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Magyar Belügyminiszter Sürgős.

Szám: 116/1946. biz.
Tárgy: Az internáló táborok létszám-

IV/15. viszonyairól és állapotáról készítendő
jelentés.
Határidő: 3 nap

A magyar államrendőrség Budapesti és Vidéki Főkapitánysága 

Vezetőjének, valamint valamennyi Vármegyei és thj. Városi 

Kapitányság Vezetőjének,

Székhelyeiken.

Felhívom a Főkapitányság Vezetőjét, hogy az alábbi ada

tokról készült kimutatást jelen rendeletem kézhezvételétől szá

mított 3 napon belül hozzám a szolgálati út mellőzésével közvet

lenül terjessze fel. Nyomatékosan közlöm, hogy az adott határidő 

be nem tartása miatt felelős szervek ellen további sürgetés mel

lőzésével a fegyelmi eljárást haladéktalanul folyamatba fogom 

tenni és a mulasztókat állásuktól azonnal fel fogom függeszteni.

Felhívom a Főkapitányság Vezetőjét, hogy az 1945. évi 

december hó 10. és 1946. évi június hó 10. napjaira vonatkoztatva 

külön-külön 2 kimutatást készítsen a következő adatokról:

I.

1/ Mennyi a hatósága területén lévő internáló táborok 

száma,

2/ az egyes internáló táborokban mennyi a férfiak létszá

ma, ezek közül mennyi van a 18. életév betöltése előtt és a 60. 

életévén túl.

3/ A tábor férfi őrizetesei közül hány őriztetik a/ po

litikai magatartása miatt, b/ gazdasági életünkre káros volta 

miatt, c/ közbiztonsági okokból, d/ idegenrendészeti okokból,

4/ a tábor férfi őrizetesei közül hány fő van munkára
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kiadva és ezek hol és milyen munkával foglalkoznak. A munkával 

foglalkoztatottaknak a tábor összes férfi őrizeteseihez viszonyí

tott arányszámát százalékosan is fel kell tüntetni,

5/ az egyes internáló táborokban mennyi a nők létszáma, 

ezek közül mennyi van a 18. életév betöltése előtt és 60. életéven

túl,

6/ a tábor női őrizetesei közül hány őriztetik a/ politikai 

magatartása miatt, b/ gazdasági életünkre káros volta miatt, c/ 

erkölcsrendészeti vagy közbiztonsági okokból, d/ idegenrendészeti 

okokból,

7/ a tábor női őrizetesei közül hány fő van munkára kiadva 

és ezek hol és milyen munkával foglalkoznak. A munkával foglalkoz- 

tatottaknak a tábor összes nőiőrizeteseihez viszonyított arány-

számát százalékosan is fel kell tüntetni.

II.

Közegészségügyi viszonyok.

1/ A táborban az egészségügyi szolgálat céljára hány orvos 

és ápoló áll rendelkezésre,

2/ van-e a tábornak betegszobája,, illetőleg betegosztálya 

és abban hány felszerelt ágy van,

3/ rendelkezik-e a tábor kézigyógyszertárral,

4/ minő gyógyszerek, gyógyászati anyagok és orvosi felsze

relés állnak a tábor egészségügyi szolgálatának rendelkezésére,

5/ a rendeletem elején megadott időpontoktól számított 3 

nap alatt hány súlyosabb természetű megbetegedés történt és ebből 

a/ hány volt a fertőző megbetegedés, b/ és hánynak kellett a ren

dőrhatósági őrizetének megszüntetésére megbetegedése folytán javas

latot tenni.
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6/ külön tegyen jelentést arról is, hogy a táborban előfor

dult-e kiütéses tífusz megbetegedés, a tábor lakói nem tetvesek-e 

és a tetvesedés megszüntetésére, illetőleg maggátlására milyen

intézkedések történtek,

7/ a tábor őrizeteseinek részére hány illemhely van és an

nak állandó tisztántartásáról és fertőtlenítéséről történt-e gon

doskodás.

III.

A táborban őrizette k ellátása.

A megadott időpontokra vonatkoztatva, jelentse, hogy az 

őrizetesek részére milyen élelmiszerkészletek állnak a parancsnok

ság rendelkezésére. Különösen jelentse azt, hogy 1/ hány q burgo- 

nya, 2/ liszt, 3/ zsír, illetőleg olaj, 4/. szárított főzelék stb.

készlet volt illetőleg van.

Az adott időpontokat megelőző héten a tábor őrizetesei hány- 

szori étkezésben részesültek és ismertesse, hogy egy-egy étkezés 

alkalmával mi volt és milyen mennyiségben egy-egy őrizetes napi 

fejadagja.

IV.

 Az őrizetesek ruházati viszonyai.

Hány férfi és női őrizetesnek a ruházata 1/ kifogástalan, 

2/hiányos, 3/ teljesen elégtelen.

 

A tábor felszerelése, berendezése és a

tábor felügyeletére vonatkozó adatok.

Jelentse, hogy 1/ az őrizetesek elhelyezésére szolgáló helyi- 
ségekben egy-egy őrizetesre hány légköbméter esik. 2/ Az őrizetesek
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számára milyen és hány hálóberendezés van /szalma, falóca, ágy/.

3/ Az őrizetesek elhelyezésére szolgáló helyiségekben van-e futó

berendezés és a helyiségek fűtése biztosítva van-e. 4/ A tábor 

fedett helyiségeinek ablakai üveggel vagy valami más pótanyaggal 

zártak-e. 5/ Mekkora a tábor maximális befogadóképessége, továb

bá, hogy 6/ a tábor felügyeletének és őrizetének az ellátására 

hány I, Il/a, Il/b. állományú rendőrtiszt és hány rendőr őrsze- 

mélyzeti közeg teljesít szolgálatot.

Budapest, 1946. június 7.

 A miniszter rendeletéből:
A kiadmány hiteléül

 Dr. Radó Gyula s.k.

 miniszteri osztálytanácsos,

/a IV/15. /ellenőrzési/ügyosztály vezetőjeshiv. tisziv.


