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Magyar Belügyminiszter. Tárgy: A hazatért hadifoglyok je-
 lentkezési kötelezettsége533.541/1946.IV/12.B.M. végrehajtásának ellenőrzé-

se.

A magyar államrendőrség budapesti és vidéki 
főkapitánysága, továbbá valamennyi kapitánysága

Vezetőjének!
 

SZÉKHELYÉN.

A hazatérő honvéd és munkaszolgálatos egyének je
lentkezési kötelezettsége végrehajtásának ellenőrzése tárgyában kibo-
csátott 142.867/1945.IV/12. B.M. számú körrendeletemben /megjelent a 
Rendőrségi Közlöny 1945. október 1-én kelt l. évf. 5. számának 66. olda-
Ián / elrendeltem, hogy a budapesti főkapitányság és a vidéki főkapitány
ság vezetője utasítsák a Budapesti I. honvédkerületi parancsnokság te- 
rületén működő alárendelt hatóságaikat és szerveiket, ellenőrizzek. 
hogy e területre hazatért honvéd és munkaszolgálatos egyének eleget 
tettek-e a lakhelyük szerint illetékes bevonulási központ paranosnok- 
ságnál jelentkezési kötelezettségüknek.

A magyár köztársaság kormányának időközben megje-l
ent 9010/1946. M.E. sz. rendelete 2.§. 2. bekezdése értelmében a hazatért 

hadifoglyokat a népjóléti miniszter úr alárendeltségébe tartozó hadi
fogoly fogadó bizottságok igazolvánnyal látják el. Honvédhatóságok ré
széről a hadifoglyok semmiféle katonai igazolványt nem kapnak és ezért 
csak az említett igazolvány van hivatva igazolni azt a körülményt, 
hogy a visszatérő hadifogoly a honvédség részéről a polgári életbe el- 
bocsáttatott.

Ezért a 142.867/1945.IV/12. B.M. sz. körrendeletemet 
hatályon kívül helyezem és utasítom a rendőrhatóságok vezetőit, hogy 
a visszatért hadifoglyoktól lakóhelyükön történő jelentkezéskor le
szerelési jegy felmutatását ne kívánják meg.

Budapest, 1946. évi október 19. napján.
A kiadmány hiteléül:  A miniszter rendeletéből:

Dr. Szebenyi Endre s.k. 
rendőrirodai százados. miniszteri osztályfőnök.
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Magyar Belügyminisztérium. Tárgy: A hazatért hadifoglyok je-
534.708/1946.IV/I.B.M.sz. lentkezési kötelezettségének mel-

lőzése tárgyában kibocsátott
533.541/1946.IV/1. B.M. számú és a 
hazatért hadifoglyok kincstári 
ruhaviselése tárgyában kibocsátott
534.345/1946.IV/1. B.M. sz. körren- 
deletek kiegészítése.

A magyar államrendőrség budapesti és vidéki főkapitánysága 
továbbá valamennyi kapitánysága V e z e t ő j é n e k,

Székhelyén.

Az 533.541/1946.IV/1. B.M. sz. körrendeletemben /megjelent a 
Rendőrségi Közlöny 1946. évfolyamának 603. oldalán/ utasítottam a rendőrha
tóságokat, hogy a visszatért hadifoglyoktól, lakóhelyükön történő jelentke
zéskor leszerelési jegy felmutatását ne kívánják meg. Az 534.345/1946.IV/1. 
B.M. számú körrendeletemben pedig /megjelent a Rendőrségi Közlöny 1946. évf. 
639. oldalán/ a Népjóléti Miniszter úrnak azt az értesítését közöltem, hogy 
a hazatért hadifoglyok a hadifogságból magukkal hozott, rajtuk lévő kincs
tári ruházatot saját tulajdonuknak tekinthetik, és azt mint ilyent, rendfo
kozati jelzés nélkül viselhetik. Ezeket a ruhákat tehát, ha a 3010/1946. 
M.E. sz. rendelet szerint alakított fogadóbizottságok által kiállított hadi
fogoly igazolványnak birtokában vannak, tőlük elvenni nem szabad.

A Magyar Honvédelmi Miniszter úr hozzám intézett átirata 
alapján, e rendeleteim kiegészítéseképpen közlöm, hogy mind a jelentkezési 
kötelezettség mellőzése, mind a katonai jellegtől megfosztott kincstári 
ruha viselésének joga csak a Keletről visszatért hadifoglyokra vonatkozik.

Budapest, 1946. december 17-én.

A kiadmány hiteléül:  A miniszter rendeletéből:

 dr. Szebenyi Endre s.k.
 

rendőr irodai százados miniszteri osztályfőnök
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