
Magyar Belügyminisztérium. Tárgy: A magyar államrendőrség tagjai-223214/1946.IV/12.B.M.sz. nak eskü/ fogadalom/ tétele.

A magyar államrendőrség országos főkapitányának, budapesti és 
vidéki főkapitánysága, valamennyi vármegyei és városi főkapitány
sága, valamennyi városi és járási kapitánysága, továbbá valameny- 
nyi határrendészeti és révkapitánysága Vezetőjének

S z é k h e l y é n .
A minisztériumnak az 1946 évi február hó 18-án 1850/1946. M.E. szám 

alatt kiadott rendelete szerint a közszolgálati alkalmazottaknak a ren
deletben meghatározott szövegű újabb hivatali /szolgálati/ esküt, illető
leg fogadalmat kell tenniük.

Ennek a rendeletnek a magyar államrendőrség tagjaival kapcsolatban 
való végrehajtása tárgyában a következőket rendelem.

1. A hivatali /szolgálati/ esküt, illetőleg fogadalmat le kell ten
nie a magyar államrendőrség minden egyes tagjának, továbbá a volt m.kir. 
rendőrség/csendőrség/ azon tagjainak, akik a magyar államrendőrséghez 
kinevezést, vagy besorolást nem nyertek ugyan, de akik a belügyi kincs
tártól bármilyen címen, bármilyen összegű javadalmazásban részesülnek.

2. Ennek megfelelően, a hivatali /szolgálati/ esküt, illetőleg foga- 
dalmat le kell tenniök azoknak az államrendőrséghez ki nem nevezett. 
Illetőleg be nem sorolt rendőrségi alkalmazottaknak is, akik szolgálati 
beosztásban vannak és illetményben részesülnek, akiknek nincsen beosz
tásuk, de illetményt kapnak, továbbá azoknak, akik részére illetményt 
folyósítanak /ide nem értve a családtagokat/ és végül a rendelkezési állo

mányba helyezetteknek.
8. A hivatali/szolgálati/ eskü szövege a következő:

"Én..................................... . esküszöm a mindentudó és mindenható
Istenre, hogy magyar köztársasághoz és annak alkotmányához hű leszek, 
Magyarország törvényeit, törvényes szokásait és a kormány rendeleteit 
megtartom, hivatali elöljáróimnak engedelmeskedem, a hivatali titkot 
megőrzöm és hivatali kötelességeimet pontosan, lelkiismeretesen, a nép 
érdekeinek szem előtt tartásával teljesítem. Isten engem úgy segéljen!”

4. A hivatali /szolgálati/ fogadalom szövege a következő:

”Én... ...... .. becsületemre és lelkiismeretemre 
fogadom, hogy a magyar köztársasághoz és annak alkotmányához hű leszek, 
Magyarország törvényeit, törvényes szokásait és a kormány rendeleteit 
megtartom, hivatali elöljáróimnak engedelmeskedem, a hivatali titkot 
megőrzőm és hivatali kötelességeimet pontosan, lelkiismeretesen, a nép 
érdekeinek szem előtt tartásával teljesítem.”
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5. Az országos főkapitány, továbbá a budapesti és a vidéki fő
kapitányság vezetői az esküt /fogadalmat/ előttem teszik le. Az eskü 
/fogadalom/ letételének idejéről őket külön értesíteni fogom.

6. A budapesti főkapitányság vezetője az eskü /fogadalom/ letétele 
után késedelem nélkül kiveszi az esküt /fogadalmat/ helyetteseitől, az 
ügyosztályok és a kerületi kapitányságok vezetőitől. A budapesti fő-
kapitányságok állományába tartozó többi rendőrségi alkalmazott az esküt 
/fogadalmat/ a budapesti főkapitányság vezetője által meghatározandó 
módozatok mellett teszi le.

7. A vidéki főkapitányság vezetője, miután a hivatali esküt /foga- 
dalmat/ előttem letette, haladéktalanul kiveszi az esküt /fogadalmat/
a vidéki főkapitányság központi hivatalához beosztott alkalmazottaktól, 
továbbá az 1946 évi április hó 2. napján megtartandó vezetői értekezle
ten a városi és a vármegyei főkapitányságok vezetőitől.

8. A városi főkapitányságok vezetői ezt követően sürgősen kiveszik 
az esküt /fogadalmat/ a városi főkapitányságokhoz beosztott összes rend
őrségi alkalmazottaktól.

9. A vármegyei főkapitányságok vezetői, miután az esküt /fogadaImat/ 
a vidéki főkapitányság vezetője előtt letették, kiveszik az esküt /foga
dalmat/ a vármegyei főkapitányság központi hivatalához beosztott alkal
mazottaktól, továbbá az 1946 évi április hó 9-én megtartandó vezetői 
értekezleteken a városi és járási kapitányságok vezetőitől.

10. A városi és a járási kapitányságok vezetői az esküt /fogadalom/ 
letétele után nyomban kiveszik az esküt /fogadaImat/ a városi, illetőleg
a járási kapitányságokhoz beosztott összes rendőrségi alkalmazottaktól.

11. A rendőrbiztosságokhoz és a körzeti őrsökhöz beosztott személy
zet az esküt / fogadaImat/ a járási kapitányságnak a rendőrbiztosság, 
illetőleg körzeti őrség székhelyére kiszálló vezetője, vagy pedig a
járási kapitányság vezetője által ebből a célból kirendelt és már es
-küt /fogadaImat/ tett, rendőrtisztek előtt teszi le.

12. A magyar államrendőrség határrendészeti kapitányságainak és 
révkapitányságainak vezetői az esküt /fogadalmat/ az állomáshelyükhöz 
legközelebb fekvő városi vagy vármegyei főkapitányságok vezetői előtt 
teszik le 1946 évi április hó 4 napját követő napok valamelyikén. Ezek
nek a szerveknek Budapesten állomásozó tagjai az esküt /fogadalmat/ a 
vidéki főkapitányság vezetője előtt teszik le.

13. A határrendészeti és a révkapitányságok vezetői az eskü /foga-
dalom/ letétele után gondoskodnak arról, hogy beosztottjaik és őrseik 
tagjai az esküt /fogadalmat/ előttük, vagy ebből a célból kirendelt
és már esküt /fogadalmat/ tett tisztjeik előtt mielőbb letegyék.

14. A magyar államrendőrséghez ki nem nevezett és be nem sorolt, 
de bármilyen címen illetményt élvező, továbbá a rendelkezési állomanyba 
helyezett rendőrségi alkalmazottak az esküt /fogadalmat/ az illetménye-
ket utalványozó hatóságok vezetői/ a budapesti, illetőleg a vidéki fő-
kapitányság vezetője, vagy a vármegyei főkapitányság vezetője/ előtt 
teszik le. Ha ezek a rendőrségi egyének nem laknának az utalványozó 
hatóság székhelyén, akkor az utalványozó hatóság az eskü / fogadalom/
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kivétele céljából a lakóhely szerint illetékes elsőfokú, rendőrhatóság 
vezetőjét keresi meg, illetőleg hívja fel.

15. Minden hatóság vezetője tartsa szem előtt, hogy a rendőrségi
alkalmazottak a hivatali esküt, /fogadalmat/, a lehető legrövidebb időn 
belül letegyék. Gondoskodni kell arról is, hogy a hivatali eskü /fogada- 
lom/ kivétele céljából elrendelt kiküldetések az idő és a helységek 
célszerű beosztásával úgy foganatosíttassanak, hogy ezekkel a kiküldeté
sekkel kapcsolatban a lehető legkisebb összegű költségek merüljenek 
fel.

16. Az esküt /fogadalmat/ a lehetőséghez képest együttesen vagy 
csoportosan kell letenni. Ilyen esetekben az eskü /fogadalom/ letételéről 
közös jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
az eskü /fogadalom/ szövegét, az esküt /fogadalmat/ tevő nevét és rend
fokozatát, az esküt /fogadalmat/ tevő, valamint az esküt /fogadalmat/ 
kivevő és a jegyzőkönyvvezető aláírását.

17. Az eskü letételéről a jegyzőkönyvet két példányban kell fel-
venni. A jegyzőkönyv egyik példányát az illetményeket utalványozó hatós
ághoz, a másik példányát szolgálati úton hozzám kell felterjeszteni.

18. Azokkal a rendőrségi alkalmazottakkal, akik nem együttesen, 
illetőleg csoportosan, hanem külön-külön tesznek esküt /fogadalmat/, 
külön-külön kell jegyzőkönyvet felvenni, ugyancsak két példányban, külön- 
külön kell felvenni jegyzőkönyvet a jelen rendelet 14. pontjában meg- 
jelölt rendőrségi alkalmazottakkal is. Ezeknek a jegyzőkönyveknek egyik 
példányát szinten az illetményeket utalványozó hatóság vezetőjéhez, a 
másik példányt pedig hozzám kell felterjeszteni.

19. A rendelet 12. §-a szerint az eskü /fogadalom/ letételének meg-
tagadása a szolgálatból mindennemű igény nélkül való elbocsátással jár. 
Ezért azokról a rendőrségi alkalmazottakról, akik az eskü /fogadalom/ 
letételét megtagadják, kimutatást kell készíteni. A kimutatásnak tartal
maznia kell az eskü /fogadalom/ letételet megtagadó rendőrségi alkalmazott 
nevét, rendfokozatát, szolgálati beosztását, lakóhelyét és annak a ható
ságnak a megnevezését, amely hatóság az illetményeit utalványozza. Ezt
a kimutatást két példányban kell elkészíteni, a kimutatás egyik pél
dányát az illetményeket utalványozó hatósághoz, a másik példányt szol
gálati úton hozzám kell felterjeszteni. Az illetményeket utalványozó 
hatóság vezetője a kimutatás alapján nyomban intézkedik az eskü /fogada
lom/ letételét megtagadó rendőrségi alkalmazott illetményének a, leg
közelebbi esedékességi időponttal való beszüntetése iránt és intézke
déséről hozzám egyidejűleg jelentést tesz.

20. Azok a rendőrségi alkalmazottak, akik a hivatali eskü /fogada-
lom/ letételében valamely kényszerű ok /hadifogság, kötelező munkaszolgá
lat, letartóztatás, betegség, stb/ miatt akadályozva vannak, a hivatali 
esküt /fogadalmat/ a kényszerítő ok megszűnte után kötelesek haladékta- 
lanul letenni. 

21. A budapesti és a vidéki főkapitányság vezetői 1946 évi május 
hó 5-ig bezárólag kimutatásba foglalva jelentsék hozzám azoknak a rend- 
őrségi alkalmazottaknak nevét és adatait, akik a hivatali esküt /foga- 
dalmat/ bármely okból nem tették le. A kimutatásnak tartalmaznia kell



Bentiek végrehajtva, jegyzőkönyvei 
felterjesztve.

Szentlőrinc, 1946.IV.19.
Az Őrszemélyzeti Oszt. Vezetője:

Nagy Sándor r. hdgy.
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a rendőrségi alkalmazott nevét, rendfokozatát, beosztási helyét, lakóhelyét 
és annak feltüntetését, hogy a hivatali esküt /fogadaImat/ mely okból nem 
tette le.

22. A magyar államrendőrség kötelékébe a jövőben kinevezésre, ille
tőleg besorolásra kerülő egyéneknek a jelen rendelettel közölt szövegű 
hivatali esküt /fogadalmat/ kell letenniük.

Felhívom a hatóságok vezetőit, hogy e rendeletem végrehajtását 
előkészítő intézkedéseket haladéktalanul tegyék meg.

B u d a p e s t, 1946 évi március hó 20-án.

A miniszter rendeletéből:

A kiadmány hiteléül: dr. Szebenyi Endre s.k.

____miniszteri osztályfőnök. 
rendőr irodai százados. 


