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Magyar Belügyminiszter. Tárgy: Gazdasági rendészeti feladatok
585.651/1946.IV-12.a.B.M.sz. ellátása a vidéki főkapitány

ság területén.

A magyar államrendőrség vidéki és budapesti főkapitányasága Vezetőjének, 
B u d a p e s t . 

Valamennyi vármegyei főkapitányság Vezetőjének,
Székhelyeiken.

Értesítem Címet, hogy a magyar államrendőrség vidéki főkapitány- 
sága politikai rendészeti osztálya es a varmegyei főkapitányságok poli
tikai rendészeti osztályainak hatáskörét kiterjesztem az alábbi gazda
sági rendészeti feladatok ellátására, éspedig;

1. / A beszolgáltatásokkal kapcsolatos rendeletek ellenőrzésére.
2. / A kötött forgalomra vonatkozó rendelkezések és az ezekre 

vonatkozó árrendeletek ellenőrzésére.
3. / A határrendészeti szervekkel, valamint a honvéd határőrség- 

gel karöltve a csempészés megakadályozására.
4. / Malmok ellenőrzése, karöltve a közellátási minisztérium ál

tal is megbízott pénzügyi malom-ellenőrökkel,
5. / A gazdasági rend büntetőjogi védelme tárgyában hozott 8800/ 

1946.M.E. számú rendeletben szabályozott cselekmények nyomozati tevékeny 
sége, a külföldi fizetési eszközök stb.-re vonatkozó rendeletek ellenőr 
zésére, a kereskedői eladási árak szabályozása tárgyában kiadott 
150.050/1946.Ip.M. számú rendelet ellenőrzésére, ez ipari, anyag- és á- 
rukészletek bejelentésével és zár alá vételével kapcsolatos 50.000/ 
1946.Ip.M. számú rendelet ellenőrzésére, valamint mindazon rendeletek el
lenőrzésére, amelyek a fenti alaprendeletek kapcsán adattak ki, vagy
fognak kiadatni.

 Fenti feladatok ellátása végett, a magyar államrendőrség vidé-
ki főkapitánysága politikai rendészeti osztályát, és a vármegyei főkapi
tányságok politikai rendészeti osztályát, külön rendeletben kikülden- 
dő nyomozócsoportokkal fogom megerősíteni. Ezeket a csoportokat a po
litikai, rendészeti osztály vezetőjének rendelem alá.

A Győr-Mosonvármegyei főkapitányság politikai rendészeti osz
tályát, a Komárom-Esztergom vármegyei főkapitányság területére,

a Szabolcs vármegyei főkapitányság politikai rendészeti osz
tályát a Szatmár vármegyei főkapitányság területére, a fenti gazdasági 
rendészeti teendők ellátásával is megbízom.

A Komárom-Esztergom és Szatmár vármegyei főkapitányság saját 
politikai rendészeti osztályának hatáskörét az első bekezdésben körül
írt gazdasági rendészeti feladatokra egyenlőre nem terjesztem ki.

Budapest, 1946. évi augusztus hó 2. napján.
A kiadmány hiteléül:

 a miniszter rendeletéből
rendőrirodai százados.

dr. Szebenyi Endre sk.
 miniszteri osztályfőnök.
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