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A magyar államrendőrség budapesti és vidéki, 
valamint valamennyi vármegyei és törvényhatósági városi 
főkapitányságának, továbbá valamennyi vármegye alispánjának,

Székhelyeiken

A 150.917/1945.VI. B.M. számú rendelettel módosított 1945 évi 
július hó 5-én kelt 133.435/1945.VI. BM. számú rendeletemben úgy intéz
kedtem, hogy az utazási igazolványok kiállítási díjából befolyó össze
geket minden hó 10-én, 20-án és a hó utolsó napján a "Belügyminisz
térium: Kivándorlási alap. Budapest", elnevezéssel nyitott 184.932 számú 
postatakarékpénztári csekkszámlára"kell befizetni.

Ugyancsak a jelzett csekkszámlára kell befizetni az 1945 
évi szeptember hó 7-én kelt 155.636/1945.IV/13. B.M. számú rendeletem ér
telmében minden hó 1-én a határszéli útiokmányok kiállításából befolyó 
díjakat is.

A hivatkozott rendeleteimmel azt is elrendeltem, hogy az
említett díjakat más célra felhasználni nem szabad.

Ennek ellenére arról győződtem meg, hogy egyes hatóságok 
/: hivatal :/ a fenti rendelkezéseknek vagy egyáltalán nem, vagy csak 
elkésve tesznek eleget, miáltal, a " Kivándorlási alap " megfelelő be
vételek hiányában rendeltetésének megfelelni nem tud. Azonkívül a szóban-l
evő díjaknak késedelmes befizetése által a " Kivándorlási Ala"-ot 
tetemes károsodás is éri.-
 Miután feltétlenül szükséges, hogy a " Kivándorlási Alap " 

az előirányzott bevetelekhez idejében hozzájuthasson, ismételten fel- 
hívom, hogy a fenti címeken befolyt díjaknak a 184.932 számú posta ta
karékpénztári csekkszámlára, az előírt időpontban való befizetéséről 
gondoskodjék, illetőleg arra alárendelt hatóságait /: hivatalait:/ 
utasítsa annyival is inkább, mert a rendeletem be nem tartásából a 
kincstárt ért károsodásért az érdekelt hatóság /: hivatal:/ vezetőjét 
anyagilag teszem felelőssé.
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Ezúttal újból figyelmeztetem, hogy a jelzett díjakat más 
célra felhasználni nem lehet. A kiállítással kapcsolatos minden költ
ség a kiállító hatóság /: hivatal:/ ellátmányát /: háztartási alapját:/ 
terheli.

Annak igazolása végett, hogy az érdekelt hatóságok /: hi
vatalok:/ rendeleteinek mennyiben tettek eleget, haladéktalanul je
lentse, hogy az említett díjakból pedig mily összeg folyt be és az 
mikor, milyen részösszegekben fizettetett be a 184.932 számú csekkszám
lám javára. 

Budapest, 1945.november hó 3.

A miniszter rendeletéből: 
dr. Szebenyi Endre s.k. 
miniszteri osztályfőnök

A kiadmány hitéül: 

 
rendőr irodai főhadnagy 
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