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33. számú utasítása

Budapest, 1958. november november 6

Tárgy: Szállodákba, fogadókba, turistaházakba történő bejelentés sza
bályozása

Az eddigi ellenőrzési tapasztalatok alapján megállapítást nyert, 
hogy szállodákban, fogadókban, turistaházakban megszálló személyek 
ellenőrzése nem felel meg a rendőri operatív munka követelményei
nek. Az e célra rendszeresített 12. számú nyomtatványok kitöltése 
felületes, a bejegyzett adatok esetenként nem egyeznek a személyi 
igazolvány adataival. A szállodai megbízottak a szállást igénybe
vevő személyekkel töltetik ki az űrlapokat, a bejegyzések olvasha
tatlanok, az adatok valódiságát nem ellenőrzik, és a lapokat kés
ve, vagy egyáltalán nem küldik be a rendőrkapitányságokhoz. felü
letes és nem kielégítő jelenlegi rendszerében a priorálás, amely 
lehetővé teszi a körözött bűnöző elemek illegális létezését

A fentiek megszüntetésére a következőket rendelem el:

1. / Bejelentőlapok kitöltése szállodákban, fogadókban, turistahá- 
zakban:

Bejelentőlapot /:12. számú nyomtatvány:/ kell kitölteni minda
zon személyekről, azok az ország területén levő szállodákban, 
fogadókban, turistaházakban /:továbbiakban szálloda;/ akár ma
gánszemélyként , akár hivatalos kiküldetésben megszállnak.

Nem kell kitölteni szállodai bejelentőlapot:

a / megyei pártvégrehajtóbizottságok titkárai és ennél maga
sabb pártfunkcionáriusokról,

b./  miniszterhelyettesek /:ennek megfelelő beosztásban levők:/ 
és ennél magasabb állami funkcionáriusokról,

c./ megyei Hazafias Népfront Bizottság elnökei, titkárai, me
gyei szakszervezeti tanács elnökei, titkárai /: egyéb tö- 
megszervezetek ennek megfelelő beosztásban levő tagjai:/ 
és ennél magasabb tömegszervezeti funkcionáriusokról,

d / az országba delegált külföldi küldöttségek tagjairól,

e./ egyenruházott BM. és HM beosztottakról a kiküldetési ren
delvény /:menetlevél, stb.:/ felmutatása mellett:
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f. / polgári ruhás BM. , HM. és ügyészségi beosztottakról, a ki
küldetési rendelvény és szolgálati igazolvány felmutatása 
mellett,

g. / az a /- d./ pontban meghatározottak kíséretében levő sze
mélyekről

Az űrlapot a szálloda vezetője által megbízott személy a szál
lást igénylő megérkezésekor köteles azonnal személyesen kitöl
teni, A kitöltést a személyi igazolvány, külföldi állampolgárok 
esetén a lakhatási-, illetve tartózkodási engedélybe bejegyzett 
adatok alapján kell elvégezni, külföldi állampolgárok esetében 
a bejelentőlap 2, rovatába a lakhatási-, illetve tartózkodási 
engedély számát kell beírni és a jobb felső sarokba a “külföldi” 
szöveget kell rávezetni A bejelentőlap “megjegyzés” rovatába 
be kell jegyezni, hogy a megszálló személy hány napig veszi i- 
génybe a szállodát, milyen minőségben száll meg, hivatalos ki
küldetésben levő vagy magánszemély, kulturális, sport stb. kül
döttség tagja A szálloda igénybevételének időtartamát nyomta
tott betűvel kell beírni.

Olyan személyek részére, akiknek személyi igazolványa, külföldi 
állampolgárok esetében lakhatási vagy tartózkodási engedélye 
nincs, - bár ilyennel kellene rendelkeznie, - vagy ezekben az 
igazolványokban a bejegyzések hiányosak, gyanúsak, szállást le
het biztosítani, de erről a legközelebbi rendőri szervet azon
nal értesíteni kell. A rendőri szerv köteles kiszállni a hely
színre a személyazonosság megállapítása végett.

A kitöltött űrlapokat - a reggel 8 órától megszálló személyek
ről az utolsó vonat beérkezése után, de legkésőbb 01 óráig - 
az éjszaka későbbi időpontjában érkező személyekről azonnal el 
kell juttatni:

a./  megyei székhelyeken és Budapesten a rendőr-főkapitányság köz
ponti ügyeletére, -

b./ járási, városi székhelyeken a rendőrkapitányság ügyeletére,

c / ahol nincs rendőrkapitányság, a helyi rendőrőrsre,

d./  azokon a helyeken, ahol szálloda, fogadó, turistaház van és 
rendőri szerv nincs, a bejelentőlapon levő adatokat - az 1./ 
pont harmadik bekezdésében meghatározottak szerint - távbe
szélőn kell jelenteni a területileg illetékes rendőrkapi
tányságnak

2./ Adatszolgáltatás szállodákban megszállt személyekről a BM. köz
ponti szerveihez

A rendőrőrsök a beérkezett bejelentőlapon /:12. sz nyomtatvány:/ 
levő adatokat távbeszélőn azonnal jelentik az illetékes járási, 
városi rendőrkapitányságok ügyeletére.
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A járási, városi rendőrkapitányságok a helyi szállodáktól,. va
lamint rendőrőrsöktől érkezett adatok alapján a 18-5o év közöt
ti magyar állampolgárságú férfiak adatait a beérkezéskor azon
nal jelentik távbeszélőn a megyei rendőr-főkapitányságok közpon
ti ügyeletére. Nem kell a megyei rendőr-főkapitányságokhoz je
lenteni a csoportosan érkező kulturális, sport, stb. küldöttsé
gek tagjainak adatait.

Budapesten a szállodai bejelentőlapokat a Rendőr-főkapitányság 
központi ügyelete tartozik összegyűjteni. A személyi körözési 
mutatóban való priorálás végett átadja a rendőr-főkapitányság 
bejelentési alosztályának és a priorálás befejezése után a köz
ponti ügyelet azonnal eljuttatja a Központi Lakcím Hivatal ügye
letére

A járási, városi rendőrkapitányságok ügyeletei a távbeszélőn 
történő jelentés után azonnal elvégzik a személykörözési muta
tóban a priorálást és szükség szerint intézkednek.

A megyei rendőr-főkapitányságok a folyamatosan beérkező adatokat 
azonnal jelentik géptávírón a BM. Hírközpontnak A jelentést az 
alábbiak szerint kell megtenni:

a./ Egy-egy személyről szóló jelentést naponta külön sorszámmal 
kell ellátni-.

b / a személyi igazolvány sorozatát és számét két esetben; a je
lentés elején és végén kell jelenteni,

c./  ritkított betűvel kell jelenteni a családi- és utónevet, 
születési helyet, a szálloda igénybevételének előrelátható 
időtartamát.

Pl. ” 15./ AU-II. 003618 Kisfalvi Tamás, 
Nagykanizsa, 1918. augusztus 2o 
állandó lakása: Budapest III., Lehel u. 18. 
négy nap, Borsod megye, Miskolc, Kossuth 
szálló AU-II 003618. "

A megyei főkapitányságok távgépíró központjai a leadott jelen
tések adatainak helyességét ellenőrzik a távgépíró ellenőrző
szalagján levő és a járásoktól beérkezett jelentésekben szerep
lő adatok alapján A téves adatszolgáltatást helyesbítik.

A BM Hírközpont a beérkezett jelentéseket megyénként csoporto
sítva postázza és azonnal megküldi a Központi Lakcím Hivatalnak.

3 / BM. ORFK. Központi Lakcím Hivatal feladata a beérkezett szállo
dai bejelentések ellenőrzése terén.

A Központi Lakcím Hivatal a magyar állampolgárokról beérkezett 
jelentések adatait aznap folyamán ellenőrzi törzslap nyilvántar
tásában. Azoknak a személyeknek az adatait, akik nem szerepelnek
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a törzslap nyilvántartásban, ellenőrzi a személyi igazolvány 
számmutatóban. Amennyiben a számmutatóban sem szerepel, továb
bi intézkedés végett megküldi a BM ORFK. igazgatásrendészeti 
osztályához.

Azoknak a személyeknek az adatait, akik szerepelnek a törzslap 
nyilvántartásban és törzslapjuk "K" jelzéssel van ellátva, el
lenőrzik a bejelentő nyilvántartásban, hogy a külföldre távo- 
zottak, elhaltak, eltűntekről elhelyezett kéknyomású kijelentő
lap behelyezése után történt-e újabb bejelentkezés Amennyiben 
nem történt újabb bejelentkezés, a szállodában megszállt személy 
adatait további intézkedés végett megküldi a BM  ORFK. igazga
tásrendészeti osztályhoz.

A jelen rendelkezések, nem vonatkoznak az állami-, társadalmi 
üdülőkben megszálló személyekre.

4 / Hatályba léptető zárórendelkezések

Jelen utasítás megjelenésekor lép hatályba. Gondoskodni kell a 
szállodák, fogadók, turistaházak kijelölt megbízottainak kiok
tatásáról

Az utasítás 1 / és 2./ pontját a belügyi állomány valamennyi 
beosztottja előtt, a 3./ pontját az illetékes beosztottak előtt 
ki kell hirdetni

Felhívom a Vezető elvtársakat, hogy fenti utasításom gyakorlati 
végrehajtását alaposan szervezzék meg Gondoskodjanak az időbeni 
gyors végrehajtásról, melyet ellenőriztetni fogok.

Garamvölgyi Vilmos r. vezérőrnagy s.k. 
miniszterhelyettes, 

Felterjesztve: Miniszter elvtársnak.
Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,

Országos Parancsnokok,
Központi fő- és önálló osztályvezetők, 
Megyei/budapesti/ rendőr-főkapitányságok, 
Járási, városi, kerületi kapitányságok.
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