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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG  
BELÜGYMINISZTE RÉNEK  

0 1 7 .  s z á m ú

 UTASÍTÁSA
Budapest, 1971. évi december hó 8-án.

Tárgy: A nem szocialista országok állampolgárai lakcímbejelenté
sének géptávíró útján történő jelentése.

A Magyar Népköztársaság területén ideiglenesen tartózkodó kül
földi a 4/1966. (IX. 25.) BM számú rendelet 9. §-ának (1) bekezdése 
alapján lakcímének bejelentésére köteles. A bejelentkezés alkal
mával közölt lakcímadátok késedelmes beérkezése hátráltatta a 
Belügyminisztérium szerveinek munkáját.

A Belügyminisztérium szerveinek fontos érdeke, hogy az érdeklő
dési körükbe tartozó személyek pontos lakcímeire vonatkozóan 
gyors választ kapjanak.

A "TITÁN" terv keretében megszervezett elektronikus adatfel
dolgozó rendszer fentiekkel kapcsolatos feladatainak gyakorlati 
végrehajtása érdekében az érintett szervek vezetőit az alábbiakra

u t a s í t o m  :

1. A rendőrfőkapitányságok vezetői gondoskodjanak arról, hogy 
a területükön, magánszállásokon bejelentkezett nem szocialis
ta országok állampolgárainak lakcímét géptávíró útján na
ponta jelentsék:
a) a megyékben a rendőrőrsök, a járási, városi rendőrkapi

tányságoknak, közvetlen távgépíró összeköttetés esetén a 
megyei rendőrfőkapitányságok híralosztályának,

b) a járási, városi (budapesti kerületi) rendőrkapitánysá
gok — a részükre meghatározott periódusidőben — a rend
őrfőkapitányságok hírszerveinek.

2. A rendőrfőkapitányságok vezetői szervezzék meg, hogy a te
rületükön levő állami, szövetkezeti és társadalmi intézmények
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által működtetett szálláshelyek a nem szocialista országok ál
lampolgárainak lakcímét az alábbiak szerint továbbítsák:

a) Telexszel rendelkező szállodák az adatokat a területileg ille
tékes rendőrfőkapitányság hírszervével telexen közöljék. 
Telexszel nem rendelkező szállodák az adatokat a legköze
lebbi telexszel rendelkező szálloda, vagy idegenforgalmi 
szerv útján továbbítsák.
Amennyiben a telexen történő adatszolgáltatás továbbítá
sára nincs lehetőség, a bejelentőlapokat a területileg illeté
kes rendőrkapitánysághoz vagy a kijelölt rendőrőrshöz kell 
naponta továbbítani és ott kell gondoskodni az adatok gép
távírón történő jelentéséről a rendőrfőkapitányság hírszer
véhez.

b) Szállodai szolgáltatást biztosító, bejelentkeztetés intézésére 
kötelezett IBUSZ, Idegenforgalmi Hivatal, COOPTOURIST 
VOLÁNTOURIST, stb. telexen továbbítsa az adatokat a 
területileg illetékes járási, városi, rendőrkapitányságnak, 
vagy a rendőrfőkapitányság hírszervének.

c) A campingekben és egyéb ideiglenes jellegű szálláshelyen 
megszállt személyek bejelentkezésére az erre a célra rend
szeresített „A” jelű vendéglistát a lakcímbejelentéstől szá
mított 24 órán belül az üzemeltető idegenforgalmi hivatal
hoz, vagy más telexszel rendelkező idegenforgalmi intéz
ményhez kell továbbítani, ahonnan telexen közöljék az elő
írt adatokat a területileg illetékes rendőrfőkapitányság hír
szervéhez.-

3. A rendőr főkapitányságok hírszervei a nem szocialista orszá
gok állampolgárainak oda beérkezett lakcímbejelentési adatait
— a részükre meghatározott periódusidőben — naponta to
vábbítsák az adatátvételi hálózaton a BM Információfeldolgozó 
és Felügyeleti Csoportfőnökség Gépi Adatfeldolgozó Osztályára.

A BM Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség Külföldieket El
lenőrző Osztályán történő bejelentkezéseket az osztály közvet
lenül a BM Információfeldolgozó és Felügyeleti Csoportfő
nökség Gépi Adatfeldolgozó Osztálynak jelentse géptávíró 
útján.

5. A BM Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség Külföldieket El
lenőrző Osztály vezetője gondoskodjon arról, hogy az idegen- 
forgalmi és szállodaipari szervek a felügyeletük alá tartozó 
alsóbb szervek részére adjanak ki utasítást arról, hogy a ná
luk megszállt nem szocialista országok állampolgárai adatait 
a jelen utasítás 2. pontjában meghatározott módon továbbít
sák a területileg illetékes rendőrkapitányságoknak.

6. Az ország területén bejelentkezett nem szocialista országok 
állampolgáraival kapcsolatos, géptávíró útján történő adat
szolgáltatás — meghatározott lyukszalagterv formai előírásai
nak betartásával — tartalmazza:
— az adatszolgáltató szerv megjelölését és a lakcímbejelentés 

időpontját,
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— a külföldi vízumszámát (vagy adatlap számát),
— a külföldi vezeték és utónevét,
— a szálloda (szállás) pontos címét; a helységet a „Kódolt 

Helységnévtár”-ban foglaltak alapján kell meghatározni.

7. A bejelentőlapokat a bejelentéstől számított egy évig ott kell 
megőrizni, ahol az adatok lyukszalagra rögzítése történt, egy 
év után selejtezni lehet.
A szállodáknak a jövőben a bejelentkezett külföldiekről nem 
kell naponta listát készíteniök a rendőri szervek részére.

8. A rendőrfőkapitányságok vezetői gondoskodjanak arról, hogy 
a külföldieknek a rendőrőrsök által kezelt lakcímbejelentő lap
jai naponta a területileg illetékes rendőrfőkapitányságokhoz 
továbbításra kerüljenek.

9. A rendőrfőkapitányságok vezetői gondoskodjanak továbbá ar
ról, hogy a hírhálózati pontok az előírt adatokat a meghatáro
zott periódusidőben zökkenőmentesen továbbítsák a BM In
formációfeldolgozó és Felügyeleti Csoportfőnökség Gépi 
Adatfeldolgozó Osztályához és egyben biztosítsák a jelentő- 
szolgálathoz szükséges technikai és személyi feltételeket.

10. A BM Műszaki Fejlesztési csoportfőnök segítse a hírszervek 
jelen utasításomból adódó feladatainak ellátását és biztosítsa 
a jelentőszolgálathoz szükséges technikai eszközöket.

11. A BM Információfeldolgozó és Felügyeleti csoportfőnök és a 
BM Műszaki Fejlesztési csoportfőnök együttesen gondoskod
jon a periódusidők meghatározásáról.

12. A BM Igazgatásrendészeti csoportfőnök gondoskodjon arról, 
hogy a nem szocialista országok állampolgárai eleget tegye
nek lakcímbejelentési kötelezettségüknek és az adatok gépi 
adatfeldolgozásra kerüljenek.

13. A BM szervek érintett vezetői a nem szocialista országok ál
lampolgárai lakcímadatainak az utasításban meghatározott 
módon történő zökkenőmentes továbbítására, illetve az ada
toknak gépi feldolgozására a szükséges intézkedést tegyék 
meg és az adatok próbafeldolgozását 1972. január 1-én kezd
jék meg.

A 05/1970. számú miniszteri parancs 2. pontjában kinevezett 
Bizottság vezetője és a BM Igazgatásrendészeti csoportfőnök 
a próba forgalmazást szervezze meg és annak tapasztalatai 
talapján hatáskörükben határozzák meg a lakcím-bejelentke
zés gépi feldolgozásának kezdő időpontját.

BENKEI 4I\D ltÁS s k.,
belügym iniszter
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Kapják: miniszterhelyettesek,
főcsoportfőnökhelyettesek, 
országos parancsnokok, 
csoportfőnökök, helyetteseik,
megyei, budapesti rendőrfőkapitányok, helyetteseik, 
igazgatásrendészeti osztályvezetők, 
önálló osztályvezetők,
II., III. Főcsoportfőnökség osztályvezetői, 
Információfeldolgozó és Felügyeleti-, Igazgatásrendészeti- 
és Műszaki Fejlesztési Csoportfőnökség osztályvezetői, 
járási, városi, kerületi rendőrkapitányok.

Készült: 380 példányban.
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