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K Ö R L E V E L E
a tanácsok nemzetközi kapcsolatai során 
szolgálati érdekből történő külföldre 
utazáshoz szükséges útlevelek kiállítá
sának és a kapcsolódó vízumbeszerzés 
egységes ügyintézésének segítéséről

Budapest, 1988. november hó 1-jén

Tájékoztatom tanácselnök elvtársat, hogy a tanácsok nemzet
közi kapcsolatai során szolgálati érdekből történő külföld
re utazáshoz a diplomata, valamint a külföldre utazásról és 
az útlevélről szóló 1987. évi 25. törvényerejű rendelet 
végrehajtására kiadott 3/1987. /XII.23./ BM rendelet / a to
vábbiakban: BM rendelet/ 3.§ /1/ bekezdésének d/pontja alap
ján kiadásra kerülő szolgálati útlevelekkel kapcsolatos ügy
intézést - Budapest Főváros Tanácsa kivételével - 1988. no
vember 1-től a BM Titkárság végzi.

A BM Titkárság gondoskodik :

- a diplomata útlevél kiadásáról, érvényességének meghosszabbí- 
tásáról, a kiutazási engedély és az esetleges vízum beszer
zéséről a Külügyminisztérium Konzuli Főosztálya utján;

- a szolgálati útlevél kiadásáról, érvényességének meghosszabbí- 
tásáról, a szükséges vízum beszerzésről;

- a magánútlevéllel szolgálati célból utazó tanácsi dolgozók 
érvényes útleveléhez szükséges vízum beszerzésről.
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A diplomata és a szolgálati útlevél kiadásához, az érvényesség 
meghosszabbításához, a kiutazási engedély és az esetleges vi
zűm beszerzéséhez, a magánútlevéllel történő szolgálati célú 
utazás esetén a vizumbeszerzéshez a tanácsi-közigazgatási 
belügyminiszter-helyettes előzetes Írásbeli engedélye szük
séges .

A diplomata és szolgálati útlevelek nyilvántartását, őrzé
sét a BM Titkárság végzi.

A diplomata és a szolgálati útlevél iránti kérelmet - a taná
csi-közigazgatási belügyminiszter-helyettes utján - a BM Tit
kárságnak a tervezett utazás előtt 30 nappal meg kell küldeni. 
Az útlevél iránti kérelemhez csatolandó mellékletek vonatko
zásában a'BM rendelet 12-14. §-aiban foglaltak az irányadók.

Az útlevél kérelem, illetőleg a kész útlevél továbbítása a 
BM Országos Futárszolgálat utján történik.

/ Dr. Horváth István / 
belügyminiszter

Készült: 30 példányban
Kapják : tanácsi-közigazgatási miniszterhelyettes, 

megyei tanácsok elnökei,
BM Titkárság vezetője,
BM Titkárság Jogi Osztálya,
Irattár
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