
Magyar Belügyminisztérium. Tárgy: Po1itikai megbízhatóság
146.858/945.IV.-12. B.M. sz. igazolása.

Körrendelet. 
a politikai megbízhatóság igazolása tárgyában.

A rendőrség budapesti és vidéki, valamennyi városi 
és vármegyei főkapitányságának. továbbá valamennyi vármegye alispánjá
nak.

Székhelyükön.

Tudomásomra jutott, hogy egyes hatóságok politikai 
megbízhatóságot igazoló bizonyítványokat állítanak ki az ilyenért hoz- 
zájuk forduló közönség részére.

A 152359/945.VI.-2.sz. rendeletemben intézkedtem ar- 
ról. hogy az erkölcsi bizonyítványok kiállítása keretében - a bizonyít- 
ványt kérő fél határozott kérelmére - a politikai magatartást is iga- 
zolni kell. Ezzel kapcsolatosan elrendelem - ami egyébként az említett 
rendeletemben foglaltakból természetszerüleg következik, hogy a ható- 
ságok külön politikai megbízhatóságról bizonyítványt nem adhatnak ki. 
Az ilyen bizonyítványt kérő fél részére erkölcsi bizonyítványt kell ki
állítani, amelyben a politikai megbízhatóságra is ki kell terjeszkedni.

Budapest. 1945, szeptember 10.

A másolat hiteléül :  A miniszter rendeletéből :

dr. Szebenyi Endre s.k. 
rendőr irodai főhadnagy.

miniszteri tanácsos.ÁBTL - 4.2 - 146858/1945.IV.12.BM /1
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Másolat.

Magyar Belügyminiszter

Szám: 152359/1945. B.M.VI/2 Tárgy: Pécsi kapitányság által fel-
terjesztett felebbezés.

-... ■. .>••..

Vidéki Főkapitányság Vezetőjének

B u d a p e s t.

Az ország demokratikus átalakulása maga után vonta, hogy 
az erkölcsi bizonyítványokban a kérelmező politikai magatartása is 

igazoltassékt. Adott esetből kifolyóan ezzel kapcsolatban a követke
zőket közlöm:

A politikai magatartást az erkölcsi bizonyítványokban 
csak a kérelmező fél kifejezett kérelmére kell igazolni.

Az elbírálásnál kizárólag a kérelmező fél politikai 
múltjára kell tekintettel lenni. Nem lehet megtagadni a kérelem telje- 
sítését azzal az indokkal, hogy a kérelmező házastársa vagy egyéb csa
ládtagja politikailag megbízhatatlan.

Az erkölcsi bizonyítványban a politikai előélet fenti 
módon való igazolásáná| a rendőrhatóságok hatáskörét túlahaladja annak 
a körülménynek a vizsgálat, hogy a kérelmező a politikai előélet igazo
lásával kiegészített erkölcsi bizonyitványt esetleg politikailag meg- 
bízhatatlan hozzátartozója vagyoni megmentésére akarja felhasználni. 
Ezt a körülményt az erkölcsi bizonyítvány felhasználásakor az illető 
hatóság fogja majd bírálat alá vonni. 

Az általános elv az, hogy az erkölcsi bizonyítvány mindig 
a kérelmező múltbeli erkölcsi illetve politikai magatartását, tehát a 
múltbeli magatartása van hivatva igazolni. Továbbá minden erkölcsi és 
politikai masatartás személyhez kötött, ebből folyóan az ehhez fűződő fe
lelősség vagy érdem sem lehet kollektív.

 A fentieket kérem az alárendelt kapitányságokkal közöl
ni. 

 Budapest. 1945. augusztus hó 24.

A miniszter rendeletéből:

Dr. Szent-Iványi s.k. 
miniszteri tanácsos.

A 
másolat hiteléül:

Budapest, 1945. szeptember 6.



ÁBTL - 4.2 - 146858/1945.IV.12.BM /4

A magyar rendőrség vidéki főkapitánysága

Szám: 20'53/1945.

Valamennyi rendőrfőkapitányság 
és vármegyei városi és járási 

rendőrkapitányság vezetőjének

Székhelyeiken,

* í /

Tudomásvétel, miheztartás és a 

beosztott előadók megfelelő kioktatása 
végett megküldöm.

 

Budapest, 1945. augusztus 30.

A főkap.vez.rendeletéből:

Dr. Pető S.k. 

rendőrezredes.

A kiadmány hiteléül:s.hiv. vezető.

 Lássák tud. vétel végett sz összes 
beosztott tisztviselők és dtv-ek. 

Enying, 1945. szept. 24.


