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INTÉZKEDÉSE
a BM III. Főcsoportfőnökség és a rendőr-főkapitányságok
állambiztonsági szervei hivatásos, kinevezett
és szerződéses polgári állománya külföldre utazása
feltételeinek egyes kérdéseiről
Budapest, 1988. július 25-én.
A B elügym inisztérium hivatásos, kinevezett és szerződéses pol
gári állom ánya külföldre utazásának feltételeiről, valam int a
külföldi szem éllyel való kapcsolattartás rendjéről szóló 6/1988.
BM utasítás (a továbbiakban: U tasítás) 37. pontja alapján a
BM III. Főcsoportfőnökség és a rendőr-főkapitányságok állam 
biztonsági szervei hivatásos, kinevezett és szerződéses polgári
állom ánya (a továbbiakban: szem élyi állomány) külföldre u ta
zása feltételeinek egyes kérdéseiről kiadom az alábbi
i n t é z k e d é s t :
1. A szem élyi állom ány közül az alábbi m unkaköröket betöltő
szem élyek kapitalista és nem európai szocialista országba
történő egyéni, m agáncélú utazása az U tasítás 6. pontjába
foglalt korlátozás alá esik:
a) a BM III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei, csoportfő
nök-helyettesei, önálló osztályvezetői, önálló osztályveze
tő-helyettesei, beosztott osztályvezetői, alosztályvezetői,
titkárságvezetői, TÜ K -csoportok vezetői;
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b) a rendőrfőkapitányok állam biztonsági helyettesei, a rend
őr-főkapitányságok állam biztonsági szerveinek osztály- és
alosztályvezetői, értékelő-tájékoztató tisztjei, operatív
nyilvántartók.
2. A szem élyi állom ány korlátozás alá eső m unkaköröket be
töltő tagja útlevelének őrzéséről, kezeléséről, n y ilv á n ta rtá 
sáról a szerv vezetője gondoskodik az általa m egbízott szer
vezeti egység vezetőjén vagy egyedileg kijelölt m ás szemé
lyen (a továbbiakban eg y ü tt: az útlevél őrzésével m egbízott
személy) keresztül.
3. A korlátozás alá eső m unkaköröket betöltő személy köteles
útlevelét annak kézhezvétele u tán haladéktalanul az útle
vél őrzésével m egbízott szem élynek leadni.
4. Az útlevél őrzésével m egbízott személy a kiutazás engedé
lyezését követően az útlevelet úgy adja ki a kiutazni szán
dékozónak, hogy a további ügyintézésre elegendő idő álljon
rendelkezésre. A kiutazó az utazás befejezését követő első
m unkanapon köteles útlevelét leadni az útlevél őrzésével
m egbízott szem élynek.
5. A leadásra nem kerülő útlevelet a személyi állom ány tagja
n yilvántartásba vétel céljából köteles a szerv vezetőjének
bem utatni. A szerv vezetője gondoskodik az útlevelek felhasználásának évenkénti ellenőrzéséről.
6. A vízum kérő lap foglalkozás rovatát „BM alkalm azott”,
m unkahely ro v atát a BM III. Főcsoportfőnökség szervei nyílt
állom ánya esetében „B elügym inisztérium ”, a rendőr-főka
pitányságok állam biztonsági szervei nyílt állom ánya eseté
ben az illetékes rendőr-főkapitányság elnevezése bejegy
zéssel kell ellátni. A m unkahely címéül a közületi telefon
könyvben feltü n te te tt adatokat kell bejegyezni. Az egyéb
esetleges állam biztonsági érdekeket sértő adatokat igénylő
rovat kitöltéséhez a szerv vezetőjének állásfoglalását kell
kikérni.
7. A „T ” és „SZT” állom ány tagja a fedőigazolványában fel
tü n te te tt adatoknak m egfelelően tölti ki a vízum kérő lapot.
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Ez az intézkedés a kiadása n ap ján lép hatályba. R endelke
zéseit a szem élyi állom ánnyal ism ertetni kell.
HARANGOZÓ SZILVESZTER s. k.,
r. altábornagy
belügyminiszter-helyettes

Készült:
250 példányban.
Felterjesztve: m iniszter elvtársnak,
állam titkár elvtársnak.
Kapják:
BM III. főcsoportfőnök első helyettese,
BM III. főcsoportfőnök-helyettesek,
BM III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökei,
csoportfőnök-helyettesei, önálló és beosztott osztályveze
tői, önálló alosztályvezetői,
BM Titkárság vezetője,
BM Belbiztonsági Osztály vezetője,
Rendőrtiszti Főiskola és ÁB Tanszék vezetője,
BM Műszaki Tanfolyam parancsnoka,
rendőrfőkapitányok, állambiztonsági helyetteseik,
rendőr-főkapitányságok állambiztonsági szerveinek osz
tály-, alosztályvezetői.
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