
M á s o l a t 
Magyar belügyminisztérium. Tárgy: Hitlerista maga tartást ta-
___ _________________   núsitott német nemzetiségű 

 személyek internálása.
274.030/1945.IV/12. B.M.sz. 

  

A magyar állemrendőrség budapest és vidéki főkapitánysága 
Vezetőjének, továbbá valamennyi vármegyei főkapi
tányság Vezetőjének.

S z é k h e l y é n

A 3.820/1945. M.E. számú rendelet /:megjelent a Magyar Közlöny 
1945. évi július hó 1.-i 65. számában:/ 9.§-ának /l/ bekezdése szerint 
mindazokat a személyeket, akikről az nyer megállapítást, hogy hitleris- 
ta /:volksbundista, fasiszta, nyilas, stb,:/ szervezetbe vezető szerepeket 
vittek, rendőrhatósági őrizetbe kell venni /:internálni :/ Az 1945 évi 
szeptember hó 7-én kelt 146.637/1945.IV-12. B.M. számú rendeletemmel 
/:megjelent a Rendőrségi Közlöny 1945. évf. 39. oldalán 
kijelöltem azokat a rendőrhatóságokat, amelyeknek az internálást ha
tározatokat meg kell hozniuk.

A 3.820/1945. B.M. számú rendelet 9.§-ának /1/ bekezdése szerint a 
rendőrhatósági őrizetbe vett személyek családtagjait /:együttélő fe
leségüket és együttélő kiskorú gyermekeiket:/az internálás helyére 
kell költöztetni.

Felhívom, Címet, hogy a hivatkozott rendelet rendelkezése alá eső 
személyeknek rendőrhatósági őrizet alá helyezését /:internálását:/ 
olyan helyekre rendeljék el és hajtsák végre, amely helyekre a rendőr
hatósági őrizet alá helyezett személyek családtagjaik is elköltöz- 
tethetők.

Felhívom, továbbá Címet, hogy a rendőrhatósági őrizet alá helye
zés elrendelése tárgyában hozott minden egyes határozat egy-egy pél
dányát küldje meg a Népgondozó Hivatalnak és egyidejűleg értesítse a 
Hivatalt arról is, hogy a rendőrhatósági őrizet alá helyezést mely 
helységre rendelte el, hogy a Népgondozó Hivatal a családtagok átköltöz- 
tetéséről intézkedjék.

Budapest, 1945. november hó 7-én.

Erdei Ferenc s.k.
A kiadmány hiteléül: belügyminiszter.

P.H.
/olvashatatlan aláírás/ 
rendőr irodai százados.

Magyar Államrendőrség Tolanavármegyei Főkapitánysága

2013./1945. vmfk. szám: Tárgy: Mint fent.

Járási kapitányság osztályaikon.

. .................

Tudomásul vétel és miheztartás végett megküldöm.
Szekszárd, 1946. április hó 14.

A másolat hiteléul: vm. főkapitány rendeletéből:

r. i. fhdgy. 
 rendőrszázados.

/Gorexich József/ /Harta Imre/
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Tudomásul szolgál, további 
intézkedést nem igényel.

Itt.
Szekszárd, 1946. április 16.

Szabolcs 
Sándor 

r. fhdgy. vm. őrsz. ea.


