
Magyar belügyminiszter. Tárgy: Az ország területének A 4 ker. ka -
tonai parancsnokságra felosztása.

Szám: 5310/1946
eln. I/1.

Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének,
Székhelyeiken.

A honvédelmi miniszter úr 17.400/1946. eln. szerv. számú
 rendeletével a honvédség csökkentését és egyidejűleg részbeni átszer

vezését rendelte el. Az átszervezésre vonatkozó Áttekintést Alispán 
/Polgármester/ úrnak tudomásul megküldöm.

Tájékoztatásul még megjegyzem az alábbiakat.
  

A honvédelmi miniszter úr a kerületi parancsnokságok szá
mát 7-ről 4-re csökkentette, az eddigi 32 kiegészítő parancsnokság 
számát 38-ra emelte fel, míg a 171 bevonulási központot megszüntette

A kerületi parancsnokságoknál eddig beállított "D" osztá-
lyokat megszüntette és helyettük a H.M. Kat.Pol.osztály Székesfehér
váron, Szegeden, Debrecenben, Szombathelyen, Pécsett és Miskolcon 
egy-egy kirendeltséget állít fel.

A kiegészítő parancsnokságok eddigi feladatkörükön fölül 
általában a bev. központok eddigi feladatait veszik át és 1946. au
gusztus hó 1-től csak a 20-tól 29 éves nem tényleges legénységet, to-
vábbá a területükre eső összes tiszteket és tiszthelyetteseket tart
ják nyilván.

Felhívom Alispán urat, hogy a fentiekről az alárendelt 
közigazgatási hatóságokat megfelelően értesítse.

Budapest, 1946. évi augusztus hó 8-án.

A miniszter rendeletéből:
dr. Gárdai István s.k.

A kiadmány hiteléül:
 miniszteri osztály tanácsos.
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