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ixíóOlat:Másolat:

A belügyminiszter 5. 159/1945. B.M. számú rendelete gyülések bejelentéséről.
A politikai és gazdasági jellegű gyűlések, felvonulások összejövetelek 

bejelentése tárgyában a következőket rendelem:
1. §

Minden politikai és gazdasági jellegű nyilvános népgyűlés, felvonulás 
bármilyen más politikai összejövetel és gyűlés összejövetel helyen lévő 
rendőrhatóságnak a gyűlés megkezdéséig szóval vagy írásban bejelentendő.

Kivételt képeznek a politikai párt, vagy gazdasági szervezet párt, illetve 
szervezeti helységeiben tartott nyilvános, de népgyűlés kereteit el nem é- 
rő, vagy népgyűlésnek nem hirdetett /:vezetőségi értekezlet, elnöki tanács- 
ülés, vagy gyűlés stb,:/

2. §
Az 1. § hatálya alá nem eső,minden egyéb gyűlés,felvonulás, körmenet, össze- 
jövetel stb, ha annak politikai vagy gazdasági szervezkedési jellege, illet- 
ve célzata nincs, bejelentés nélkül megtartható.

3. §
A bejelentésnek tartalmaznia kell: 1.

1. /  A politikai párt vagy gazdasági egyesülésnek a nevét,
2. / A gyűlés helyét,
3./ idejét,

4. § 
Illetékes rendőrhatóság a bejelentés nyilvántartásba venni és a nyilván- 
tartásnak megőrizni köteles.

A nyilvantartásban foglalt  adatok a B.M.-nek vagy felettes hatóságnak 
a felsorolt hatóságoktól kapott utasításra.

5. §
Ha a gyűlést tartó politikai párt vagy gazdasági egyesülés a gyűlésen 

rendőrhatóság jelenlétét kívánja, az esetben a helybéli rendőrhatóság 
vezetője vagy általa megjelölt helyettese a gyűlésén megjelenni tartózik.

6. § Gyűlés bejelentésének elmulasztása kihágás és elkövető 
je 500.-P-ig terjedő pénzbüntetéssel súlytandó.

A kihágási eljárás a rendőrhatóság hatáskörébe tartozik.
Pénzbüntetés kiszabására az 1928. X. tc. rendelkezései az irányadók. 
A gyűlés bejelentésének elmulasztásáért személy szerint a párt helybeli 

vezetője a felelős.
7.§.

Politikai és gazdasági jellegű, jelen rendelet értelmében akár bejelen- 
tési kötelezettség alá eső, akár bejelentés nélkül megtartandó politikai 

gyűléseken katonai egyén, rendőr, köztisztviselő is rését vehet. Minden ez-
zel ellenkező jogszabály hatályát veszti.

8. §
Jelen rendeletem kihírdetésének napjan lép hatályba.

Dr. Erdei Ferenc s.k.
belügyminiszter.

Magyar Államrendőrség tiszafüredi járási Kapitánysága.
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A tiszafüredi tárás foszolgabirata, A J«ras foszoigabiraja,
. . . , ' „ . „ .. , .,,, . , , mmt I. ioku rendőri büntetőbíróság.mint I. ioku rendőri büntetőbíróság. - ------- —------------ - ——----- — ----- -------

" ___ ___________ /kih. 19+__

JOGERŐS!
kih 194 -> •--------------------------------------- . j. . Feljegyzendő és végrehajtható!

Tiszafüred, 19+---------------------- hó _____ n.

Benti végzés és az elöljáróság jelentése r. 2 L ít , , 1 '
reljegveztetett a kihagasi nyilvantartas-------

értelmében pénzbüntetés és ------------------- ------------------- ,-t94__. tétele alatt.
Kmft.

______ ______________________  leírandó.
kiadó.

Tiszafüred, 194____________ hó------ n. p . ... . . ,Behajtási rendelet ----------------------------------
község .elöljáróságának, város adóhivatalának,---- -
kor. elöljáróság adószámviteii osztályának . kiadva, 
megküldve. *

Tiszafüred, 19+--------------------- i- hó------- n.
tb. szolgabiró.

Ili: 19+______________í__  tb. szolgabiró.
Siirg.:------------------ Ili: 194-----------------------

Pénzbüntetés és __________________ Sürg.:------------------- Hi: 194----------------------
Siirg.:--------- --------- Hi: 19+----------------------

leíratott az 194—1 évi kihágás! pénznapló írásban sürgetve:
„ , , 194_________________  Ili: 194--------------------------

________________  tétele alatt. . ... . . , .Pénz beérkeztéig tudomásuk
Tiszafüred, 19+---------------------- hó--------n.

Hi: 194____ '____________ tb. szolgabiró.
Teriiéit idézve _______  napi elzárásra 194—

_________________ hó -------- -ra.
kiadó. Tiszafüred, 19+---------------------- hó -------- n.

TUDOMÁSUL! * ’ Hi: 194---------------------- tb; szol9abiró:
Terhelt nem jelent inog, újraidézve elővezetés

Tiszafüred, 194................. .....hó ____n. ‘erhe 194— é’--------------- 116 -------’ra-
Tiszafüred, 19+----------------- :---- hó-------- n.

1 « Ili: 194________________ _ tb. szolgabiró.
Terhelt elővezetendő 194— évi -------------------

tb. szolgabiró. hó____ -ra. ,
Tiszafüred, 194---------------------- hó --------n.

VÉGLEGES!
Ili: 19+_____ ___________ tb. szolgabiró.

_______ P_____ f bevételeztetett az 194— évi
kih. pénznapló ------------------------------ tétele alatt.

_______ P____ f bevételeztetett az 194— évi
kih. pénznapló ------------------------------ tétele alatt.

Tiszafüred. 194---------------------- hó-------- n.
Kiutalásig tudomásul.

Hi: (9+_________________ tb. szolgabiró.
Kiutaltatott az 19+— évi kihágás! pénznapló

. ____________________ tétele alatt.
Tiszafüred, 194---------------------- hó -------- n.

> VÉGLEGES!
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59. Kih. — Jogerősségi nyomtatvány. — Egri Nyomda Rt.


