
Magyar, Belügyminisztérium. Tárgy: A szomszédos államok területé-
221.670/1946.-IV.12.B.M.sz. ről kiutasított magyar nemzeti

ségű személyek ügyeiben köve
tendő eljárás.

A magyar Államrendőrség valamennyi határrendészeti kapitány
sága és tiszti őrs Vezetőjének

 Székhelyein.

Mind gyakrabban előfordult, hogy a szomszédos államok magyar nemzeti
ségű állampolgáraik közül többeket kiutasítanak területűkről és őket az 
ideiglenes országhatár átlépésére kényszeritik. Mások önként hagyják el elő- 
ző lakóhelyüket és az országba való bebocsátásukat kérik.

A követendő eljárás tekintetében a következőket rendelem el.
A szomszédos államok területén volt lakhelyüket önként elhagyó magyar 

nemzetiségű személyek magyar állampolgárok nem tekinthetők és így az or
szág területére való bebocsátásuk csak a külföldre vonatkozó rendelkezé
sek betartásával történhetik meg.

A határon tehát csak érvényes útlevéllel és a magyar Külügyminiszté
rium a KEOKH, vagy valamely magyar külképviseleti hatóság beutazási enge
délye alapján léphetnek be. Ezek hiányában nem bocsáthatók be azok sem, 
akik - állításuk szerint - előző állampolgárságukról lemondtak.

Azokat a magyar nemzetiségű idegen állampolgárokat, akiket valamely 
szomszédos állam területén volt lakóhelyűkről az ottani hivatalos szer
vek eltávolítottak és lakóhelyük, illetve a szomszédos állam területének 
elhagyására kényszerítenek,az ország területére be kell bocsátani, de csak 
akkor, ha a szomszédos határszerveket a kiutasítás végrehajtásának felfüg- 
gesztésére a közvetlen érintkezés alkalmával rábírni nem sikerül.

Az ilyen kiutasítások végrehajtását minden lehető eszközzel a távol
sági határátlépő állomásokra kell irányitani. Ha a szomszédos állam határ
szervei ez elől elzárkóznának és a kiutasítottat az ideiglenes országha
tár egyéb ponton való átlépésére kényszerítenek a kiutasítottat a határ
vonalon belül kell a legközelebb eső határrendészeti kapitányság vagy 
tiszti őrs székhelyére szállítani. Az ilyen szállításnál az eset körülmé
nyeiről annak a rendőrőrsnek/rendőrbiztosságnak/ kell rövid jelentést ten- 
ni, amelynek területén a határ átlépése megtörtént.

A határrendészeti kapitányság /tiszti őrs/ a hozzám érkező kiutasított 
személyt kikérdezi a kiutasítás körülményeire, azután az Jelentkezési Lapot 
állít ki a kiutasított személyre vonatkozólag.

A Jelentkezési Lapot három példányban kell kiállítani, amelynek rova
tai a következők: a kiutasított személy neve, /: esetleges előző neve, fér
jes asszonyoknál leánykori családi név és keresztneve is:/ születési he
lye, születésének pontos ideje, vele együtt kiutasított családtagjai /fele
ség, gyermekek életkorra való tekintet nélkül./ foglalkozása, előző lakóhe- 
lye /ország, város, község utca,házszám/, állampolgársága, nemzetisége, anyanyel- 
ve, kiutasítása milyen okból következett be, milyen szerv és milyen formá
ban hajtotta végre, az országhatárt hol és mikor lépte át. Magyarország 
területén hol és kinél kíván ideiglenesen letelepedni.

A Jelentkezési Lapot házilag kell elkészíteni, egy mintának elkészí
tett Jelentkezési Lapot rendeletemhez mellékelek.

A kiutasított személyt /családfőt/ azután ugyancsak házilag előállí
tott igazolással kell ellátni. Az igazolvány mintáját ugyancsak mellékelem.

A Jelentkezési Lap egyik példányát naponként a KEOKHOZ. /Külföldieket 
Ellenőrző Országos Központi Hatóság Budapest, V. Ferenc József rakpart 24./ 
a másik példányát pedig ugyancsak rövid jelentéssel közvetlenül hozzám 
kell felterjeszteni. Azokat a kiutasított személyeket, akiknek az ország 
területén hozzátartozóik vannák,az igazolvánnyal ellátva az általuk vá
lasztott helyre kell utbaindítani, figyelmeztetve őket, hogy letelepedési 
helyük elsőfokú rendőrhatóságánál/városokban a rendőrkapitányságokon vagy 
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rendőrfőkapitányságokon, községekben pedig a járási rendőrkapitányságon/  
megérkezésük után nyomban jelentkezniük kell. Ugyanekkor figyelmeztetni 
kell a kiutasított személyt arra is, hogy segélyezése és további gyámolítá- 
sa végett tartózkodási helyén saját érdekében jelentkezzék a törvényhatóság 
első tisztviselője/alispán, törvényhatósági jogú városok polgármestere/ mel
lett működő szociális titkárnál is.

A kiutasítottak közül igen sokan lesznek olyanok, akiknek az or
szág területén hozzátartozójuk nincsenek és így ideiglenes letelepedésük 
tekintetében segítségre szorulnak. Az 1710/1945. M.E. sz. rendelet értelmé
ben ezek gondozása a Népgondozó Hivatal feladata. Az ilyen személyeket te
hát a határátlépés helyéhez legközelebb eső járási főjegyző mellett mű
ködő szociális titkárhoz a járás székhelyére kell útbaindítani. Ideiglenes 
lehelyezésük, étkeztetésük és szállításuk tekintetében a helyi hatóságok 
vagy működő jótékonysági szervek megítélését kell igénybe venni.

A Népgondozó Hivatal munkájának megkönnyítése végett a határát
lépés helye szerint illetékes alispánt/törvényhatósági jogú város polgár
mesterét/ a Jelentkezési lapok 3-ik példányának 10 naponkénti megküldésé- 
 vel tájékoztatni kell.

Elvárom a határrendészeti szervek egész személyzetétől, hogy a 
kiutasított személyek ügyében a köteles elővigyázaton felül a legnagyobb 
fokú emberszeretettel és megértéssel való eljárást, hogy othontalanná vált 
embertársainak a Magyar Államrendőrség első szerveivel való érintkezésük
nél nemcsak a rendőri ellenőrzéssel hanem a segíteni akarással is találkoz
zanak és így elhelyezkedésük a termelő munkába való beállításuk ebben a 
vonatkozásban is könnyebben váljon lehetővé és érezzék a demokratikus 
Magyar köztársaság megértő támogatását.

Meg kell azonban akadályozni, hogy illetéktelen személyek férkőzze
nek a kiutasítottak közé és jogtalan haszonlesésre használják fel embertársaik 
szomorú sorsát. Éppen ezért az említett igazolás kiállítása előtt minden 
esetben tisztázni kell,hogy az illető valóban menekültnek, illetve kiutasí
tott személynek tekinthető-e.

Budapest, 1946. III. 23.
 X44-!. A miniszter rendeletéből:A kiadmány hiteléül: Dr. Lénárt Imre s.k. 

olvashatatlan aláírás s.k. P.H. rendőralezredes. 
rendőrirodai százados. 

Magyar rendőrség Vas vármegyei főkapitánysága. Szombathely.

Szám: 1790/1946.  Tárgy: A szomszédos államok területéről
kiutasított magyar nemzetiségű

 személyek ügyeiben követendő el-járás
Járási Rendőrkapitányságnak, Mell. 2. drb.

A Belügyminiszter Úrnak a határrendészeti kapitányságokhoz 
intézett 221.670/1946.IV.12.B.M. számú rendeletét a szomszédos államok 
területéről kiutasított magyar nemzetiségű személvek ügyében követendő eljárás tárgyában mellékleteivel együtt másolatban kiadom.

Ily természetű ügyekben a határrendészeti hatóságokkal a leg
gyorsabb együttműködésben álljon.

Szombathely, 1946. évi április hó 8-án.
A kiadmány hiteléül:  A vm. főkapitányság vezetője:

 Horváth Lajos s.k.
Mustos rendőralezredes.
rendőrirodai főhadnagy.
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