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UTASÍ TÁSA
Budapest, 1974. évi július hó 30-án. 

Tárgy: A 01/1971. (XII. 27.) számú igazgatásrendészeti csoportfő
nöki utasítás 8. pontjának módosítása.

Az útlevelekről szóló jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel  
kapcsolatos belügyi feladatok szabályozására kiadott 01/1971. (XII. 
27.) igazgatásrendészeti csoportfőnöki utasítás 8. pontját hatályon 
kívül helyezem és helyébe a következő rendelkezés lép:

,,A Bolgár Népköztársaságba, a Csehszlovák Szocialista Köz
társaságba, a Lengyel Népköztársaságba, a NémetD emokra
tikus Köztársaságba és a Román Szocialista Köztársaságba út
levelet kérelmezők adatait a helyi bűnügyi, lakcím és az útle
vél nyilvántartásban kell ellenőrizni.
A Bolgár Népköztársaságba, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaságon keresztül irányuló utazás esetén ezen kívül a 
rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztálya útlevél nyil
vántartásában.
Szolgálati célú útlevélkérelem esetén a fentieken kívül min
den esetben
— ellenőrizni kell a kérelmezőt az állandó lakóhelye szerinti 

rendőrkapitányság útlevél nyilvántartásában, hogy figye
lőztetve van-e.

A helyi bűnügyi, lakcím és az útlevél nyilvántartásban tör
tént ellenőrzést az útlevélkérelmi lapon kell jelölni.
Abban az esetben, ha az útlevelet kérelmező körülményei in
dokolják a BM Nyilvántartó Központ 2. Osztály nyilvántar
tásában is ellenőrizhető.

Jelen utasítás rendelkezéseit 1974. augusztus 1-től kell alkalmazni.
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Készült:
Felterjesztve:

Kapják:

600 példányban, 
miniszter elvtársnak, 
állam titkár elvtársnak, 
miniszterhelyettes elvtársaknak, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, 
csoportfőnökök,
III. Főcsoportfőnökség csoportfőnökhelyettesei, 
önálló és beosztott osztályvezetői,
BM Nyilvántartó Központ vezetője, osztályvezetői,
BM Belbiztonsági Osztály vezetője,
BM Iskolák parancsnokai,
BM II/I—1., 2., 3. Osztály vezetője,
Hőr. FEP és Felderítő Osztály vezetője,
BM Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség osztály és alosztály- 
vezetői,
megyei (budapesti) rendőr-főkapitányok, helyetteseik, 
igazgatásrendészeti osztályvezetők, alosztályvezetők és kiemelt 
főelőadók, útlevél előadók, 
járási, városi, kerületi rendőrkapitányok, 
igazgatásrendészeti alosztályvezetők,
MNVK/2. Csoportfőnökség.

ÁBTL - 4.2 - 28 - 12 - 1/1974 /2


