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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
B E L ÜG Y M I N I S Z T E R -H E L Y E T T E S É N E K

21/1977. szám ú

INTÉZKEDÉSE
a 8/1977. (XII. 29.) BM számú rendelettel módosított 1/1970. (I. 11.)
BM számú rendelet végrehajtásáról szóló 02/1970. számú
miniszterhelyettesi utasítás módosításáról
Budapest, 1977. évi december hó 29-én.
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Román Szocialista Köz
társaság Kormánya között a kishatárforgalom szabályozásáról. Bu
dapesten 1969. június 17. napján létrejött egyezmény végrehajtása
tárgyában kiadott, a 8/1977. (XII. 29.) BM számú rendelettel mó
dosított 1/1970. (I. 11.) BM számú rendelet végrehajtásáról szóló
02/1970. számú belügyminiszter-helyettesi utasítás (a továbbiak
ban: Vhu.) módosítására kiadom az alábbi
i n t é z k e d é s t :
1. A Vhu. 1. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A magyar- román kishatárforgalmi sávba azoknak a városok
nak és községeknek államigazgatási területei tartoznak, ame
lyek a magyar- román közös határ mentén 2(3 kilométer szé
lességű területsávba helyezkednek el és az egyezmény mellékle
tét képező helység névjegyzékében szerepelnek.”
2. A Vhu. 13. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
" A határátlépési engedély a kiállítástól számított egy évig érvé
nyes és ezidő alatt tizenkét utazásra jogosít.”
3. A Vhu. 24. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Az újonnan kiállított, illetőleg újabb egy évre meghosszabbí
tott határátlépési engedély az első utazáshoz külön kiutazási en
gedély nélkül felhasználható.

Á B T L - 4.2 - 10-27/21/1977 / 1

*

A határátlépési engedélybe - a kérelemtől függően - egy eljá
rásban egy vagy több, legfeljebb azonban tizenkét kiutazási
engedély adható ki az utazásonkénti 20,- Ft illetékbélyeg le
rovása mellett. Ha a határátlépési engedély tulajdonosa állandó
jelleggel más járás területére költözik, a részére kiadott enge
dély érvényességi idejét meghosszabbítani vagy azt újabb uta
zásra érvényesíteni nem lehet. Ebben az esetben új határátlé
pési engedély iránti kérelem benyújtásának van helye.”
4. A Vhu. 29. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A határátlépési engedély határátlépésekre vonatkozó bejegy
zések oldalaira kell elhelyezni a kiutazási engedély-bélyegzőt.
A 20,- Ft-os illetékbélyeget a határátlépési engedély a „Be
jegyzések határátlépésekről” oldalára kell beragasztani és a ki
utazási engedély bélyegzőt arra elhelyezni, úgy, hogy az oldal al
só része a határőrizeti szervek részére - bélyegzés céljából szabadon m aradjon.”
5. A Vhu. 33. pontjának második bekezdése helyébe az alábbi ren
delkezés lép:
„Ha az elveszett, vagy megsemmisült határátlépési engedéllyel
már tizenkét utazást tettek, új határátlépési engedély csak az
eredeti érvényességi idő lejárta után adható ki.”
6. Ez az intézkedés a 8/1977. (XII. 29.) BM számú rendelet kihir
detése napján lép hatályba.
LADVÁ NSZK Y KAROLY s. k.,
r. vezérőrnagy
miniszterhelyettes

K észült:
240 példányban.
Felterjesztve: m iniszter elvtársnak,
állam titkár elvtársnak.
K apják:
a 02/1970. sz. minh. utasítás elosztója szerint.
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