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I N T É Z K E D É S E

a lengyel állampolgárok beutazásával és magyar- 
országi tartózkodásával kapcsolatos egyes belü

gyi feladatok végrehajtására

Budapest, 1984. január 2 6-án

A hazánkba hivatalos célból, valamint magáncélból egyé
nileg beutazni szándékozó lengyel állampolgároknak érvé
nyes útlevéllel kell rendelkezniük. Az utazási irodák, 
valamint üzemek, intézmények stb. által szervezett cso
portok lengyel állampolgárságú tagjai utazásra is érvé
nyes személyi igazolvánnyal utazhatnak a Magyar Népköz- 
társaságba. Az ilyen csoportok vezetőinek érvényes útle
véllel és a csoport tagjainak névjegyzékével kell ren
delkezniük. Az átutazó lengyel állampolgárok a célország
ra érvényes útiokmánnyal - útlevéllel vagy utazásra is 
érvényes_személyi igazolvánnyal - utazhatnak át a Magyar 
Népköztársaság területén. A  beutazások engedélyezésével, 
a magyarországi tartózkodással, a csoportoktól elszakadt 
lengyel állampolgárok kiutaztatásával kapcsolatos egyes 
belügyi feladatok végrehajtására - a 24/1982. BM számú

ÁBTL - 4.2 - 50 - 15/1/1984/ 1

Szolgálati használatra!



2

utasítás 107. pontjában kapott felhatalmazás alapján - 
a BM országos rendőr-főkapitány bűnügyi, közbiztonsági 
és közlekedési helyetteseivel, valamint a BM Határőr
ség országos parancsnokával egyetértésben kiadom az a
lábbi

i n t é z k e d é s t  :

1. A BM Határőrség forgalom ellenőrző pontjai /a továb
biakban: FEP/ egyeztetik a szervezett csoporttal be
utazó lengyel állampolgárok névjegyzékben szereplő 
adatait a személyi igazolványuk adataival. Eltérés 
esetén a névjegyzéket a személyi igazolvány adatai 
szerint módosítják.

2. Beutazó csoportoknak a névjegyzék 2 példányával át
utazó csoportoknak a névjegyzék 4 példányával kell 
rendelkezni. A névjegyzékben feltüntetett adatoknak
minden példányon azonosnak kell lenni.

3. Ha a névjegyzék olyan személy adatait is tartalmazza, 
aki a csoporttal nem utazik be, e személy adatait a 
névjegyzékből törölni kell. A módosítást vagy törlést 
a névjegyzék valamennyi példányára rá kell vezetni és 
körbélyegzővel hitelesíteni.

4. A FEP az ellenőrzést követően a névjegyzék valamennyi
példányára bejegyzi a belépést és a névjegyzék egy 
példányát 24 órán belül megküldi a BM ORFK Igazgatás- 
rendészeti Csoportfőnökség külföldieket ellenőrző 
osztályának /a továbbiakban: KEO/. A névjegyzék to
vábbi példányát /példányait/ a csoport vezetőjének 
vissza kell adni.
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5. Ha a magyar-csehszlovák határszakaszon nem szerve
zett csoporttal utazó lengyel állampolgár személyi 
igazolvánnyal jelentkezik belépésre, vissza kell 
utasítani. Kivételes és rendkívül indokolt esetben 
a beléptetést a KEO vezetője engedélyezheti.

6. A FEP a szervezett csoport kiutazásakor az 1. pont 
szerinti ellenőrzést elvégzi. A csoporttól Magyar
országon lemaradó személy adatait a névjegyzékből 
törli és a lemaradás tényét a törölt adatok mellé 
bejegyzi.

7. A csoporttól Magyarországon lemaradó személy adatait 
/nevét, születési helyét és idejét, külföldi lakcímét, 
személyi igazolványának a számát/ távgépírón a KEO- 
nak haladéktalanul jelenteni kell a lemaradás okának 
feltüntetésével. 

8. A FEP az ellenőrzést követően a névjegyzékre /névjegy
zékekre/ bejegyzi a kilépést és egy példányát a KEO- 
nak 24 órán belül megküldi.

9. A csoporttól más országban lemaradó, Magyarországon át 
személyi igazolvánnyal hazatérő lengyel állampolgár be
lépésekor személyi igazolványának utolsó oldalára a be
léptető és "Az MNK területét 24 órán belül köteles el
hagyni” bélyegzőlenyomatokat kell elhelyezni. Az ilyen 
lengyel állampolgár kiutazásakor a kiléptető bélyegző
lenyomatot ugyancsak a személyi igazolvány utolsó ol
dalára kell bejegyezni. Be- és kilépéskor a lengyel ál
lampolgár adatait a KEO-nak távgépírón jelenteni kell.
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10. A be- vagy átutazó csoporttól Magyarországon lema
radt lengyel állampolgár kiutazásakor a személyi 
igazolványa utolsó oldalára a kilépést igazoló bé
lyegzőlenyomatot kell elhelyezni. Adatait a KEO-nak 
távgépírón jelenteni kell. A 9. és 10. pontokban 
meghatározott lengyel állampolgárok csak a magyar- 
csehszlovák határszakaszon, illetve a ferihegyi ha
tárátkelőhelyen léptethetők ki.

11. Az útlevéllel rendelkező lengyel állampolgárok be- 
és kilépését az általános szabályok szerint kell 
engedélyezni.

12. A közbiztonsági ellenőrzések során a személyi iga
zolvánnyal rendelkező lengyel állampolgárok adatait 
is ellenőrizni kell a körözési mutatóban /értesítő
ben/.

13. Azt a lengyel állampolgárt, akinek személyi igazol
ványában az ország elhagyására kötelező bejegyzés 
szerepel és ennek a meghatározott határidőn belül 
nem tett eleget, továbbá azt, aki a magyarországi 
tartózkodás jogszerűségét igazolni nem tudja, elő

kell állítani a legközelebbi rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályára.

14. A KEO időrendi sorrendben tárolja a FEP-ek által meg
küldött névjegyzékeket, valamint nyilvántartást vezet 
azokról a személyi igazolvánnyal beutazó lengyel ál
lampolgárokról, akik a csoporttal nem utaztak ki.
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15. A KEO indokolt esetben elrendeli annak a lengyel ál
lampolgárnak a körözését, aki a csoporttal nem uta
zott ki vagy aki az ország elhagyására kötelező ha
tározatnak nem tesz eleget.

16. A KEO által vezetett nyilvántartásokban az állam- 
és közbiztonsági szervek - a szolgálati előírások
nak megfelelően - kutató, tanulmányozó munkát végez
hetnek, illetve a nyilvántartott adatokról tájékoz
tatást kérhetnek.

17. Ez az intézkedés 1984. február 1-én lép hatályba.
Az intézkedést az érintett állománynak oktatni kell.

Dr. Lehel Ferenc r. ezredes 
csoportfőnök
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Kapják: Elosztó szerint

ÁBTL - 4.2 - 50 - 15/1/1984 /5


