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AZ ORSZÁGOS RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
VEZETŐJÉNEK 

 00451-15/1953.TÜK. számú 

Utasítása figyelemmel

az államvédelmi internáltak sza-
 badon bocsátásával kapcsolatos

eljárásra.

Értesítem, hogy a politikai okokból internált, a társadalomra 
nagy mértékben veszélyes személyek szabadonbocsátása a napokban
megkezdődik.

Ezeket a személyeket a belügyminisztériumban alakított bizott
ság a szabadításokkal egyidejűleg rendőrhatósági felügyelet alá 
helyezi, illetőleg az internálás előtti / régi/ lakóhelyéről 
kitiltja.

Mindkét kategóriába tartozó személyekkel kapcsolatos eljárást 
az alábbiakban szabályozom,

I.

Az internáló táborból történő szabadításokkal egyidejűleg ref. 
alá helyezett személyekkel kapcsolatos eljárás.

A ref. alá helyezett személyek előtt a tábor parancsnoksága is
merteti a belügyminisztériumban működő bizottság határozatát. 
A határozatban foglalt rendelkezések tudomásul vételét a ref.

alá helyezett személy a határozaton aláírásával elismeri. Egyide
jűleg a tábor parancsnoksága a ref. alá helyezésről szóló hatá
rozat egy példányát tudomásulvétel végett megküldi annak a ka
pitányságnak, amelynek területére a ref. alá helyezett személy 
távozik és lakni fog, A tábor parancsnoksága a szabaduló személy 
figyelmét felhívja arra, hogy a tábor elhagyásától számított 48 
órán belül köteles a határozatban megjelölt lakóhelye szerint il
letékes kapitányságon jelentkezni.

♦

A kapitányságon jelentkező személlyel azonnal ki kell töltetni 
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a lakásbejelentési lapot. Ugyanekkor a jelentkező személy ré
szére meg kell állapítani azt a napot és a napnak azt az óráját, 
amikor a lakóhelye szerint illetékes rendőrőrsön köteles ellenőr
zés végett jelentkezni.

Az internáló táborból most szabadult személyekkel kapcsolatban 
a rendőri szerveknek az a feladata, hogy a ref. és a kitil
tás szabályainak szigorú betartását ellenőrizze.

Amennyiben ezek a személyek a ref. vagy a kitiltás szabályait 
megsértik, vagy egyébként magatartásukra vonatkozólag valamilyen 
adat a rendőri szervek tudomására jut, haladéktalanul közölni 
kell az államvédelmi szervvel.

Amennyiben a tábor parancsnoksága által megküldött ref. alá he
lyező határozat megérkezése után 3 napon belül a szabadított 
személy a kapitányságon nem jelentkezik be, úgy haladéktalanul 
értesíteni kell az Országos Rendőrkapitányság bűnüldözési osz
tályát és a megyei államvédelmi osztályt. A megyei államvédelmi 
osztály a személy felkutatására vonatkozóan saját vonalán is 
megteszi a szükséges intézkedéseket. Az államvédelmi osztály 
ezen intézkedésétől függetlenül a nem jelentkezett személy hol- 
tartozkodására vonatkozóan az ORK. bűnüldözési osztálya megke
resi az Országos Lakcím Hivatalt. / azelőtt ORBH/. Ha az Orszá
gos Lakcím Hivatal az ORK. bűnüldözési osztályát arról értesíti, 
hogy az illető személy az internáló táborból történt elbocsátá
sa óta sehol sem jelentkezett be, úgy az ORK. bűnüldözési osz
tálya a Körözési Értesítőben a személyadatok pontos feltünteté
sével puhatolást tesz közzé. A puhatolásban nem tüntetik fel 
azt, hogy az illető személyt miért keresik és hogy az illető 
személy megelőzően internálva volt.

Amennyiben az Országos Lakcím Hivatal azt állapítja meg, hogy 
az internáló táborból szabadult személy nem az általa megjelölt 
lakóhelyre távozott, hanem más helységbe jelentkezett be, úgy 
az ORK. bűnüldözési osztálya puhatolást nem rendel el, hanem
az Országos Lakcin Hivatal erre vonatkozó közlése alapján érte
síti azt a kapitányságot, ahova az illető személy bejelentkezett. 
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Az illetékes kapitányság az ORK. bűnüldözési osztályának érte
sítése alapján a bejelentkezésről haladéktalanul tájékoztassa az 
államvédelmi szervet és hívja fel a figyelmét arra, hogy az il
lető személy a ref. / kitiltás/ szabályait megsértette és ezért 
a cselekményéért a jogszabály szerint őrizetbe lehet venni. Az 
Ilyen személyt azonban a szabályok megsértése miatt őrizetbe ven
ni és ellene eljárást indítani csak az illetékes államvédelmi 
szerv előzetes hozzájárulásával-, illetőleg azzal egyetértésben 
szabad.

II.

Az internáló táborból történő szabadítással egyidejűleg régi 
lakhelyéről kitiltott szemé1yekkel kapcsolatos eljárás.

Az internáló táborból történő szabadításokkal egyidejűleg régi 
lakóhelyéről kitiltott személlyel a határozat közlése, a vonat
kozó határozat megküldése, a kitiltott személynek általa válasz 
tott lakóhelyen való jelentkezése azonos szabályok szerint tör
ténik, mint a ref. alá helyezett  személyeknél.

A ref. alá helyezett személyekkel azonos szabályok érvényesek 
abban az esetben is, ha a kitiltott személy az általa választott 
új lakóhelyen nem jelentkezik be.

Ha a kitiltott személy az általa választott új lakóhelyén jelent
kezik, - ilyen irányú kérelme esetén - írásban engedélyezni kell 
neki, hogy rövid időre családjának átköltöztetése céljából arra 
a / régi/ lakóhelyére visszatérhessen kitiltották.

A kitiltott személyekkel kapcsolatban tájékozásul közlöm még a 
következőket is. Előfordulhat, hogy az internáló táborból történő 
szabadítással egyidejűleg egyes személyekét nemcsak a régi lakó
helyéről, hanem letelepedési engedélyhez kötött helységeken kí- 
vül más községekből / városokból/ is kitiltják. Ilyen esetekben 
a tábor parancsnoksága határozattal azokat a nem letelepedési 
engedélyhez kötött helységekben lévő kapitányságokat is értesíti, 
ahonnan az illető személyt kitiltották. A régi lakó-helyéről 
kitiltott személyek közül többet a belügyminisztériumban alakult 
bizottság a kitiltással együtt ref. alá is helyez.
ÁBTL - 4.2 - sz.n. - 00451-15/1953. TÜK (IX.11.) ORK vezetője utasítása /3



-4-

 III.
Országos lakcímhivatali figyelés.

Az Országos Lakcím Hivatalban - hasonlóan az államvédelmi inter
náló táborból eddig elbocsájtott, kevésbé veszélyes, valamint, 
a Hortobágyról szabadult személyekéhez - a most szabadult veszé
lyes ©lenekről is felfektetnek figyelő lapokat. Az Országos Lak
cím Hivatal ennek alapján az elbocsájtott internáltak bárhol tör
ténő újabb bejelentkezése esetén azonnal értesítést küld az il
letékes kapitányságnak. Az illetékes kapitányság az ilyen érte
sítések alapján haladéktalanul tájékoztassa az államvédelmi szer
vet.

Végül tájékozásul közlöm, hogy jelen utasításommal egyértelmű 
utasítást kaptak az államvédelmi osztályok is. Az államvédelmi 
internáló táborokból most elbocsátásra kerülő személyek nagyfokú 
társadalomra veszélyessége megköveteli, hogy ezekkel a személyek
kel szemben a legnagyobb éberséget tanúsítsunk. Ez a feladat csak 
akkor lesz eredményes, ha a rendőri szervek az államvédelmi szer
vekkel ezen a vonalon is a legszorosabb kapcsolatot tartják.

Budapest, 1953. évi szeptember hó 11. napján.

Pőcze Tibor s.k.
r.vezérőrnagy

az Országos Rendőrkapitányság vezetője

A kiadmány hiteléül:

/Barinka Erzsébet/
ri.I.o.sgt.

Kapja: valamennyi elsőfokú és középfokú rendőri hatóság vezetője
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