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K Ö R L E V É L

A belügyminiszter elvtárs 6/1963. sz. BM. rendelete, valamint 
ennek végrehajtására kiadott 0029/63. számú miniszteri parancs 
az útlevél ügyek intézését egyszerűsítette és könnyítéseket 

határozott meg az utazásokkal kapcsolatban.

Ennek alapján a Belügyminisztérium dolgozói útlevél ügyeinek 
intézése is módosításra szorul az alábbiak szerint:
1./ A BM. dolgozóinak minden külföldre történő utazását meg

előzően az illetékes parancsnoktól engedélyt kell kérni 
az utazáshoz.

Az engedélyezésre jogosultak körét az 1959. évi 3. számú 
miniszteri utasítás, az 1963. évi 005-ös számú miniszte
ri utasítás határozza meg. /A Csehszlovákiába szóló kül
földre távozási kérelmeket értelemszerűen a járási, vá
rosi, Budapest kerületi kapitány is engedélyezheti./

2./ 1964. január 1-től a Csehszlovák Szocialista Köztársaság
ba történő utazás esetén az útlevéllapok kiállítását

- a Belügyminisztérium, a Határőrség, a Karhatalom, a 
Tűzrendészet és a Kormányőrség Országos Parancsnoksá
ga központi állományába szolgálatot teljesítők részé
re a Belügyminisztérium Titkársága,

- a megyei, a járási, a városi rendőrkapitányságok állo
mányába szolgálatot teljesítők részére a szolgálati 
hely szerint illetékes rendőrkapitányságok igazgatás
rendészeti szervei,

,
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B u d a p e s t ,  1964. január 2-án.

Készült: 330 pld-ban Borgos Gyula sk.
Kapják: Elosztó szerint. BM. Titkárság Vezetője.

- a Budapesti Rendőr főkapitányság központi állománya ré
szére a lakóhely szerint illetékes kerületi rendőrkapi
tányság igazgatásrendészeti alosztálya,

- a Budapest kerületi rendőrkapitányságok állománya ré
szére a szolgálati hely szerint illetékes kerületi ren
dőrkapitányságok állítják ki az útlevéllapot.

3./ A Belügyminisztérium dolgozóinak népi demokratikus or
szágba történő utazás esetén /Csehszlovák Szocialista 
Köztársaság kivételével/ az útlevél ügyek intézését

- vidéken az illetékes megyei rendőrfőkapitányságok útle
vélcsoportjai,

  Budapesten a Belügyminisztérium Titkársága végzi.

4./ A kapitalista országokba, illetőleg Jugoszláviába törté
nő  utazások esetén minden belügyi dolgozó útlevél ügyeit 
továbbra is a Belügyminisztérium Titkársága intézi.

5./ A népi demokratikus országok, valamint a kapitalista or
szágok vonatkozásában /a Csehszlovák Szocialista Köztár
saság kivételével/ továbbra is érvényes az a  rendelkezés, 
mely szerint a Belügyminisztérium dolgozói  évente csak 
egyszer utazhatnak külföldre, kivéve a  rendkívüli esete
ket.

A Belügyminisztérium Titkársága Vezetőjének aláírásával 
1960. október 12-én megjelent, valamint az 1963. február 
26-án megjelent körlevélben, foglaltak hatályukat vesztik.
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