
B .M . Országos Rendőrkapitányság. T i t k o s !

T árgy: Hazatelepítő központok 
szervezése.

A belügyminiszterhelyettes 20-292/16/1956. számú utasítása. 
Budapest, 1956. november hó 28.

A fegyveres erők miniszterének 5005/1956. számú rendelete
végrehajtására az alábbiakat rendelem.

1 ./  A nyugati határszakaszon három helyen: Győrben, Szombat
helyen, és Zalaegerszegen ideiglenes hazatele p ítő központ 
felállítását rendelem el.

2 ./  A hazatelepítő központ feladata, hogy az október 23-a  
után Ausztriába távozott és onnan önként visszatért, 
illetve az osztrák határ közelébe határátlépési céllal 
tartózkodó személyeket összegyűjtse és

a ./ átmenetileg gondozásba vegye,
b./ személyazonosságukat megállapítsa,
c./ a határátlépés / vagy határátlépési szándék /  

módját, idejét, helyét tisztázza,
d ./  a bűnügyi azonosításukat /  priorálás /  elvégezze,
e./  a súlyos ellenforradalmi bűncselekményt elkövetők 

valamint a szökött elítéltek kivételével - lak
helyükre való szállításukat megszervezze.

3 ./  A súlyos ellenforradalmi bűncselekményt elkövetőket és 
a szökött elitélteket a hazatelepítő központ helye 
szerint illetékes megyei ügyészségnek kell - őrizetben - 
átadni.

4 ./  A határövezeti és a rendőrségi szervek kötelesek a leg
közelebbi hazatelepítő központba kisérni azt a sze
mélyt, aki a határ közelében tartózkodik, a határsávban 
való tartózkodásra jogosító állandó vagy ideiglenes 
igazolvánnyal nem rendelkezik és a körülményékből fel
tehető, hogy tiltott határátlépést szándékozik elkövet- 
ni, illetőleg Ausztriából, szabályos, útiokmány nélkül 
lépett /  tért vissza / az ország területére.
A bekísérendő személytől az esetleg nála talált fegy
vert és lőszert el kell venni és a központ parancsnok
ságának kell átadni.
A hazatelepítő központokba kell szállítani a tiltott 
határátlépés miatt már őrizetben lévő személyeket is*
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5./ A hazatelepítő központba kísért személyek megvizs
gálását úgy kell megszervezni, hogy azok 48 óránál 
hosszabb időt a központban ne töltsenek. Az engedélye
zett 48 óra alatt kell tehát a személyazonosságot meg
állapítani és a határátlépés körülményeit tisztázni,

6 ./A hazatelepítő központból elbocsátott személyeket 
igazolással kell ellátni. Az igazolás a személyadatokon 
és a szig. sorszámán kívül csupán azt a tényt tartal
mazza, hogy az elbocsátott személy / mettől-meddig /
a központban tartózkodott,

7./ El kell különíteni az olyan fiatalokat, akik 17. évüket 
még nem töltötték be. Ezeket, amennyiben nem szökött 
elítélték, haladéktalanul útba kell indítani szüleik
hez. A m ennyiben a 17 éven aluli személynek nincs olyan 
hozzátartozója, aki felügyeletét vállalná, vagy hozzá
tartozója ismeretlen helyen tartózkodik, a budapesti 
főkapitányság gyermekvédelmi osztályára kell kísérni.
Az összes budapesti 17 évén aluliakat a budapesti gyer
mekvédelmi osztályra kell felkísérni.

8./ A hazatelepítő központ nem büntetőintézet, azonban 
megfelelő külső és belső őrzéssel biztosítani kell, hogy 
az oda bekísért személyek a személyazonosság megálla
pítása, illetőleg igazolással való ellátásuk előtt a 
központ területét ne hagyhassák el.

9./ A hazatelepítő központba kísért személyeknek díjmentesen 
megfelelő elhelyezést / fekvőhelyet, fűtést, világítást / 
és naponta háromszor étkezést, valamint a lakóhelyükre 
szóló vasúti jegyet kell biztositani.

10./ A hazatelepítő központba kísért valamennyi személyt 
külön nyilvántartásba kell venni. A nyilvántartás az 
alábbi adatokat tartalmazza:

- sorszám
- név / asszonyoknál leánykori név is /, születési 

év, anyja neve, születési hely,
- lakhelye,
- mikor és milyen körülmények között távozott 
Ausztriába,

- mettől-meddig tartózkodott a hazatelepítő 
központban,
a hazatelepítő központból hová. távozik / melyik 
ügyészségnek és mikor adták át /,

- a nála talált fegyver neme és gyártási száma,
- a szig. sorszáma.

Az elbocsátott személynek kiadott igazoláson a nyilván
tartás sorszámát is fel kell jegyezni.
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11./ A hazatelepítő központ parancsnokságát megfelelő 
számú körözési mutatóval és olyan jegyzékkel kell 
ellátni, amely az október 23.-a után szökött elítél
tek neveit és adatait tartalmazza.

12./ A hazatelepítő központ parancsnoka naponként az esti 
jelentőszolgálat során - a központ helye szerint 
illetékes megyei kapitányság útján - az ORK-nak 
jelentse a központba kísért, az igazolással ellátott 
és elbocsátott, valamint az ügyészségnek átadott 
személyek számát, a hangulatot és a különösebb ese-  
ményeket. Az adatoknál külön kell feltüntetni a nők, 
a 17 éven aluliak, valamint a gyermekkorúak számát.

13./ A hazatelepítő központ parancsnoka tartson állandó 
kapcsolatot a negyei kapitányság vezetőjével, az ille
tékes szovjet katonai alakulat parancsnokával és az 
ORK. IV. osztályával.

14./ Szigorúan tilos a hazatelepítő központba kisért 
személyek bántalmazása. A központ rendjéről ember
séges bánásmódon kell gondoskodni.

15./ A hazatelepítő központ parancsnoka mellé anyagi, 
valamint pénzügyi előadót és kísérő tiszteket a 
központi állományból biztosítottam. A megyei kapitány
ság vezetője köteles gondoskodni segédszemélyzet
ről / gyors- és gépíróról / és megfelelő erejű őrség
ről. A megyei kapitányság nyújtson segítséget a köz
pont felszerelésének, élelmezésének beszerzéséhez
és biztosítsa mindazon eszközöket-, amelyek a központ 
munkájához szükségesek/ gk., hírösszeköttetés, stb. / .

A hazatelepítő központhoz vezényelt őrség a központ 
parancsnokának van alárendelve.

16./ A  központ parancsnoka a feladatok eredményes ellátá
sához kérje a helyi állami és társadalmi /vöröskereszt/ 
szervek segítséget is.

17./Hazatelepítési központokban az illetékes megyei
kapitányság rendőr orvosa köteles orvosi feladatokat 
ellátni, beteg-gyengélkedő személyeket kezelni,

Pőcze Tibor s.k. 
r.vezérőrnagy. 

miniszterhelyettes.
Kapják: elosztó szerint,
A kiadmány hiteléül :

/ :Hornok János:/r.fhdgy.
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