
Magyar Belügyminisztérium. Tárgy: A megszüntetett várme-
534.490/1946.IV/12.B.M.sz. gyei főkapitányságok ve-

zetői elsőfokú rendőrha
tósági teendőinek ellátá-
sa.

A magyar államrendőrség Országos Főkapitányának, 
budapesti és vidéki főkapitánya ága, valamennyi 
kapitánysága, továbbá valamennyi határrendészeti 
légiforgalmi és révkapitánysága VEZETŐjének,

SZÉKHELYÉN

Az 1946. évi október hó 4 napján kiadott 533.900/1946. B.M. szá
mú rendelet l.§-ában foglalt rendelkezés értelmében a magyar államrendőr- 
ség vármegyei főkapitányságai megszűntek és azok felszámolását az 1946. év 
október hó 31. napjáig be kell fejezni.

Addig is, amíg a volt vármegyei főkapitányságok vezetői első- 
fokú rendőrhatósági jogkörben megállapított hatáskörüknek ellátására és 
a körzeti szemlélők feladatkörének megállapítására vonatkozó kérdések 
szabályozást nyernek, a következőket rendelem.

1. A volt vármegyei főkapitányság vezetőjének elsőfokú rendőr
hatósági jogkörben megállapított ügyintéző hatásköre azonnali hatállyal
a vármegyei felügyeleti körzet székhelyén működő kapitányság vezetőjére 
száll át.

2. A vármegyei felügyeleti körzet székhelyén működő kapitány
ság vezetőjének hatáskörét ezekben az ügyekben a 10.060/1946. M.E. számú 
rendelet l.§-a alapján kiterjesztem - a hódmezővásárhelyi és a szegedi 
rendőrkapitányságokat kivéve - a vármegye területén működő valamennyi ka
pitányság illetékességi körére.

3. Azokat az ügyeket, amelyekben a vármegyei felügyeleti kör
zet székhelyén működő kapitányság vezetőjének hatásköre a fentiek szerint 
a vármegye egész területére kiterjed, egyelőre az alábbiakban állapítom 
meg:

a/ határozathozatal elsőfokon a kitiltási, rendőrhatósá
gi felügyeleti és re ndőrhatósági őrizet alá helyezési /:internálási:/ 
ügyekben /:8.130/1939. M.E. 760/1939. B.M. számú rendeletek:/:

 b/ útlevelek kiállítása /:4.340/1945. M.E. számú rendelet:/:
c/ fegyvertartási engedélyek kiadása iránti kérelmek fel

terjesztése és az engedélyek nyilvántartása /:268.787-1946. B.M. számú ren- 
delet III. és IV. fejezete:/.

4. A fentiek szerint a 3. pontban megjelölt ügyekben az egész 
vármegye területére kiterjedő hatáskörrel a következő kapitányságok ve

zetői járnak el:  
a balassagyarmati, a bajai kapitányságok, a berettyóújfalui 

járási kapitányság, a budakornyékl járási kapitánya ág/: ez utóbbi Észak- 
Pest vármegye területére kiterjedő hatáskörrel:/, a debrece- 
ni, az egri, az esztergomi, a győri, a gyulai és a kaposvári kapitányságok.
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 a kecskeméti kapitányság/: ez utóbbi Dél-Pest vármegye területére kiter
jedő hatáskörrel:/, a makói kapitányság, a mátészalkai járási kapitányság, 
a miskolci, a nyíregyházi, a pécsi, a sátoraljaújhelyi, a soproni, a szek
szárdi kapitányságok, a szentesi kapitányság/: ez utóbbi Csongrád vármegye 
területére kiterjedő hatáskörrel kivéve a hódmezővásárhelyi és a szegedi 
kapitányságokat:/, a székesfehérvári kapitányság, a szikszói járási kapi
tányság, a szolnoki, a szombathelyi, a veszprémi, és a zalaegerszegi kapi
tányságok.

Fenti ügyekben eljárnak még kizárólag saját hatósági területük
re kiterjedő hatáskörben a hódmezővásárhelyi és a szegedi kapitányságok ve
zető 1.

Felhívom a magyar államrendőrség vidéki főkapitányságának Veze
tőjét, továbbá a vármegyei felügyeleti körzet székhelyén működő kapitány
ságok Vezetőit, hogy a rendeletére végrehajtásához szükséges intézkedése- 
ket késedelem nélkül tegyék meg.

Budapest, 1946. október hó 28-án.

A kiadmány hiteléül: A miniszter rendeletéből:

dr. Szebenyi Endre s.k.

rendőr irodai százados miniszteri osztályfőnök


