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K Ö R L E V É L

Az európai szocialista országokba érvényes útlevél kiadá
sának illetékét a 44/1971./XII.30./ PM számú rendelet sza
bályozza.
A rendelet végrehajtására 1972. január 29-én kiadott pénz
ügyminiszteri állásfoglalás az útlevéllel kapcsolatos eljá
rások módosítását vonja maga után.
A kiadott állásfoglalás az útlevelekről szóló hatályos jog
szabályok rendelkezéseit nem érinti. A 018/1971./XII.27./
BM számú utasítással módosított 02/1970./III.14./ BM számú 
utasítás és a 01/1971./XII.27./ számú igazgatásrendészeti 
csoportfőnöki utasítás egyes pontjait azonban az alábbiak 
szerint kell végrehajtani:
- a miniszteri utasítás 10. és a csoportfőnöki utasítás 8. 
pontjában foglaltaktól eltérően minden kérelmezőt ellen
őrizni kell a BM Nyilvántartó Központ 2. Osztály nyilván
tartásában,

- a miniszteri utasítás 13. és a csoportfőnöki utasítás 25. 
pontját úgy kell alkalmazni, hogy a kérelem elbírálásakor 
öt kiutazási engedélyt kell kiadni.

Az útlevél és a kiutazási engedély kiadásánál az alábbiak 
szerint kell eljárni:
1./ Az útlevéllel még nem rendelkező kérelmezőnek a szolgá

lati vagy magán célból Bulgáriába, Csehszlovákiába, 
Lengyelországba, Német Demokratikus Köztársaságba és 
Romániába benyújtott útlevélkérő lapon 150.- Ft illeté
ket kell leróni. Az útlevelet kiállításával egyidejű
leg öt kiutazási engedéllyel kell ellátni.
A kiutazási engedélyek felhasználása után benyújtott 
újabb kérelem illetéke 100.- Ft, amelyért ismét öt ki
utazási engedélyt kell kiadni.
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2./ A Szovjetunióba irányuló kérelemnél 150.- illetve 100.- 
R illetéket kell leróni. Magánutazás esetén a Szovjet-
unióba egy kiutazási engedély adható és még négy kiu
tazási engedélyt kell kiadni Bulgáriába, Csehszlováki
ába, Lengyelországba, Német Demokratikus Köztársaságba 
és Romániába szóló érvényességgel.
A magánutazás iránti kérelemhez továbbra is csatolni 
kell a szovjet hatóságok által láttamozott engedélyt, 
illetve az előzetes vízumengedélyt.
Szolgálati célú utazásnál az öt kiutazási engedélyt  
egyszerre kell kiadni. A Szovjetunióba szóló szolgála
ti és magáncélú kiutazási engedélyből a jugoszláviai 
érvényességet törölni kell.

3./ Jugoszláviába látogatásra az útlevél kiállítására bea
dott kérelem illetéke 150.- illetve 100.- Ft, amelyért 
egy Jugoszláviába és négy: Bulgáriába, Csehszlovákiába, 
Lengyelországba, Német Demokratikus Köztársaságba és 
Romániába érvényes kiutazási engedélyt kell kiadni.
Kivétel: ha a kérelmező egymás után többször Jugoszlá
viába akar utazni és az útlevelekről szóló jogszabályok
ban előirt mellékleteket a többszöri utazásnak megfele
lően csatolja kérelméhez, kiadható több - öt - kiutazá
si engedély. Amennyiben ez ötnél kevesebb, a fennmaradó 
engedélyt a fentebb felsorolt öt szocialista országra 
szólóan kell kiadni.
A turista útlevél kiállításának illetéke 550.- Ft, ame
lyért egy kiutazási engedélyt kell kiadni. Minden to
vábbi kiutazási engedélyért 500-500.- Ft-os illetéket 
kell leróni.
A Jugoszláviába szóló magán kiutazási engedélyből a 
Szovjetunióra szóló érvényességet törölni kell.
A szolgálati utazáshoz kiadott útlevél illetéke 500.- R 
és ezért az útlevelet öt kiutazási engedéllyel kell el
látni. Az ismételt kérelem elbírálásának illetéke ugyan
csak 500.- Ft.

4./ Az öt kiutazási engedély az útlevél érvényességi idején 
belül használható fel.

5./ Az útlevél iránti kérelmet egy kérőlapon kell benyújta
ni, amelyen fel kell tüntetni, hogy a kiutazási engedé
lyek mely országokba kerülnek felhasználásra.

6./ A pénzügyminiszteri állásfoglalás 1972. január 1-ig visz- 
szamenő hatályú, ezért azt a már- kiadott útlevelekre is 
érvényesíteni kell a következőképpen:
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a./ február 29-ig értesíteni kell azokat a kérelmező
ket, akik 1972. január 29-ig útlevelet kaptak, egy 
kiutazási engedéllyel, hogy jelenjenek meg az útle
velüket kiállító szervnél, további négy kiutazási 
engedélyért,

b./ az illeték különbözet visszautalására kell intéz
kedni abban az esetben, ha a kérelmező már öt kiu
tazási engedélyt kapott és minden kiutazási enge
délyért lerótta a 100-100.- Ft-os illetéket,

c./ az a. / és a b. / pont szerint kell eljárni, ha a  ké
relmező egynél több, de ötnél kevesebb kiutazási 
engedélyt kapott. Ebben az esetben a kiutazási en-

 gedélyek számát ötre kell kiegészíteni és intézked
ni kell az illeték különbözet visszautalására.

Az a./ b./ c./ pontban foglaltak végrehajtásáról a BM 
Útlevélosztály vezetőjének 1972. március 5-ig írásban 
jelentést kell tenni.

7./ Egy útlevélben egyszerre öt magán és öt szolgálati cél
ra kiadott utazási engedélynél több nem lehet.

8./ A lerótt illetéknek megfelelő kiutazási engedélyt ki 
kell adni, ha a lerótt illeték ötnél több kiutazás il
letékét teszi ki, azt az útlevélkérő lapon kell nyil
vántartani és újabb kérelem benyújtása után kell a fenn
maradó illeték összegének megfelelő kiutazási engedélyt 
kiadni.

9./ A BM állományában szolgálatot teljesítőknek Bulgáriába, 
Csehszlovákiába, Lengyelországba, Német Demokratikus 
Köztársaságba és Romániába:
a./ a Belügyminisztérium, a BM Határőrség Országos Pa

rancsnoksága, a BM Kormányőrség Parancsnoksága, a 
Készenléti Rendőri Ezred és a BM Tűzrendészet Or
szágos Parancsnoksága központi állományában szol
gálatot teljesítőknek a BM Titkársága,

b./ a főkapitányságok és a kapitányságok állományában 
szolgálatot teljesítőknek a szolgálati helyük sze
rint illetékes igazgatásrendészeti osztály, illet
ve alosztály adja ki az útlevelet.

Az útlevelek kiállításakor a Hatásköri Listában felha
talmazott parancsnok aláírásával ellátott "külföldre tá
vozási engedély"-t kell kérni. Az útlevélbe öt kiutazá
si engedélyt kell kiadni. Minden további kiutazás ese
tén "külföldre távozási engedély"-t kell kérni. Jóvá
hagyás után azt az engedélyezésre jogosult parancsnok 
titkárságán kell megőrizni.
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10./ A HM állományában szolgálatot teljesítők útlevéllel 
való ellátást külön rendelkezés szabályozza.

Budapest, 1972. február 17.

/ Szabó Károly r.ezredes / 
csoportfőnök

Készült: 160 példányban 
Kapják: Elosztó szerint


