrehajtási
utasítás kiadásáról.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügym iniszter

Kapják: Miniszterhelyettesek,
Főcsoportfőnökök,
Országos parancsnokok,
Csoportfőnökök, 
Önálló osztályvezetők,
II. Főcsoportfőnökség beosztott osztályvezetői,
BM rendőriskolák parancsnokai,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, II/I I - 3. osztályvezetőik, 
járási, városi, kerületi rendőrkapitányok,
Hőr. kerületparancsnokok.

Készült: 350 példányban.
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