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EZETŐJE

02. számú

PARANCSA.

Budapest, 1950. évi március hó 4-én.
Az Államvédelmi Hatóság beosztottjainak fegyelmi fenyítő hatalma.

Az Államvédelmi Hatóság beosztottjai az alájuk
rendelt beosztottak felett fegyelmi fenyítő hatalm
at gyakorolnak a H.M. 33.000/eln.1949.
alatt megjelent Ideiglenes Szolgálati Szabályzat
7.§-ban foglaltak szerint:
/
a.
Alosztályvezető = Osztályparancsnoki,
/
b.
Osztályvezető = Csapatparancsnoki,
/
c.
Főosztályvezető = Hadtestparancsnoki
fegyelmi fenyítő hatalmat gyakorolh
at.

A szolgálati beosztással járó fegyelmi fenyítő
a
h talom terjedelmét a H.M
. Ideiglenes Szolgálati
Szabályzat 5.§.-a szabályozza az alábbiak szerint:
"35.pont: Osztályparancsnok - /alo.vez./ a követ
kező fegyelmi fenyítéseket szabhatja ki:
I. honvédekkel, tisztesekkel és tiszthelyettesekkel szemben:
a./ megfeddést;
b. / soronkívüli munka, vagy szolgálat tel jesítés kötelezettségét honvédekkel
szemben 5 alkalommal, tisztesekkel és
tiszthelyettesekkel szemben, soronkívüli szolgálatteljesítés kötelezett
ségét - 5 alkalommal;
c. / laktanya-, szállás,- vagy táborfogságot: honvédekkel szemben - 30 napig,
tisztesekkel, tiszthelyettesekkel
szemben 20 napig;
d. / egyszerű fogságot honvedeknek - 15
napig, tiszteseknek és tiszthelyette
seknek - 10 napig;
e. / szigorú fogságot honvédédeknek, tiszte seknek, tiszthelyetteseknek - 7 napig;
f. / alacsonyabb szolgálati beosztásbanhelyezést.
Továbbszolgáló és hivatásos tisztesek
re, tiszthelyettesekre az e./pontban
említett fegyelmi fenyítések nem szab
hatók ki.
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II. tisztekkel szemben:
a. / egyszerű feddést kihallgatáson, szi gorú megfeddést írásban, vagy szóban
a tisztigyűlés előtt;
b. / szobafogságot, vagy fogságot az állomásőrségen beosztott tiszteknek és szá
zadosoknak - 5 napig.
36.pont: A csapatparancsnok - /oszt.vez./ által
kiszabható fegyelmi fenyítések a követ
kezők:
I. honvédekkel, tisztesekkel, tiszthelyette
sekkel szemben:
a. / megfeddés,
b. / soronkívül munka - vagy szolgálattel jesítés kötelezettsége honvédeknek 5 alkalommal, tiszteselmek és tiszthe
lyetteseknek soronkívüli szolgalattel
jesítés kötelezettsége 3 alkalommal;
c. / laktanya-,szállás-, vagy táborfogság
honvédek, tisztesek és tiszthelyette
sek részére - 30 napig;
d. / egyszerű fogság honvédeknek, tisztesek
nek, tiszthelyetteseknek - 20 napig;
e. / szigorú fogság honvédeknek - 15 napig,
tiszteseknek, tiszthelyetteseknek 10 napig;
f. / tisztesek és tiszthelyettesek alacso nyabb szolgálati beosztásba helyezése.
Továbbszolgáló és hivatásos tisztesekre,
tiszthelyettesekre az e./ pontban fog
lalt fegyelmi fenyítések nem szabhatók
ki.
II.tisztekkel szemben:
a. / egyszerű megfeddés kihallgatáson és
szigorú megfeddés: szóban, tisztigyű
lés előtt, vagy tisztiparancsban;
b. / megrovás a szolgálat hanyag ellátásáért;
c. / szobafogság, vagy fogság az állomásőrsé gen beosztott tiszteknek és századosok
nak 10 napig, főtiszteknek 5 napig;
d. / alosztályparancsnokig bezárólag beosz tott tiszteknek és századosoknak ala
csonyabb szolgálati beosztásba helyezése.
38.pont: A hadtestparancsnok - /főoszt.vez./ fe
gyelmi fenyítő hatalma:
I.honvédekkel, tisztesekkel, tiszthelyettesek
kel szemben:
a Sz.Sz-ban előirt fegyelmi fenyítő hatalom
teljes kimérete;
II.tisztekkel szemben:
a./ egyszerű megfeddés kihallgatáson és szi
gorú megfeddés szóban, írásban tiszti
gyűlés előtt, vagy tisztiparancsban;
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/c. szobafogság, vagy fogság az állomásőrségen beosztott tisztekkel és századosok
kal szemben 15 napig;
/
d.
alosztályparancsnokig bezárólag beosztott tiszteket és századosokat alacso
nyabb szolgálati beosztásba helyezheti.
III. tábornokokkal szemben:
a./ egyszerű, szigorú megfeddés szóban,
írásban, vagy parancsban."
Fenti rendfokozati megjelölések az Államvédelmi
Hatóságnál rendszeresített rendfokozati megje
lölésekre értelemszerűen alkalmazandók.
A főosztályvezetők, osztályvezetők, alosztályveze
tők, valamint a vidéki osztályok vezetői - az
általuk kiszabott fenyítéseknek a központi
állomány-nyilvántartás szolgálati és minősítési
táblázatain való keresztülvezetése végett a fenyítés kiszabása után haladéktalanul jelenteni
tartoznak: a fenyitett beosztott nevét, rendfo
kozatát, beosztási helyét, továbbá a fenyítés
nemét, időpontját és okát, írásban a személy
zeti osztálvezetőjéhez. Az önálló állományvezetéssel megbízott vezetők ezenkívül gondoskod
ni tartoznak a fenyítéseknek az ott kezelt szol
gálati és minősítési táblázatokon való feljegy
zéséről.
A Határőr Főparancsnokság részére fenti tárgyban
már korábban kiadott parancs továbbra is érvény
ben marad.

PÉTER GÁBOR s.k.
államvédelmi altábornagy
Államvédelmi Hatóság vezetője.

Helyességéért:
/Juhász Gábor/
államvédelmi hadnagy.

A másolat hiteléül:
Zalai Sándor
áv. őrgy.
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