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Budapest, 1963. évi december hó 20-án.

A Belügyminiszter Elvtárs  00 2 9 /1 9 6 3 .  sz. parancsának végrehajtására  
a megyei, budapesti, továbbá a járási, városi, városi kerületi rendőr
kapitányságok vezetőit a Csehszlovák Szocialista Köztársaságba és a 
Lengyel Népköztársaságba történő utazási kérelmek elbírálásával, enge
délyezésével, az útiokmányok (betétlapok) kiadásával, nyilvántartási fel
adatok végrehajtásával kapcsolatban az a lábbiakra

u t a s í t o m :

I.

Az útiokmányok (betétlapok) k iadásáról általában

1. Minden m agyar állampolgár kérheti útiokmánnyal való ellátását. 
A kérelmet teljesíteni kell, amennyiben a  kérelmező nem esik a 
jelen utasítás 11. pontjában meghatározott kizáró okok alá.

2. Útiokmányt csak érvényes személyi igazolvánnyal rendelkező ma
gyar á llampolgár részére lehet kiadni. Minden személyi igazolvány
nyal rendelkező állampolgár részére külön-külön kell betétlapot 
kiállítani.

a) A kiskorút amennyiben szüleivel (gyámjával, gondnokával) 
együtt kíván utazni és ezek valamelyikének személyi igazolvá
nyába adatai be van vezetve, nem kell külön betétlappal ellátni. 
A kiskorú adatait szülei (gyámjuk, gondnokuk) betétlap jába kell 
kell bevezetni, de ebben az esetben fényképet nem kell elhe
lyezni.
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b) A 16 éven aluli -  személyi igazolvánnyal nem rendelkező - 
kiskorúnak ha nem a szülő (gyám, vagy gondnok) kíséretében 
utazik külön betétlapot kell kiállítani. Ebben az esetben 4x4 cm 
fényképet kell a betétlap 2. o ldalára ragasztani és körbélyegző
vel kell ellátni úgy, hogy a körbélyegző egynegyed része a fény
képen  háromnegyed része az útiokmányon legyen.

c) A tényleges katonai szolgálatot teljesítő  személyek kérelmeihez 
parancsnokaik által láttamozott ,,külföldre távozási engedély t” 
kell csatolni. (H. M. állományában lévőkre nem vonatkozik, azok 
kiutazását a H. M. Külügyi Osztálya intézi).

d) Katonai szolgálatot teljesítő  személyeknek a  betétlapot katona- 
igazolványukra kell kiadni és ennek sorszámát kell a betétlapra 
rávezetni a személyi igazolvány száma helyett.

3. A Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Lengyel Népköztársa
ság terü letére  való kiutazáshoz betétlap turisztika, magánlátogatás, 
saját költségen folytatott tanulmányok, gyógykezelés, sport és ku l
turális  rendezvényen való részvétel céljából adható ki.

4. Azon személyek, akik hivatalos kiküldetés (állami költségen) végle
ges áttelepülés (kivándorlás), külföldön való állás, illetve m unka
vállalás céljából, továbbá akik csoportosan kívánnak kiutazni, 
részükre a kiutazáshoz szükséges útiokmányt továbbra is a BM 
Útlevél Osztálya, illetve az utóbbit megyei csoportjai intézi.

5. A betétlapot az állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányságok 
igazgatásrendészeti alosztályai adják ki a kérelem benyújtásától 
számított 48 órán belül -  indokolt esetben azonnal -  személye
sen a kérelmezőnek, vagy közvetlen hozzátartozójának (szülő, 
testvér, házastárs, nagykorú gyermek).

6. Az utazási kérelem űrlapokat a rendőrkapitányságok igazgatásren
dészeti alosztályai díjmentesen bocsátják a kérelmező rendelkezé
sére, melyet ugyancsak ide kell benyújtani. A kérelmezőnek a ké
relmi lapon személyenként 5 0 ,— Ft kiadm ány illetéket kell 
(okmánybélyegben a kérelem beadásakor) leróni.

Kiskorúaknak csak abban az esetben kell illetéket fizetni, ha  egye
dül -  szüleik, gyámjuk, gondnokuk nélkül -  utaznak.

A kérelemhez nem kell csatolni semmilyen iratot (hívólevelet, szállo
daigazolást, stb.) A munkaadótól sem kell javaslat. A kérelmi lapot 
az adatok bejegyzése után a kérelmezőtől el kell fogadni.

7. Az illetéket vissza kell fizetni, ha:

a rendőrség a kérelmet e lutasította  és a kérelmező a 15 napos 
határidőn belül nem fellebbezett, vagy
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-  fellebbezett, de a fellebbezést Budapesten a BM Útlevél Osztá
lya, megyékben az útlevél csoport elutasította.

Ilyen esetekben Budapesten a fővárosi, megyékben a megyei és me
gyei jogú városi illetékkiszabási, vállalati adóhivatalt értesíteni 
kell, hogy a kérelmező nem kapta  meg a betétlapot és kérni kell az 
illeték visszafizetését.

8. Az útiokmányt kiállításától számított 1 évig kell érvényesíteni, 
amely a kiállítással egyidejűleg egyszeri k iu tazásra  Jogosít. Az é r
vényességet a be té tlapra  -  kiállításakor a megfelelő rovatba -  be 
kell vezetni.

a) Minden további -  második, harm adik, stb. -  kiutazáskor az 
útiokmányt -  az 1 évi határidőn belül -  kiállító rendőrkapi
tányságon érvényesítő bélyegzővel kell ellátni.

Az érvényesítést külön kérelmi űrlap kitöltése és illeték lerovás 
nélkül -  a betétlap bemutatásával -  kell elintézni.

A második és további kiutazáshoz szükséges érvényesítéseket az 
útiokmányt kiállító rendőrkapitányság  végezze.

b) Amennyiben a kérelmező az útiokmány -  1 évi -  érvényessége 
idején más kerületbe, vagy járásba  költözött, ismételt utazás 
esetén új lakóhelyén új útiokmányt kell a kiu tazására  kérnie.

c) Ha a kérelmező hosszabb ideje -  5 éve -  ideiglenes lakással 
rendelkezik, akkor is el kell fogadni kérelmét és ki kell adni 
részére a  betétlapot.

9. Ha az úti okmányba újabb érvényesítésre  szolgáló hely nincs, azaz 
a betétlap betelt, vagy 1 évi érvényességi ideje le járt  -  újabb 
kérelem benyújtásakor-  a régi betétlapot be kell vonni.

Újabb kérelemnél a kiadmányi illetéket (50 ,— Ft) ismételten le kell 
róni.

10. Betétlappal történő utazás esetén az engedélyezett külföldi tartóz
kodás időtartam a általában a  kiutazás napjától számítva 30  nap.

a) Indokolt esetben (6 hónapra) a külföldi tartózkodás ideje m eg
hosszabbítható. Ilyenkor az útiokmány 2. o ldalára -  a hivatalos 
bejegyzés helyén -  be kell írni: „Engedélyezett tartózkodási 
idő 90 n a p ” és azt körbélyegzővel, aláírással kell ellátni.

b) A kérelmezőket a helyi nyilvántartásban minden esetben ellen
őrizni kell. Nem kell ellenőrzést végezni megyei és központi 
nyilvántartóban.

11. Nem kaphat útiokmányt (betétlapot):

-  aki ellen büntető e ljárás van folyamatban,
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-  akiket köröznek, továbbá

-  az olyan veszélyes bűnözőknek, akiket a bíróság -  5 éven belül
-  bűncselekmény elkövetése miatt ismételten Jogerősen elítélt,

-  akikre a helyi bűnügyi, társ. t ul. szervek figyelő dossziét ny i
tottak,

-  a  rendőri felügyelet alatt állóknak, illetve

-  akiket bírói, vagy rendőrhatósági határozattal kitiltottak,

-  a feltételesen szabadlábra helyezetteknek (a büntetés idejére),

-  akikre a BM Útlevél Osztály, vagy megyei csoportjai figyelő
lapot küldtek, (a kérelemben való döntés előtt e szervek véle

ményét meg kell kérni)

-  a 16. é le tévüket be nem töltött kiskorúaknak, ha a betétlapot 
szülőjük (gyámjuk, gondnokuk) írásbeli hozzájárulása nélkül 
kérik.

-  a 4. pontban megjelölt személyeknek.

12. A kérelmet a  járási (városi, Budapesten a városi kerületi) rendőr
kapitányság II/3 .  alosztálya első fokon b írá lja  el. Első fokon elu ta
síthatja  a kérelmet, amelyről írásban (nyomtatvány szerint) é rtes í
tést ad.

a) Az első fokú döntés ellen fellebbezésnek van helye.

b) A fellebbezésre benyújto tt kéréseket részletes indokolással -  
a  fellebbezés benyújtását követő 10 napon belül -  döntésre 
továbbítja: Budapesten közvetlen a BM Útlevél Osztálynak, vidé
ken pedig a megyei rendőrfőkapitányság útlevél csoport veze
tőjének, aki a fellebbezést felterjeszti a Főkapitánynak. A má
sodfokon elb írált  kérelmet, engedélyezés esetén a betétlap leírá
sára, k iadására visszaküldi a Járási, városi, Budapesten a kerü
leti rendőrkapitányságnak, az elutasításról értesíti a kérelm e
zőt, s egyben döntéséről tájékoztatja  a járási, városi, Budapes
ten a kerületi rendőrkapitányság vezetőjét.

13. Mind az útiokmány kiállításakor, mind a  további -  kiutazások 
esetén -  érvényesítéseknél személyenként egy darab statisztikai 
lapot kell kiadni a kérelmezőnek és fel kell hívni figyelmét, hogy 
a  statisztikai lapot a ha tá r  átlépésekor -  kitöltve -  a ha tá rő ri
zeti szerveknek le kell adni.

11.

Az útiokmányok bevételével, kiadásával kapcsolatos eljárás

1. A beérkezett kérelm eket azonnal be kell vezetni az e célrarendsze
resíte tt nyilvántartókönyvbe. (útiokmányok forgalmi naplója) 
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egyidejűleg a nyilvántartás  sorszámával azonos számú blokkot kell a
kérelmezőnek kiadni.

a) A kérelem űrlap adatait egyeztetni kell a kérelmező személyi 
igazolványának adataival. Az illetékbélyeget az űrlap  első oldala 
alsó részére kell ragasztani és körbélyegzővel érvényteleníteni 
kell.

Fiatalkorúak kérelménél ellenőrizni kell a  kérelmi lap utolsó 
oldalán lévő szülői beleegyezést is.

A nyilvántartókönyv (útiokmányok forgalmi naplója) az alábbi ro
vatokat tartalmazza:

-  sorszám,

-  dátum,
-

-  iktatószám,

-  betétlap száma.

-  a kérelmező neve,

-  lakóhelye,

-  személyi igazolvány száma,

-  személyek száma,

-  ország,

-  kiadás kelte,

-  érvényesítések kelte,

-  fellebbezés,

-  panasz,

-  rontott,

-  bevonás,

-  átvétel.

Az útiokmány rovatait vegytintával (a név és születéshely rovatait 
nyomtatott nagybetűkkel olvashatóan) kell kitölteni.

a) Az útiokmány a lá írására  a rendőrkapitányság vezetője, az igaz
gatásrendészeti alosztály vezetője, vagy helyettese jogosult.

b) Minden további kiutazás céljából való jelentkezésnél az érvénye
sítő bélyegző elhelyezésével egyidejűleg az érvényesítés kelte 
a nyilvántartókönyvbe is bejegyzendő. Az érvényesítő bélyegzőt
körbélyegzővel és aláírással kell ellátni.

A kérelmeket -  elintézés után -  a bejegyzési szám sorrendjében 
kell irattározni és 2 évig meg kell őrizni. Két év után a kérelem
űrlapokat -  az e lu tasított ügyek kivételével -  jegyzőkönyvileg 
selejtezni kell.
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a) Az újabb kérelemhez az előzményt csatolni kell. E lintézés után 
az anyagot együtt kell i ra t tá rba  helyezni.

5. Elveszett, ellopott, vagy m egrongált útiokmányok esetén, a  m eg
rongálódás körülményeit az útiokmányt tulajdonosával le kell íratni 
és indokolt esetben új útiokmányt lehet kiadni. Ha a fenti okok az 
illető saját hibájából történtek, 1 évre ki lehet zárni az utazásból.

a) A betétlap elvesztéséről azonnal jelentést kell tenni — telefonon
— Budapesten a BM Útlevél Osztálynak, járási, városi kapi
tányságoknál a megyei útlevél csoportnak, akik intézkednek a 
határőrség  felé, hogy a betétlappal más ne léphesse át a  határt.

b) Amennyiben az útiokmány a személyi igazolvánnyal együtt kül
földön veszett el, vagy rongálódás következtében vált használ
hatatlanná, hazatérési engedélyt a külképviseleti hatóság a BM 
Útlevél Osztály előzetes hozzájárulása után adhat.

6. Az útiokmányt a kiállító hatóság köteles bevonni, az egy éves h a tá r
idő letelte előtt a 11. pontban foglalt kizáró okok fennforgása ese
tén. vagy ha azt egyéb szempontok indokolják.

A bevonást a nyilvántartókönyv megfelelő rovatába fel kell tün
tetni és az útiokmányt a kére lem űrlapba kell elhelyezni.

7. A Járási, városi, Budapest kerületi rendőrkapitányságok II/3 . alosz
tályai a rendszeresíte tt statisztikai nyomtatványon minden hónap 
24-ig tegyenek jelentést az előző hónap 20-tól, a tárgyhónap 20-ig 
terjedő időszak útiokmány forgalmáról:

-  Budapesten közvetlen a BM Útlevél Osztálynak (Bp., VI., Rudas 
László u. 45.),

-  vidéken az illetékes megyei rendőrfőkapitányság útlevél csoport 
vezetőjének.

a) A megyei rendőrfőkapitányság útlevél csoportja a beérkezett 
havi jelentéseket összesítése és ezt saját jelentésével együtt -  
de külön jelölve — minden hónap 25-ig a főkapitányság vezető
jén keresztül jelentse a BM Útlevél Osztálynak.

b) A havi jelentéssel egyidejűleg az útiokmány bevonásokról ké
szítsenek külön jelentést. A jelentés tartalmazza: név szerint 
kitől, miért és mikor vonták be a betétlapot.

8. Ha a  személyi igazolvány száma, a születési év, hely jav ításra  szorul, 
vagy ha a kiskorú gyerm eket a szülő utólag kéri útiokm ányára be
vezetni javítóbélyegzőt kell elhelyezni az útiokmány második olda
lára -  a hivatalos bejegyzések helyén. Név javítása nem eszközöl
hető, annak elírásánál új útiokmányt kell kiállítani. Az előzőt ron
tottként a nyilvántartókönyv megfelelő rovatába be kell vezetni és 
csatolni kell a kérelemhez.

—  6 —

ÁBTL-4.2.-10-24/24/1963



9. A BM Útlevél Osztálya, illetve a megyei rendőrfőkapitányság 
vezetője és az Útlevél Osztály megyei csoportjai az útlevelek kiadá
sával foglalkozó járási, városi, Budapest kerületi rendőrkapitány
ságok igazgatásrendészeti szerveit e m unkájukkal összefüggésben 
utasíthatja , feladataikat m eghatározhatja, m unkájukat ellenőrizheti 
és beszám oltathatja  a munka végzéséről.

Jelen utasításomat az é r in te tt  szervek személyi állománya előtt ismer
tetni kell.

KŐRÖSI GYÖRGY s. k., GALAMBOS JÓZSEF
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes

Kapják: Elosztó szerint. 
Készült: 450 példányban. 
Tartalmaz: 7 nyomott lapoldalt.
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