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Magyar Belügyminisztérium. Tárgy: Vasúti szállítmányok
------ ---------------------------- --- biztosítása.
270.974/945.IV.12.B.M. sz.

a Magyar államrendőrség budapesti Főkapitanyának, a vi
déki főkapitányság, valamennyi vármegyei és városi főkapitányság, vala

mennyi városi és járási kapitányság, valamennyi révkapitányság és 
valamennyi határszéli rendőri kirendeltség

Vezetőjének.

Az illetékes hivatalos tényezők észleleteiből me
gállapítást nyert, hogy a vasúti szállítmányok biztonsága a legsze- 
rényebb igényeket sem elégíti ki.

Ez a tény, nemcsak az elsőrangú fontosságú jóváté
teli kötelezettség teljesítését, hanem az ugyancsak nagy jelentő
séggel bíró közellátás zavartalanságát és az élet legelemibb szükség
leteinek kielégítését is országosan veszélyezteti.

Tehet fölöttébb fontos érdek fűződik ahhoz, hogy a 
rendőrhatóságok a vasúti szállítmányok biztosítása terén a közlekedé
si vállalatok személyzetének a megfelelő és a törvényes rendelkezések 
értelmében őket kötelességkép terhelő támogatást minél hathatósabban 
megadják. Itt elsősorban jelentkezik a pályatestnek és a vasutak cél-
jaira szolgáló területnek a közönség részére meg nem nyitott részei
nek őrzése és védelme abból a szempontból, hogy ott illetéktelen sze
mélyek ne tartózkodhassanak. A háború okozta rendkívüli jelenségek kö
vetkezményeképp beállott helyzet az idevonatkozó megelőző intézkedések 
különlegesen körültekintő és egyben erélyes végrehajtását teszi szük
ségessé.

Felhívom ezért Vezető Urat, hogy a vasúti szállít- 
mányokat, az ehhez fűződő országos érdekekre való tekintettel minden 
rendelkezésükre álló törvényes eszközzel biztosítsák. A vasúti pálya
test és vasúti területeken való illetéktelen, tartózkodást gondosan 
ellenőriztessék s ezzel ís igyekezzenek a nagymértékben elszaporo
dott bűnözök sőt bűnszövetkezetek eredményes működését megelőzni.

A panasz tárgyává tett, vagy felderített ily bűn- 
cselekmények megtorlása iránt soron kívül tegyék meg a szükséges in 
tézkedéseket és juttassák az iratokat, vagy adatokat  az illetékes 
hatosághoz , illetve parancsnoksághoz.

Egyben közlöm, hogy e kérdéssel kapcsolatban elő
terjesztés történt arra nézve, hogy a Szövetdéges Ellenőrző Bizott
ság a szövetséges haderőkhöz tartozó személyeknek tiltsa meg a pá
lyára és vasúti területnek a közönség részére meg nem nyitott részé
re való belépést. 

Budapest, 1945. október 18.
................. A miniszter rendeletéből: 

A kiadmány hiteléül:
  dr. Szebenyi Endre s.k.

 miniszteri osztályfőnök.
rendőrirodai főhadnagy.
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