
Magyar Belügyminisztérium.    Tárgy: Rendőri büntetőbírói
270.085/45.IV.-12. B.M. sz. jogkör gyakorlása,

a magyar rendőrség budapesti Főkapitányának, a magyar államrendőr
ség vidéki főkapitánysága Vezetőjének, valamennyi vármegyei és vá- 

rosi főkapitányság és valamennyi városi és járási kapitányság Veze-
tőjének. 

Székhelyeiken.

az 1929. évi XXX. t.c. 59. §- nak /1/ bekezdé- 
sében, tovább a 8490/1945. M.E. számú rendelet 6. §-a /1/ bekezdése 
c. pontjában foglalt rendelkezések szerint a magyar allamrendőrség 
hatáskörébe tartozó kihágási ügyekben a következő hatóságok hatá-

 roznak:  
első fokon:

kis- és nagyközségekben a járási kapitányság vezetője, megyei váro- 
sokban a kapitányság vezetője, törvényhatósági jogú városokban a 
főkapitányság vezetőj, vagy a vezetők helyett a belügyminiszter 
által megbízott rendőrtiszt: Budapesten és a budapesti főkapitany- 
ság működési területén az illetékes kerületi kapitányság vezetője, 
vagy helyette a belügyminiszter által megbízott rendőrtiszt: 

másodfokon:
a vidéki főkapitányság vezetője, illetőleg a budapesti főkapitány: 

harmadfokon:
a belügyminiszter, illetőleg olyan kihágásban, amely valamelyik szak- 
miniszter ügykörébe tartozó ügyben merül fel, a belügyminisztérium- 
ban szervezett kihágási tanács.

az elsőfokú hatóságok vezetői a rendőri büntetőbírói jogkört 
egyéb teendőik ellátása miatt rendszeresen nem gyakorolhatják, ezért 
szükséges, hogy helyettük a rendőri büntetőbírói jogkör gyakorlásával 
más rendőrtiszteket bízzak meg. 

Felhívom az elsőfokú hatóságok vezetőit, továbbá a budapesti 
főkapitányt, hogy e jogkör gyakorlásával való megbízasra tegyenek hoz- 
zám közvetlenül előterjesztést.

a járási és városi kapitányságok vezetői egy-egy, városi 
főkapitányságok vezetői pedig a kihágási ügyforgalom nagyságához ké
pest két, vagy három rendőrtisztet hozzanak a megbízásra javaslatra,

a rendőri büntetőbírói jogkör gyakorlásával való megbízásra  
csak a hátósági szolgalatot ellátó állománycsoportjába tartozó olyan 
rendőrtisztek hozhatók javaslatba, akiknek e jogkör gyakorlásában jár
tasságuk van.

Javaslatot csak azoknak a hatóságoknak vezetői tegyenek, amely 
hatóságok a kinevezésekkel az államrendőrség szervezetébe már beillesz- 
kedtek: azok az elsőfokú hatóságok, amelyeknél a kinevezések még nem 
történtek meg, ezirányú javaslataikat a kinevezések megtörténte után 
nyomban és közvetlenül terjesszék fel hozzám.

S magyar államrendőrség szervezetébe beillesztett hatóságok
nál jövőben a rendőri büntetőbírói jogkört a vezetőkön kívül csak a- 
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zok a rendőrtisztek gyakorolhatják, akiket e jogkör gyakorlásával 
megbízok.

Felhívom a vidéki főkapitányság Vezetőjét és a vár- 
megyei főkapitányságok Vezetőit, hogy e rendeletem betartását el- 

lenőrizzék.

Budapest, 1945. szeptember 29.

A kiadmány hiteléül: a miniszter rendeletéből:

dr. Szebenyi Endre sk. 

r.irodai főhadnagy. miniszteri osztályfőnök.
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