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

 Sorszám: 82

50-16/7 /1982• Hatályát vesztette a BM 25/1983. sz. utasítása alapján

A BM ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNY 
IGAZGATÁSRENDÉSZETI helyettesének

7/1982. számú

I N T É Z K E D É S E  
a 6/1980. számú Intézkedés módosításáról

Budapest, 1982. július 30-n

A jogellenesen külföldön tartózkodó személyek nyilvántar
tásba vételével kapcsolatos feladatokról kiadott 6/1980. 
számú Intézkedés /a továbbiakban: Intézkedés/ módosításá
ra kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az Intézkedés 7. pontja helyébe a következő rendelke
zés lép:

"7. A jogellenesen külföldön tartózkodó személyek ada
tainak számítógépes nyilvántartásba vételéhez az 
"Adatlap a jogellenesen külföldön maradottakról"
/a továbbiakban: Adatlap/ használatát rendelem el.
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/1. számú melléklet./ Az adatlapot a "Kitöltési 
utasítás" szerint kell kiállítani. /2. számú 
melléklet./"

2. Az intézkedés 8. pontja helyébe az alábbi rendelke
zés lép:

"8. A Vhu. 87. b/ és c/ alpontjában elrendelt nyil
vántartásba vételt:

a / az 1981. január 1. előtt disszidáltakról
6/1980. számú Intézkedés 2. számú melléklete 
szerinti kartonok kiállításával,

b/ az 1981. január 1. után disszidált, de nyil
vántartásba még nem vett személyekről a fi
gyelőlap két, és az Adatlap egy példányban 
történő kiállításával

kell elvégezni és folyamatosan felterjeszteni."

3. Az Intézkedés az alábbi 13. ponttal egészül ki, a 
jelenlegi 13. pont 14. pontra változik:

"13. Az Adatlapot ki kell állítani és 1982. de
cember 31-ig a BM ORFK III-1. Osztálynak fel 
kell terjeszteni azokról az 1981. január 1.
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után disszidált személyekről is, akikről a 
6/1980. számú Intézkedés 2. számú melléklete 
szerinti kartonokat már felterjesztették."

4. Ez az Intézkedés 1982. augusztus 1-én lép hatályba.

 
Kukk István r. vezérőrnagy
országos rendőr-főkapitány

igazgatásrendészeti helyettese

Készült: 140 példányban
Felterjesztve: LADVÁNSZKY KAROLY r. altábornagy elvtársnak, 

miniszterhelyettes
Kapják: a 6/1980. számú ORFK Igazgatásrendészeti helyet

tesi Intézkedés elosztója szerint
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1. sz. melléklet.

igazgatásrendészeti szerv
SZIGORÚAN TITKOS!

ADATLAP
A JOGELLENESEN KÜLFÖLDÖN MARADOTTAKRÓL

A dattár j  E
jele: ________

1  2

Rekord 1
sorszám: 1

3

Személyi
szám : ____

4 14

Szervkód:

15

1. Vezetékneve:

2. Utóneve:

22

23 40

41 54

3. Anyja neve: .......................

4. Előző neve: .......................

5. Születési helye: ..............

6 . Születési év, hó, nap: .

7. Ira ttá ri száma: ..................

8 . Lakcíme: ............................

9. Foglalkozása (beosztása):

10. M unkahelye: .....................

11. Neme: férfi (1), nő (2)

12. Családi állapota: nem házas (1), házas (2), külön élő (3), 
elvált (4), özvegy (5), élettárs (6 )

13. Vele utazó gyerm ekek száma: ........................  ebből 0- 5 év közötti:
(útlevelében szereplő)

6- 14 év közötti:

14. Itthon m aradt: házastársa nem (1), igen (2) 

gyerm eke (fő) .......................

906 2036 000 -  B M  82. 6. -  2352
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58 60

61 62

63

64 □
65

66 □
67

68



15. Jogellenesen külföldön m aradt: egyedül (1), házastárssal (2)

vele gyerm ek fő) .................

16. Külföldön él-e rokona: nem  (1), igen: legálisan (2)

69

70

□
jogellenesen (3) 71

17. Rokona öt éven belül m aradt-e jogellenesen külföldön:

ha nem, üres

ha igen: házastárs (1 ), szülő (2 ),

testvér (3), gyerm ek (4) 72

18. Iskolai végzettsége: általános iskola (1), gimnázium  (2),
szakközépiskola (3), szakmunkásképző (4),

főiskola (5), egyetem (6 ), iskolai végzettség nélküli (7) 7 3

19. Sorkatonai szolgálatot (18- 28 éves korú férfi esetén) te ljesíte tt (1),

nem teljesített (2),

alkalm atlan (3) 7 4

20. MSZMP tag (1), KISZ tag (2), kettős tagság (3)

(ha egyik sem, akkor üres) 75

2 1 . Állam titok vagy szolgálati titok birtokában:nem  volt ( 1 ), volt (2 ) 
76

22. Előélete:

-  büntetett, de m entesült (1), büntető ítélet hatálya alatt áll (2), többszörösen bün tete tt ( 3 ) , ------
77

-  kom prom ittáló adattal szerepel az EGPR„G” vagy „N” jelű  adattárában: -----

nem (1 ), igen (2 ) 7 8

-  disszidálásával kivonta m agát a közvetlenül előtte elkövetett bűncselekmény m iatti ------
felelősségre vonás alól:

nem (1 ), igen (2 ) 7 9

23. Korábban utazott-e nem szocialista országba: 

nem (1 ), 

egyszer (2 ),

többször (3) 80
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Adattár j  E Rekord 2 Személyi
j e l e : ________sorszám: ____________ szám: __

1 2  3 4

24. Itthoni vagyoni helyzete: ha vagyona nincs: (üres)

-  saját tu lajdonú lakása (1)

-  saját tu lajdonú háza (1)

-  saját tulajdonú telke (1)

-  saját tulajdonú gépkocsija (1)

-  sa já t tu lajdonú üdülője (1)

-  saját tulajdonú házrésze (1)

25. Kiutazása előtt értékesítette-e ezeket: nem (1), igen (2)

26. M elyik országba kérte útlevelét: ..........................................

27. Mely országban tartózkodik: ..................................................

28. Külföldön m aradás oka: ...........................................................

14

15

16

17

18□
19 □
20

21

29. Kiutazása u tán kinyilvánította-e, hogy külföldön kíván m aradni: nem  (1), igen (2)

30. Kiutazás jellege*: szolgálati (1), m agán (2) 

szolgálati kiküldetés tartós nem (1 ), igen (2 )

-  m unkavállalás (1), vállalati kiküldetés (2), TESCO (3), MACIVA (4), 

interkoncert (5), MHRT (6 ), MT (7), MTA (8 ), kü lker. min. (9)

-  családtagként: nem (1 ), igen (2 )

M agánutazás: látogató útlevéllel (1), egyéni tu rista  (2), társas tu ris ta  (3), 
öt napot meg nem haladó társasutas (4)

31. Itthon m aradt hozzátartozó felelőssége megállapítható-e*:
nem (1 ), igen (2 )

22______ 24_

25 2 7

28 29

30

31

32

33

34

35

36

32. Felsőbb párt-, vagy korm ányzati szervhez fordult-e útlevélkérelm e teljesítése érdekében:
nem (1 ), igen (2 ) 37

Megjegyzés:

*30. Három hónapnál hosszabb idejű kiküldetést kell tartósnak tekinteni. „Kombinált” társasutazásnál a 
nem szocialista országban eltöltött időt kell figyelembe venni.

*31. A 26/1978. BM sz. utasítás 45. pontjának megfelelően adandó a válasz.
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33. A kiutazás engedélyezése jogszabályi korlátozás alá esett-e:
-  ha nem, üres
-  ha igen, m ely pontok alapján: a megfelelő kódkockába (1 ) 

53/1978. (XI. 10.) MT sz. rendelet 7. § (1. bek.) a, b, c, d, e

7. § (2. bek.) a, b, c, d, e 

5. § (1. bek.)

1 0 . § (1 . bek.)

34. A kiutazást: -  I. fokú (1)
-  II. fokú (2)
-  felülvizsgálati (3) hatáskörben engedélyezték-e

35. Jogellenes külföldön tartózkodás kezdetének időpontja:

a b c d e

38 42
a b c d e

43 47□
48□

Év hó

49

50
nap

51 56

36. A kiutazás engedélyezése előtt jogellenesen külföldön m aradásra utaló jelzés érkezett-e:
-  ha nem, üres
-  ha igen: állam - vagy közbiztonsági szervtől (1 )

m unkahelyről ( 1 ) 

hozzátartozótól ( 1 ) 

állampolgártól (1 ) 

vámszervtől (1 )

nyílt rendőri információ ú tján  (1 ) 

névtelen bejelentés ( 1 )

37. Az igazgatásrendészeti szerv m ikor szerzett tudom ást a jogellenesen külföldön m aradásról: 
A kiutazást követően -  1 hónapon belül (1)

-  3 hónapon belül (2)
-  3- 6  hónap között (3)
-  6  hónap elteltével (4)

38. A nyilvántartásba vétel és az érin tett szervek értesítése a disszidálásról szerzett értesülés u tán:
-  1  hónap elteltével ( 1 )
-  3 hónap elteltével (2), vagy
-  még később (3) történt-e

39. A büntetőeljárás m egindítására feljelentés tö rtén t: nem (1), igen (2)

40. Módosítás jele:

80

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

dátum adatgyűjtő

dátum kódoló
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2. számú m ellék let

KITÖLTÉSI UTASÍTÁS 
a jogellenesen külföldön maradottak adatlapjához,

1. Az Adatlapot az útlevél irattári előzmény adataiból értelem 
szerűen, az egyes pontokon belül a megfelelő válasz aláhúzásával

, írógéppel vagy nyomtatott betűkkel /a vezetéknevet 
nyomtatott nagybetűkkel/ kell kitölteni.

2. A kódkockákat - a személyi szám kivételével - üresen kell 
hagyni,

3. A 10. pontnál a munkahelyet és a felügyelő főhatóságot is 
fel kell tüntetni.

4. A 22. pontnál a "többszörösen büntetett /3/" adatot akkor 
kell aláhúzással jelölni, ha a személy több büntetési té
tellel szerepel a nyilvántartásban, függetlenül attól, hogy 
mentesült-e vagy sem.

5. A 25. pontnál amennyiben csak részben értékesítette a 24. 
pontban felsorolt vagyontárgyakat, akkor az "igen"-t kell 
aláhúzni.

6. A 2 8. kérdést a rendelkezésre álló információk alapján kell 
megválaszolni. Amennyiben a disszidálás okára adat nincs, 
úgy a kérdésre "ismeretlen" megjelölést kell alkalmazni.

7. A 35. pontnál a jogellenesen külföldön tartózkodás kezde
tének időpontját a 6/1980. számú ORFK igazgatásrendészeti 
helyettesi intézkedés alapján kell megállapítani.

8. Az adatlapot keltezéssel és aláírással kell ellátni.
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