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A Magyar rendőrség vidéki főkapitánysága.Szám:

 2308/1-1945 Tárgy: Határátlépés.

Valamennyi vármegyei és városi rendőrfőkapitányság, 
továbbá valamennyi városi és járási rendőrkapitány-sá

g, valamennyi révkapitányság és valamennyi határ-
széli rendőri kirendeltség vezetőjének,

Székhelyén.

A belügyminiszter úr 1945. évi szeptember hó 7-én kelt 
153.137/1945.IV.13. számú rendelete szerint ismételten arról győződött 
meg, hogy egyes rendőrhatóságok az útlevélügy szabályozásáról szóló 
4340/1945. M.E. sz. rendelet és a kizárólag belföldi utazásra érvényes 
"Utazási Igazolvány"-ok kiállítása tárgyában kiadott 133.435/1945. 
VI.B.14.sz. körrendelet utasításait nem tartják be, illetve azok végre
hajtásánál szabálytalanul járnak el. Tájékozásul megjegyzem, hogy az útle
vél ügy újabb szaoáiyozása tárgyában kiadott 4.340/1945. M.E. számú 
rendelet a Magyar Közlöny f.évi július hó 7-én megjelent 70-ik szá
mában nyert közzétételt, az utazási igazolványok tárgyában az évi július
 hó 5.-én kelt 133.435/1945.VI.B.M. számú körrendeletét pedig a 

Belügyminiszter Úr valamennyi vármegyei és törv.hat. városi főkapi
tányságnak közvetlenül küldötte meg.

A követett szabálytalan eljárások közül például reá m-u
tatok arra, hogy az ország belterületéről tömegsen utaznak Hegyes
halomba és az ottani határszéli rendőrkirendeltségtől alkalmi útila- 
pokat kérnek. A kérelmeket azzal indokolják, hogy osztrák területen levő 
fogolytáborokban hozzábartozóik vannak s ezeket szeretnék meglátogat
ni.

Az említett határszéli rendőri kirendeltség az ilyen kére-
lemmel odaforduló feleket minden esetben kénytelen felvilágosítani, 
arról, hogy a határt csak útlevéllel léphetik át, a kisebb határszéli 
forgalomban nem vehetnek részt mert a határsávon kívül laknak. Az ilyen 
felvilágosításra a felek rendszerint azt adják elő, hogy a lakóhelyük 
szerint illetékes községi elöljáróságok vagy rendőrhatóságok biztatá-
sára mentek a fenti célból Hegyeshalomba, mert azzal biztatták őket, hogy 
határátlépésüket a hegyeshalmi határszéli rendőrkirendeltség a fenti 
ok dacára is lehetővé tudja tenni.

A felekkel felvett jegyzőkönyvek, valamint a tőlük bevont 
hatósági igazolványok azt bizonyítják, hogy a belterületen lévő ható- 
ságok valóban nincsenek tisztában azzal, hogy a határsávon kívül la.
kók az ország területét csak útlevéllel hagyhatják el és enélkül 
határátlépésük nem Iehetséges.

Tekintettel arra, hogy az ország belterületén működő hat
ó-ságok a fentebb vázolt szabálytalan eljárással a feleknek felesleges 
fáradságot és költséget okoznak, ennek a jövőben való lehető megaka-
dályozása érdekében szigorúan utasítom, hogy a feleket az ország belse-
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jéből /vagyis arról a területről amely nem tartozik a határsávba/ al-k
almi útilap iránti kérésekkel ne irányítsák a határszéli rendőri ki- 

rendeltségekhez és a feleket ily célból ne indítsák útba, mert a határ-
széli rendőri kirendeltségek az ilyen kéréseket - a fennálló rendele-t
ek értelmében-, minden esetben visszautasítani kénytelenek.

Utasítom Címet hogy a 4.340/1945. M.E. számú valamint a 
133.433/1945. B.M. számú körrendeleteket a határszéli rendőrhatóságok 
pedig ezeken felül a szeptember hó 6.-án kelt 2.308/1945.számú távi- 
rati rendeletemmel közölt 151.412/1945. B.M. rendeletben foglaltakat ta-
nulmányozzák gondosan át és az azokban foglalt rendelkezéseket pontosan 
tartsák meg.

 Végül feIhívom Címet gondoskodjék arról, hogy a fentiek-
ről a községi előljáróságok is megfelelően tudomást és tájékozódást
szerezzenek nehogy a feleket felesleges fáradságnak tegyék ki s ne-
hogy a feleknek felesleges költségeket okozzanak.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 17.-én.

A kiadmány hiteléül:

  Dr.Pászkán s.k.
s.hiv.vezető. rendőrvezérőrnagy. 


