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Magyaar Belügyminisztérium. Tárgy: A főispánokat az
227326/1946.IV-12.B.M.sz. államrendőrséggel

szemben megillető 
jogkör tisztázása.

A MAGYAR ÁLLAMRENDŐRSÉG ORSZÁGOS FŐKAPITÁNYÁNAK,
BUDAPESTI és VIDÉKI FŐKAPITÁNYSÁGA VEZETŐJÉNEK 
valamennyi VÁRMEGYEI és VÁROSI FŐKAPITÁNYSÁGA VE- 
ZETŐJÉNEK, valamennyi városi és járási kapi-tányság

a,  továbbá valamennyi HATÁRRENDÉSZETI ÉS RÉVKAPI-
TÁNYSÁGA és valamennyi LÉGIFORGALMI KAPITÁNYSÁGA 

VEZETŐJÉNEK.

SZÉKHELYÉN.

Hozzám érkezutt jelentésekből megállapítottam, hogy a 
főispáni karnak számos tagja tájékozatlan abban a tekintetben, hogy ál
talános felügyeleti és ellenőrzési hatáskörük folyományaképpen, őket az 
államrendőrség hatóságaival szemben milyen jogkör illeti meg.

Megtörtént, hogy az egyik vármegyei törvényhatoság főis- 
pánja, emberölés miatt megindított bűnügyi eljárással kapcsolatban, 
nyomozás mikénti lefolytatatás tekintetében, a vármegyei főkapitányságot 
utasításokkal kívánta ellátni, a főkapitányság vezetőjétől pedig - aki 
őt a kérdéses ügyben tájékoztatta, - közölte, hogy jelentését tudomásul 
nem veszi: más esetben az egyik főispán a rendőri felügyelet alá helyezé
si határozat megváltoztatásaképpen, a rendőri felügyelet megszűntetését 

kívánta: egy következő esetben a főispán a vármegyei főkapitányság veze
tőjétől havonként három ízben kért helyzetjelentéseket, egy további eset
ben pedig a főispán az egyik rendőrségi alkalmazottat állásától fel kí
vánta függeszteni. 

Minthogy az ilyen és ezekhez hasonló, kellő jogalap hi- 
ányában kiadott, főispáni rendelkezések igen könnyen súrlódásokra adhat- 
nak alkalamat, amelyeknek - végeredményképpen - közérdek látja kárát, 
szükségesnek tartottam, hogy főispánokat, a magyar államrendőrséggel 
szemben fennálló jogkörük tekintetében, kimerítően tájékoztassam.

A főispánok mint végrehajtó hatalom képviselőjének a 
magyar államrendőrség irányában az 1886. évi XXII. törvénycikk 57.§-ának 
A. pontjában biztosított felügyelő és ellenőrző joga van.

 Az államrendőrség megszervezéséről szóló 1.690/1945.M.
E. számú rendelet 5.§-ában foglalt rendelkezés szerint az államrendőr- 
ség a belügyminiszter legfelsőbb felügyelete és ellenőrzése alatt műkö
dik; s ennek a rendeletnek kiegészítése tárgyában kiadott; 6.690/1945. 
M.E. számú rendelet 1.§-a szerint a belügyminiszter közvetlen felügyele
te alatt a budapesti és a vidéki főkapitánysága, az ezek alá a hatóságok 
alá rendelt rendőri hatóságok és szervek pedig a budapesti és vidéki, 
a városi és járási kapitányságokat illetően pedig a vármegyei főkapitány
ságok közvetlen felügyelete és ellenőrzése alatt működnek.

 A magyar államrendőrség szervei felett az 1.090/1946.
M.E. számú rendelet alapján tényleges ellenőrzést gyakorol még az országos 
főkapitány is.

A főispánnak az államrendőrség tagjaival szemben fegyel- 
mi jogköre nincs: az államrendőrségnek külön fegyelmi eljárási szabályai 
vannak:
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az államrendőrség tagjai ellen indított fegyelmi eljárásban sem a közigaz
gatási bizottságnak, sem pedig a főispánnak szerepe nincsen.

Semmiféle vonatkozásban nem terjed ki a főispán általános felü
gyelő és ellenőrző jogköre a bűnvádi perrendtartás és az ennek alapján 
kiadott nyomozati utasítás szabályain alapuló rendőri bűnügyi nyomozások
ra. A formaszerű rendőri nyomozás úgyanis tisztára törvénykezési jellegű 
tevékenység, amelynek irányítója az államügyész /népügyész/ bizonyos vo- 
natkozásokban pedig a bíróság az ellenőrzője: már pedig sem az 1886. évi 
XXII.t.c. sem más jogszabály a törvénykezési szervekkel és közegekkel 
szemben a főispán részére semminemű hatáskört nem állapít meg.

Nem avatkozhatik be a főispán sem a rendőri bűntetőbíráskodási 
ügyekben, sem pedig a rendőrség ügyintéző hatáskörébe utalt ügyek, elin- 
tézésébe, mert az ezekben az ügyekben hozott határozatokat - beleértve a 
határozat alapját képező eljárást is - csak a magyar államrendőrségnek 
illetékes fellebbviteli hatóságai jogosultak felülbíráIni.

Szükségtelennek tartom, hogy a főispánok az államrendőrségi ha
tóságoktól helyzetjelentéseket kérjelek. A magyar államrendőrség vidéki 
hatóságainak szervezetéről szóló 225000/1946.IV.12.B.M. számú körrendelet 
13.§-ának /2/ bekezdésében, valamint a 19.§-ának /1/ bekezdésében foglalt 
rendelkezések szerint a vármegyei, főkapitányságok és a törvényhatósági 
jogú városi főkapitányságok vezetői a működési kerületük közrendészeti és 
közbiztonsági állapotáról havonként, a honap 10. napjáig közvetlenül hoz
zám tesznek jelentést: e mellett az említett rendőri hatóságok vezetői 
a működési területük közbiztonsági állapotára vonatkozó statisztikai ada
tokat havonként, a hónap 10. napjáig a törvényhatóság közigazgatási bi-
zottságának egyébként is megküldik, a főispán pedig, mint a közigazgatási 
bizottság elnöke, ezekbe, az adatokba amúgy is betekinthet. Minthogy a 
vármegyei főkapitányságok és a városi főkapitányságok vezetői a 1.030/ 
1945.M.E. számú rendelet 36.§-a alapján a közigazgatási bizottságok tagjai, 
a főispán a közigazgatási bízottság ülésein ezeknek a rendőrhatóságoknak 
vezetőitől, a szükséghez képest, felvilágosításokat is kérhet.

Mindezek alapján nyilvánvaló, hogy a főispán, a magyar államrendő
rséggel szemben felügyeleti és ellenőrzési 

jogát csupán általánosságban gyakorolhatja, és ennek az általános jogkörnek gyakorlása kizárólag csak 
arra szorítkozhatik, hogy az államrendőrség hatóságainak és közegeinek 
jogszabályokba ütköző, közérdeket vagy jogos magánérdeket sértő eljárás
ról a belügyminiszternek jelentést tehet.

Ez a felvilágosítás kívánás azonban nem nyilvánulhat meg a rend
őri hatóságokhoz intézett rendeletekben, utasításokban, vagy felhívások
ban, a főispán a rendőrhatóságok és szervek vezetőivel csak megkeresés 
formájában érintkezhetik. Ebből következik az is, hogy az államrendőrségi 
hatóságok vezetői, vagy azok tagjai főispánnál jelentkezni sem tartoz
nak.

Mindezekről a körülményekről a főispánokat egyidejűleg részle
tesen tájékoztattam.

Meg kell állapítanom azonban azt is hogy egyes rendőri ható -
ságok vezetői úgyancsak nincsenek tisztában feladakörükkel, és olyan 
ügyekben is megtagadják vagy megtagadták közreműködésüket, amely ügyekben 
általános hatáskörüknél fogva - kötelesek lennének eljárni.

Megtörtént ugyanis az az eset, hogy a főispán az egyik vármegye
i főkapitányság vezetőjét egy kommunista magatartása miatt állásától 

meggfosztott és rehabilitálását kérő egyén előéletének megállapítása 
iránt kereste meg, 
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és mivel két hónap eltelte után sem kapott értesítést megkeresésére, 

négy ízben szorgalmazta az ügy elintézését. A vármegyei főkapitányság veze-
tője pedig ahelyett, hogy a többször is sürgetett megkeresést elintézte 
volna, arról értesítette, hogy a  nyomozásra utasítást adni 

nincs joga.A vármegyei főkapitányság vezetőjének ez az eljárása a fennálló
jogszabályokkal merőben ellentétes. A magyar államrendőrségnek tudvalevően az is hivatását képezi, hogy
 a hatóságokat törvényes intézkedéseikeben támogassa, megkereséseikhez képest a szükséges segédkezet nyújtsa, és a közigazgatási hatóságok hatáskörébe

tartozó rendészeti ügyekben a szorosan vett rendőri feladatokat teljesít-

se.Az előélet a megállapítása nyilvánvaIóan a rendőri hatóság feladatát  
képezi, és ezért a vármegyei főkapitányság vezetőjének érdemben haladék-talan

ul el kellett volna intéznie. Ilyen és ehhez hasonló jogszabályellenes eljárás 
elkerülése végett utasítom a rendőri hatóságok vezetőit, hogy - hivatásuknak 
megfelelően- az állami és a közigazgatási hatóságokat működésükben mindenben támogas-

sák, de különösen támogassák intézkedéseikben a főispánokat, akik a kor-
mánynak, mint a legfőbb végrehajtó hatalomnak a képviselői és akik leg-
többször éppen a kormány rendelkezései alapján járnak el: igyekezzenek

a rendőri hatóságok vezetői a főispánokkal a legteljesebb megértésre jut-
ni és az együttműködést tőlük telhetően biztosítani, mert a megértő együtt-

működés a közigazgatás zavartalanságának és sikeres működésének elenged-
hetetlen feltétele.

Budapest, 1946 április 19.

 
A kiadmány hiteléül. Rajk László s.k.

belügyminiszter
rendőr irodai százados
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