
A 26/1978. BM számú utasítás /a továbbiakban; Vhu./ 129. b/ és 
e/ pontjában kapott felhatalmazás alapján az utlevél-ügyinté
zés további egyszerűsítése és a külföldre utazáshoz fűződő jog
gal való visszaélések megelőzése és visszaszoritása érdekében 
- a vonatkozó pénzügyi intézkedésekkel összhangban - kiadom az 
alábbi

i

i n t é z k e d é s t :

1. A Vhu. 69. és 70. pontja alkalmazásában a Bolgár Népköztársa
ságba , a Csehszlovák Szocialista Köztársaságba, a Lengyel Nép
köztársaságba, a Német Demokratikus Köztársaságba és a Román 
Szocialista Köztársaságba magán és szolgálati célú utazáshoz
- kérelemre - többszöri kiutazási engedélyt kell kiadni, ameny- 
nyiben a 2. és 3. pontban meghatározott kizáró körülmény nem 
áll fenn.
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Magánutazás céljából többszöri kiutazási engedély nem adha
tó: II :
a/ annak, aki kiskorú /IS. életévét nem töltötte be, illet- 
, ve nem vált nagykorúvá/,

b/ a sorköteles korú férfiaknak,

c/ annak, akinek kiutazása a vonatkozó jogszabályi rendel-■ 
kezések-miatt méltányos elbírálás alapján csak esetenként 
engedélyezhető.

Szolgálati utazás céljából többszöri kiutazási engedély nem 
adható ki a 2/c pont szerinti kérelmezőnek.

A 6/1978. /X1.10,/ BM számú rendelet 13, §. a/ pontjában meg
határozott államok közül Jugoszláviába látogatás céljából
- a közvetlen hozzátartozó meghívására történő utazást ki
véve - évente egy utazás engedélyezhető. A nem közvetlen hoz
zátartozóhoz ugyanazon évben ismételt látogatás céljából be
nyújtott kérelmet el kell utasítani akkor is, ha a kérelmező 
csatolja az előírásoknak megfelelő meghívólevelet.

Jugoszláviába ~ közvetlen hozzátartozó látogatása céljából - 
ugyanabban az évben további utazás is engedélyezhető, ameny-
nyiben a kérelemhez a Vhu. 5„ pontja szerinti meghívóleveleti
csatolták, amely tanúsítja, hogy a meghívott külföldre és 
visszautazásának, valamint tartózkodásának költségét a meg
hivő biztosítja.

Az Európán kivülí szocialista országokba történő magáncélú 
utazásokat.a 6/1978. /XI.10./ BM számú rendelet 13.§, a/ 
pontban foglaltak szerint kell elbírálni, figyelembe véve az 
utazásokra vonatkozó kétoldalú egyezményekben foglaltakat is.
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7. Abban az esetben, ha az illetékes igazgatásrendészeti szerv 
hivatalos értesítést vagy más utón bejelentést kap arról,
hogy magyar állampolgár külföldre utazás során megsértette

rendelkezéseit, az Ügyet vizsgálja meg és indokolt esetben 
intézkedjék az útlevél bevonása, illetve a külföldi utazás
ból 1-3 évre történő kizárás iránt.
A kizáró határozatot as 53/1978. /XI.10./ MT számú rendelet 
7,.§./2/ bekezdés c/ pontjára történő hivatkozással kell in- 
doko3.ni.

8. Ennek az intézkedésnek 4-7. pontjában foglaltak 1979. már
cius 15-én, az 1-3. pontjában meghatározottak pedig májusi1-én lépnek hatályba.

a Magyar Népköztársaság vagy a fogadó ország vám- és deviz

Kukk István r. vezérőrnagy

Készült; 1000 példányban 
Kapják: elosztó szerint

ÁBTL - 4.2. - 50 -14/ 5/1979 /3


