
BM. Országos Rendőrfőkapitányság.

Szám: 50-6/6/1958.

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK

6. számú utasítása

Budapest, 1958. május hó 22-én.

Tárgy: Magyarország területén tartózkodó és látogatás céljából 
érkező külföldi állampolgárok be- és kijelentkezése,

A Belügyminiszter elvtárs 2/1958. számú rendeletével az 1/1958. BM. 
/I.15./ számú rendelet 7.§-át az alábbiak szerint módosította:

A be- és ki jelentkezést be- és kijelentőlappal, a lakhatási vagy 
tartózkodási engedély, illetőleg útlevél egyidejű felmutatásával 
kell teljesíteni, Budapesten a Külföldieket Ellenőrző Országos 
Központi Hivatalnál /:továbbiakban KEOKH:/, a megyékben a terüle
tileg illetékes járási, városi /:városi kerületi:/ rendőrkapitány
ságokon.

A 2/1958. számú rendelet végrehajtására vonatkozóan a következőket 
rendelem el:

Látogatás céljából érkező külföldi állampolgárok 
és ki jelentkezése/

Látogatás céljából Magyarország területére érkező külföldi állam
polgároknak - állampolgárságra való tekintet nélkül - be-, illetve 
ki kell jelentkezni.

A bejelentkezést az ország területére érkezéstől számított 24 órán 
belül, a kijelentkezést pedig az ország területéről való eltávo
zást megelőző 24 órán belül kell végrehajtani. A be-, illetve ki
jelentkezést Budapesten a Külföldieket Ellenőrző Központi Hivatal
nál, az ország más területén pedig a külföldi állampolgár tartóz
kodási helye szerint illetékes járási, városi /:városi kerületi:/ 
rendőrkapitányságokon kell teljesíteni a külföldi állampolgárok 
részére rendszeresített - sárga sávos - be-, illetve kijelentőla
pokon,

A be- és kijelentőlapokat magyar nyelven írógéppel vagy tintával, 
jól olvasható írással - az űrlapon csillaggal jelölt rovatokat 
nyomtatott nagybetűvel - kell kitölteni. A be- és kijelentőlapokon 
feltüntetett személyi adatokat a lakhatási- tartózkodási engedély, 
vagy az útlevél adataival minden esetben egyeztetni kell. A be- 
és kijelentőlapokat csak azoktól a külföldi állampolgároktól sza
bad elfogadni, akik "be-és kiutazási lap "-pal 
rendelkeznek. Azokat a külföldi állampolgárokat, akik ilyent fel-
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mutatni nem tudnak, de útlevelük van. a be-, illetve kijelentke
zés végrehajtása végett a megyei rendőrfőkapitányság KEOKH cso
portjához, Pest megye területén pedig a budapesti KEOKH-hoz kell 
utasítani.

A be- és kiutazó lappal rendelkező személyek be-, illetve kije
lentkezését a tartózkodási lapon igazolni kell.

A tartózkodási lap kitöltése.

A be- és kiutazó lap, illetve a tartózkodási lappal rendelkező 
külföldi állampolgároknak a tartózkodási lapon az ország területén 
való tartózkodás időtartamát, valamint a be- és kijelentkezés té
nyét fel kell jegyezni. A baráti országokból érkező külföldi ál
lampolgárok 30 napig, a kapitalista országokból érkezők pedig 14 
napig tartózkodhatnak Magyarország területén. Ezen időtartamnál 
hosszabb tartózkodáshoz a megyei rendőrfőkapitányságok KEOKH cso
portjai adhatnak engedélyt, A 30, illetve a 14 napot a magyar ha
tár átlépésétől kell számítani. A határátlépés időpontját a határ
őrség az útlevélbe jegyzi be. A baráti országokból érkező külföldi 
állampolgárok tartózkodási lapjának színe kék, a kapitalista or
szágokéból érkezőké pedig rózsaszín.

A tartózkodási lap "érvényes" rovatába az érvényességet év, hó 
és nap megjelöléssel kell bejegyezni. Az érvényesítést a járási, 
városi./:városi kerületi:/ rendőrkapitányságok igazgatásrendésze
ti alosztályainak kell végrehajtani. Az érvényesítés tényét kel
tezéssel, aláírással és körbélyegzővel hitelesíteni kell.

A külföldi állampolgárok be- és kijelentkezését a tartózkodási 
lap megfelelő rovatainak kitöltésével kell igazolni. A ''lakását 
bejelentette" szövegrész után a bejelentőlapon szereplő lakcímét 
kell bejegyezni. A be- és ki jelentkezés megtörténtét a tényleges 
időpontnak megfelelően keltezéssel, aláírással, és be jelentőbélyeg
zővel kell igazolni.

Lakhatási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok 
be- és kijelentkezése.

Lakhatási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgároknak a be-, 
illetve kijelentkezését csak abban az esetben szabad a járási, 
városi /:városi kerületi:/ rendőrkapitányságokon végrehajtani, ha 
a külföldi állampolgár az illetékes megyei KEOKH. csoporttól 
/:Pest megyében pedig a BM. KEOKH.-tól:/ engedélyt kapott arra, 
hogy a megyében más járás, illetőleg az ország más területére el
költözhet.

A be- és kijelentőlapok továbbítása és nyilvántartása.

A rendőrkapitányságok igazgatásrendészeti alosztályai által elke
zelt be- és ki jelentőlapok 1. számú szelvényét a Központi Lakcím- 
hivatalnak, a 3. számú szelvényét a megyei rendőrfőkapitányság KEOKH. 
csoportjának /:Pest megyében a BM. KEOKH.-nak:/ 48 órán belül meg 
kell küldeni. A 2. számú szelvényt pedig az igazgatásrendészeti 
alosztály nyilvántartásában kell elhelyezni.
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Jelen utasítás nem terjed ki a szolgálati útlevéllel érkező, át
utazó vízummal tartózkodó és csoportosan turisztika céljából ér
kező külföldi állampolgárokra.

Jelen utasítás megjelenésével egyidejűleg a 4/1958. sz. miniszter
helyettesi utasítás ellentétes rendelkezései hatályukat vesztik.

Felhívom a Vezető elvtársakat, hogy jelen utasításomban foglalta
kat a rendőrség tagjaival ismertessék, az igazgatásrendészeti be
osztottak részere pedig tegyék oktatás tárgyává.

Nyt.sz.: 101/124/1958. Garamvölgyi Vilmos s.k. r. vezérőrgy.
Készítette: U.Gy./R.Lné. miniszterhelyettes

a BM. ORFK. vezetője.

A kiadmány hiteléül:

/Hornok János r.szds./  

ÁBTL - 4.2 - 50-6/6/1958 /3


