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MAGYAR BELÜGYMINISZTÉRIUM
Tárgy: A magyar-csehszlovák lakos- 

278581/1946.IV/2. ságcsere kapcsán kitelepült sze
mélyekről készített "Elköltözési 
jegyzék"-ek kezelése.

VALAMENNYI VÁRMEGYEI, VÁROSI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG,
VÁROSI ÉS JÁRÁSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJÉNEK.  Székhelyeiken.

 

A magyar-csehszlovák lakosságcsere végrehajtásával kapcso- 
latban foganatosítandó rendészeti intézkedésekről szóló 575.134/1946.IV/I 
d.B.M.. sz. rendeletemben utasítottam a kitelepülő szállítmányok indítási 
/ lerakási/ állomása szerint illetékes rendőrhatóságokat, hogy mindazokról 
a személyekről akik ilyen kitelepülő szállítmányokkal útbaindulnak. két 
példányban ”Elköltözésí Jegyzék"-et állítsanak ki.

Ezen elkötözési jegyzék egyik példányát az a rendőrkapi- 
tányság /bejelentőhivatal/ kapja meg, amelynek működési területén a kite
lepült személy /személyek/ utolsó állandó lakása volt.

A kitelepülő szállítmányokkal útraindulók a rendőri be
jelentés szempontjából azokkal a személyekkel esnek egy tekintet alá, akik 
állandó bejelentett lakásukból véglegesen eltávoznak. Az általuk elhagyott 
állandó lakásból való kijelentést az elköltözési jegyzék pótolja. Ezek a 
jegyzékek azt a célt szolgáljak, hogy azok alapján az érdekelt rendőrka
pitányságok /bejelentőhivatal/ törzsanyagukat kiegészíthessék. Éppen ezért 
a kérdéses jegyzékekben foglalt adatokat a bejelentőhivatal törzsanyagá
ban az alábbi szabályok szerint át kell vezetni.

A jegyzéket a városi rendőr/fő/kapitányság, járási kapi- 
tányság közigazgatási ügyiratai közé kell iktatni és a közigazgatási elő- 
dónak haladéktalanul ki kell osztani, aki a beiktatott jegyzéket rövid 

úton azonnal kiadja a bejelentési törzsanyag kezelőjének feldolgozás cél-jából

Az_anyagkezelő a törzsanyagból kikeresi a jegyzékben fel
sorolt minden egyes személy bejelentőlapját és erre a következő szöveget 
vezeti rá: "Lakása 19.... év ............... hó ...napján megszűnt, kitelepült
Csehszlovákiába. Lásd:.................. /19 . .számú ügyiratot. Feljegyzés után a
bejelentőlapot alá kell írnia és vissza kel behelyeznie a törzsanyagba. 
Feldolgozás után a jegyzékre rá kell vezetnie az átvezetés tényét, idejét 
és ezután vissza kell adnia az előadónak.

Ha a jegyzékben olyan személyek is szerepelnek, akiknek 
utolsó állandó lakásuk nem az illető rendőrhatóság működési területéhez 
tartozik, a közigazgatási előadó ezeknek a személyeknek nevét és személyi 
adatait közölni köteles az illető lakóhelye szerint illetékes rendőrható
sággal. Ezek után a jegyzéket tudomásulvétel és esetleges további intéz
kedések céljából nyolc napi határidőre visszavarólag meg kell küldeni a
lakóhely szerint illetékes munkaügyi nyilvántartóhivatalnak. a munkaügyi 
nyilvántartóhivataltól visszakapott elköltözési jegyzéket irattárilag kell 
kezelni.

Budapest, 1946. szeptember hó 21.-én.
a miniszter rendeletéből:

A kiadmány hiteléül: Dr. Szebenyi Endre sk.
 miniszteri osztályfőnök.

irodavezető.
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példányban "Elköltőzési jegyzék"-et állítsanak ki.

Ezen elköltözési jegyzék egyik példányát az a rendőrkapi- 
tányság /bejelentőhivatal/ kapja meg, amelynek működési területén a kite

lepült személy /személyek/ utolsó állandó lakása volt.
a kitelepülő szállítmányokkal útraindulók a rendőri be

jelentés szempontjából azokkal a személyekkel esnek egy tekintet alá, akik 
állandó bejelentett lakásukból véglegesen eltávoznak. Az általuk elhagyott 
állandó lakásból való kijelentése ez elköltözési jegyzék pótolja. Ezek a 
jegyzékek azt a célt szolgáljak, hogy azok alapján az érdekelt rendőrka
pitányságok /bejelentőhivatal/ törzsanyagukat kiegészíthessék. Éppen ezért 
a kérdéses jegyzékekben foglalt adatokat a bejelentőhivatal törzsanyagá
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kedések céljából nyolc napi határidőre visszavárólag meg kell küldeni a
lakóhely szerint illetékes munkaügyi nyilvántartóhivatalnak. a munkaügyi 
nyilvántartóhivataltól visszakapott elköltözési jegyzéket irattárilag kell 
kezelni. 

Budapest, 1946. szeptember hó 21.-én.
A miniszter rendeletéből:

A kiadmány hiteléül: Dr. Szebenyi Endre sk.
 miniszteri osztályfőnök.

irodavezető.



ÁBTL - 4.2 - 278581/1946.IV/2 /4


