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 I N T É Z K E D É S E

a  m a gáncélú egyéni külföldre utazásról, az útlevelek 
leadásának és őrzésének rendjéről, valamint a titok- 

és adatvédelmi szabályok érvényesítéséről

Budapest, 1988. július 25-én.

A Belügyminisztérium hivatásos, kinevezett és szerződéses pol
gári állománya külföldre utazásának feltételeiről, valamint a 
külföldi személlyel való kapcsolattartás rendjéről szóló 6 1988. 
BM utasítás (a továbbiakban: utasítás) 37. pontjában ka
pott felhatalmazás alapján a magáncélú egyéni külföldre uta
zás korlátozásának, az útlevelek leadásának és őrzésének rend
jére, valamint a titok- és adatvédelmi szabályok érvényesítésé
re kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az intézkedés hatálya kiterjed a BM Személyügyi Főcsoport- 
főnökség és a szakirányítása alá tartozó hivatásos, kineve
zett és szerződéses polgári állományára (a továbbiakban: 
személyi állomány).

2. Az alább felsorolt munkaköröket betöltő személyeknek nem 
szocialista és Európán kívüli szocialista országba magáncélú 
egyéni külföldre utazáshoz nem adható engedély:

a) BM IV I. Csoportfőnökség
-  IV/ I- 2. Osztály vezetője és helyettese.
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-  IV/I- 2. Osztály speciális állomány ügyeit intéző, va
lam int a BM személyi állom ányának adataira vonat
kozóan átfogó ism eretekkel rendelkező beosztottak.

b) Rendőrtiszti Főiskola
-  állambiztonsági tanszék vezetője,
-  állambiztonsági tanszék szakcsoportvezetők.

3. A 2. pont alapján korlátozás alá eső személy a világ összes 
országába érvényes m agánútlevelet, kiváltása, illetve az u ta
zás befejezését követő 48 órán belül köteles az utazást en
gedélyező vezető titkárságán -  tárolás céljából -  leadni.

4. A leadott útlevelekről kartonnyilvántartást kell vezetni és 
azokat a biztonsági szabályok betartásával lem ezszekrény
ben kell őrizni. Az útlevelek kiadását és visszavételét alá
írással kell igazolni.

5. Nem szocialista és Európán kívüli szocialista országba m a
gáncélú egyéni külföldre utazáshoz az utasítás 10. és 11. 
pontjában m eghatározottakon túl nem adható engedély a 
más szerveknél korlátozás alá eső munkakörből a főcsoport- 
főnökséghez áthelyezett, vezényelt személynek az átadó 
szerv által m eghatározott ideig.

6. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba, rendelke
zéseit a személyi állom ánnyal ism ertetni kell.

DR. ILCSIK SÁNDOR s. k.,
r. vezérőrnagy 

belügym iniszter-helyettes

Készült: 360 példányban. + sokszorosí tva 20  p é ld á n y
Felterjesztve: m iniszter elvtársnak, 

á llam titkár elvtársnak.
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