
Magyar Belügyminiszter.
Tárgy: A rendőrhatósági őrizet és

11/1946 szám. felügyelet alatt levők nyilvántar-
IV.-15.  tás 

A magyar államrendőrség budapesti és vidéki Főkapitánysága Vezetőjének, 
valamennyi vármegyei és thj. városi Főkapitányság, járási és városi
Kapitányság vezetőjének.

A kitiltásra, valamint a rendőrhatósági felügyeletre és az 
őrizet alá helyezésre vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
rendelkező 760-1939. B-M. számú rendelet. 20.§-ának /1/ bekezdésében fog
lalt rendelkezés szerint mindazokról, akikkel szemben az említett ren
delet értelmében kivételes rendőri intézkedést foganatosítanak, az első
fokú rendőrhatóság nyilvántartó lapot köteles két példányban kitöl
teni. A rendelet szerint a nyilvántartó lap egyik példányát a központi 
nyilvántartás céljára a belügyminiszterhez kell felterjeszteni, a másik 
példányt pedig a helyi nyilvántartás céljára kell megőrizni. A rendelet
szakasz /2/ bekezdése továbbá előírja, hogy a beállott változásokat a 
helyi nyilvántartásba, be kell jegyezni s egyidejűleg a belügyminisztériumba 
be kell jelenteni.

A közigazgatási eljárás során a személyes szabadság korláto
zásával járó különleges rendőri intézkedéseknél követendő eljárás szabá
lyozásáról rendelkező 200.000-1942. B.M. VIII. számú körrendelet I. fe
jezetének 3./ pontjában foglaltak szerint minden eljárás alá vont sze
mély ügyében a 760-1939. B.M. számú rendelet 19.§-ának megfelelően ho
zandó véghatározat egy példányát a rendelet 20.§-ában előírt nyilvántar-t
ólappal felszerelve a rendőrhatóság köteles a fellebbviteli határidő 

elteltével központi nyilvántartás céljára a belügyminiszterhez felter- 
jeszteni. A kísérő jelentésben ki kell terjeszkedni arra is, hogy az el
járás alapjául szolgáló cselekmény miatt a nyomozást lefolytató hatóság 
tett e feljelentést az ügyészséghez, vagy a bírósághoz és ha igen mikor, 
milyen szám alatt. Azt is jelenteni kell, hogy az eljárás alatt álló sze
mély az elsőfokú véghatározat ellen élt-e jogorvoslattal, vagy sem,

Tekintuttel arra, hogy a Budapesti Főkapitányság Politikai 
Osztálya a politikai rendészet eljárása körébe vont egyénekről központi 
nyilvántartást már amúgy is vezet, a nyilvántartási eljárás egyszerű
sítése és központosítása érdekében a következőket rendelem:
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Jelen rendeletem kézhezvételétől kezdődően a 760-1939. 
számú rendelet 20.§-ának /1/ bekezdésében említett nyilvántartó lapok 
egyik példányát, valamint a /2/ bekezdésében a változásokra előírt be
jelentéseket nem hozzám, hanem a Budapesti Főkapitányság Politikai Osz
tályához /VI. Andrássy út 60. sz./ kell felterjeszteni. A 200.000-1942. 
B.M. VIII. számú körrendelet I. fejezetének 3./ pontja alatt említett 
véghatározatok egy példányát és kísérő jelentéseket is ugyancsak kizá
rólag oda kell felterjeszteni.

Megjegyzem, hogy a korábban hozzám felterjesztett nyilván
tartási anyagnak a Budapesti Főkapitányság Politikai Osztályához való 
megküldése iránt egyidejűleg intézkedtem. '

Egyúttal felhívom a Budapesti és Vidéki Főkapitányságok Vezetőit, hogy 
ezen rendeletemben foglaltakat az alájuk rendelt és a nyilvántartási 
eljárás körül érdekelt - de a rendelet címzésében fel nem sorolt- szer
vekkel és közegekkel haladéktalanul közöljék.

 Budapest, 1946. évi február hó 16-én
A miniszter rendeletéből:

 miniszteri osztályfőnök.


