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BM II. FŐCSOPORTFŐNÖKSÉG  Szolgálati használatra!
Szám: 50-100/4/1966-  Sorszám: 434

A BM. II/II. CSOPORTFŐNÖK 
utasítása.

Budapest, 1966. február 28.

Tárgy: A külföldről látogatóba érkező magyar állampolgárok be- és 
kijelentkezése.

A 3/1956. /VI. 28./ BM. számú rendelettel módosított 1/1954. /I.9./
BM. számú rendelet 14. paragrafusa értelmében állampolgárságra 
való tekintet nélkül be- és kijelentés teljesítésére köteles az 
ország területén valamennyi férfi és nő. 
A külföldön élő és az ország területére konzuli útlevéllel átmene
ti jelleggel / látogatás, turisztika / érkező magyar állampolgárok 
be- és kijelentésének végrehajtását a következőkben

s z a b á l y o z o m :
I.

A konzuli útlevéllel külföldön letelepült magyar állampolgárokról
általában.
1./ A külföldön állandó jelleggel letelepült magyar állampolgá

rokat - kérelmükre - a Magyar Népköztársaság ” Konzuli útle
vél"-el látja el. A konzuli útlevél a személyazonosság és a 
magyar állampolgárság igazolására szolgál, birtokosa - külön 
beutazási engedély alapján - a Magyar Népköztársaság területére 
beutazhat.

2./ A konzuli útlevéllel ellátott személyek az ország területén, 
csak külön erről szóló engedély alapján telepedhetnek le és 
kaphatnak személyi igazolványt. 

II.
A konzuli útlevéllel beutazó magyar állampolgárok bejelentkezési 
kötelezettsége. 
3./ A konzuli útlevéllel ideiglenesen beutazó magyar állampolgár

nak - függetlenül attól, hogy mely államból érkeztek - korra 
való tekintet nélkül bejelentést kell teljesíteni. 
A más állam által kiállított útlevéllel érkezőkre a külföldiekre 
érvényes bejelentési szabályok vonatkoznak.

4./ A magánszállásokon, valamint a fizetővendéglátó szolgálat által 
fenntartott szállásokon megszálló személyek a kapitánysági szék
helyeken a rendőrkapitányságokon, egyéb helyeken a rendőrőrsökön 
kötelesek az ország határának átlépését követő 48 órán belül  
bejelentkezni. 
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5./ A szállodákban / fogadókban, turistaházakban / megszálló 
személyek az ország határának átlépését követő 24 órán 
belül kötelesek bejelentkezni. A bejelentkezést a szálloda 
vezetője által kijelölt megbízottnál kell elvégezni.

6./ A nemzetközi sátortáborokba: a megszálló konzuli útlevéllel
rendelkező személyeket az egyéb személyekkel együtt névjegyzékbe
 kell foglalni, e-mellett tartoznak a bejelentőlapot is  

kitölteni. A bejelentkezést a sátortábor gondnoka végzi el.
7./ Azoknak a konzuli útlevéllel rendelkező személyeknek, akik 

az ország területén több helységben tartózkodnak, az újabb 
helységbe történt megérkezéskor a szállodákban és sátortá
borokban azonnal, a magánszállásokon és a fizetővendéglátó 
szolgálat által fenntartott szállásokon 48 órán belül ismét 
bejelentést kell teljesíteni. A magánszállásokon történő 
megszállás esetén csak abban az esetben kell a bejelentke
zést végrehajtani, ha a tartózkodás a 4-8 órát meghaladja.

8./ A konzuli útlevéllel bejelentkező személyeknek kijelentkezni 
nem kell, azonban az ország területét csak külön engedély 
alapján hagyhatják el.
Az ország területének elhagyása előtt kötelesek megjelenni 
Budapesten a BM. Útlevél Osztálynál, egyéb helyeken a megyei 
rendőrfőkapitányság útlevél csoportjánál, ahol engedélyezik 
a kilépést.

III.
A bejelentkezések végrehajtása.

9./ A bejelentkezésre a magyar állampolgárok részére rendszere
sített ideiglenes bejelentőlapot kell felhasználni. A be
jelentőlapot - I-II-III. sz. szelvényét - a bejelentkező köte
les kitölteni. A személyi igazolvány száma, valamint a katona- 
könyv száma helyére az útlevél számát kell bejegyezni, az 
egyéb rovatokat értelemszerűen kell kitölteni.

10./ A benyújtott bejelentőlap szelvényeit a bejelentést végzőknek 
/ rendőri szerv, szálloda, sátortábor megbízottja / bélyegző
vel és aláírással kell ellátni. A II. szelvényt -a bejelentke
zés igazolására - a bejelentkezőknek vissza kell adni.
Minden újabb bejelentkezés esetén a korábbi bejelentőszelvényt 
be kell vonni és az újabb III. sz. szelvényhez kell csatolni. 
Amennyiben a korábbi bejelentőszelvény elveszett, ezt rá kell 
vezetni a III. számú szelvényre.

11./ Az I. és III. számú szelvények bal felső sarkára "KU" jelzést 
kell tenni és fel kell tűntetni, hogy a bejelentkező meddig 
kíván a megjelölt helységben tartózkodni. Az azonos adatokra 
kitöltött I-III. számú szelvényt egymáshoz kell csatolni.
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12./ A bejelentést végző szervek / rendőri szerv, szálloda, sátor
tábor / az elkezelt bejelentőlapokat postai küldeményként 
naponta kötelesek eljuttatni Budapesten a BM. Útlevél Osz
tályhoz, vidéken a megyei rendőrfőkapitányság Útlevél cso
portjához.

Jelen utasitás 1966. március 1.-én lép hatályba, az érintett szer
vek személyi állománya előtt ismertetni kell.

Solymosi József r. vezérőrnagy sk. 
csoportfőnök.

Kapják: II. Főcsoportfőnökség Csoportfőnökei,
Osztályvezetői,

III. Főcsoportfőnökség Titkárság vezetője,
III/3. osztály vezetője,
Megyei / budapesti / rendőrfőkapitányok,

Rendőri helyetteseik,
II/II-1. és 3. osztályvezetők,
Járási / városi / kerületi rendőrkapitányok,

igazgatásrendészeti alo. vez.
Rendőrőrsök.

A kiadmány hiteléül:
Hornok János r. őrgy. 
ügyk. csop. vez.

Készült: 780 péld.
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