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BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 

10/1988.
I N T É Z K E D É S E

a közbiztonsági miniszterhelyettes szakirányítása alá tartozó 
szervek hivatásos, kinevezett és szerződéses polgári állománya 

magáncélú egyéni külföldre utazásáról 
és a vízumbeszerzés során a titokvédelmi szabályok 

érvényesítéséről

Budapest, 1988. július 25-én.

A Belügyminisztérium  hivatásos, kinevezett és szerződéses pol
gári állománya külföldre utazásának feltételeiről, valam int a 
külföldi személlyel való kapcsolattartás rendjéről szóló 6/1988. 
BM Utasítás 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján ki
adom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az intézkedés hatálya k iterjed a közbiztonsági miniszter- 
helyettes szakirányítása alá tartozó szervek hivatásos, kine
vezett és szerződéses polgári állom ányára (a továbbiakban: 
személyi állomány).

2. A személyi állomány tagja a világ összes országára érvé
nyes útlevél kiváltását, illetve a meglevő útlevélnek a vi
lág összes országára való érvényességének kiterjesztését kö
teles -  a kiváltást, illetve érvényesítést követő 48 órán 
belül -  az útlevél betűjele és sorszáma feltüntetésével 
írásban jelenteni a szerv vezetőjének.
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3. A személyi állomány tagja nem szocialista és Európán kí
vüli szocialista országba elsősorban utazási iroda útján  vagy 
közvetlenül a Belügym inisztérium  és szervei által szerve
zett csoportos kiutazásra kaphat engedélyt.

4. A nem szocialista és Európán kívüli szocialista országba 
irányuló egyéni kiutazási kérelm et egyénileg, az összes kö
rülm ény figyelem bevételével kell elbírálni. Az illetékes pa
rancsnok fordítson különös figyelmet az utazás céljára, gya
koriságára, a biztonsági intézkedésekre, eligazításra, beszá
moltatásra.

5. Nem adható nem szocialista és Európán kívüli szocialista 
országba egyéni külföldre utazási engedély a más szervek
től áthelyezett és ott korlátozás alá eső m unkakört betöltő 
személyeknek az átadó szerv által m eghatározott ideig.

6. Az utazási korlátozás alá eső személyek útlevelét az állo
mányviszonyilag illetékes szervnél kell tárolni. Az útlevél 
őrzéséről, kezeléséről, nyilvántartásáról a szerv vezetője 
gondoskodik az általa megbízott szervezeti egység vezetőjén 
vagy egyedileg kijelölt más személyen (a továbbiakban: ú t
levél őrzésével megbízott személy) keresztül. A leadott ú t
levelekről ny ilvántartást kell vezetni, és azokat a biztonsági 
szabályok betartásával lem ezszekrényben kell őrizni. Az 
útlevelek kiadását és visszavételét aláírással kell igazolni.

7. Az útlevél őrzésével megbízott személy a kiutazás engedé
lyezését követően az útlevelet úgy adja ki a személyi állo
mány tagjának, hogy a további ügyintézésre (vízum, valu
tabeszerzés stb.) elegendő idő álljon rendelkezésre.

8. A vízumkérő lapon a foglalkozás rovatba a központi szer
veknél dolgozók „BM dolgozó"-t, a területi szerveknél dol
gozók „rendőrtisztviselő”-t, a m unkahelye és címe rovatba 
pedig a közületi telefonkönyvben szereplő adatokat tün tes
sék fel. Az egyéb, esetleges szolgálati érdekeket sértő ada
tokat kérő rovat kitöltéséhez a szerv vezetőjének állásfog
lalását kell kérni.

9. Az ,,SZT” állomány tagja a fedőigazolványban feltüntetett 
adatoknak megfelelően töltse ki a vízumkérő lapot.
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10. Az intézkedés hatályba lépését megelőzően m ár kiváltott 
és a világ összes országára érvényesített útlevél betűjelét 
és sorszámát a személyi állomány 15 napot belül köteles 
írásban jelenteni a szerv vezetőjének.

11. Ez az intézkedés a kiadása napján  lép hatályba. Rendelke
zéseit az é rin te tt személyi állom ánnyal ism ertetni kell.

LADVÁNSZKY KÁROLY s . k.,
r. altábornagy 

belügym iniszter-helyettes

K észült: 350 példányban. + 15 példány sokszorosítva
Felterjesztve: m iniszter elvtársnak, 

á llam titkár elv társnak.
K apják: elosztó szerint.
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