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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERE I. HELYETTESÉNEK
36. számú UTASÍTÁSA 
Budapest, 1958. december l-én.

A Ferihegyi Közforgalmi Repülőtéren Tranzit Szállodát 
hoztak létre, hogy az érvényes magyar vízummal nem ren
delkező tranzit utasokat, valamint a már kiléptetett, 
de valamilyen oknál fogva el nem utazott utasokat elszál
lásolhassák. A tranzit szálloda használatát az alábbiak 
szerint szabályozom:

1. / A szálloda igazgatójának feladata:

a. / Befogadja a szállodába a Határőrség Ferihegyi
FEP. parancsnoka által írásban engedélyezett sze
mélyeket. és gondoskodik ellátásukról. 

b. / Vezeti, illetve megbízottaival vezetteti a szál
loda nyilvántartó könyvét.
A nyilvántartó könyvben az alábbi adatokat kell 
rögzíteni:
Név, születési év, hely, állampolgárság, a szállo
dában tartózkodó minősége, /: tranzit utas, már 
kiléptetett utas, stb. :/ a szállodába érkezés és 
távozás időpontja, szoba száma.

c. / A szállodába, tranzit helységekbe felvenni dolgo
zókat az illetékes belügyminisztériumi szerv hoz
zájárulásával lehet.

d. / A szálloda külső nappali bejáratát biztosítja,
hogy ide illetéktelenek be ne léphessenek, s on
nan arra nem jogosultak no jöhessenek ki.

2. / A Határőrség Ferihegyi FEP. parancsnokának kötelessége:

a./ Elbírálni, hogy kit fogadhatnak be a tranzit szál
lodába.

A szállodát az alábbiak használhatják:

Külföldi állampolgárok, akik nem rendelkeznek 
érvényes magyar vízummal.

Külföldi és magyar állampolgárok, akik az 
ország területéről már ki lettek léptetve, 
de forgalmi akadály miatt az országot elhagyni 
nem tudták.
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A B.M. II. Főosztály osztályainak kérésére 
egyes Magyarországon tartózkodó nyugati 
állampolgárok.

b./ írásban közölni a szálloda igazgatójával, név és 
személyi adatok szerint, hogy kit fogadhatnak be 
a szállodába. Erre a célra külön nyomtatványt 
kell rendszeresíteni.

Az elszállásolt tranzit utasok útlevelét őrzi.

3./ A B.M. II/4. Osztály feladata:

a. / A szállodába és tranzit váróterembe felvételre
kerülő személyeket ellenőrizni és munkába állí
tásukat jóváhagyni.

b. / A szállodát operatív úton biztosítani.

4./ A B.M. KEOKH. jogosult:

a. / A Ferihegyi FEP. parancsnokával egyetértésben a
szállodába Magyarországon tartózkodó külföldi 
állampolgárokat elhelyezni.

b. / A szállodában a fentiek alapján elhelyezett sze
mélyekre vonatkozóan szállodai ellenőrzést végezni.

A fenti szabályzatot a B.M. Határőrség parancsnokának 
megbízottja a tranzit szálló igazgatójával a szükséges 
mértékben ismerteti.

Földes László s.k.
Miniszter I. Helyettese.

Felterjesztem: Miniszter Elvtársnak 
Kapják: Miniszterhelyettes Elvtársak.

BM. II. Főosztály Vezetője és Helyettese
BM. Hőr. Országos Parancsnoka
BM. II. Főosztály osztályvezetői
BM. ORFK. Vasúti Osztály Vezetője 
BM. Útlevél Osztály Vezetője.
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