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Magyar Belügyminisztérium Tárgy:A magyar honvédség egyenruha
viselésének szabályozása.

A MAGYAR ÁLLAMRENDŐRSÉG ORSZÁGOS FŐKAPITÁNYÁNAK, 
BUDAPESTI ÉS VIDÉKI FŐKAPITÁNYSÁGA, VALAMENNYI 
VÁRMEGYEI ÉS VÁROSI FŐKAPITÁNYSÁGA, VALAMENNYI 
VÁROSI ÉS JÁRÁSI KAPITÁNYSÁGA, VALAMENNYI HATÁR- 
RENDÉSZETI, LÉGIFORGALMI ÉS RÉVKAPITÁNYSÁGA

V E Z E T Ő J É N E K 
SZÉKHELYÉN.

Tudomásvétel és miheztartás céljából közlöm, hogy a 
magyar honvédelmi miniszter úr az 1946 évi március hó 1 napján kelt 48.
310/1945. eIn. számú értesítése szerint a demokratikus honvédség tekintélyé
nek megszilárdítása, valamint az utcai rend és fegyelem helyreállítása érd

ekében a honvédség egyenruhaviseletét újból szabályozta. A rendelet sze
rint a honvédség egyenruhájának viselésére jogosult:

1. az a honvéd személy, akinek a 7365/Elnökség-1946. 
H. M. számú körrendeletben foglaltak alapján újrendszerű személyazonossági 
igazolványa van: /a 7365/1946. H. M. számú körrendeletét az egyidejűleg kia
dott 229243/1946. IV. 12. B. M. számú rendeletemben ismertettem.:/

2. a tényleges szolgálatban megmaradókon kívül, kizá
rólag azok a nyugállományú honvedszemélyek viselhetnek újrendszerű egyen
ruhát, akik az 1946 évi március hó 1. napja utáni időpontban-szolgálati i-
dejük kitöltése után, rendes felülvizsgálat útján-tehát nem a jelenleg 
létszámrendezéssel kapcsolatban kerültek nyugállományba:

3. azok a honvédségi személyek, akik a létszámrende
zéssel kapcsolatban kerülnek nyugállományba: az újrendszerű egyenruhát 
csak abban az esetben viselhetik továbbra is, ha azt úgy alakítattják át 
hogy ezt a tényleges szolgálatban megmaradók által viselt újrendszerű e- 
gyenruházattal összetéveszteni ne lehessen: a vállpántot, gombokat, stb. te
hát le kell szedni, és derékszíját viselni nem szabad:

4. a régebbi nyugállománynak régi rendszerű egyenruhá
juk viselésére vonatkozóan a 33101/Elnökség-1945. H.M. számú körrendeletben 
foglalt intézkedések érvényesek továbbra is. E rendelet szerint a magyar 
honvédségnek 1945. évi augusztus hó 15. napja után nyugállományba helyezett 
tisztjei nyugállományba helyezés napjától számítva 3 évig viselhetik e-
gyenruhájukat polgári állás vállalása esetén a polgári kereseti foglalkozás 
során vagy azzal bármely összefüggésben álló alkalommal azonban az egyen
ruha viselése mindenhol tilos. Három év elmúltával a nyugállományú tisz
tek csak olyan esetben ölthetnek magukra egyenruhát, amely alkalomra az 
egyenruha viselése a tartalékos tisztek részére is megengedett:

5. a volt hadapródiskolások és a volt Ludovica Akadé
mia növendékei egyenruha viselésére vonatkozóan az előbbi 4. pontban foglalt 
rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni: a honvédközépiskolai neve
lőintézetek növendékei egyenruhájukat mindaddig viselhetik amíg polgári 
ruházatot beszerezni nem tudnak, mert egyenruhájuk annyira elütő hogy azt 
a honvédségi egyenruházattal összetéveszteni nem lehet.

Felhívom Címet, hogy a rendeletemet beosztottjai előtt 
tegye részletes oktatás tárgyává.

Budapest, 1946. V. 10.

A kiadmány hiteléül: A Miniszter rendeletéből

rendőr irodai százados miniszteri osztályfőnök.
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