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M agyar Be lügyminis z t e r Tárgy : Rendőrhatósági őrizet alá
12/biz. 1946. szám  helyezettek /internáltak/ szökése

 IV/15. esetén követendő eljárás.

A magy államrendőrség főkapitánysága Vezetőjének,
valamennyi vármegyei és thj. városi főkapitányság, járási és megyei vá- 

rosi kapitányság Vezetőjének  
A hozzám beérkezett jelentésekből megállapítottam, hogy a 

rendőrhatósági őrizet alá helyezettel táboraiból korábban csak szórvá- 
nyosan előfordult szökések száma emelkedő irányzatot mutat. A szökések 
 számának az emelkedése részben az internáltak részéről a huzamosabb 

időteles következtében jelentkező türelmetlenségnek, részben pedig annak 
tudható be, hogy a rendőrség karhatalmi személyzetének mind több irányú, 
igénybevétele mellett s az őrszemélyzet jelenlegi létszáma miatt az in- 
ternáltak őrzése illetőleg ellenőrzése a szükséges mérvben nem mindig 
foganatosítható. A szökések számának az emelkedésére a mind jobban je
lentkező jobboldali és reakciós agitáció is erős befolyást gyakorol.

Jelenlegi állami társadalmi és gazdasági berendezkedésünk meg
szilárdítása ériekében kétségtelenül szükséges, hogy az arra veszélyes 
és káros elemek bomlasztó munkájukat ezidő szerint szabadon még ki ne 
fejthessék. Az internáló táborokból való szökések elharapózása pedig 
ezeknek a bomlasztó elemeknek a működését hatályosan előmozdítaná.

Ezért az internáló táborokból való szökések számának a leg
kisebb mérvre való visszaszorítása érdekében a következőket rendelem:

l./ Az internáló táborokból megszökött egyéneknek a rendőrha
tósági felügyelet alá helyezésére vonatkozó véghatározatot újból tör
tént őrizet alá helyezésük napjától számított egy éven belül a 760-1939. 
B.M. sz. rendelet 18. §-a alapján felül vizsgálni nem lehet. Ugyanezen 
időn belül az általam netán elrendelt rendkívüli általános felülvizsgá
latok során az ilyen egyének ügyének a felülvizsgálatát mellőzni kell. 
Az érdekeltek részéről a felülvizsgálat iránt előterjesztett kérelme
ket pedig el kell utasítani.

2./Az említett véghatározatok ellen a jogorvoslat előter
jesztésétől az érdekelteket elzárni nem tehet ugyan, azonban a jogorvos
latok elbírálására hivatott felsőbbfokú hatóságoknak ezeket el kell 
utasítani.

3./ Az 1/ és 2/ pontban foglalt rendelkezéseket a jelenleg 
rendőrhatósági őrizet alatt levők előtt ki kell hirdetni, a jövőben



pedig az őrizet alá helyezettel az őrizet alá helyezés alkalmával min-den 
esetben azonnal közölni kell.

4./ Az 1/ pont alatt megjelölt időtartamon belül előterjesztett 
jogorvoslatoknak a jogorvoslat elbírálására hivatott felsőbb hatóság
hoz történő felterjesztésekor a szökés fényéről, valamint az egy évi 
időtartam lejártának, dátumszerű időpontjáról kifejezetten jelentést kell 
tenni.

5. / Ismételt szökése eseten az 1/ pontban körülírt rendszabály 
alkalmazása mellett az internáltnak a hozzátartozók részéről való láto
gatását, valamint részére élelem behozatalát 90 napra el kell tiltani.

6. / Minden szökött internált ellen körözést kell kibocsátani 
és azt a belügyminisztérium Országos Hírközpont Nyilvántartó Hivatalá
hoz /Budapest, V. Zrinyí-u, 2. II. 217./ beküldeni, amely azt a Rendőri 
Nyomozati Értesítőben közzéteszi. Ugyanide kell kézrekerülés esetén a 
körözés visszavonását megküldeni.

Ezenkívül a szökésről és a kézrekerülésről az internáltakat 
nyilvántartó központi szervhez /a Magyar Államrendőrség Budapesti Fő
kapitányságának Politikai Osztálya VI. Andrássy-út 60-sz./ jelentést 
kell tenni.

7. / Minden szökés esetén a szökés körülményeinek kiderítése 
iránt szigorú vizsgálatot kell lefolytatni. Amennyiben a vizsgálat ered
ményeként az őrszemélyzet részéről szolgálati mulasztás, vagy hanyagság 
állapíttatnék meg, a mulasztók ellen a fegyelmi eljárást haladéktalanul 
meg kell indítani. Ha pedig az őrszemélyzet terhére a megvesztegetés, 
vagy vétkes összejátszás nyomatékos gyanúja merülne fel a gyanúsítható 
közegek ellen a bűnvádi eljárást folyamatba kell tenni. A vizsgálat e- 
redményéről vedig minden esetben jelentést kell tenni a közvetlen 
felügyelő hatósághoz.

8. / A szökés megtörténte után az eljárásra illetékes elsőfokú 
rendőrhatóság vezetőjének a szökevény őrizetbevétele iránt,- részletes 
személyi adatait és személyleírását is magában foglaló - felhívást kell 
haladéktalanul intézni az alája rendelt rendőri szervekhez. Amennyiben 
pedig a szökevény rendes lakó-, vagy tartózkodási helye nem az őrizet 
alá helyezés foganatosítására hivatott elsőfokú rendőrhatóság hatósága 
alá tartozó területen lenne, a lakó-, illetőleg rendes tartózkodási 
hely szerint illetékes elsőfokú; rendőrhatósághoz az említett felhívás
hoz hasonló tartalmú megkeresést kell intézni.

Egyúttal felhívom a budapesti és vidéki főkapitányságok Veze
tőit, hogy a jelen rendeletemben foglaltakat az alájuk rendelt - de a
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rendelet címzésében fel nem sorolt szervekkel és közegekkel is kö- 
zöljék.

Budapest, 1946. évi február hó 20-én
Nagy Imre s.k.

A kiadmány hiteléül: 

s.hiv. főigazgató.
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Magyar belügyminiszter. Tárgy : A rendőrhatósági őrizet alá
Szám: 26/ 1946. biz. helyezettek/ internáltak/ szökése-

IV/15. esetén követendő eljárás.

A magyar államrendőrség budapesti és vidéki főkapitánysága 
vezetőjének, valamennyi vármegyei és thj. városi főkapitány
ság, valamint járási és megyei városi kapitányság vezetőjének.

Székhelyeiken.
Miheztartás végett közlöm, hogy a rendőrhatósági őrizet alá 

helyezettek szökése esetén követendő eljárás tárgyában az 1946. évi 
február hó 20-án kelt 12. biz. 1946. IV/15. B.M.sz. körrendeletem 
1. pontjának második sorában az elírás folytán szövegbe került 
" felügyelet " szót "őrizet " szóra helyesbítem.

Budapest, 1946. évi március hó 8-án.
A kiadmány hiteiéül : A miniszter rendeletéből :

  Szebenyi s.k.
 miniszteri osztályfőnök.

s. hiv. főigazgató.
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