
Magyar belügyminiszter.  Tárgy: Az orosz katonai alakú-
Szám:ad.161.222/1945. latok téli elszállásolásával kapcsolatosan repülőtér léte- 
 I/3. sítése és egyéb építkezések

lebonyolításánál követendő el- 
járás.

Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóság Főispánjá
-nak Budapest Székesfőváros Polgármrstrrénrk, továbbá a ma- 
gyar államrendőrség budapesti és vidéki, valamint az ösz-szes vármegyei és thj. jogú városi Főkapitányságok Vezetőinek

Székhelyeiken.

Az 1945. évi szeptember hó 2-7. -napján 161.222/1945. 
szám alett kelt rendeletemben arról értesítettem Főispán, Polgár- 
mester, Vezető Urat, valamint a vármegyék alispánjait és a thj. váro- 
sok polgármestereit, hogy az orosz katonai parancsnokságoknak téli 
szállás, repülőtér és egyéb építkezési igényeit a magyar közigazga
tási, illetőleg rendőrhatóságok csak akkor vehetik tárgyalás alá, 
illetőleg csak ekkor foganatosíthatják,ha azokat a Szövetséges El
lenőrző Bizottságon keresztül Vorosilov Marsall Úr aláírásával ter
jesztik elő.

E rendeletem hiteles orosz nyelvű rendelkezéseit Fő- 
ispán, Polgármester, Vezető Úrnak azzal a meghagyással küldöm meg, 
hogy azokat az alárendelt elsőfokú közigazgatási és rendőrhatósá-
goknak, közöttük a körjegyző székhelyen kívül fekvő községek, köz- 
ségi bíróinak is, haladéktalanul küldje meg és egyszersmind utasítsa 
őket arra,hogy a rendelet orosz nyelvü szövegét mindenkor tiszta 
és olvasható, állapotban állandóan tartsák kéznél, s azt az orosz ka
tonai szalláscsinálóknak, vagy a szóbanlévő igényeket előterjesztő 
helyi orosz katonai parancsnokoknak a nem szabályszerű módon elő
terjesztett igényeik alkaImával nyomban mutassák fel.

Budapest, 1945.évi november 6-án. .

A miniszter rendeletéből: 
Dr. Nagy Géza s.k. 

A kiadmány hiteléül: miniszteri tanácsos.

irodavezető.
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Magyar Belügyminiszter

Szám: 161.222/1945.

I/3. Tárgy: Az orosz katonai alakulatok
teli elszállásolásával kapcsolatosan 
repülőtér létesítése és egyéb építke
zések lebonyolításónál követendő el
járás.

Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóság 

Főispánjának, valamennyi törvény hatóság első tisztvi

selőjének, /Budapest székesfőváros Polgármesterének is/ 

továbbá a magyar államrendőrség budapesti és vidéki, 

valamint az összes vármegyei és thj. városi Főkapitány

ságok Vezetőinek,

Székhelyeiken.

Értesítem. Főispán, Alispán, Polgármester, Vezető 

Urat, hogy a miniszterelnök úr a pénzügyminiszter úrral együtt

az 1945. évi szeptember hó 20. napján Vorosilov marsallnál sze- 

mélyesen járt közben aziránt, hogy az orosz katonai parancsnok

ságoknak téli szállás, repülőtér és egyéb építkezési igényei 

tárgyában, a magyar helyi hatóságok csak olyan igényléseket 

vehessenek figyelembe, amelyek a Szövetséges Ellenőrző Bizott

ságon keresztül, a marsall úr aláírásával érkeznek a helyi ha

tóságokhoz.

 A marsall úr ehhez hozzájárult, s ennélfogva az

alsófokú magyar közigazgatási-, illetőleg rendőrhatóságok most 

már csak azokat az igényléseket vehetik tárgyalás alá, illető-

leg csak azokat foganatosíthatják, amelyeket a Szövetséges 

Ellenőrző Bizottságon keresztül a Marsall úr aláírásával ter

jesztenek elő.
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Felhívom Főispán, Alispán, Polgármester, Vezető Urat, 

hogy e rendelkezésemről az elsőfokú közigazgatási-, illetőleg 

rendőrhatóságokat megfelelő eljárás végett sürgősen értesítse.

Budapest, 1945. évi szeptember hó 27-én.

Dr. Erdei Ferenc s.k.

Magyar belügyminiszter

A kiadmánv hiteléül:

irodavezető

Tudomásul szolgál:
További intézkedést nem igényel.
Pécs,1945. évi október hó 5.én.
Kiadható: 1945. X. 5.

főkap.helyettes r. főfelügyelő

Irattár.
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A magyar rendőrség vidéki főkapitánysága.

4012/1945.szám. Tárgy: Az orosz katonai alakulatok
téli elszállásolásával kapcso
latosan repülőtér létesítése 
és egyéb építkezések lebonyo- 
lításánál követendő eljárás.

Valamennyi Vármegyei és Városi Rendőrfőkapitányságnak

Székhelyén.

Felhívom, hogy a. belügyminiszter úrnak fenti tárgyban 1945. 
évi szept. hó 27-én 161.222/I-3-1945. szám alatt kiadott é- Címnek közvet
lenül megküldött rendeletében foglaltakhoz szigorúan alkalmazkodjék.

A vármegyei rendőrfőkapitányságok e rendeletet tudomásulvé- 
tel és miheztartás végett haladéktaIanul közöljék az alájuk rendelt kapi

tányságokkal és kirendeltségekkel.
Budapest, 1945 október 8

A kiadmány hiteléül: A főkap.vez.rendeletéből:
 Dr. Pető s.k.

 rendőrezredes.
shiv. vezető 

zre3.es


r
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A magycr rendőrség vidéki főkapitánysága.
4021/1945.

Tárgy: Az orosz katonai 
alakulatok téli el- 

szállásolásáva1 kap
csolatosan repülőtér 
létesítése és egyéb 
építkezések lebonyo
lításánál követendő 
eljárás.

Lássák a vidéki főkapitányság 
központi hivatalához beosztottak tu- 
domás és alkalmazkodás végett.

Budapest, 1945. október 2.

A főkap. vez. rendeletéből:

Dr. Pető s.k.rendőrezredes.

A kiadmány hiteléül:shiv. vezető.



Csa
tolandó november 19.-én kiadott 

20.560/1/ fk.eln.sz. rendelethez.

Szíves tudnivalók az orosz katonai

szálláscsinálók számára.

Miklós Béla magyar miniszterelnök úr, a magyar 
pénzügyminiszter úrral együtt Vorosilov marsall úrnál közbenjárt 
azért, hogy az orosz katonai beszállásolásoknál úgy az orosz, mint a 
magyar részről egységes eljárás legyen.-

A Marsall úr ezért 1945. szeptember hó 20. napján elrendel-
te, hogy az orosz katonai parancsnokságoknak téli szállás, repülőtér 
és egyéb építkezési igényei tárgyában a magyar hatáságok csak olyan 
igénylést teljesíthetnek, amelyet a Marsall úr, mint a Szövetséges 
Ellenőrző Bizottság elnöke írt alá.-

Ezért a magyar közigazgatási hatáságókat ebben az irányban 
utasíttam s kérem a szovjet katonai alakulatok szálláscsinálóit,

 a magyar hatóságoktól csak akkor kérjék, ha
ását már fel tudják mutatni.
5. évi szeptember hó 7.-én.

dr. Erdei Ferenc s.k. 
magyar belügyminiszter.
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