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Magyar Belügyminisztérium  Tárgy: Jugoszláv propaganda tevé-
kenység Magyarországon

274.371/1945.IV/12. B.M.sz.A 

magyar államrendőrség vidéki főkapitánysága Vezetőjének
a jugoszláv határ mentén működő valamennyi vármegyei és városi
főkapitányság, városi és járási kapitányság és a határrendőr ka-
pitányság vezetőjének.

S z é k h e l y é n.

A Magyarország déli részére beszivárgott jugoszláv elemek a déli
részeken, főképpen 
Baranya vármegyében magyar ellenes propagandatevékenység-get fejtenek ki és emellett még nagy arányú csempészetet is folytatnak.

A káros tevékenységek megakadályozása céljából elrendelem a köve
t-kezőket.
Jugoszláv állampolgárságú személyeknek a határon útiokmány nélkül 

való belépését meg kell akadályozni, s a jogtalanul belépőket a határról
vissza kell utasítani, az ország területén bejelentés nélkül 
jogosulatla-nul tartózkodó jugoszláv partizánokat és egyéb jugoszláv elemeket az or-

szág területéről a Iegrövidebb idő alatt rövid úton el kell távolítani.
Szükségtelennek tartom hangsúlyozni, hogy mind a propaganda tevé-

kenység, mind pedig a csempészet megakadályozásához mennyire fontos nem-
zeti érdekek fűződnek. EIvárom ezért a hatóságok vezetőitől, hogy rendele-
temet a legszigorúbban és maradéktalanul végrehajtsák.

A vidéki főkapitányság és a vármegyei főkapitányságok vezetőit
külön is feIhívom, rendeletem végrehajtásának ellenőrzésére.

Budapest, 1945. évi december hó 6. napján.
kiadmány hiteléül:  A miniszter rendeletéből 
olvashatatlan aláírás s.k.     Dr. Szebenyi Endre s.k.

rendőr irodai százados miniszteri osztálytanácsos
Magyar 

rendőrség Vas vármegyei főkapitánysága, Szombathely.

Szám: 1923/1945. Tárgy: Jugoszláv propaganda tevé-
kenység Magyarországon

Járási Rendőrkapitányságnak.
Szombathely.

A magyar belügyminisztériumnak fenti tárgybankiadott rendeletét
hiteles 

másolatban kiadom azzal az utasítással, hogy az abban bennfoglaltakata legszigorúbban és maradéktalanul sürgősen hajtsa végre ennek végrehajtását
személyesen fogom ellenőrizni.

Szombathely, 1945. évi december 17-én.

A kiadmány hiteléül: Horváth  Lajos s.k.főkapitánysági  
vezető.

rendőrirodai főhadnagy.



Tudomásul vettem, a detektív cso
port tagjaival közöltem.

Szombathely, 1946. jan. hó 9.

 dtv.cs.vez.
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K ö r ö z e n d ő !

Lássák:
Összes előadók, - _
Detektívcsoport,
Őrszemélyzeti Osztály azzal, hogy 
benti rendelet az összes biztosságok
kal közlendő, oktatás tárgyává teendő, 
és amennyiben gyanús egyént találnak, 
azt a kapitánysághoz sürgősen állít
sák elő.

Szigorúan aIkalmazkodás céljából ki
adom.

Szombathely, 1945. december 27.

kap.vez.

2623/1-1945. szám. 9819

Tudomásul vétel és megfelelő in
tézkedés megtétele után 

irattárba. 
Szombathely, 1946. március 7.

 

kap. vez.  
r. őrnagy.


