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Magyar Belügyminiszter. Tárgy: Rendőrségi beszerzési cso-
532.776/1946. IV/1 B.M: portok működésének megszün-

tetése továbbá a rendőrség 
birtokában lévő föld és ház-
ingatlanok továbbá üdülők 
bejelentése

A magyar államrendőrség Országos Főkapitányának, budapesti 
és vidéki főkapitánysága Vezetőjének, valamennyi vármegyei 
és városi főkapitánysága valamennyi városi és járási kapi- 
tánysága vezetőjének.

Székhelyén

Felhívom a vármegyei és városi főkapitányságok Vezetőit 1946 
évi szeptember hó 30. napjáig bezárólag közvetlenül jelentsék hozzám, 
hogy alárendelt hatóságaik szerveik közüI melyik rendeIkezik föld-
ingatlannal és miként jutott a földingatlan birtokába /tulajdonjogszer
zés, bérbevevés, stb./;. a birtokbavételre vonatkozó okiratok hiteles 
másolatát a jelentéshez kell mellékelnie. Jelenteni kell a földingatlan 
nagyságát továbbá azt, hogy a hatóság vagy szerv a földingatlant saját 
maga kezeli-e vagy pedig bérbeadta, utóbbi esetben hogy kinek. Rész-
letesen jelenteni kell a földingatlan élő- és holt gazdasági felszere
léseit továbbá hogy a saját kezelésben lévő földingatlant kinek a 
megbízása alapján, ki kezeli.

Ha a földingatlan nem a rendőrhatóság vagy rendőri szerv hanem 
a rendőrhatóság, illetve rendőri vagy beszerzési csoportjának vagy a 
rendőrség tagjai köréből alakult valamilyen szövetkezetnek birtokában 
van úgy a fentiek szerint ezeket az adatokat is jelenteni kell.

A vármegyel és városi főkapitányságok vezetőit 1946. évi szep- 
tember hó 30. napjáig közvetlenül hozzám jelentsék azt is hogy az alá- 
juk rendelt hatóságok és szervek, illetőleg a hatóságok és szervek ke-re

tében működő rendőregyesületek rendőrségi beszerzési csoportnak vagy 
rendőrség tagjaiból alakult valamilyen szövetkeznek van a birtoká

ból házingatlan vagy valamely üdülő és ha igen, az hol fekszik. Jelen- 
teni kell a házingatlanra, illetőleg üdülőre vonatkozó birtokszerzési 
adatokat csatolni kell a vonatkozó okmányok hivatalos másolatát, a ház- 
ingatlan illetőleg az üdülő részletes leírását, felszerelési tárgyainak 
leltárjegyzékét és a hasznosításukra vonatkozó adatokat is.

A vármegyei és városi főkapitányságok vezetői ugyancsak 1946. évi 
szeptember hó 30. napjáig közvetlenül jelentsék hozzám, hogy alárendelt 
hatóságaiknál és szerveiknél működnek-e rendőr egyesületek, s ha igen, 
hol és milyen elnevezéssel. Jelentsék, hogy az egyesületek mikor, milyen 
célból alakultak, kiknek a vezetése alatt működnek, továbbá, hogy ezek 
az egyesületek fejtenek-e ki gazdasági tevékenységet és ha igen milyen 
vonatkozásban.

A magyar államrendőrség tagjai, továbbá a rendőrségi alkalma- 
zottak családi pótlékban részesülő tagjai a közellátásügyi Miniszter 
úr által megállapított polgári élelmiszer fejadagokon felül a budapesti 
főkapitányság állományába tartozók az 1946. év szeptember hó 1. napjá -
tól, a vidéki főkapitányság állományába tartozók pedig az 1946. év októ- 
ber hó 1. napjától kezdődő hatállyal a rendőrség tagjai részére megálla- 
pított pótélelmiszer fejadagokban fognak részesülni. Az erre vonatkozó



eljárás módozatait külön kiadott rendeletemmel szabályoztam
A magyar államrendőrség tagjainak ilyen külön ellátásban része

sítése a különböző beszerzési csoportok és az u.n rendőrségi szövetkeze
tek működését feleslegessé teszi.

Ezért a rendőrhatóságok és rendőri szervek, tovább a rendőregye
sületek keretében szervezett beszerzési csoportok, illetőleg szövetkeze
tek működését a budapesti főkapitányság működési területére vonatkozólag 
az 1946. év augusztus hó 31. napjával a vidéki főkapitányság működési te
rületére vonatkozólag pedig az 1946. év szeptember hó 30. napjával meg- 
szüntetem és ezeket a beszerzési csoportokat, illetőleg szövetkezeteket 
feloszlatom. A rendőregyesületek gazdasági vonatkozású tevékenységét a 
jövőre nézve megtiltom.

A budapesti főkapitányság hatósági területén működő beszerzési 
csoportok és szövetkezetek raktári készletüket az 1946. év szeptember hó 
10. napjáig a vidéki főkapitányság hatósági területén működő beszerzési 

csogoportok és szövetkezetek pedig az 1946. év szeptember hó 30. napjáig 
árúsítsák ki, az anyagszámadásokat és pénztári naplókat ezzel a nappal 
zárják le, a pénztári maradványt a rendőrhatóság házipénztárába a letéti 
pénznaplóra fizessék be, a hatóságok pedig a befizetett összegeket további rendelkezésig letétként kezeljék. 

A rendőrbiztosságok, továbbá a városi és járási kapitányságok 
a beszerzési csoportok és szövetkezetek arnagszámadásait és pénztárnap-l
óit a számadási okmányokkal, továbbá az ingóvagyon leltárral együtt az 

1946. év október hó 10. napjáig terjesszék fel megvizsgálás céljából a 
vármegyei főkapitányság vezetőjéhez; a városi főkapitányság vezetői ezek
et a számadásokat megvizsgálás céljából a vidéki főkapitányság vezető

jéhez terjesztik fel. Ha árukészlet mutatkozik, úgy az elszámoláshoz az 
árúk jegyzékét szintén mellékelni kell és ugyancsak csatolni kell az 
esetleges követelésekre, illetőleg tartozásokra vonatkozó jegyzékeiket és 
okmányokat is.

A vidéki főkapitányság vezetője, továbbá a vármegyei főkapitány- 
ságok vezetői a hozzájuk beérkezett számadásokat a számvevőséggel szám
szakilag vizsgáltassák meg, s a beszerzési csoportok, illetőleg szövetke- 
zetek működésére vonatkozó adatokról a számvevőségi vizsgálatok eredmé-
nyének feltüntetésével az 1946. év október hó 31. napjáig tegyenek hozzám 
közvetlenül jelentést.

Ezeknek a jelentéseknek beérkezte után fogok intézkedni a le
tétként kezelt készpénzmaradványok hovafordítása kérdésében.

Amennyiben a megjelölt beszerzési csoportoknak vagy szövetke-
zeteknek lovak és járóművek is volnának tulajdonukban, illetőleg birto-ku

kban, úgy e körülményt a lovak számának, továbbá a járóművek nemének 
és számának feltüntetésével 24 órán belül jelenteni kell az illetékes 
vármegyei főkapitányság vezetőjének; a városi főkapitányságok vezetői 
erre vonatkozó jelentésüket a vidéki főkapitányság vezetőihez teszik 
meg; a vidéki főkapitányság vezetője és a vármegyei főkapitányságok veze
tői a hozzájuk beérkezett adatokat összegyűjtve haladéktalanul jelentsék 
hozzám.

Felhívom magyar államrendőrség budapesti főkapitányságának ve
zetőjét, hogy e rendeletemet a budapesti főkapitányság működési terüle
tére vonatkozóan késedelem nélkül hajtsa végre a szükséges adatokat a 
fentiek szerint sürgősen állítsa össze és az adatokat tartalmazó részle-
tes jelentést a számvevősége által megvizsgált számadásokkal és okmá
nyokkal együtt legkésőbb az 1946 év szeptember hó 30. napjáig bezáró- 
lag hozzám terjessze fel.

Felhívom a vidéki főkapitányság vezetőjét arra is, hogy a vi-
déki főkapitányság központi hivatalával kapcsolatos esetleges adatokat 
az előbbiek szerint ugyancsak jelentse.
 A rendőrségi szolgálati szabályzat ma is hatályban lévő 18.§
ának második bekezdése szerint a rendőrségi alkalmazott más hivatalt nem 
viselhet, üzletet nem folytathat, rendőri felügyelet alatt álló üzletnek
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pedig felesége, gyerekei és szülői sem lehetnek tulajdonosai bérlői, 
vagy alkalmazottai ha vele közösen háztartásban, élnek

Felhívom a hatóságok Vezetőit, hogy a szolgálati szabályzat-
nak erre a rendelkezésére alantasaikat oktassák ki alárendeltjeik
-nek ezzel a rendelkezéssel tiltott tevékenységét azonnal
meg, a tilalom ellen a jövőben vétőkkel szemben a megtorló eljárást 
haladéktalanul tegyék folyamatba.

Budapest, 1946. augusztus 31.

A kiadmány hiteléül A miniszter rendeletéből
Fekete József sk.  dr. Szebenyi Endre sk.
ri fhdgy P.H. min. osztályfőnök.

A másolat hitelül: 
Radó Emília r. alhdgy. sk.
s.hiv.vez.
Bpest, 1946. szept. 11.



ÁBTL - 4.2 - 532776/1946 IV/1.BM /4


