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Másolat. 

A belügyminiszter

250.620/1946.IV/13 B.m. sz. körrendelete a szeszegyed- 
áruság, illetőleg a szeszipar működésének biztosítása 
és a tiltott pálinkafőzés megakakadályozása tárgyában.

A magyar Államrendőrség budapesti és vidéki főkapitánysága 
Valamennyi vármegyei és városi főkapitánysága,
Valamennyi városi és járási kapitánysága 
Vezetőjének

S z é k h e 1 y é n

a szeszegyedáruságáról szóló 1938. évi XXX. tc. rendelkezései 
szerint a szesz előállítása, finomítása, víztelenítése, külfödlről 
behozatala és értékesítése felett kizárólag az állam rendelkezik.

Szesz előállításával, finomításával csak víztelenítésével 
külföldről való behozatalával és értékesítésével csak az foglalkoz- 
hatik, aki erre a pénzügyminisztertől engedélyt nyer.

A szeszegyedáruságból folyó jogokat a pénzügyminiszter,
illetőleg a szeszegyedárusági igazgatóság gyakorolja.

Az egyedárusági felügyeletet és ellenőrzést a pénzügyi 
hatóságok, a pénzügyőrség és az azzal megbízott hatósági közegek 
látják el.

Az egyedárusági felügyelet és ellenőrzés gyakorlására 
hivatott hatósági közegek jogosultak a törvénybe, valamint az annak 
végrehajtására vonatkozó rendelkezésekben foglaltak megtartáságak 
ellenőrzése céljából:

a/ gyanútkeltő személyeket és helyiségeket megfigyelni;
b/ helyszíni szemlét tartani olyan helyeken, ahol a törvényes 

rendelkezések megtartásának ellenőrzése céljából ez szükségesnek 
mutatkozik;

c/ szállítás alatt lévő szeszmennyiségeket megvizsgálni és 
azoknak származását igazoltatni s ebből a célból a szeszt szállító 
személyeket és járműveket a vizsgálat, illetőleg az igazoltatás 
tartamára feltartóztatni;

d/ vonatokon, hajókon s közhasználatú járműveken vizsgálatot 
tartani:

e/ általában mindazokat az intézkedéseket foganatosítani, ame- 
lyeket a törvény, valamint az annak végrehajtására vonatkozó rendel
kez ések megállapítanak.
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A törvénybe és a törvény végrehajtására vonatkozó rendeletek 
be ütköző cselekmények, amennyiben azok külön büntető rendelkezések 
alá nem esnek, mint súlyos és mint kisebb jövedéki kihágások 
büntetendők.

A jövedéki kihágások elbírálása a jövedéki büntetőbíráskodás- 
sal megbízottt törvényszék, másod- és végsőfokon az ítélőtábla hatás
körébe tartozik; azokban a jövedéki kihágási ügyekben pedig, melyek 
nem tartoznak a törvényszék hatáskörébe, elsőfokon a pénzügyigazga
tóság /vámigazgatóság/ , másod- és végső fokon a pénzügyminiszter jár 
el.

A szesz egyedáruság, illetőleg a szeszipar működésének bizto
sítása tárgyában kiadott 170.087/1945.X.B.P.M. számú rendelet 
/Magyar Közlöny 1945. évf. 30. sz./ szerint a szeszegyedáruságról szóló 
1928. évi XXX. tc. valamint az annak végrehajtása tárgyában kiadott u- 

tasításában foglaltakat mindeki szigorúan köteles betartani.
Az ugyanezen tárgyban kiadott 2.240/1945. M.E. számú rendelet 

/Magyar Közlöny 1945. évf. 35. sz./ 1.§.-a szerint azt a személyt, ille- 
tőleg jogi személyeknél a felelős üzletvezetőt, vagy közalkalmazot
tat, aki a szesz egyedárusággal kapcsolatos rendelkezéseket megszegi, 
a folyamatban teendő jövedéki büntető eljáráson kívül a szeszegyed- 
árusági igazgatóság javaslatára rendőrhatósági őrizet alá kell helyezni. 
/internálni/

A pénzügyminiszter hozzám intézett átiratában arról értesített, 
hogy e rendelkezések ellenére a tiltott pálinkafőzés az országban 
olyan méreteket öltött, hogy az most már nemcsak az államkincstár, 

hanem a közellátás érdekeit is veszélyezteti.
Ugyanis a tiltott pálinkafőzés miatt az államkincstár tetemes 

jövedelemtől esik el, a közellátástól pedig nagymennyiségű burgonyát, 
búzát, tengerit vonnak el.

A tiltott pálinkafőzések felfedezése és megakadályozása a pénz
ügyi hátóságok és a pénzügyőrség feladata ugyan, azonban a magyar ál- 
lamrendőrség a pénzügyi hatóságokat és szerveket működésűkben támogatni 
köteles.

II.

Felhívom ezért az államrendőrségi hatóságok vezetőit, hogyha 
tiltott pálinka főzésről vagy a szeszegyedárusággal kapcsolatos jövedéki 
kihágás elkövetéséről tudomást szereznek, tudomásukra jutott adatokat 
a legrövidebb úton azonnal közöljék, a legközelebbi pénzügyi, vagy a 
pénzűgyőrségi hatóságokkal, illetőleg szervvel és a hatóságoknak és 
szerveknek megkereséseire a kért rendőr segédletet /karhatalmat/ min
den esetben rendeljék ki.
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Felhívom továbbá az érdekelt hatóságok vezetőit, hogy a szesz- 
egyedárusági igazgatóság megkeresésére a jövedéki kihágási eljárás 
alá vont személy rendőrhatósági őrizet alá helyezést /internálást/ 
minden esetben rendeljék el és a vonatkozó véghatározat egy példá
nyát a szeszegyedárusági igazgatóságnak küldjék meg.

Felhívom a budapesti és a vidéki főkapitányság, továbbá a 
vármegyei főkapitányságok vezetőit, hogy rendeletem végrehajtását 
minél gyakrabban ellenőrizzék.

Budapest, 1946. évi január 27.

A kiadmány hiteléül: A miniszter rendeletéből:
dr. Szebenyi Endre sk. 

olvashtatlan aláírás miniszteri osztályfőnök.
segédhivatali tisztv.

Magyar államrendőrség szolnoki kapitánysága. 
928/1946. köz.szám. Érkezett: 1946. évi február hó 8.
L:.T.G

.

E.:G.E.


