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B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M
ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

50- 14/16/1979.

SZIGORÚAN TITKOS!

A BM ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNY 
IGAZGATÁSRENDÉSZETI HELYETTESÉNEK  

16/1979. számú 

INTÉZKEDÉSE

a lengyel állampolgárok kötelező valutabeváltásával kapcsolatos 
eljárásról 

Budapest, 1979. évi szeptember hó 15-én. 

A Lengyel Népköztársaság Pénzügyminisztériuma és a Magyar 
Népköztársaság Pénzügyminisztériuma Megállapodást kötött a 
minimális valutaellátásról, amelynek végrehajtására kiadom az 
alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A külföldiek ellenőrzése során (razzia, útiokmány elvesztés, stb.) 
annak a lengyel állampolgárnak, aki tovább tartózkodott, mint 
amennyi napra valutával rendelkezett, útlevelébe vagy sze
mélyi igazolvánnyal történő utazás esetén a határátlépési nyil
vántartási lapjára, valamint valutakönyvébe (a továbbiakban: 
útiokmány) be kell bélyegezni a „MAGYAR NÉPKÖZTÁRSA
SÁG TERÜLETÉT 24 ÓRÁN BELÜL KÖTELES ELHAGYNI!” 
magyar—lengyel nyelvű lenyomatot (a továbbiakban: lenyo
mat). Erre csak 30 napon belüli tartózkodás esetén kerülhet sor. 
30 napon túl a személy tartózkodási engedélyét meg kell vonni, 
illetve szabálysértési eljárás megindítását kell kezdeményezni.

2. A lengyel állampolgár igazoltatása esetén, amennyiben útiok
mányában szerepel a lenyomat, elő kell állítani a legközelebbi 
rendőri szervhez, és erről haladéktalanul tájékoztatni kell a 
megyei rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztályát.

3. Annak a lengyel állampolgárnak, akinek beléptetése során a ha
tárőrség már beütötte a fent jelzett lenyomatot, de a megadott 
határidőn belül az ország területét nem hagyta el, tartózkodási 
engedélyét meg kell vonni. A határátlépés napját a 24 órába 
nem kell figyelembe venni.
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4. A diplomata, külügyi szolgálati és szolgálati útlevéllel (a len
gyel rendszámú camionok vezetői is) rendelkező lengyel állam
polgárok mentességüket útlevelük felmutatásával igazolják.

5. Egyéb okból mentesség alá eső lengyel állampolgároknak igazo
lással kell rendelkezni, és tartózkodási engedélyük az igazolás
ban foglalt ideig hosszabbítható meg.

6. Az intézkedést az érintett személyi állománnyal ismertetni kell.

K U K K  ISTV Á N  s. k.,
r. vezérőrnagy

Készült: 850 példányban.
Felterjesztve: állam titkár elvtársnak,

m iniszterhelyettes elvtársaknak. 
Kapják: elosztó szerint.
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