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Magyar Belügyminisztérium. Tárgy: Az állami hatóságok és szervek229482/1946.IV-12.B.M.sz.  megjelőlésénél és címénél a "ki
rályi” jelző használatának mel
lőzése.

A MAGYAR ÁLLAMRENDŐRSÉG ORSZÁGOS FŐKAPITÁNYÁNAK, 
BUDAPESTI ÉS VlDÉKI FŐKAPITÁNYSÁGA, VALAMENNYI 
VÁRMEGYEI ÉS VÁROSI FŐKAPITÁNYSÁGA, VALAMENNYI 
VÁROSI ÉS JÁRÁSI KAPITÁNYSÁGA, TOVÁBBÁ VALAMENNYI 
HATÁRRENDÉSZETI LÉGIFORGALMI ÉS RÉVKAPITÁNYSÁGA 

V E Z E T Ő J É N E K.

Az ideiglenes nemzeti kormány az államhatalom gyakor
lásával kapcsolatos egyes kérdések rendezése tárgyában kiadott 539/1945 
M. E. számú rendeletének 1.§-ában úgy rendelkezett, hogy mindaddig, amíg 
a nemzet az ország alkotmányos berendezése és az államforma kérdésben 
nem határoz, az állami hivatalok /:bíróság, honvédség, pénzügyi és egyéb 
közigazgatási hatóságok:/ címében a “királyi” jelzőt, vagy annak rövidí
tését mellőzni kell. Ugyanezt a rendelkezést kellett alkalmazni az álla
mi hivatalok pecsétjeivel kapcsolatosan is.

A nemzetgyűlés az 1946. évi I.t.c.-el Magyarország ál
lamformáját időközben rendezte és e törvénycikk 2.§-ának /1/ bekezdésé
ben megállapította, hogy Magyarország államformája a köztársaság.

E törvényi rendelkezés következtében a “királyi" jel
zőnek a jövőben való használatát annál is inkább mellőzni kell, mert en
nek a jelzőnek a használata a demokratikus állanrend és köztársaság 
büntetőjogi védelméről szóló 1946. évi VII. törvénycikkbe ütköző cselek- 
ménynek is minősíthető.

Felhívom a magyar államrendőrség hatóságainak vezető
it arra, hogy a hatóságok megnevezésénél, továbbá a címzéseknél és álta
lában minden más esetben a “királyi” jelző használatát feltétlenül mel
lőzzék, s a “királyi” jelző mind a használatba vett nyomtatványokról, 
mind pedig a bélyegzőkről haladéktalanul töröltessék.

Egyúttal elrendelem a magyar államrendőrségi hatósá
gok és szervek hivatali helyiségeiben lévő, királyt ábrázoló, vagy a 
volt királysági államformára utaló képeknek ugyancsak haladéktalan eltá
volítását. Ezeket a képeket, amennyiben leltári tárgyat képeznének, el 
kell raktározni és mindaddig meg kell őrizni, amíg a leltárból való tör
lésük, esetleg a kereteknek más célokra való felhasználása iránt intéz
kedés történik.

Felhívom Címet, hogy e rendeletem végrehajtása iránt 
saját hatáskörében azonnal intézkedjék és rendeletemet összes aláren
deltjeik előtt tegyék ismételt oktatás tárgyává.
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A kiadmány hiteléül: A Miniszter rendeletéből
Dr. Szebenyi Endre s.k.

rendőr irodai százados. miniszteri osztályfőnök.


