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Magyar Belügyminiszter, Tárgy: A volt csendőrségi személyek
igazolásáról szóló határozatok 

532.102/1946.IV/12.B.M. kiadmányainak kicserélése.

 A belügyminiszter 
532.102/1946. B.M. számú körrendelete

a volt csendőrségi személyek igazolásáról szóló határozatok kiadvá- 
nyainak kicserélése tárgyában.

Valamennyi törvényhatóság első Tisztviselőjének, 
a magyar államrendőrség budapesti és vidéki főka
pitánysága, valamennyi vármegyei és városi főka- 
pitánysága, valamennyi városi és járási kapitánysága, 
valamennyi határrendészeti, légiforgalmi és rév
kapitánysága

Vezetőjének
S z é k h e l y é n.

A volt csendőrségi személyek igazolására az l.690/1945.M.E. 
számú rendelet /: Magyar Közlöny 1945. évi. 26. szám:/ 2.§-ának /2/ be
kezdése alapján alakított különleges igazoló bizottság az általa od
áig kiadott igazoló határozatokat tartalmazó okmányok bevonását és 
újabbra kicserélését határozta el.

Az új okmányok kiállítása az állami nyomda által készített,
 sorszámokkal és az igazoló bizottság száraz bélyegzőjével ellátott 
űrlapokon történik. Az igazoló bizottság mindazoknak a volt csendőr- 
ségi személyeknek a nevét, akiknek részére az új okmányt kiállította, 
az okmány sorszámának, továbbá az illető személy volt rangjának és a 
lakóhelyének feltüntetésével a Magyar Közlönyben egy ízben közzéteszi  
és a közzététel napját, valamint a Magyar Közlöny vonatkozó számát a 
kiállított okmányra rávezeti.

Az igazoló bizottság az így kiállított okmányt az érdekelt la- 
kóhelye szerint illetékes rendőrkapitánysághoz juttatja el, amely azt, 
 az igazoló határozatot tartalmazó régebbi kiadvány bevonása mellett, 

az illető személynek kiadja, a bevont okmányt pedig az igazoló bi- 
zottságnak /Budapest V. ker., Markó utca 19-21. IV. em. 404. sz.: / haladék
talanul megküldi.

Az igazoló határozatokat tartalmazó kiadványok kicserélése
az 1946. év szeptember hó 15. napjáig bezárólag fog megtörténni, az 
eredeti kiadványok pedig ugyanezzel az időponttal érvényüket vesztik. 

 Felhívom ezért Címet, figyelmeztesse alárendelt hatóságait és
szerveit arra, hogy az 1946. év szeptember hó 16. napjától kezdődően 
csak az igazoló bizottság által a fentieknek megfelelően kiállított 
okmányokat lehet a volt csendőrségi személyek igazolására alkalmas oki
ratoknak tekinteni, és egyúttal utasítsa őket, hogy ilyen okmányt is  
csak abban az esetben fogadjanak el érvényesnek, ha előzetesen megál
lapították, hogy az igazoló bizottság az okmány kiállításának megtör
téntét a Magyar Közlönyben közzétette.

Utasítsa végül Cím az alárendelt hatóságait és szerveit arra is, 
hogy amennyiben valamely volt csendőrségi személy az 1946. év szep
tember hó 15. napját követe időben igazolásának bizonyítására az erede
tileg kiállított régebbi kiadványt mutatna fel, vagy esetleg olyan új 
okmányt mutatna fel, amelynek tulajdonosa a Magyar Közlönynek az ok
mányra rávezetett napon megjelent számában nincs megemlítve, azt a ha
tóság tőle vonja be és az igazoló bizottságnak küldje meg.

B u d a p e s t, 1946. évi augusztus hó 5-én.
A kiadmány hiteléül:  A miniszter rendeletéből:

dr. Szebenid Endre s.k. 
rendőr irodai százados.  miniszteri osztályfőnök.
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RU!
Lássák összes beosztottak!
Az előírt eljárás foganatosítása 

végett!
Az őrszemélyzet előtt oktatás 

tárgyává teendő.-
Gyékényes, 1946. évi aug. hó 21.

rhdgy.

A benti rendeletben foglaltakat 
tudomásul vettük.-

Gyékényes, 1946. évi aug. hó 21.


