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Magyar Belügyminisztérium,
Szám: 153.636/1945. B.M. IV/13. Tárgy: Határszéli útiokmányok ki-

állítása.

A Magyar Államrendőrség Vidéki Főkapitányának,

B u d a p e s t .

145.369 sz. Határrendőrség fölállításáról szóló rendeletemmel 
kapcsolatban: 

 a határszéli útiokmányok egyöntetű kiállítása, kezelése, közve- 
títése és kiadására vonatkozó szabályzati utasítást az 562.200/19-/562.200/ 
1940. sz. honvédelmi miniszteri körrendelet tartalmazza, Az ebben gyakorolt 
feladatkört kölcsönös megállapodás folytán hivatali elődöm átvette és en
nek némely rendelkezését a 146.314/1944.VI.B.M. sz. körrendelettel módosította. 

Ezek az utasítások és az ebből kialakult gyakorlati eljárások 
a kérdés végleges rendezéséig ideiglenesen érvényben maradnak.

A megváltozott helyzet folytán azonban szükségessé vált egyes 
rendelkezések újabb módosítása.

Ezért azonnali hatállyal az alábbiakat rendelem el:
Kisebb határszéli forgalom lebonyolítására rendszeresített igazol

ványokat ezentúl kizárólag a határmenti járási kapitányságok a határrendőrség 
felállítása után a határrendőr-kapitányságok állíthatnak ki olyan személvek 
részére, akik igazolják, hogy a határtól 15 /tizenöt/ kilóméternél nem távo- 
labb fekvő helységben laknak, ellenük rendőri vagy más szempontból kifogás 
nem merült fel és az átellenes ország területén 15 kilométernél nem távolabb 
fekvő helységbe kívánnak utazni.

Az igazolványok kiállítási és meghosszabbítási díjait úgy állapí
tom meg, hogy az igényjogosultak alkalmi útilapért 20 /húsz/, határszéli 
útiigazolványért pedig 50 P-t /:ötven:/tartoznak fizetni.

A beszedett díjakat minden hó 1-én "határszéli úti okmányok díjai" 
megjelöléssel a "Belügyminisztérium: kivándorlási alap, Budapest: 184.932 számú 
csekk számlára kell befizetni egyösszegben.

A beszedett díjakat pénznaplóban kell elszámolni, amely ügyben a 
kiállított igazolványok nyilvántartásául is szolgál, pénznapló hasábjai: 
1./ Tételszám, 2./Kelet, 3./ Az igazolvány tulajdonosának családi és utóneve 
4./ Foglalkozása, 5./lakása, 6./ Az igazolványérvényességének /mettől- 
meddig/ideje| 7./ A kiállításért /hosszabbításért/beszedett díj, 8./ a 184.932 
számú csekkszámlára befizetett összeg, 9,/Jegyzet.

A pénznapló tételszáma azonos az igazolványon feltüntetendő nyil
vántartási számmal. A kiállítási /hosszabbítási/ díjakat más célra felhasz
nálni, nem szabad. A befizetési. lapelismervényeket naplómellékletként meg kell 
őrizni. A hatarmenti járási kapitányságok ez irányú ténykedését időnkint el
lenőriztetni fogom, Az igazolványok kiadásának / meghosszabbításának/ megtaga- 
dásáról a járási kapitányság folyamodót írásbeli véghatározattal értesíti. 
Ez ellen.15 napon belül egy fokú felebbezésnek van helye a magyar államren- 
dőrség vidéki főkapitányához a II.fokú véghatarozat ellen 30 lapon belül hozzám 
felülvizsgálati kérelemmel lehet fordulni.

Felhívom Főkapitány Urat, utasítsa alárendelt hatóságait, hogy a 
végrehajtással kapcsolatos észleleteiről, az átellenes országok határmenti 
rendőrhatóságaival történő érintkezésnél tapasztaltakról, valamint esetleges 
gyakorlati javaslatairól jelen rendeletemre való hivatkozással ez év végéig 
hozzám közvetlenül terjesszen fel kimerítő jelentést.

Budapest, 1945. szeptember 7.
A kiadmány hiteléül: A miniszter rendeletéből: 

Varga s.k. P.H. dr. Szent-Iványi József s.k. miniszteri osztálytanácsos
és birtokos útiigazolványért......... ....................................................................... , 
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A magyar rendőrség vidéki kapitánysága

2792/1945. szám,
Tárgy;Határszéli útiok- 

mányok kiállítása.

Valamennyi határszéli városi és 
járási rendőrkapitányságnak ki
rendeltségnek s valamennyi Rév- 

kapitányságnak
Székhelyein.

A magyar belügyminisztériumnak a 
határszéli útiokmányok kiállítása tár- 
gyában 1945. évi szept. hó 7-én kelt

153.636/1945. B.M. IV/13 számú rendeletét 
-másolatban - tudomásvétel és szigorú 
alkalmazkodás végett megküldöm.

Felhívom, hogy a belügyminiszter Úr 
rendeletének utolsó bekezdésében köve
telt jelentését adott határidőre a bel
ügyminiszter Úrhoz közvetlenül terjessze, 
fel és ezen jelentésének egy másolati pél- 
dányát - annak idején - hozzám is terjesz- 
sze be.

Budapest, 1945. szeptember 17.
A főkap. vez. rendeletéből:

Pető s.k. 
rendőrezredes.

A kiadmány hiteléül:

shiv.vezető.
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