
Magyar belügyminiszter, Tárgy:A háborús események
Szám: 30.080/1946.  következtében előállott ká-
—— —------ rok összeírása.

I/3.

Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének /buda- 
pest Székesfőváros Polgármesterének is/, továbbá a ma- 
gyar Államrendőrség budapesti és vidéki főkapitánysá- 
ga, valamint ez összes vármegyei és thj. városi főkapi- 
tányság, a megyei városi és járási kapitányságokba nagy- 
budapesti kerületi_kapitányságok, a határszéli kapitány- 
ságok és kirendeltségek, végül a révkapitányságok és ki- 

rendeltségek Vezetőinek.

Székhelyeiken.

A háborús események következtében, a közvagyonban ke
letkezett károk sürgős összeírása vált szükségessé.

Az összeírásnak ki kell terjednie mindennmű koroso
dásra, amely az állam és az önkormányzati testületek / vármegyék, váro
sok és községek/, valamint, azok szervei által kezelt alapok és alapít
ványok vagyonában bekövetkezett, ideértve azoknak a kereskedelmi cégek
nek /társaságoknak/ és egyéb gazdasági vállalatoknak vagyonát, amelyek-
nek irányítására illetve vezetésére az állam, az önkormányzati testü
letek vagy ezek által kezelt alapok és alapítványok ügyeinek intézői 
részesedésük alapján érdemi befolyást gyakorolnak.

Az összeírás külön erre a célra rendszeresített 
nyomtatványok kitöltésével történik. A nyomtatványokat a törvény
hatóságok, a megyei városok és kézségek részére csatoltan megküldöm, 
míg azokat az államrendőrség hatóságai részére külön fogom megkülde- 
ni. Ha még további nyomtatványokra van szükség, azokat - az igényelt 
mennyiség pontos felterjesztésével - a magyar Központi Statisztikai 
Hivataltól /Budapest, II. Keleti Károly utca/ kell közvetlenül igé

nyelni.
Minden hatóság, hívatal, intézet, intézmény, üzem 

vállalat külön kimutatást állít ki. A gyáripari jellegű válla
latokról a jelen rendelet alapján kimutatást nem kell kiállítani, 
az azokat ért károsodás összeírásáról külön történt intézkedés.

A közvagyonban szenvedett károkat az hatóság, hi
vatal, intézet, intézmény, üzemi vállalat köteles összeírni amelynek 
a fennálló szabályok szerint kezelésébe - rendelkezése vagy felügyet 
lete alá-tartozott a megsemmisült, megrongálódott, elszállított stb, 
vagyontárgy kezelése illetőleg készpénzben okozott kár esetében, 
amelyik a pénzt kifizette.
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Az állam tulajdonát képező. és a volt m. kir. csendőr
ség használatában volt vagyontárgyakban bekövetkezett károsodást 
az államrendőrségnek az a hatósága köteles összeírni, illetőleg 
kimutatásba foglalni, amelyik a vagyontárgyat jelenleg is használ- 
ja /kezeli/, illetőleg használta /kezelte/, he pedig azt az állam
rendőrségnek jelenleg egyik hatósága sem kezeli /használja/, vagy 
a múltban sem használta /kezelte/ az összeírásról az államrendőr- 
ségnek az a thj.városi főkapitánysága, illetőleg megyei városi, 
vagy járási kapitánysága gondoskodik, amelynek működési területén 
vagyontárgy van, illetőleg a megsemmisülés /elszállítás/ előtt ott 
volt.

 A kimutatásokat a nyomtatvány utolsó oldalán adott uta
sítás pontos figyelembevételével kell kitölteni. Nyomatékosan hang
súlyozom, hogy figyelemmel arra, hogy az összeírásra elsősorban a Né- 
metországgal szembeni jóvátételi követelésünk érvényesítésénél van 
szükség, továbbá minden későbbi nemzetközi jogi rendezés, így különö
sen az Egyesült Nemzetekkel létesítendő békeszerződés előkészítése 
szempontjából /összeírást kimutatás 6. és 7. pontjai/ fontos nemzet- 
gazdasági érdekek fűződnek ahhoz hogy a közvagyonban bekövetkezett 
minden kár összírassék, azért szigorúan figyelmeztetem az összeírás-
ra hivatott hatóságokat, hivatalokat, intézményeket, intézeteket és 
vállalatokat, hogy a kimutatásokat a legnagyobb körültekintéssel és 
pontosan töltsék ki, hogy azokból károsodásra vonatkozó adatok megál- 
lapíthatok legyenek. A kimutatást ez a tisztviselő /tisztviselők/ aki 
azt kitöltette,aláírni köteles. A hatóság stb. vezetője a kár felvé- 
telt a kimutatás adatainak tüzetes megvizsgálása által felülvizsgál- 
ni és a felülvizs gálat megtörténtét a kimutatáson aláírásával és pe- 
csétjével igazolni köteles.

A kitöltött kimutatásokat a megyei városok polgármes- 
terei, továbbá a nagy- és kisközségek elöljáróságai - ez utóbbiak a 
járási főjegyző utján - a vármegye alispánjához, az államrendőrség 
megyei, városi és járási kapitányságai, a vármegyei főkapitánysághoz 
küldik meg. Az alispán, illetőleg a vármegyei főkapitányságok a kimu
tatásokat átvizsgálják és azokat - az esetleges hiányok pótlása után 
hozzám terjesztik fel. Hasonlóképpen hozzám terjesztik fel a törvény- 
hatóságok első tisztviselői, valamint az államrendőrség törvényható- 
sági jogú városi főkapitányságai, továbbá a budapesti és vidéki ka- 
pitányságok az általuk, illetőleg a vármegye, város hatoságai ál- 
tal kitöltött kimutatásokat. 
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A kimutatások felterjesztésének végső határideje min-  
den esetben 1946. évi február hó 15-nap ja. A határidőt feltétlenül be
kell tartani, mert az adatokat a béke előkészítésnél kell felhasznál-
ni.

 A kimutatást minden esetben két példányban kell készí- 
teni és az egyik példány annál a hatóságnál stb. marad, amelyik azt 
kiállította.

/Csak a vármegyék alispánjainak/

Felhívom Alispán Urat, hogy a jelen rendeletemet a me
gyei városok polgármestereivel és a községek elöljáróságaival hala
déktalanul kezelje és szükséges szánban a nyomtatványokat küldje 
meg az összeíró pontos és határidőre elvégzését pedig állandóan el
lenőrizze.

Budapest, 1946. évi január 9.-én.

A miniszter rendeletéből: 
Dr. Nagy Géza s.k.

A kiadmány hiteléül:  miniszteri tanácsos.

irodavezető.
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