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Magyar Belügyminisztérium.Tárgy: Az ország terüle-
215.847/1946.IV-12. B.M. sz. tére "Utazási iga

zolvány" nélkül 
visszatért egyének 
 személyes jelentke- 

zésre kötelezése.

A magyar államrendőrség budapesti és 
vidéki főkapitánysága, valamennyi vár
megyei és városi főkapitánysága vala
mennyi városi és járási kapitánysága 

Vezetőjének,

Székhelyén._
Az ország területére "Utazási igazolvány" nélkül vissza

tért egyének személyes jelentkezésre kötelezése tárgyában kiadott és a 
Magyar Közlöny 1946. évi február hó. 7-iki 31. számában közzétett 215645/ 
1946.IV.B.M. számú rendeletem végrehajtásával kapcsolatban felhívom Cím 
figyelmét a következőkre.

Az utazási igazolvány nélkül visszatért személyeknek Buda
pesten a budapesti főkapitányság politikai rendészeti osztályán, vidéken 
a városi főkapitányság. városi kapitányság, illetőleg a járási kapitány- 
ság politikai rendészeti osztályán kell jelentkezniök.

Ezek a hatóságok a jelentkezés megtörténtéről a következő 
szövegű igazolványt állítják ki: 

"Magyar államrendőrség főkapitánysága.  kapitánysága.
Szám:.............................

I G A Z O L V Á N Y.
Igazolom, hogy  ......... . ................. ....................., aki

.---------------. .városban  . .  évben született,.............. ..........  
......... ......... községben -.....
.................. foglalkozású, anyja neve: . .......... ....................... .
lakik:....... ... ................ és aki deportálásból,
kitelepülésből, menekülésből. hadifogságból nem a hazahozatali kormány- 
biztos vagy kirendeltsége által kiállított utazási igazolvánnyal tért 
vissza, a 215.645/1946.B.M.IV-12.számú rendelettel előírt személyes je- 
lentkezési kötelezettségének a fenti hatóságnál a mai napon eleget tett.

..........................194...évi... ... .......... ........ . .hó.... .n.
főkapitányság helyett:

A vezetője
kapitányság. rendeletéből:

/rang/ 
 a politikai rendéiszeti osztály vezetője.
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Az igazolványt a politikai rendészeti osztály vezetője állít-
 ja ki. ~

A szállásadó vagy megbízottja a hivatkozott rendelet 2. §-ában 
előírt bejelentést az államrendőrség bármely hatóságnál vagy szervénél 
a rendőrőrszobán, tehet a rendőrbiztosságnál és a körzeti őrségnél is 
megteheti. A rendőrőrszoba, a rendőrbiztosság vagy körzeti őrség a le
jelentés tárgyában azonnal köteles eljárni.

Az érdekelt hatóságok vezetői gondoskodjanak arról, hogy a hi
vatkozott rendeletemben foglaltak a legszélesebb körben /sajtóközlemény 
hirdetmény, dobszó útján/ azonnal közzhírré tétessenek, a közhírrété- 
tel alkalmával fel kell hívni a lakosság figyelmét arra is, hogy aki a 
rendeletben meghatározott kihágások valamelyikét elköveti, internálási 
eljárás alá vonásnak is kiteszi magát. 

Felhívom az érdekelt hatóságokat arra, hogy a rendeletben fog-
laltak szigorú végrehajtása iránt saját hatáskörükben mindent tegyenek
meg.  ' 

Budapest, 1946. évi február hó 7.-én.

A kiadmány hiteléül:
 Nagy Imre s.k.

rendőr irodai százados belügyminiszter


