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A magyar államrendőrség budapesti és vidéki főkapi
tánysága, valamennyi vármegyei és városi főkapitány
sága, valamennyi városi és járási kapitánysága 

Vezetőjének, 

Székhelyén.

A lőfegyverek és lőszerek bejelentéséről és beszolgáltatásá-
ról szóló 530560/1946.IV- 12. B.M. számú rendelet 9.§-ának /5/ bekezdésében 
intézkedtem a beszolgáltatott lőfegyverek, lőszerek, továbbá a robbanó
anyagok és robbantószereknek a magyar államrendőrség központi fegyvertárá-
hoz való beszállítása iránt. Az 1946. év június hó 28. napján 530771/1946. 
IV.12. B.M. szám alatt kiadott távirati, majd ezt követő körrendeletemben 
pedig akként rendelkeztem, hogy a rendőrbiztosságok és a rendőrhatósagok 
a beszolgáltatott lőfegyvereket es egyéb anyagokat ne szállítsák tovább, 
hanem azokat tartsák vissza; mert a beszolgáltatott lőfegyverek és anya
gok elszállítása iránt külön fogok intézkedni.

A mai napon az alábbiakat rendelem el:
A rendőrbiztosságoknak a hozzájuk beszolgáltatott lőfegyve

reket és egyéb anyagokat az 1946. év július hó 12. napjáig a járási kapi-
tánysághoz, a járási és városi rendőrkapitányságoknak a hozzájuk beszol
gáltatott,, illetőleg beszállított fegyvereket és egyéb anyagokat az 1946. 
év július hó 16. napjáig, a vármegyei főkapitánysághoz, kell beszállítaniok: 
a vármegyei és városi főkapitányságok vezetői e rendeletem kézhezvétele 
után azonnal lépjenek érintkezésbe a Magyarországi Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság vármegyei illetőleg városi megbízottaival és a hozzájuk be- 
szolgáltatott, illetőleg beszállított fegyvereket és egyéb anyagokat az 
1946. év július hó 18. napjáig leltár mellett szállítsák be a szövetséges 
ellenőrző bizottság varmegyei megbízottja áltál kijelölt helyre. A magyar 
államrendőrség budapesti főkapitányságának vezetője a főkapitányság műkö- 
dési területén lakók által beszolgáltatott fegyverek és egyéb anyagok el-szállí

tása kérdésében közvetlenül lépjen, érintkezésbe a szövetséges ellenőrző bizottság illetékes budapesti szervével.  Mind a budapesti főkapitányság vezetője, mind pedig a várme-
gyei és városi főkapitányságok vezetői a szövetséges ellenőrző bizottság 
megbízottai rendelkezésére beszállított fegyverekről három példányban ké
szítsenek leltárt: egy példányt át kell adniok a fegyverekkel együtt az 
ellenőrző bizottság megbízottjáanak, egy példányt irattárukon őrizzenek meg, 
a harmadik példányt pedig hozzám kell felterjeszteniök.

Felhívom a budapesti főkapitányság Vezetőjét, továbbá a 
vármegyei és városi főkapitányságok Vezetőit, hogy a Szövetséges Ellenőr
ző Bizottság illetékes megbízottai mellé osszanak be 1-1 tisztet, akik kö-
telesek rendeletem kézhezvétele után 48 órán belül a Szöv.E.B. megbízott
jánál lejelentkezni. Ezeknek a beosztott tiszteknek feladatát képezi: 
gondoskodás a beszolgáltatott fegyverek hiánytalan, leszállításárol és el
raktározásáról a SzEB. megbízottja által kijelölt helyen, továbbá ha va
lamely személy részéről a beszolgáltatott fegyverre fegyvertartási enge
délyt adok ki, akkora szövetséges ellenőrző bizottság vármegyei városi 
megbízottjától a kérdéses lőfegyvert átvegye és az érdekelt személynek kiadja.

Ha a beszolgáltatott, lőszer vagy robbanóanyagok, illetőleg 
robbantószerek bármilyen okból nem volnának elszállíthatók, abban az
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esetben a budapesti főkapitányság vezetője, illetőleg a vármegyei és városi 
főkapitányságok vezetői lépjenek érintkezésbe a szövetséges ellenőrző bízott
ság megbízottjaival és ez utóbbiak intézkedését kérjék ki a szóbanforgó 

lőszer, illetőleg robbanóanyag elszállítására.
Felhívom a járási kapitányságok Vezetőit, hogy ennek a rendele

temnek kézhezvétele után haladéktalanul utasítsák az alájuk rendelt rendőr-biztosságokat 
a náluk beszolgáltatott lőfegyvereknak és egyéb anyagoknak 

a járási kapitányság székhelyére az 1946. év július hó 12. napjáig való 
beszállítására.

E rendeletem végrehajtását a budapesti főkapitányság vezetője, 
továbbá a vármegyei és városi főkapitányságok vezetői az 1946. év július 
hó 25. napjáig hozzám a leltár egy példányának felterjesztése mellett je
lentsék. Ezeknek a jelentéseknek borítékját: "Magyar belügyminisztérium. 
Illés Ottó rendőr százados úr kezeihez " címzéssel kell ellátni.

Budapest, 1946 július 3.

A kiadmány hiteléül: 

 Rajk László s.k.
rendőr irodai százados belügyminiszter


