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Belügyminisztérium._ 

Szám: 10-24/1-1958. SZIGORÜAN TITKOS!

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK

1. számú
UTASÍTÁSA

Budapest, 1958. január 3.-án.

Tárgy: A nyugati államokból hazatérők személyi igazolvány
nyal való ellátása.

A Belügyminiszter Elvtárs 1957. évi december. 13-án kelt 58. 
számú parancsa szabályozta a nyugati államokba disszidáltak 
hazatérése során követendő eljárást.

Ennek értelmében az alábbiakat rendelem;

1./ A hazatérők az ország határának átlépése után 24 órán 
belül jelentkeznek a megyei főkapitányságok politikai 
nyomozó osztályán, ahonnan a megfelelő eljárások után 
személyi igazolvánnyal való ellátás miatt átirányít
ják a megyei igazgatásrendészeti osztályra. Azt a ha- 
zatérőt aki egyéb körülmények között jelentkezik sze
mélyi igazolvány kiváltása végett, előzetesen a poli
tikai nyomozó osztályhoz kell irányítani és csak a po
litikai nyomozó osztály hozzájárulásával lehet személyi 
igazolvánnyal ellátni.

2./ A megyei igazgatásrendészeti osztály az átirányított 
személyeket, személyes nyilatkozat alapján, fénykép
nélküli ideiglenes személyi igazolvánnyal lássa el, 
melynek érvényességi ideje a kiállítástól számított 1 
hónap.

Az ideiglenes személyi igazolvány negyedik oldalára rá 
kell vezetni, hogy "Ezen személyi igazolvány tulajdono
sa járás /város/ területét nem hagyhatja el.”
Ide az állandó lakóhelye szerinti járás, vagy város ne
vét kell bejegyezni, melyet alá kell írni és nedves 
körbélyegzővel kell ellátni. Az ideiglenes törzslap 
"Megjegyzés” rovatába be kell jegyezni ”Disszidált ha
zatérő” szöveget. 

A személyi igazolvány kitöltésekor bemondott adatokat 
személyazonosság megállapítása végett, össze kell ha
sonlítani a politikai osztálynál elfekvő törzslapmáso- 
laton feltüntetett adatokkal.
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3./ A személyi igazolvány kiállításával egyidőben ki kell 
állítani egy állandó bejelentőlapot is és a jobb felső 
sarkára rá kell vezetni "Disszidált hazatérő" szöveget.

A járási, városi /budapesti Bejelentő Hivatal/ alosztály 
a hozzáérkező II. sz. bejelentőszelvényt a lakcímnyilván
tartásban priorálja. Amennyiben a nyilvántartásban nem 
szerepel, lakcímközlést kér a Központi Lakcím Hivataltól, 
melyben közölni kell, hogy nevezett mióta lakik a közölt 
lakásban. Ha a közölt lakcím nem a közlést kérő alosztály 
működési területén van, a hazatérőről ki kell állítani
egy állandó kijelentőlapot, a jobb felső sarkára rá kell 
vezetni a fenti szöveget és meg kell küldeni a közölt 
lakcím szerint illetékes igazgatás rendészeti alosztály
nak aki azt elhelyezi a lakcímnyilvántartásba.

Amennyiben a hazatérő nem abba a lakásba tér vissza a- 
hová korábban a járás /város/ területén be volt jelentve, 
szintén ki kell állítani egy kijelentőlapot és el kell 
helyezni a nyilvántartásba. Ha a hazatérőről a 23.005/1957. 
sz. utasításomban elrendelt kéknyomású kijelentőlap a nyil
vántartásba nincs elhelyezve, ezt utólag pótolni kell.

Az igazgatásrendészeti alosztály a lakcímpriorálási eljá
rás lefolytatása után a bejelentőlap II. sz. szelvényét el
helyezi a lakcímnyilvántartásba és az adatok alapján egy 
hónapos határidőre előjegyzésbe veszi. Amennyiben a haza
térő a határidőre nem jelentkezik a személyi igazolvány 
kiváltása végett, a határidő lejárta után - erről azonnal 
értesíteni kell a helyi politikai nyomozó alosztályt.

4./  A megyei igazgatásrendészeti osztály a hazatelepülőnek a 
politikai nyomozó osztálytól átvett személyi igazolványát 
megküldi a lakóhely szerint illetékes igazgatásrendészeti 
alosztálynak.

Egy hónap eltelte után a hazatelepülőtől be kell vonni 
az ideiglenes személyi igazolványt, meg kell küldeni a 
megyei igazgatásrendészeti osztálynak és az érvényben 
lévő szabályok szerint el kell látni állandó személyi 
igazolvánnyal. A "Különleges bejegyzések rovatába be 
kell jegyezni:

- amennyiben a korábban kiadott személyi igazolványát
a megyei igazgatásrendészeti osztály megküldte "Kiad- 
va a külföldön való tartózkodás miatt bevont ........ 
... ............... számú személyi igazolvány helyett".

- amennyiben a korábban kiadott személyi igazolványa 
elveszett, vagy a külföldi államhatalmi szervek tőle 
elvették "Kiadva a külföldön való tartózkodás során 
elveszett ................számú személyi igazolvány 
helyett”.
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A személyi igazolvány állandó lakásváltozások első beje
lentési rovatába be kell jegyezni a hazatérő utolsó kül
földi tartózkodásának pontos helyét és keltezésnek a 
külföldre távozás napját. Az első kijelentkezési rovat- 
ba annak a helyiségnek /község, város/ a nevét kell be
jegyezni, hová ténylegesen érkezett, keltezésnek azt 
a napot, amikor az ország területére belépett. A követ
kező bejelentési rovatba azt a lakcímét ahová a hazaté
rés után ténylegesen letelepedett. Amennyiben a külföld- 
re távozás előtt is ott lakott, az eredeti beköltözés 
napjával kell keltezni.

A személyi igazolvány kiállítását - mennyiben a benne 
lévő adatok nincsenek megrongálva - a megyei igazgatás- 
rendészeti osztály által megküldött állandó személyi i- 
gazolvány alapján kell elvégezni és az igazolványt vég
leg bevontként kell kezelni. Amennyiben a személyi iga
zolvány a megyei igazgatásrendészeti osztálytól nem ér
kezett meg, a kiállítást a 3/1956. B.M. számú rendelet
5. §-ban meghatározott okmányok alapján kall eszközölni.

A törzslap "Megjegyzés” rovatába be kell jegyezni "Disz- 
szidált hazatérő, külföldi tartózkodási helye .......... 
eltávozott 195............... ..hó....án, hazatért 195.. év...........
........hó..... án”, ezenkívül be kell jegyezni a személyi 
igazolvány kiadásának okát.

5. / A külföldről hazatérők személyi igazolványainak körözésé
re is intézkedni kell. Abban az esetben, ha a hazatérőtől 
az országból való eltávozása előtt kiállított személyi 
igazolványa be lett vonva, vagy hozzátartozói korábban 
beszolgáltatták, erről a körözés viszavonására az R.D. 
75. számú nyomtatványt, amennyiben a hazatérő személyi 
igazolványa, külföldön maradt, vagy az ország területén 
veszett el, a körözés elrendelése végett az R.D. 75.cz. 
nyomtatványt kell kitölteni. A nyomtatvány jobb felső 
részére rá kell vezetni ”Disszidált hazatérő” szöveget 
és fel kell terjeszteni az ORFK Igazgatásrendészeti osz
tályához.

6. / Gondosan ügyelni kell arra, hogy a törzslap ”Megjegyzés”-i
rovatába, a be- és kijelentőlapokra piros irónnal történő 
feljegyzések, valamint a körözéssel kapcsolatos nyomtat
ványok kitöltése ne a hazatérők előtt történjen.

Felhívom a Vezető Elvtársat, hogy az alárendelt illetékes szer
veket fenti utasításomról tájékoztassa és gondoskodjon annak 
végrehajtásáról.

Garamvölgyi Vilmos s.k.
r.vezérőrnagy

Felterjesztem: Miniszter BM ORFK. vezetője.
Elvtársnak 

Kapják: Elosztó szerint. 
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