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30. számú

PARANCSA
Budapest, 1958. december 1-én.

Országunk határait egyre több olyan személy lépi át, akik a 
Magyar Népköztársaság területén történő letelepítésüket, vagy 
politikai menedékjogot kérnek. A Belügyminisztérium szervei
nek ezzel kapcsolatban eddig követett gyakorlata nem kielégí
tő, s ennek következtében több személyt jogos indokok nélkül 
is letelepítenek. Ez az eljárás sérti a szocialista törvényes
ség elvét, egyben lehetőséget ad kétes elemek befurakodására 
is.
A Magyar Népköztársaság Alkotmánya 58.§. 2. bekezdése kimondja: 
"Azok az idegen állampolgárok, akiket demokratikus magatartásu
kért, a népek felszabadítása érdekében kifejtett tevékenységü
kért üldöznek, a Magyar Népköztársaságban menedékjogot élvez
nek."
A külföldi állampolgárok letelepítésének, valamint a menedék
jog elnyerésének szabályozására

megparancsolom:

1. / A Határőrség Országos Parancsnoka utasítsa felderítő alosz
tályait, hogy:
a./ a külföldről illegálisan érkező olyan személyeket, akik 

sem letelepítésüket, sem pedig menedékjogot nem kérnek 
- az osztrák-magyar határ kivételével - rövid úton - 
az eddigi gyakorlat szerint - adják vissza a szomszé
dos ország illetékes szerveinek.

b./ A külföldről illegálisan érkező olyan személyeket, a- 
kik az ország területére való letelepítésüket, vagy 
menedékjogot kérnek, 36 órán belül adják át a terüle
tileg illetékes megyei politikai nyomozó osztály vizs
gálati szervének. Továbbra is érvényes az a miniszte
ri parancs, mely szerint 48 óra az átadás határidője, 
azonban ebben a pontban felsorolt személyek az alól ki
vételt képeznek.

2. / A megyei politikai nyomozó osztályok az így átvett szemé
lyeket hallgassák ki és 36 órán belül - rejtjelzett táv
mondatban - tegyenek javaslatot letelepítésükre, a poli
tikai menedékjog megadására, vagy a szomszédos ország il-
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letékes szerveinek történő visszaadásukra - a B.M. Politi
kai Nyomozó Főosztály vezetőjének.

3. / A B.M. Politikai Nyomozó Főosztály vezetője jogosult en
gedélyezni külföldi állampolgároknak az ország területére 
való letelepítését. A felterjesztett javaslatokra 48 órán 
belül köteles utasítást, választ adni.

4. / A politikai menedékjogot kérők kérelmeit javaslattal a
B.M. Politikai Nyomozó Főosztály vezetője hozzám terjessze 
fel. 

5. / A B.M. KEOKH- és Útlevél osztály vezetője gondoskodjon a
letelepítendő, vagy menedékjogot nyert személyek megfele
lő helyen való letelepítéséről és munkába helyezésükről.

Jelen parancsom kihirdetésének napján lép hatályba. Végrehaj
tását a B.M. II. Főosztály vezetője, a határőrség Országos 
Parancsnoka, valamint a BM. KEOKH- és Útlevél osztály vezetője 
1959. január 15-ig ellenőriztessék és a végrehajtásról írás
ban tegyenek nekem jelentést.

Biszku Béla s.k.
 belügyminiszter

Kapják: Miniszterhelyettes Elvtársak, 
BM. Politikai Nyomozó Főosztály 
vezetője és helyettese, 
a II/2 és II/3 osztályok vezetői, 
a BM. Határőrség Parancsnoka és 
felderítő osztály vezetője, 
BM. Útlevél osztály vezetője, 
Megyei /budapesti/ rendőr-főkapitány- 
ságok vezetői.
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