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Tárgy: A magyar- jugoszláv kishatárforgalom szabályozása.

A M agyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövet
ségi Köztársaság Kormányai között lé trejö tt és az 1965. évi
25. számú törvényerejű rendelettel (továbbiakban: tvr.) kihir
detett kishatárforgalom ra vonatkozó egyezmény végrehajtá
sáról szóló 2/1965. (XII. 30.) BM számú rendeletben, valamint 
az útlevelekről szóló 1970. évi 4. számú törvényerejű  rende
letben, a 4 /1970. (III. 3.) Korm. számú rendeletben (a továb
biakban: R.), a 2 /1970. (III. 3.) BM számú rendeletben meg
határozott rendőri feladatokat az alábbiakban szabályozom:

I.

A KISHATÁRFORGALMI SÁV ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A kishatárforgalmi sáv, a határátlépésre jogosultak köre.

1. A tvr. értelmében a m ag y a r— jugoszláv kishatárforgalmi 
sávba tartoznak mindazok a városok, községek államigaz
gatási területei, melyek a közös ha tá r  mentén 15 km szé
lességű területsávban vannak.
A kishatárforgalmi sávba tartozó községek névjegyzékét 
a tvr. melléklete tartalmazza.

2. A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista 
Szövetségi Köztársaság közös határán  húzódó kisha tá r
forgalmi sávban ál landó lakóhellyel rendelkező m agyar ál
lampolgárok, valamint ezeknek a kish a tá rfo rgalmi sávon 
kívül lakó házas tá rsuk  é s  kiskorú gyermekeik a ha tá r
átlépési engedély birtokában az államh a tá r t  a kijelölt 
határátkelőhelyeken átléphetik és meghatározo tt ideig a m á
sik állam kishatárfo rga lmi sáv jában ta r tó z k o d h a tn a k .
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3. A határátlépési engedélyt — a kishatárforgalmi sávon kí
vül lakó házastárs részére is — az állandó bejelentett lakcím 

szerint illetékes rendőrkapitányság igazgatásrendé
szeti alosztálya ad ja  ki.

4. A határátlépési engedély 14 éven felüliek esetében csak 
személyi igazolvánnya l együtt érvényes.
Minden átlépő személynek külön engedéllyel kell rendel
keznie, kivéve a szüleikkel (törvényes képviselőikkel) 
együtt utazó — személyi igazolvánnyal nem rendelkező — 
14 éven aluliakat és a gondnokság alatt állókat, akiknek 
nevét és születési évét a szülő (törvényes képviselő) enge
délyére kell rávezetni.

5. A 14 éven aluli, illetve a gondnokság a la tt álló — önállóan 
utazó — személyek részére kiadott engedélyeket 5x6 crn-
es fényképpel kell ellátni, melyet a 2. oldalra — a 14 éven 
aluli gyermekek adatainak felsorolására szolgáló helyre 
kell beragasztani és szárazbélyegzővel ellátni. A 6 éven 
aluli gyermekek engedélyére fénykép nem kell.

6. A kiskorú gyermek vagy gondnokság alatt álló kérelmé
hez, amennyiben nem a szüleivel vagy csak a szülők egyi
kével utazik, mellékelni kell a szülői felügyeletet ellátó 
szülők vagy a kiskorúval nem utazó szülő, illetve törvé
nyes képviselő beleegyező nyilatkozatát. E nyilatkozat 
hiányában a kishatárátlépési engedély nem adható ki.

7. Katonai szolgálato t teljesítő személyek a parancsnoksá
guk által aláírt külföldre távozási engedélyt kötelesek be
m uta tn i. A határátlépési engedélyt, ha a kérelmező sze
mélyi igazolvánnyal nem rendelkezik, a katonai igazol
vány alapján kell kiállítani és a személyi igazolvány szá
ma helyett a katonai Igazolvány szám át kell bejegyezni. 
Katonai szolgá la tra  még be nem hívott sorkötelesek az 
illetékes katonai kiegészítő parancsnokság hozzájárulását 
kötelesek bem utatni.

8. A kishatárátlépési engedély iránti kérelemhez a fent fel
soroltakon kívül csatolni kell:

— a munkáltató állami, társadalmi vagy szövetkezeti 
szerv véleményét, javaslatát,

— tanulóknál és felsőoktatási intézmény hallgatóinál a 
tanintézet vezetőjének véleményét,

— az illetékes érdekképviseleti szerv véleményét, amen
nyiben a kérelmező magánkereskedő, kisiparos, vagy 
önálló szellemi tevékenységet folytat.

A kérelmeket a vélemény figyelembevételével kell el
bírálni.

9. A gazdasági, kulturális, művészeti, sport és egyéb szerve
zetek csoportjait egyszeri határátlépésre érvényes cso
portos engedéllyel lehet ellátni, ha a csoport tagjainak
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száma az 5 főt meghaladja. A csoport vezetőjét külön ha
tárátlépési engedéllyel kell ellátni.

10. Csoportos utazás esetében a látogatás céljának megfelelő 
járási tanácsi szerv (egészségügyi, oktatási, mezőgazda
sági, testnevelési és sport tanács stb.) javasla tá t kell meg
követelni. Üzemlátogatás esetén a vállalat vezetőjének, 
társadalmi szervek által kezdeményezett csoportos u ta
zásnál pedig az illetékes járási szerv (KISZ, Nőtanács, 
Szakszervezet stb.) hozzájárulását, illetve javaslatá t is 
kérni kell.

A határátlépési engedély kiadását kizáró okok

11. Nem adható határátlépési engedély annak, aki a R. 3. §. 
és 4. §-okban m eghatározott kizáró, illetőleg korlátozó 
okok alá esik.
A kizáró, illetőleg korlátozó okokat az utasítás 28. pont
jában előírt priorálás és az egyéb rendelkezésre álló ada
tok alapján kell megállapítani.
Amennyiben a R. 3. §. (1) bekezdés c) pontja  szerint a ké
relmező büntető ítélet h atálya alatt áll, kedvező elbírálást 
lehet alkalmazni, ha kisebb súlyú köztörvényi bűntett  
m iatt ítélték el (foglalkozás körében elkövetett veszélyez
tetés, könnyű testi sértés, becsületsértés, rágalmazás 
bűntette stb.). Egyébként a c) pontban foglalt kizáró ok 
mindadd ig fennáll, míg a kérelmező nem m e n t e s ü l  a   
büntetett előélethez fűződő há trányos jogkövetkezmények 
alól.
A büntető ítélet hatálya alatt álló kérelmező kérelmének 
kedvező elbírálására a rendőrkapitányság vezetője jogo
sult.

A határátlépési engedély formája és érvényessége

12. A „Határátlépési engedély” sötétszürke, gépsorszámmal 
ellátott m agyar és szerb—horvát nyelven nyom tato tt 
12x8 cm-es 16 oldalas szigorú számadású nyom tatvány. 
A Szlovén Szocialista Köztársaság területén kiadott ha
tárátlépési engedélyek szlovén és m agyar nyelven vannak 
nyomtatva.

13. Az engedély érvényességi ideje a kiállítástól számított 
egy év, amely időszak alatt négyszeri rendes utazásra 
jo g o s ít .

14. Különös szükség esetén a négyszeri rendes utazáson kí
vül rendkívüli utazás engedélyezhető a rokonság körén 
belül történő születés, házasságkötés, haláleset, illetőleg 
betegség vagy más indokolt esetben.

15. Az engedély egy évi érvényességének le járta  után, 
amennyiben az előfeltételek fennállnak és kizáró ok nem 
merült fel, újabb egy évre érvényesíthető.
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16. A határátlépési engedély minden utazás alkalmával 5 napi 
tartózkodásra  jogosít a Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság kishatárforgalmi sávjában.

17. Különös méltánylást érdemlő körülmények (betegség, 
haláleset, házasságkötés, születés) esetén a k inttartózko
dás legfeljebb további 10 napra  meghosszabbítható. A 
hosszabbítást a tartózkodás helye szerint illetékes helyi 
rendőri szervek engedélyezik. A m agyarországi k isha tá r
forgalmi sávban tartózkodó jugoszláv állampolgárok ré
szére a tartózkodás meghosszabbítását megfelelő indokok 
alapján az illetékes rendőrkapitányság igazgatásrendé
szeti alosztálya az engedély „bejegyzések a határátlépés
rő l” oldalra a beléptető bélyegző alá engedélyezi.
Pl. „ T a r tó z k o d á sa ......... év .......................  hó —  napjáig
meghosszabbítva.”
(Keltezés, aláírás, körbélyegző.)

A HATÁRÁTLÉPÉSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

A határátlépési engedély iránti kérelmek benyújtása

18. A határátlépési engedély kiadása, rendkívüli utazásra  tö r
ténő érvényesítése, valamint az újabb egy évre való meg
hoszabbítása iránti kérelmet az erre  rendszeresített nyom
tatványon az állandó lakóhely szerint illetékes rendőrka
pitányság igazgatásrendészeti alosztályán kell benyúj
tani. A kérelmen fel kell tüntetni, hogy az az engedély ki
adására  vagy érvényesítésére irányul.

19. A kishatárforgalmi sávon kívül lakó házastárs az állandó 
lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon nyú jt
hatja  be kérelmét.
A kérelmen fel kell tüntetni a kishatárforgalmi sávban 
állandó jelleggel lakó házastárs nevét, születési helyét, 
évét, any ja  nevét és lakcímét. A kishatárforgalmi sávon 
kívül lakó hozzátartozó részére az engedélyt az a rendőr
kapitányság igazgatásrendészeti alosztálya készíti el, 
amely a másik házastárs engedélyének kiadása tekinteté
ben is illetékes.

20. Minden 14. évét betöltött — személyi igazolvánnyal ren
delkező — személy külön kérelmet köteles benyújtani. A
14 éven aluli személyeknek, ha szülőjükkel (törvényes 
képviselőjükkel) utaznak és azok engedélyére lesznek rá
vezetve, külön kérelmet benyújtani nem kell.

21. A kérelem nyom tatványt a személyi igazolvány adataival 
megegyezően kell kitölteni és az illetékekre vonatkozó PM 
rendelet rendelkezései szerint a kérelmen 2 0 ,— Ft kiad
ványi illetéket keli leróni. Az adatokat a kérelmet átvevő 
beosztott egyeztetni köteles.

—  4 —
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22. Az együttélő családtagok kérelmét a szülő, a házastárs  
vagy a felnőttkorú gyermek is benyújthatja . Ebben az 
esetben a kérelmező családtagok személyi igazolványát is 
be kell mutatni.

23. A csoportos engedély iránti kérelmet névjegyzék form á
jában — két példányban — kell elkészíteni, amelyet a cso
portos utazást szervező intézmény (vállalat) vezetője kö
teles aláírni és bélyegzőjével ellátni. A névjegyzéken fel 
kell tüntetni a csoport vezetőjén kívül minden kérelmező 
családi és utónevét, születési helyét, évét, anyja  nevét, 
személyi igazolvány számát és lakóhelyét.

24. A csoportos engedélynek „Névjegyzék a jugoszláv kisha
tárforgalmi sávba beutazókról” címet kell adni, majd a 
nevek felsorolása után a következő záradékkal kell ellátni:

,,A fent f e ls o ro l t .........(betűvel) fő részére engedélyezem,
hogy a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság kis
határforgalm i sávjába 197...  év ............  h ó n a p j á v a l
kezdődően egy alkalommal 5 napi időtartam ra  beutazzon.
A csoport vezetője .....................  (név). Határátlépési

engedélyének s z á m a .........

A névjegyzéket felhasználását követően 24 órán belül a 
kiállító rendőrhatóságnak vissza kell szolgáltatni.”

A záradékot keltezéssel, aláírással és körbélyegzővel kell 
ellátni. A csoportos kérelmen feltüntetett adatokat a sze
mélyi igazolványokkal egyeztetni kell. A csoportos kérel
mek visszamaradó példányán a kérelmezők számának 
megfelelően, személyenként 20 ,— Ft kiadványi illetéket 
kell leróni.

25. A lejárt, megrongálódott, vagy ideiglenes személyi iga
zolvánnyal rendelkezők kérelmét, az érvényes állandó 
személyi igazolvány kiváltásáig elfogadni, illetőleg á tven
ni nem szabad.

26. Valamennyi kérelmezővel (a kishatárforgalmi sávon kívül 
lakó házastárssal is) közölni kell, hogy a határátlépési en
gedély elküldését postán is kérheti. Ilyen igény esetén a 
kérelmező egy megcímzett és az ajánlott küldemények to
vábbításához megfelelően felbélyegzett borítékot is köte
les csatolni.

27. A második, harmadik, illetőleg negyedik utazás előtt a ha
tárátlépési engedélyt — kiutazási engedély kiadása végett
— az illetékes rendőrkapitányságon kell benyújtani 2 0 ,— 
Ft illetékbélyeg csatolásával.

Ha a határátlépési engedély tulajdonosa más já rá s  te rü
letére költözik, a részére kiadott engedély érvényességi
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idejét meghosszabbítani, vagy azt rendkívüli u tazásra  ér
vényesíteni nem lehet. Ebben az esetben új engedély iránti 
kérelem benyújtásának van helye.

A határátlépési engedélyek kiállítása, kiadása

28. A határátlépési engedély kiadása, rendes vagy rendkívüli 
u tazásra való engedélyezése, továbbá az újabb egy évre 
történő meghosszabbítása esetén a kérelmezőt p rio rá lni 
kell a helyi, a BM II/ l - 5. Osztály, valamint a megyei 
rendőrfőkapitányság politikai osztály ny ilván tartásában .

29. Ha a kérelmező állandó lakóhelyét egy éven belül megvál
toztatta, az előző állandó lakóhelye szerinti rendőrkapi
tányság nyilvántartásában is ellenőrizni kell, hogy van-e 
figyelője, vagy rendelkeznek-e olyan terhelő adattal, ame
lyet a kérelem elbírálásánál figyelembe kell venni.

30. A kishatárforgalmi sávon kívül lakó házastárs  kérelmét az 
állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányság köteles p r io
rálni.

A kérelmet á tirattal meg kell küldeni a kishatárforgalmi 
sávban lakó hozzátartozó lakóhelye szerint illetékes rend
őrkapitányságnak. Az á tiratban  jelezni kell, hogy a kérel
mező kizáró ok alá esik-e, vagy sem.

31. Az esetlegesen felmerülő kizáró okról a kérelem nyom tat
ványon feljegyzést tenni nem szabad. Arról külön feljegy
zést kell készíteni és a kérelemhez kell csatolni.

32. Amennyiben a kérelmezővel szemben kizáró ok nem me
rült fel, a határátlépési engedélyt 14 napon belül ki kell 
adni, illetve postán elküldeni.

33. Az engedélyt a személyi igazolványokhoz rendszeresített 
tintával kell kitölteni, lebélyegzésére a kapitányság kör
bélyegzőjét kell használni. Az érvényességi időt a kiállí
tás napjától számított 1 évben kell megállapítani, illetőleg 
bejegyezni.

34. Az engedélyt az évenkénti második, harm adik és negyedik 
utazás esetén — a határátlépésekre vonatkozó bejegyzé
sek oldalán — külön kell engedélyezni és erre  a célra az 
útlevéllapokhoz rendszeresített, ,,kiutazási engedély” 
bélyegzőt kell alkalmazni.

35. A 20 ,— Ft illetékbélyeget a határátlépési engedély kö
vetkező „Bejegyzések határátlépésekről” oldalára kell 
beragasztani és az érvényesítő bélyegzőt a rra  kell elhe
lyezni, úgy, hogy az oldal alsó része a határőrizeti szervek 
részére — bélyegzés céljából — szabadon m aradjon.

36. Rendkívüli utazás esetén a „Rendkívüli u tazások” oldalán 
az alábbi szöveggel kell az engedélyezést eszközölni:
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,,197.. év ................ hó —  napjától egyszeri rendkívüli
utazás engedélyezve.” A bejegyzést keltezéssel, aláírás

sal és a kapitányság körbélyegzőjével kell ellátni.

37. Az engedélynek, továbbá a rendes és a rendkívüli kiuta
zásra történő érvényesítésnek, valamint az engedély 
újabb m eghosszabbításának alá írására  a rendőrkapitány
ság vezetője, illetve megbízott helyettese jogosult.

38. Ha az engedély kiadását követően a tulajdonos személyi 
adataiban változás állt be, — kivéve a já rá s  területéről 
való elköltözést — a változást a hivatalos bejegyzések ol
dalán kell feltüntetni, keltezéssel, körbélyegzővel ellátni 
és aláírni.

39. A tévesen kiállított engedély-nyomtatványt érvénytelenít
ve negyedévenként jegyzőkönyvileg selejtezni kell. A 
jegyzőkönyvet ira ttá rba  kell tenni,

40. Ha a határátlépési engedély megrongálódik, megsemmi
sül, vagy elvész, — amennyiben kizáró ok nem forog  fenn
— 20 ,— Ft kiadványi illeték lerovása ellenében új enge
délyt lehet kiadni. Ennek érvényességi idejeként a kiállí
tástól számított egy évet kell feltüntetni.

41. Az engedély elvesztésének bejelentése esetén az elvesztés 
idejéről, a tulajdonos nevéről, valamint az engedély szá
máról értesíteni kell a H atárőrség Országos Parancsnok
ságát.

42. A kiadott engedélyek átvételét a kérelmező aláírásával a 
kérelmen kell elismertetni. Postán való kiküldés esetén a 
postán való elküldés tényét és idejét kell az ügydarabon 
feltüntetni.

 Határátlépési engedélyek nyilvántartása

43. A határátlépési engedélyek nyilván tartására  az e célra 
rendszeresített nyilvántartó könyvet kell használni. A 
nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az alosztály részére 
kiadott határátlépési engedélyek számait. A nyilvántartó 
könyvet az abban elhelyezett kitöltési u tasítás szerint kell 
vezetni.

44. A határátlépési engedélyek kiadásáról, érvényesítéseiről 
a kiállító szervnél m uta tókartont kell vezetni, illetve, ha a 
kérelmezőnek kartonja  van, erre  kell az adatokat ráve
zetni.

Iratkezelés

45. A határátlépési engedélyek kiadása iránti kérelmeket a 
„Határátlépési engedélyek” sorszámának megfelelő so r
rendben kell kezelni.
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46. A rendkívüli utazáshoz, illetve az engedély újabb egy évre 
való meghosszabbításához benyújto tt  kérelmeket az alap
kérelemhez kell csatolni.

47. A csoportos engedély iránti kérelmeket a csoport vezető
jének kérelméhez kell csatolni. A kérelemre felragasztott 
illetékbélyegeket — a kérelem benyújtását, illetve az ada
tok egyeztetését követően azonnal — felülbélyegzéssel é r
vényteleníteni kell.

\

48. A kérelmeket a benyújtás napjától számított 3 évig meg 
kell őrizni, majd ennek letelte után selejtezni. Az általános 
iktatóban kell a kérelmet beiktatni, ha az engedély kiadá
sát a rendőrkapitányság elutasította.

A kérelmek elutasítása, az illeték visszatérítése

49. A határátlépési engedély kiadása rendes, vagy rendkívüli 
u tazásra való engedélyezése, továbbá meghosszabbítása 
iránti kérelmet a kiadásra jogosult rendőrkapitányság  el
utasítja, ha a kérelmező a szükséges előfeltételekkel nem 
rendelkezik, vagy kizáró ok alá esik.

A kiadott engedélyt a kiadásra jogosult rendőrkapitány
ság köteles bevonni, ha időközben az engedély tulajdono
sával szemben kizáró ok merül fel.

50. Az elutasításról, illetve az engedély bevonásáról két pél
dányban írásbeli határozatot kell hozni, melynek egyik 
példányát 14 napon belül a kérelmezőnek meg kell kül
deni.

A határozatban — röviden — meg kell indokolni a kére
lem elutasításának okát. A kérelmező figyelmét fel kell 
hívni, hogy 15 napon belül az elsőfokú határozato t hozó 
rendőrkapitányságnál benyújtandó — 3 0 ,— Ft-os illeték
bélyeggel ellátott — fellebbezéssel élhet.

A fellebbezést az ügyben keletkezett iratokkal együtt je
lentés kíséretében a megyei rendőrfőkapitányság II/II- 3. 
Osztályához kell felterjeszteni.

51. A megyei II /II - 3. Osztály vezetője köteles a fellebbezést
15 napon belül elbírálni, s e rre  vonatkozóan — elutasítás 
esetén — három példányban írásbeli ha tározato t hozni. 
A határozat egy példányát a kérelmezőnek, a másik pél
dányát az ügy irataival az első fokon eljárt szervnek kel! 
megküldeni. A határozato t — ismételt elutasítás esetén
— az előző pontban foglaltak szerint indokolni kell.

Amennyiben a fellebbezésnek helyt ad, erről a kérelmezőt 
á tiratban értesíti, az első fokú szervet pedig a kérelem tel
jesítésére utasítja.

52. Ha a kérelmező a megszabott határidőn belül fellebbezés
sel nem élt, vagy a másodfokú hatóság a fellebbezést 
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elutasította, intézkedni kell a kérelmen lerótt kiadványi ille
ték visszautalása iránt. Ebből a célból a kérelmet vissza
várólag meg kell küldeni a kérelmező lakóhelye szerinti 
illetékkiszabási hivatalnak. Gondosan ügyelni kell arra , 
hogy a kizáró okokra utaló bejegyzés, vagy kérdőjegy a 
rendőri szervnél maradjon.
A másodfokú hatóság által jogerősen elutasított kérelem 
esetén a kérelmező panasszal élhet. A panasz kivizsgálá
sára, elbírálására a megyei rendőrfőkapitányság vezetője 
jogosult.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

53. Az engedélyek kiadásával kapcsolatos nyom tatványok el
készítéséről és az illetékes szervek nyom tatvánnyal való 
ellátásáról a BM II/II- 3. Osztály gondoskodik.
A jelen utasítás megjelenése előtt legyárto tt 10 oldalas 
határátlépési engedély-nyomtatványokat továbbra  is fel 
kell használni, azonban ezeket az újabb egy évre történő 
érvényesítés helyett ki kell cserélni.

54. Jelen utasítás kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejű
leg a 0023/1965. évi és a 016.. 1966. évi belügyminisz
terhelyettesi utasítások hatályukat vesztik.

55. Az utasítás rendelkezéseinek betartása  feletti felügyeleti 
jogkört a BM II/II- 3. Osztály gyakorolja.

KŐRÖSI GYÖRGY s. k. ,
r. vezérőrnagy 

m iniszterhelyettes
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Felterjesztve:
Kapják:

Készült:

miniszter elvtársnak, 
miniszterhelyettesek,
I. főcsoportfőnök, 
országos parancsnokok, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló osztályvezetők,
II/II- 3. Osztály 20 példány,
Hőr. FEP Osztály vezetője,
Hőr. kerületparancsnokok,
megyei, budapesti rendőrfőkapitányok, rendőri helyetteseik, 
igazgatásrendészeti osztályvezetők, 
járási, városi, kerületi rendőrkapitányok.
350 példányban.
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A M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  
BELÜGYMI NI SZTERHELYETTESÉNEK

08 . s z á m ú

UTASÍTÁSA
Budapest, 1970. évi június hó 9-én.

Tárgy: A magyar—jugoszláv kishatárforgalom szabályozása.

A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövet
ségi Köztársaság Kormányai között lé trejö tt és az 1965. évi
25. számú törvényerejű rendelettel (továbbiakban: tvr.) kihir
detett k ishatárforgalom ra vonatkozó egyezmény végrehajtá
sáról szóló 2/1965. (XII. 30.) BM számú rendeletben, valamint 
az útlevelekről szóló 1970. évi 4. számú törvényerejű  rende
letben, a 4 /1970. (III. 3.) Korm. számú rendeletben (a továb
biakban: R.), a 2 /1970. (III. 3.) BM számú rendeletben meg
határozott rendőri feladatokat az alábbiakban szabályozom:

I.

A KISHATÁRFORGALMI SÁV ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
A kishatárforgalmi sáv, a határátlépésre jogosultak köre.

1. A tvr. értelmében a m ag y a r—jugoszláv kishatárforgalmi 
sávba tartoznak mindazok a városok, községek államigaz
gatási területei, melyek a közös ha tá r  mentén 15 km szé
lességű területsávban vannak.
A kishatárforgalmi sávba tartozó községek névjegyzékét 
a tvr. melléklete tartalmazza.

2. A Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista 
Szövetségi Köztársaság közös határán  húzódó k ishatár
forgalmi sávban állandó lakóhellyel rendelkező m agyar ál
lampolgárok, valamint ezeknek a kishatárforgalmi sávon 
kívül lakó házastársuk és kiskorú gyermekeik a h a tá r
átlépési engedély birtokában az állam határt a kijelölt ha
tárátkelőhelyeken átléphetik és m eghatározott ideig a má
sik állam kishatárforgalmi sávjában tartózkodhatnak.
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3. A határátlépési engedélyt — a kishatárforgalmi sávon kí
vül lakó házastárs részére is — az állandó bejelentett lak
cím szerint illetékes rendőrkapitányság  igazgatásrendé
szeti alosztálya ad ja  ki.

4. A határátlépési engedély 14 éven felüliek esetében csak 
személyi igazolvánnyal együtt érvényes.
Minden átlépő személynek külön engedéllyel kell rendel
keznie, kivéve a szüleikkel (törvényes képviselőikkel) 
együtt utazó — személyi igazolvánnyal nem rendelkező — 
14 éven aluliakat és a gondnokság alatt állókat, akiknek 
nevét és születési évét a szülő (törvényes képviselő) enge
délyére kell rávezetni.

5. A 14 éven aluli, illetve a gondnokság ala tt álló — önállóan 
utazó — személyek részére kiadott engedélyeket 5x6 crn- 
es fényképpel kell ellátni, melyet a 2. oldalra — a 14 éven 
aluli gyermekek adatainak felsorolására szolgáló helyre 
kell beragasztani és szárazbélyegzővel ellátni. A 6 éven 
aluli gyermekek engedélyére fénykép nem keli.

6. A kiskorú gyermek vagy gondnokság alatt álló kérelmé
hez, amennyiben nem a szüleivel vagy csak a szülők egyi
kével utazik, mellékelni kell a szülői felügyeletet ellátó 
szülők vagy a kiskorúval nem utazó szülő, illetve törvé
nyes képviselő beleegyező nyilatkozatát. E nyilatkozat 
hiányában a kishatárátlépési engedély nem adható ki.

7. Katonai szolgálatot teljesítő személyek a parancsnoksá
guk által aláírt külföldre távozási engedélyt kötelesek be
mutatni. A határátlépési engedélyt, ha a kérelmező sze
mélyi igazolvánnyal nem rendelkezik, a katonai igazol
vány alapján kell kiállítani és a személyi igazolvány szá
ma helyett a katonai igazolvány számát kell bejegyezni. 
Katonai szolgálatra még be nem hívott sorkötelesek az 
illetékes katonai kiegészítő parancsnokság hozzájárulását 
kötelesek bemutatni.

8. A kishatárátlépési engedély iránti kérelemhez a fent fel
soroltakon kívül csatolni kell:

— a munkáltató állami, társadalmi vagy szövetkezeti 
szerv véleményét, javaslatát,

— tanulóknál és felsőoktatási intézmény hallgatóinál a 
tanintézet vezetőjének véleményét,

— az illetékes érdekképviseleti szerv véleményét, amen
nyiben a kérelmező magánkereskedő, kisiparos, vagy 
önálló szellemi tevékenységet folytat.

A kérelmeket a vélemény figyelembevételével kell el
bírálni.

9. A gazdasági, kulturális, művészeti, sport és egyéb szerve
zetek csoportjait egyszeri határátlépésre érvényes cso
portos engedéllyel lehet ellátni, ha a csoport tagjainak
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száma az 5 főt meghaladja. A csoport vezetőjét külön ha
tárátlépési engedéllyel kell ellátni.

10. Csoportos utazás esetében a látogatás céljának megfelelő 
járási tanácsi szerv (egészségügyi, oktatási, mezőgazda
sági, testnevelési és sport tanács stb.) javasla tá t kell meg
követelni. Üzemlátogatás esetén a vállalat vezetőjének, 
társadalmi szervek által kezdeményezett csoportos u ta
zásnál pedig az illetékes járási szerv (KISZ, Nőtanács, 
Szakszervezet stb.) hozzájárulását, illetve javaslatá t is 
kérni kell.

A határátlépési engedély kiadását kizáró okok

11. Nem adható határátlépési engedély annak, aki a R. 3. §. 
és 4. §-okban m eghatározott kizáró, illetőleg korlátozó 
okok alá esik.
A kizáró, illetőleg korlátozó okokat az utasítás 28. pont
jában előírt priorálás és az egyéb rendelkezésre álló ada
tok alapján kell megállapítani.
Amennyiben a R. 3. §. (1) bekezdés c) pontja  szerint a ké
relmező büntető ítélet hatálya alatt áll, kedvező elbírálást 
lehet alkalmazni, ha kisebb súlyú köztörvényi bűntett 
miatt ítélték el (foglalkozás körében elkövetett veszélyez
tetés, könnyű testi sértés, becsületsértés, rágalmazás 
bűntette stb.). Egyébként a c) pontban foglalt kizáró ok 
mindaddig fennáll, míg a kérelmező nem mentesül a bün
tete tt  előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények 
alól.
A büntető ítélet hatálya alatt álló kérelmező kérelmének 
kedvező elbírálására a rendőrkapitányság vezetője jogo
sult.

A határátlépési engedély formája és érvényessége

12. A „Határátlépési engedély” sötétszürke, gépsorszámmal 
ellátott m agyar és szerb—horvát nyelven nyom tatott 
12x8 cm-es 16 oldalas szigorú számadású nyomtatvány. 
A Szlovén Szocialista Köztársaság területén kiadott ha
tárátlépési engedélyek szlovén és m agyar nyelven vannak 
nyomtatva.

13. Az engedély érvényességi ideje a kiállítástól számított 
egy év, amely időszak alatt négyszeri rendes utazásra 
jogosít.

14. Különös szükség esetén a négyszeri rendes utazáson kí
vül rendkívüli utazás engedélyezhető a rokonság körén 
belül történő születés, házasságkötés, haláleset, illetőleg 
betegség vagy más indokolt esetben.

15. Az engedély egy évi érvényességének le járta  után, 
amennyiben az előfeltételek fennállnak és kizáró ok nem 
merült fel, újabb egy évre érvényesíthető.
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16. A határátlépési engedély minden utazás alkalmával 5 napi 
tartózkodásra  jogosít a Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság kishatárforgalmi sávjában.

17. Különös m éltánylást érdemlő körülmények (betegség, 
haláleset, házasságkötés, születés) esetén a k inttartózko
dás legfeljebb további 10 napra  meghosszabbítható. A 
hosszabbítást a tartózkodás helye szerint illetékes helyi 
rendőri szervek engedélyezik. A m agyarországi k ishatár
forgalmi sávban tartózkodó jugoszláv állampolgárok ré
szére a tartózkodás meghosszabbítását megfelelő indokok 
alapján az illetékes rendőrkapitányság igazgatásrendé
szeti alosztálya az engedély „bejegyzések a ha tárátlépés
rő l” oldalra a beléptető bélyegző alá engedélyezi.
Pl. „Tartózkodása ......... év .......................  hó —  napjáig
m eghosszabbítva.”
(Keltezés, aláírás, körbélyegző.)

II.

A HATÁRÁTLÉPÉSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁVAL 
KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

A határátlépési engedély iránti kérelmek benyújtása

18. A határátlépési engedély kiadása, rendkívüli utazásra tö r
ténő érvényesítése, valamint az újabb egy évre való meg
hoszabbítása iránti kérelmet az erre rendszeresített nyom
tatványon az állandó lakóhely szerint illetékes r endőrka
pitányság igazgatásrendészeti alosztályán kell benyúj
tani. A kérelmen fel kell tüntetni, hogy az az engedély ki
adására  vagy érvényesítésére irányul.

19. A kishatárforgalmi sávon kívül lakó házastárs az állandó 
lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon nyú jt
hatja  be kérelmét.
A kérelmen fel kell tüntetni a kishatárforgalm i sávban 
állandó jelleggel lakó házastárs nevét, születési helyét, 
évét, anyja nevét és lakcímét. A kishatárforgalmi sávon 
kívül lakó hozzátartozó részére az engedélyt az a rendőr- 
kapitányság igazgatásrendészeti alosztálya készíti el, 
amely a másik házastárs engedélyének kiadása tekinteté
ben is illetékes.

20. Minden 14. évét betöltött — személyi igazolvánnyal ren
delkező — személy külön kérelmet köteles benyújtani. A
14 éven aluli személyeknek, ha szülőjükkel (törvényes 
képviselőjükkel) utaznak és azok engedélyére lesznek rá
vezetve, külön kérelmet benyújtani nem kell.

21. A kérelem nyom tatványt a személyi igazolvány adataival 
megegyezően kell kitölteni és az illetékekre vonatkozó PM 
rendelet rendelkezései szerint a kérelmen 2 0 ,— Ft kiad
ványi illetéket kell leróni. Az adatokat a kérelmet átvevő 
beosztott egyeztetni köteles.
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22. Az együttélő családtagok kérelmét a szülő, a házastárs 
vagy a felnőttkorú gyermek is benyújthatja . Ebben az 
esetben a kérelmező családtagok személyi igazolványát is 
be kell mutatni. 

23. A csoportos engedély iránti kérelmet névjegyzék form á
jában — két példányban — kell elkészíteni, amelyet a cso
portos utazást szervező intézmény (vállalat) vezetője kö
teles aláírni és bélyegzőjével ellátni. A névjegyzéken fel 
kell tüntetni a csoport vezetőjén kívül minden kérelmező 
családi és utónevét, születési helyét, évét, anyja  nevét, 
személyi igazolvány számát és lakóhelyét.

24. A csoportos engedélynek „Névjegyzék a jugoszláv kisha
tárforgalmi sávba beutazókról” címet kell adni, majd a 
nevek felsorolása után a következő záradékkal kell ellátni:

,,A fent fe l s o ro l t .........(betűvel) fő részére engedélyezem,
hogy a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság kis
határforgalmi sávjába 197-• év ............  h ó —  napjával
kezdődően egy alkalommal 5 napi időtartam ra  beutazzon.
A csoport vezetője ..............................  (név). Határátlépési

engedélyének s z á m a .........

A névjegyzéket felhasználását követően 24 órán belül a 
kiállító rendőrhatóságnak vissza kell szolgáltatni.”

A záradékot keltezéssel, aláírással és körbélyegzővel kell 
ellátni. A csoportos kérelmen feltüntetett adatokat a sze
mélyi igazolványokkal egyeztetni kell. A csoportos kérel
mek visszamaradó példányán a kérelmezők számának 
megfelelően, személyenként 20 ,— Ft kiadványi illetéket 
kell leróni.

25. A lejárt, megrongálódott, vagy ideiglenes személyi iga
zolvánnyal rendelkezők kérelmét, az érvényes állandó 
személyi igazolvány kiváltásáig elfogadni, illetőleg á tven
ni nem szabad.

26. Valamennyi kérelmezővel (a kishatárforgalmi sávon kívül 
lakó házastárssal is) közölni kell, hogy a határátlépési en
gedély elküldését postán is kérheti. Ilyen igény esetén a 
kérelmező egy megcímzett és az ajánlott küldemények to
vábbításához megfelelően felbélyegzett borítékot is köte
les csatolni.

27. A második, harmadik, illetőleg negyedik utazás előtt a ha
tárátlépési engedélyt — kiutazási engedély kiadása végett
— az illetékes rendőrkapitányságon kell benyújtani 20 ,— 
Ft illetékbélyeg csatolásával.

Ha a határátlépési engedély tulajdonosa más já rá s  te rü
letére költözik, a részére kiadott engedély érvényességi
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idejét meghosszabbítani, vagy azt rendkívüli u tazásra  ér
vényesíteni nem lehet. Ebben az esetben új engedély iránti 
kérelem benyújtásának van helye.

A határátlépési engedélyek kiállítása, kiadása

28. A határátlépési engedély kiadása, rendes vagy rendkívüli 
u tazásra való engedélyezése, továbbá az újabb egy évre 
történő meghosszabbítása esetén a kérelmezőt priorálni 
kell a helyi, a BM II/I — 5. Osztály, valamint a megyei 
rendőrfőkapitányság politikai osztály nyilvántartásában.

29. Ha a kérelmező állandó lakóhelyét egy éven belül megvál
toztatta, az előző állandó lakóhelye szerinti rendőrkapi
tányság  nyilvántartásában is ellenőrizni kell, hogy van-e 
figyelője, vagy rendelkeznek-e olyan terhelő adattal, ame
lyet a kérelem elbírálásánál figyelembe kell venni.

30. A kishatárforgalmi sávon kívül lakó házastárs  kérelmét az 
állandó lakóhely szerinti rendőrkapitányság köteles prio
rálni.

A kérelmet á tirattal meg kell küldeni a kishatárforgalmi 
sávban lakó hozzátartozó lakóhelye szerint illetékes rend
őrkapitányságnak. Az átiratban jelezni kell, hogy a kérel
mező kizáró ok alá esik-e, vagy sem.

31. Az esetlegesen felmerülő kizáró okról a kérelem nyom tat
ványon feljegyzést tenni nem szabad. Arról külön feljegy
zést kell készíteni és a kérelemhez kell csatolni.

32. Amennyiben a kérelmezővel szemben kizáró ok nem me
rült fel, a határátlépési engedélyt 14 napon belül ki kell 
adni, illetve postán elküldeni.

33. Az engedélyt a személyi igazolványokhoz rendszeresített 
tintával kell kitölteni, lebélyegzésére a kapitányság kör
bélyegzőjét kell használni. Az érvényességi időt a kiállí
tás napjától számított 1 évben kell megállapítani, illetőleg 
bejegyezni.

34. Az engedélyt az évenkénti második, harmadik és negyedik 
utazás esetén — a határátlépésekre vonatkozó bejegyzé
sek oldalán — külön kell engedélyezni és erre a célra az 
útlevéllapokhoz rendszeresített, ,,kiutazási engedély” bé- 
bélyegzőt kell alkalmazni.

35. A 20 ,— Ft illetékbélyeget a határátlépési engedély kö
vetkező „Bejegyzések határátlépésekről” oldalára kell 
beragasztani és az érvényesítő bélyegzőt a r ra  kell elhe
lyezni, úgy, hogy az oldal alsó része a határőrizeti szervek 
részére — bélyegzés céljából — szabadon m aradjon.

36. Rendkívüli utazás esetén a „Rendkívüli utazások” oldalán 
az alábbi szöveggel kell az engedélyezést eszközölni:

—  6 —
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,,197.. év ................ hó —  napjától egyszeri rendkívüli
utazás engedélyezve.” A bejegyzést keltezéssel, aláírás
sal és a kapitányság körbélyegzőjével kell ellátni.

37. Az engedélynek, továbbá a rendes és a rendkívüli kiuta
zásra történő érvényesítésnek, valamint az engedély 
újabb m eghosszabbításának alá írására  a rendőrkapitány
ság vezetője, illetve megbízott helyettese jogosult.

38. Ha az engedély kiadását követően a tulajdonos személyi 
adataiban változás állt be, — kivéve a já rá s  területéről 
való elköltözést — a változást a hivatalos bejegyzések ol
dalán kell feltüntetni, keltezéssel, körbélyegzővel ellátni 
és aláírni.

39. A tévesen kiállított engedély-nyomtatványt érvénytelenít
ve negyedévenként jegyzőkönyvileg selejtezni kell. A 
jegyzőkönyvet ira ttá rba  kell tenni.

40. Ha a határátlépési engedély megrongálódik, megsemmi
sül, vagy elvész, — amennyiben kizáró ok nem forog fenn
— 20 ,— Ft kiadványi illeték lerovása ellenében új enge
délyt lehet kiadni. Ennek érvényességi idejeként a kiállí
tástól számított egy évet kell feltüntetni.

41. Az engedély elvesztésének bejelentése esetén az elvesztés 
idejéről, a tulajdonos nevéről, valamint az engedély szá
máról értesíteni kell a H atárőrség Országos Parancsnok
ságát.

42.. A kiadott engedélyek átvételét a kérelmező aláírásával a 
kérelmen kell elismertetni. Postán való kiküldés esetén a 
postán való elküldés tényét és idejét kell az ügydarabon 
feltüntetni.

Határátlépési engedélyek nyilvántartása

43. A határátlépési engedélyek ny ilvántartására  az e célra 
rendszeresített nyilvántartó könyvet kell használni. A 
nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az alosztály részére 
kiadott határátlépési engedélyek számait. A nyilvántartó 
könyvet az abban elhelyezett kitöltési utasítás szerint kell 
vezetni.

44. A határátlépési engedélyek kiadásáról, érvényesítéseiről 
a kiállító szervnél m uta tókartont kell vezetni, illetve, ha a 
kérelmezőnek kartonja  van, erre kell az adatokat ráve
zetni.

iratkezelés

45. A határátlépési engedélyek kiadása iránti kérelmeket a 
„Határátlépési engedélyek” sorszámának megfelelő so r
rendben kell kezelni.

ÁBTL - 4.2 - 10 - 24/8/1970 /17
—  7 —



46. A rendkívüli utazáshoz, illetve az engedély újabb egy évre 
való meghosszabbításához benyújto tt  kérelmeket az alap
kérelemhez kell csatolni.

47. A csoportos engedély iránti kérelmeket a csoport vezető
jének kérelméhez kell csatolni. A kérelemre felragasztott 
illetékbélyegeket — a kérelem benyújtását, illetve az ada
tok egyeztetését követően azonnal — felülbélyegzéssel é r 
vényteleníteni kell.

43. A kérelmeket a benyújtás napjától szám ított 3 évig meg 
kell őrizni, majd ennek letelte után selejtezni. Az általános 
iktatóban kell a kérelmet beiktatni, ha az engedély kiadá
sát a rendőrkapitányság elutasította.

A kérelmek elutasítása, az illeték visszatérítése

49. A határátlépési engedély kiadása rendes, vagy rendkívüli 
u tazásra való engedélyezése, továbbá meghosszabbítása 
iránti kérelmet a kiadásra jogosult rendőrkapitányság  el
utasítja, ha a kérelmező a szükséges előfeltételekkel nem 
rendelkezik, vagy kizáró ok alá esik.

A kiadott engedélyt a kiadásra jogosult rendőrkapitány
ság köteles bevonni, ha időközben az engedély tulajdono
sával szemben kizáró ok merül fel.

50. Az elutasításról, illetve az engedély bevonásáról két pél
dányban írásbeli határozato t kell hozni, melynek egyik 
példányát 14 napon belül a kérelmezőnek meg kell kül
deni.

A határozatban — röviden — meg kell indokolni a kére
lem elutasításának okát. A kérelmező figyelmét fel kell 
hívni, hogy 15 napon belül az elsőfokú határozato t hozó 
rendőrkapitányságnál benyújtandó — 3 0 ,— Ft-os illeték- 
bélyeggel ellátott — fellebbezéssel élhet.
A fellebbezést az ügyben keletkezett iratokkal együtt je 
lentés kíséretében a megyei rendőrfőkapitányság II /II—3. 
Osztályához kell felterjeszteni.

51. A megyei II /II—3. Osztály vezetője köteles a fellebbezést
15 napon belül elbírálni, s erre  vonatkozóan — elutasítás 
esetén — három példányban írásbeli ha tározato t hozni. 
A határozat egy példányát a kérelmezőnek, a m ásik pél
dányát az ügy irataival az első fokon e ljárt szervnek kell 
megküldeni. A határozato t — ismételt elutasítás esetén
— az előző pontban foglaltak szerint indokolni kell.

Amennyiben a fellebbezésnek helyt ad, erről a kérelmezőt 
á tiratban  értesíti, az első fokú szervet pedig a kérelem tel
jesítésére utasítja.

52. Ha a kérelmező a megszabott határidőn belül fellebbezés
sel nem élt, vagy a másodfokú hatóság a fellebbezést el-
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utasította, intézkedni kell a kérelmen lerótt kiadványi ille
ték visszautalása iránt. Ebből a célból a kérelmet vissza- 
várólag meg kell küldeni a kérelmező lakóhelye szerinti 
illetékkiszabási hivatalnak. Gondosan ügyelni kell a rra , 
hogy a kizáró okokra utaló bejegyzés, vagy kérdőjegy a 
rendőri szervnél maradjon.
A másodfokú hatóság által jogerősen elutasított kérelem 
esetén a kérelmező panasszal élhet. A panasz kivizsgálá
sára, elbírálására a megyei rendőrfőkapitányság vezetője 
jogosult.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

53. Az engedélyek kiadásával kapcsolatos nyom tatványok el
készítéséről és az illetékes szervek nyom tatvánnyal való 
ellátásáról a BM II/II—3. Osztály gondoskodik.
A jelen utasítás megjelenése előtt legyárto tt 10 oldalas 
határátlépési engedély-nyomtatványokat továbbra  is fel 
kell használni, azonban ezeket az újabb egy évre történő 
érvényesítés helyett ki kell cserélni.

54. Jelen utasítás kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejű
leg a 0023/1965. évi és a 016-. 1966. évi belügyminisz
terhelyettesi utasítások hatályukat vesztik.

55. Az utasítás rendelkezéseinek be ta rtása  feletti felügyeleti 
jogkört a BM II/II — 3. Osztály gyakorolja.

KÖRÖSI GYÖRGY s. k ,
r. vezéi őrnagy 

m in iszterhelyettes

ÁBTL - 4.2 - 10 - 24/8/1970 /19
_  9



Felterjesztve:
Kapják:

Készült:

miniszter elvtársnak, k
m iniszterhelyettesek/^ °  ir  ̂ ^  ^
j, -főcsoportfőnök,  ̂k-o^L/C-v,
országos parancsnokok,
csoportfőnökök, helyetteseik,
önálló osztályvezetők,
HfÜ—=3>Ü3ztáiy 26 példány, Q*3-
Hőr. FEP Osztály vezetője,
Hőr. kerületparancsnokok,
megyei, budapesti rendőrfőkapitányok, rendőri helyetteseik, 
igazgatásrendészeti osztályvezetők, 
járási, városi, kerületi rendőrkapitányok.
350 példányban.
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