
Magyar Belügyminisztérium. Tárgy: A magyar államren-
—---------------------------- — —--dőrség tagjai által

elkövetett szökés meg 
210981/1945.IV.12.B.M. sz. torlása.

A magyar államrendőrség budapesti és vidéki fő
kapitánysága, valamennyi vármegyei és városi fő
kapitánysága, valamennyi városi és járási, kapi
tánysága, továbbá valamennyi határrendőr és rév
kapitánysága Vezetőjének,

Székhelyén.

A minisztérium az 1945 évi december hó 29-én hozott és a 
Magyar Közlöny 1945. évi január hó 4-iki 3. számában közzétett 100/ 
1946.M.E.számú rendeletével a magyar államrendőrség tagjai által el
követett szökést bűncselekménnyé minősítette.

E rendelet szerint bűntettet követ el és három évig ter
jedő börtönnel büntetendő a magyar államrendőrség körében szolgálat
teljesítésre kötelezett személy, aki abból a célból, hogy magát szol
gálati kötelezettsége alól végleg kivonja, szolgálati beosztását ön
-kényesen elhagyja, vagy attól önkényesen távol marad. Ugyancsak e ren
delet szerint a szabadságvesztés büntetésen felül a hivatalvesztést 
és a politikai jogok gyakorlásának felfüggesztését ki kell mondani.

A szökés bűntettét tehát az államrendőrségnek az a bár
melyik állománycsoportba sorolt tagja elköveti, aki szolgálati beosz
tását önkényesen azon célból hagyja el, illetőleg szolgálati beosztá
sától önkényesen azon célból maradt távol, hogy magát szolgálati kö
telezettsége alól végképp kivonja.

A magya államrendőrség fegyelmének megszilárdítása 
megköveteli a szökési bűncselekmények kérlelhetetlen üldözését. Ezért 
felhívom Címet, hogy amennyiben a magyar államrendőrség bármely tag
ja a szökés büntettétek elkövetésével gyanúsítható az illető ellen 
a nyomozást a legrövidebb idő alatt folytassa le és a feljelentést a 
nyomozati iratokkal együtt az illetékes államügyészségnek haladékta
lanul küldje meg. A feljelentés megtételéről szolgálati úton egyide
jűleg hozzám is jelentést kell tenni.

Felhívom Címet, arra is, hogy e rendeletemet napiparancs- 
ban hozza összes beosztottjainak tudomására és a rendeletemben fog
laltakra valamennyi beosztottját tüzetesen oktassa ki; a rendeletem 
tudomásvételét minden egyes beosztottja saját kezű aláírásával iga
-zolja.

A magyar államrendőrség kötelékébe a jövőben belépő 
személyekkel ezeket a rendelkezéseket eskü-/fogadalom/ tételük al
kalmával kell részletesen ismertetni.

Budapest, 1946 január 7.
A kiadmány hiteléül: A miniszter rendeletéből:

 dr. Szebenyi Endre s.k.
r.irodai százados. miniszteri osztályfőnök.
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