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A BELÜGYMINISZTER-HELYETTES 
9/1989.

INTÉZKEDÉSE

a külföldre utazásról és az útlevélről szóló 1987. évi 25. törvényerejű 
rendelet, valamint e törvényerejű rendelet és a 3/1987. (XII. 23.) BM 
rendelet végrehajtására kiadott 38/1988. BM utasítás, valamint az 

igazgatásrendészeti csoportfőnök 8/1988. intézkedése egyes 
rendelkezéseinek alkalmazásáról

Budapest, 1989. október 1-jén.

A külföldre utazásról és az útlevélről, valamint a ki- és bevándorlásról szó
ló törvényjavaslatokat az Országgyűlés 1989. szeptember 26-án elfogad
ta. E törvények szellemében - az Országgyűlés egyetértése alapján - a 
külföldre utazásról és az útlevélről szóló 1987. évi 25. törvényerejű ren
delet (a továbbiakban: Tvr.), valamint e törvényerejű rendelet és a 3/1987. 
(XII. 23.) BM rendelet végrehajtására kiadott 38/1988. BM utasítás (a to
vábbiakban: Vhu.), valamint az igazgatásrendészeti csoportfőnök 8/1988. 
intézkedése (a továbbiakban: csoportfőnöki intézkedés) egyes rendelke
zéseinek alkalmazásáról a BM Határőrség országos parancsnokával 
egyetértésben kiadom az alábbi

intézkedést:

1. A Tvr. 13. és 15. §-aiban, valamint a 16. §-ának (2) bekezdésében meg
fogalmazott, a rendőrség mérlegelési jogkörébe utalt, a külföldre uta
zást, a kivándorlást és a hazatérést korlátozó rendelkezések a jövőben 
nem alkalmazhatók.

2. Nem alkalmazhatók továbbá
a) a Vhu. - a fenti rendelkezések végrehajtását szabályozó-34-44. 

pontjai, a 85/a) pontjának a külföldre utazásból kizárásra, valamint 
az útlevél gondatlanságból történt elvesztése, megsemmisülése 
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esetén a szabálysértési eljárás megindítására vonatkozó 
szövegrésze, a 87-96., a 99., a 134. és a 136., valamint a 145. pontjai,

b) a csoportfőnöki intézkedés 16., 17. pontjai, a 36. pontjának a 
szabálysértési eljárás megindítására, továbbá a határfigyelőztetés 
elrendelésére vonatkozó szövegrész, valamint a 41. és a 45. pontjai.

3. Az intézkedés hatályba lépését megelőzően az 1. pont szerinti jogkör
ben visszavont útlevelet kérelemre vissza kell adni, illetőleg a külföld
re utazásból történő kizáró határozatokat hatályon kívül kell helyezni.

4. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba, és a külföldre utazásról 
és az útlevélről, valamint a ki- és bevándorlásról szóló törvények ha
tályba lépésekor hatályát veszti. Az intézkedést az érintett állomány
nak oktatni kell.

DR. TÚRÓS ANDRÁS s. k, 
r. vezérőrnagy 

belügyminiszter-helyettes

Készült: 1500 példányban.
Felterjesztve: miniszternek,

államtitkároknak.
Kapják: a 38/1988. DM utasítás elosztója szerint.
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