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I N T É Z K E D É S E  

a Belügym inisztérium  hivatásos, kinevezett és szerződéses 
polgári állománya külföldre utazásának feltételeiről, 

valamint a külföldi szem éllyel való kapcsolattartás rendjéről 
szóló 6/1988. BM utasítás egyes rendelkezéseinek  

végrehajtásáról

 Budapest, 1988. július 27-én.

A 6/1988. BM utasítás (a továbbiakban: Ut.) 37. pontjában fog
lalt feladatoknak a közvetlen irányításom  alá tartozó szervek
nél (BM Á llam titkári Titkárság, BM Határőrség, BM „M” és 
Szervezési Csoportfőnökség, BM Adatfeldolgozó és Tájékozta
tási Csoportfőnökség, BM Felügyeleti Osztály, BM Belbizton
sági Osztály), valam int -  m iniszter elvtárs külön felhatalm a
zása alapján -  a BM Titkárságnál és a BM Korm ányőrségnél 
történő végrehajtására kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az intézkedés mellékletében felsorolt m unkaköröket be
töltő személyek egyéni utazása az Ut. 6. pontjába foglalt 
korlátozás alá esik. Egyéni u tazást különösen indokolt eset
ben az eggyel magasabb beosztású elöljáró engedélyezhet.

2. A m ellékletben szereplő beosztásokat betöltő személy a 
m agánútlevelét az útlevél kiváltását, illetőleg az érvényes
ség m eghosszabbítását vagy az utazás befejezését követően
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három  napon belül megőrzésre köteles leadni. Az intézke
dés hatályba lépése előtt, de 1984. jan u á r 1-jét követően 
kiváltott útlevelet is a fentiek szerint le kell adni.

3. A leadott útlevelek lem ezszekrényben való őrzéséről az osz
tály- és ezzel azonos szintű vezetők, a határőrkerü let-pa- 
rancsnokok, a budapesti határőrezred parancsnoka és a bu
dapesti légi- és folyami forgalomellenőrző pont parancsnoka 
gondoskodjon. A leadásról és az útlevelek vissza-, illetve ki
adásáról nyilvántartást kell vezetni, amely tartalm azza az 
útlevél tulajdonosának nevét, rendfokozatát, az útlevél szá
mát, az átadás-átvétel idejét és az ennek elismerését igazoló 
aláírást.

4. A 3. pontban szereplő és annál magasabb beosztású veze
tők útlevelének őrzéséről és nyilvántartásáról a szerv ve
zetője gondoskodjon.

5. Az útlevelekkel együtt kell őrizni a külföldre távozási en
gedély első példányát, a m ásolatát a BM Belbiztonsági Osz
tálynak, a Határőrség vonatkozásában pedig a BM III/IV-  
7. Osztálynak kell megküldeni.

6. Am ennyiben a személyi állomány tag jának  áthelyezése 
utazási korlátozás alá eső beosztáshoz kapcsolódik -  m a
gánútlevelének kiadásával egyidőben -  az utazási korlá
tozást, illetve annak időbeli hatályát az áthelyezettel is
m ertetni kell.

7. A személyi állomány utazási korlátozás alá nem  eső tagja 
a világ összes országára érvényes útlevél kiváltását, illetve 
a meglevő útlevél érvényének kiterjesztését köteles az ú t
levél betű jele és sorszáma feltüntetésével a 3., illetve 4. 
pontban írt vezetőjének jelenteni.

8. A vízumköteles országokba történő utazás esetén a vízum
kérő lapok kitöltésekor a személyi állomány minden tagja 
köteles a következő előírásokat alkalmazni:
a) a foglalkozásra vonatkozó kérdésre ,.BM alkalm azott” , 

illetve „határőr” választ adni;
b) a m unkahely (munkáltató) megnevezésére, címére és te 

lefonszám ára vonatkozó kérdésre a közületi telefonköny
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vekben található megnevezést, címet és telefonszámot be
írni;

c) a pártállásra és vallásra vonatkozóan az űrlapot üresen 
kell hagyni.

9. A személyi állomány tagja kivételesen indokolt esetben az 
utazást engedélyező vezető külön engedélyével sajá t maga 
is beszerezheti az utazáshoz szükséges vízumot.

10. Ez az intézkedés a kiadása napján  lép hatályba. Az intéz
kedést az érin te tt személyi állom ánnyal ism ertetn i kell.

FÖLDESI JENŐ s. k.,
r. altábornagy 

belügym inisztérium i állam titká r

Készült: 250 példányban.
Felterjesztve: m iniszter elvtársnak.
K apják: BM H atárőrségnél: országos parancsnok és helyettesei, osz

tályvezetők, kerület-parancsnokok,
budapesti határőrezred  parancsnoka, budapesti légi és fo
lyami FEP parancsnoka,
BM K orm ányőrségnél: parancsnok és helyettesei, osztály- 
vezetők,
BM III/IV. csoportfőnök és III/IV - 7. osztály vezetője,
BM T itkárság vezetője és osztályvezetői,
BM „M” és Szervezési, valam int Adatfeldolgozó és Tájé
koztatási Csoportfőnökségek vezetői és osztályvezetői,
BM Felügyeleti Osztály vezetője,
BM Belbiztonsági Osztály vezetője,
Á llam titkári T itkárság vezetője.
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Az alább felsorolt m unkaköröket betöltő személyek kapitalista 
és nem európai szocialista országba egyénileg, magáncélból nem 
u tazha tnak :

1. A BM Titkárság vezetőjének külön elbíráláson alapuló enge
délye h iányában -  a BM Országos Futárszolgálat személyi 
állománya kivételével -  a BM Titkárság teljes hivatásos és 
polgári állománya.

2. A BM Kormányőrség 

hivatásos állományából
-  parancsnok
-  parancsnok-helyettesek
-  osztályvezetők
-  osztályvezető-helyettesek
-  önálló alosztályvezetők
-  alosztályvezetők
-  vezető főorvos
-  titkárságvezető, titkársági kiem elt főelőadó, titkárnő
-  „M”-tisztek
-  1-es Osztály: személybiztosítók, operatív és segédopera

tív gépkocsivezetők, lakásbiztosítók
-  PV KAJÜ teljes személyi állománya
-  HM 8-as teljes személyi állománya 

polgári állományából
-  parancsnokhelyettesek kiem elt m unkakörű titkárnői
-  osztályvezetők titkárnői
-  személyügyi nyilvántartók
-  TÜK-irodai beosztottak

3. A BM Államtitkári Titkárságon
-  valam ennyi hivatásos állom ányú
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4. A BM Határőrségnél

a) Az Országos Parancsnokság 
hivatásos állományából
-  országos parancsnok
-  törzsfőnök
-  politikai csoportfőnök
-  pénzügyi-anyagi főnök
-  törzsfőnökhelyettes
-  osztályvezető

(határügyi, határforgalm i, felderítő, személyzeti, szer
vezési és „M”, pénzügyi)

-  alosztályvezető
(határügyi, határforgalm i, felderítő, személyzeti, szer
vezési és „M”, pénzügyi, környezettanulm ányt készítő)

-  csoportvezető 
(mozgósítási, rejtjelző)
felderítő osztály alosztályvezető, határon túli felderítő 
csoportvezető és határon túli felderítő főelőadók

polgári állományából
-  titkárnő (felderítő o.)
-  előadó (felderítő o.)

b) A m agasabbegység-parancsnokságok (MAEG) 
hivatásos állományából
-  MAEG parancsnok
-  MAEG törzsfőnök, törzsfőnökhelyettes
-  MAEG POLOV, PAF
-  felderítő alosztályvezető (1- 6. ker.-ig és 11. ker.)
-  felderítő alosztály határon túli felderítő csoportvezető 

és főelőadó (1- 2. ker.-nél)

polgári állományából
-  ,,T” ügykezelés vezetője
-  gyors- és gépíró (feld. alo. 1- 6. ker.-ig és 11. ker.)
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c) A forgalomellenőrző pontok állományából (FEP)
-  FEP parancsnok
-  FEP politikai helyettesek
-  FEP parancsnokhelyettesek

5. A BM „M” és Szervezési Csoportfőnökségnél

a) -  csoportfőnök, csoportfőnök-helyettes, osztályvezetők,
osztályvezető-helyettesek, alosztályvezetők, csoportfő- 
nökségi titkárnő

b) -  az „M ” osztályon: az állambiztonsági terü leten  és a
„K” vezetéssel dolgozó kiem elt főelőadók, főelőadók, 
a mozgósítási m unkaterü leten  dolgozó kiem elt főelő
adók, a rendőri terü leten  és értesítési és riasztási 
rendszerrel foglalkozó kiem elt főelőadók, főelőadók, 
valam int az anyagi te rü leten  dolgozó kiem elt főelőadó 
és főelőadó, továbbá az „M ” osztály titkárnője

c) -  szervezési osztályon: a számítógépet kezelő, valam int
az állambiztonsági terü lette l foglalkozó kiem elt főelő
adók

6. A BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökségen

a) -  az Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség
vezetője, helyettese, törzséből a titkárságvezető, ki
emelt főelőadók

b) -  értékelő és tájékoztatási osztály vezetője és valam eny-
nyi beosztottja

c) -  sajtóosztály vezetője és helyettese

d) -  állambiztonsági operatív nyilvántartó  osztály vezetője,
helyettese, alosztályvezetők

e) -  információs alosztály vezetője és valam ennyi beosz
to ttja

f) -  bűnügyi nyilvántartó  osztály vezetője és az alosztály-
vezetők, hálózati operatív nyilvántartó m unkát vég
zők, TÜK-kezelő
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g) -  lakcím- és közlekedési nyilvántartó  osztály vezetője,
helyettese

h) -  BM szám ítástechnikai alkalmazási központ vezetője
(csoportfőnök-helyettes), törzs, osztály- és alosztályve
zetők, rendszerszervező alosztály, program fejlesztő al
osztály, statisztikai alosztály, kis- és mikroszámítógé- 
pes rendszerfejlesztő csoport, adatfeldolgozó alosztály, 
műszaki gazdasági alosztály teljes állománya, ügyfél- 
szolgálat alosztály vezetője, csoportvezető, főelőadói, 
előadói, gyors- és gépírója, KRSZ kiemelt főelőadó és 
előadó

7. A BM felügyeleti osztályon
-  valam ennyi hivatásos állom ányú

8. A BM belbiztonsági osztályon
-  valam ennyi hivatásos állom ányú
-  a polgári állományból a titkárnő
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