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Hivatalos másolat.
Magyar Belügyminiszter Tárgy: Ideiglenesen kiosztott ház-

 helyeken lakóházak építésének
532.883/1946 IV/1.B.M. megakadályozása.

A magyar államrendőrség budapesti és vidéki főkapitánysága 
valamennyi vármegyei és városi főkapitánysága, valamennyi városi 
és járási kapitánysága Vezetőjének 

Székhelyén.
 A földreform-törvények során az országban többszázezer került kiosztás- 

ra. A községek és varosok legnagyobb részben a házhelyek mérnöki elkülöníté- 
se még nem történt meg, hanem azokat ideiglenes művelés céljából a helyi 
földigénylő és termelő bizottságok osztották ki az igényjogosultak között.

Az országos építésügyi kormánybiztos megállapítása szerint a végle
ges rendezést rendkívül nagymértékben veszélyeztetnék, ha az ideiglenes mind 
den mérnöki bevatkozás nélkül, szakszerűtlenül kiosztott házhelyeken építke- 
zés indulna meg, egyrészt, mert ez a körülmény kész helyzetet teremtene, más
részt pedig, mert lehetetlenné tenné, hogy a házhely osztás a föld
reform törvényes rendelkezései szerint is a községek természetes fejlődésé- 
nek és a korszerű telepítési alapelveknek megfelelően legyen végrehajtható. 

Az országos építésügyi kormánybiztos arról is értesített, hogy a ma
gyar államrendőrség hatóságai és szervei a kormánybiztost és vidéki kiren
deltségeinek vezetőit működésükben nem támogatják, és az engedély nélküli  
építkezéseket nem akadályozzák meg.

A magyar államrendőrség feladata többek között a büntetőtörvénykönyv- 
vek, rendeletek és szabályrendeletek megszegésének megakadályozása, a törvé
nyekbe rendeletek rendelkezései ellen vétőknek kipuhatolása és az illeté
kes hatósághoz való feljelentése, továbbá a hátóságoknak, illetőleg azok tag
jainak jogszerű működésűkben való támogatása.

Az 1937. VI. t.c. 27. §-ának /1/ bekezdésében foglalt rendelkezés sze
rint kihágást követ el az, aki hatósági engedélyhez kötött telek felosztást 
vagy építkezést engedély nélkül végez, ha pedig a kihágást emberi tartózko
dásra is használat épülettel kapcsolatban követték el és az fontos közér- 
deket veszélyeztet vagy sért, a kihágást két hónapig terjedhető elzárással 
kell büntetni.

A rendőrhatóságoknak tehát kötelességük az engedély nélküli építkezé- 
sek megakadályozása és az engedély nélkül építkezőknek feljelentése.

Felhívom ezért az elsőfokú rendőrhatóságok Vezetőit arra, hogy az or
szágos építésügyi kormánybiztost a kormánybiztos kirendeltségeit és általá
ban az építésügyi hatóságokat eljárásukban mindenben támogassák, az engedély  
nélküli építkezőket a hivatkozott törvénycikkben ütköző kihágás miatt a 
közigazgatási hatóságokhoz jelentsék fel, s a kormánybiztos annak kirendelt
sége vagy az építésügyi hatóságok megkeresésére az engedély nélküli építkezé
seket, illetőleg azoknak folytatását szükség esetén karhatalommal is akadá
lyozzak meg.

Felhívom a vezetők figyelmét arra is, hogy a magyar államrendőrség 
szervezeti szabályzatáról szóló 225.000/1946 B.M. számú rendelet 30 §-ának 
/13/ bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a kormánybiztos a rendőrbiz- 
tosságokat és a körzeti őrsöket, továbbá ezeknek járőreit közvetlen felhí
vás útján igénybe venni jogosult.

Felhívom végül a rendőrhatóságok Vezetőit, hogy ezt a rendeletemet  
összes beosztottjaikkal közöljék, s az őrszemélyzeti tagjait ezzel a rendele- 
temmel kapcsolatos teendőkre nézve tüzetesen oktassák ki és rendeletem vég
rehajtását szigorúan ellenőrizzék.

Budapest, 1946 évi szeptember hó 7.
A kiadmány hiteléül: A miniszter rendeltéből:
Kiss Gyula sk.  Dr. Szebenyi Endre sk.

_ r.ir.százados P.H. miniszteri osztályfőnök._____________
A másolat hiteléül: 
D e b r e c e n, 1946 szeptember 18.

/Almádi Lajos/
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Hajdúvármegyei Rendőrfőkapitányság. 
3118/1946 szám.

Járási Rendőrkapitányságnak

 

Püspökladány.

Benti rendelet hivatalos másolatát 
megküldöm annak szigorú miheztartás 
végett. 
Debrecen, 1946 szeptember 15.

A vm. főkapság. Vezetője: 
Dr. Molnár Győző sk.

 rendőralezredes

A kiadmány hiteléül: 

r.ir.főhadnagy 
/Almádi Lajos/ 


