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SZÁM: 25/184/1945. TÁRGY: német állampolgárok
VII/c. internálása ügye.

VALAMENNYI RENDŐRFŐKAPITÁNY ÚRNAK

SZÉKHELYEIKEN .

Felhívom Főkapitány urat, haladéktalanul készítsen és terjesszen fel 
hatóságomhoz 3 példányban névszerinti és számszerinti kimutatást 
mindazon német állampolgárokról és családtagjaikról, akiket a 
hatósága területén működő rendőrhatóságok, illetőleg a Főkapitány 
úr, mint törvényhatósági jogú városi elsőfokú rendőrhatóság a 
fegyverszüneti egyezmény alapján internálás végett ezideig 
őrizetbe vettek.

A kimutatás tartalmazza az önjogú német állampolgár nevét, 
születési helyét és évét, a családtagjai nevét és születési 
évét, az őrizetbe vételt elrendelő /:internálási eljárást meg-  
indító:/ rendőrhatóság címét, ügyiratának számát, a vármegye 
nevét és azon internálótábor megnevezését, ahol a külhonosok 
elhelyeztettek.

Nyomatékosan felhívom figyelmét Rendőrfőkapitány úrnak, 
hogy a kimutatásba csupán azon német birodalmi állampolgárokat 
vegye be, akik jelenleg is német honosoknak tekinthetők, vagy 
vélelmezhetők, s így feltétlenül mellőzendő a névjegyzékbe va- 
ló felvétele azon volt német állampolgároknak, akik jelenleg 
már osztrák, vagy csehszlovák honosokként kezeltetnek.

A névjegyzékbe nem vehetők fel továbbá azon német állam- 
polgárok sem, akik eredetileg magyar honosok voltak, Magyar
országon laktak s csupán az által lettek német állampolgárok
ká, hogy fegyveres szolgálatot teljesítettek a német ”SS” ka
tonai alakulatokban.

A névjegyzéket f. év szeptember 14-ig terjessze fel a ha
tóságomhoz.

Amennyiben Főkapitány úr hatósága területén egy eredeti 
német honost sem vettek őrizetbe internálás céljából, úgy ar- 
ról is tegyen jelentést.
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főkapitány úr rendelkezzék az iránt, hogy az illetékes rendőr
hatóságok haladéktalanul terjesszék fel a hatóságomhoz, mint 
a külhonosok internálásának elrendelésére egyedül illetékes 
hatósághoz az idegenrendészeti iratok kíséretében mindazon 
internálási iratokat, amelyekben nem hatóságom rendelte el az 
internálást.

Végül felhívom főkapitány urat, rendelkezzék soron kívül 
az iránt is, hogy az illetékes rendőrhatóságok haladéktalanul 
tegyenek eleget az újonnan őrizetbe vett német honosok jelen
tését elrendelő és 1945. augusztus hó 13-án kelt 2/1-1945. res. 
VII .c. számú rendeletemnek, s a vonatkozó kimutatásokat sürgősen 
terjesszék fel.

Budapest, 1945. szeptember 3.

A miniszter rendeletéből: 
dr. Farkas János s.k.

rendőralezredes, vezető.
A kiadmány hiteléül:

kiadó.
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