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Budapest, Ferenc József rakpart 24.

Szám: 25/33 eln./1945.
VII.c. Tárgy: Német állampolgárok interná -

lása.

VALAMENNYI ELSŐFOKÚ RENDŐRHATÓSÁGNAK,

SZÉKHELYEIKEN.

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 302/1945. M.E. számú rendeletének végre- 

hajtásaképpen felhívom, jegyzékbe foglalva jelentse, hogy a hi- 

vatkozott rendelet alapján kiket vont internálási eljárás alá. 

A névjegyzéknek a következő adatokat kell tartalmaznia: az in-

ternálási eljárás alá vont német állampolgár nevét, születési 

helyét és idejét, vallását, foglalkozását, szülei nevét, mely ügy

iratszám alatt internáltatott ,vagy a 760/1959 B.M. sz. rendelet

-nek megfelelően őrizet alá helyezése mellett, mily ügyirat szám 

alatt tett hozzám internálási javaslatot, német állampolgárságát 

miként igazolta, mióta tartózkodik az ország területén és végül 

őrizet alatt tartásáról miként gondoskodik /:hol van őrizetben 

stb:/.

Felhívom Címet, hogy amennyiben a hatósága területén tar

tózkodó német állampolgárok ellen az internálási eljárást a 

302/1945. M.E. sz. rendelet alapján eddig nem folytatta le, úgy az 

eljárások megindítása iránt haladéktalanul intézkedjék, az érde- 

kelt német állampolgárokat, családtagjaikkal együtt, vegye őrizet

be s a hivatkozott rendelet értelmében minden egyes családfőre

vonatkozólag külön-külön - a vonatkozó iratok egyidejű felter- 

jesztése mellett - tegyen hozzám internálási javaslatot.
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A német állampolgárokkal egy tekintet alá esnek azok 

a volt magyar állampolgárok, akik magyar állampolgárságukat az 

1939. évi XIII. t.c. 1. §-a értelmében a német haderő SS kötelé

keibe való önkéntes, vagy kényszerű jelentkezésük következté- 

ben vesztették el.

Javaslatában terjeszkedjék ki arra,hogy a családfővel 

együtt mely 24 éven aluli családtagok, esetleg házastárs inter

nálását javasolja, s az internálási eljárás lefolytatásáig ő- 

rizetükről hol gondoskodott.

Nyomatékosán felhívom Cím figyelmét arra, hogy öregko- 

ruk, életveszéllyel járó betegségük miatt szabadlábon hagyott 

német állampolgárok esetleges szökéséért Címet fogom felelőssé 

tenni.

Végül felhívom Címet, hogy az oly német állampolgárok

kal szemben, akik német állampolgárságukat a jelenlegi háború 

alatt egyes területeknek a német birodalomhoz csatolása követ

kezményeképpen szerezték s korábbi osztrák, csehszlovák, lengyel 

francia, danzigl állampolgárságukat 1939. szeptember 1-e előtt 

kiállított állampolgársági bizonyítvánnyal, vagy útlevéllel 

igazolni tudjak, az internálást eljárás megindítását mellőzze.

Budapest, 1945. évi május hó 14-én.

A miniszter rendeletéből:

dr. Farkas János sk. 

rendőrtanácsos, vezető.
A kiadmány hiteléül: 

Budapest, 1945. május hó 14-én.

r.s. hiv.igazgató .
kiadó.  
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M. Belügyminiszter.Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság.

Tárgy: Német állampolgárok interná
lása.

VALAMENNYI ELSŐFOKÚ RENDŐRHATÓSÁGNAK,

SZÉKHELYEIKEN.

Hivatkozással a német állampolgárok internálása tárgyában 1945 évi má- 
jus hó 14-én kiadott 25/33/eln.VII.c. számú rendeletemre,
felhívom Címet jelentse minden hó 1 - 10 - 20-án, hogy ezen 
időközökben hány német állampolgárt vett rendőrhatósági őri
zetbe s ezeket melyik internálótáborban helyezte el az in- 
ternálási javaslata érdemi felülbírálásáig. Jelentése kizá- 
rólag német állampolgárokra és olyan SS katonákra vonatkoz
zon, akik eredetileg is a Német Birodalom honosai voltak.

Nemleges jelentést mellőzze.
Budapest, 1945. évi augusztus hó 17-én.

A miniszter rendeletéből:
dr. Farkas János sk. 

rendőrtanácsos, a hatóság vezetője.

A kiadmány hiteléül:
Budapest, 1945. augusztus 17-én.

kiadó. 
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NEMLEGES!
Hl: 1945.XII.18-ig!


