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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

29. sz. PARAN C S A .

 

Az Államvédelmi Hatóság Vezetői 04/1951. 
sz. parancsomban elrendeltem a katonai fegyelem, 
megszilárdítását, annak maradéktalan megvalósítását. 
A parancsban elrendeltem, hogy az alárendelteket 
minden szolgálati mulasztásért fenyíteni, az arra 
érdemeseket pedig dicsérni és jutalomban kell része
síteni .

Az Államvédelmi Hatóság Szolgálati Szabály
zatának kiadásáig a katonai elhárító osztályok veze- 
tőinek fenyítési, valamint dicséreti és jutalmazási 
jogkörét ideiglenesen az alábbiakban szabályozom:

I. Általános rendelkezések:

1./  A katonai fegyelem a törvények, a ren
deletek, a szabályok és az elöljáró parancsainak, 
utasításainak pontos, lelkiismeretes, maradéktalan 
végrehajtása és megtartása.- A fegyelem minden ál
lamvédelmi beosztott kötelességének öntudatos telje
sítésén és a Hazának, a Magyar Népköztársaságnak 
teljes felelősséggel átérzett önfeláldozásra kész 
védelmezésén alapszik.

2./  Minden elöljáró köteles az Államvédelmi 
Hatóság fegyelmének fenntartása érdekében a mulasz
tást elkövetett alárendeltjét a mulasztás mérvének 
megfelelően megfenyíteni, az arra érdemeseket pedig 
szorgalmukért, a szolgálat példás ellátásáért, kivá
ló munkájukért, hőstetteikért megjutalmazni.

3./  A fenyítést soha sem szabad a mulasztá
sok és a bizonyítékok megvizsgálása, valamint a mu
lasztást elkövető személy meghallgatása nélkül ki
szabni .
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II. Fenyítő hatalom:

A fegyelmi fenyítő hatalom a szolgálati 
elöljárónak a törvény által biztosított joga és kö
telessége, melynek alapján a fegyelem, vagy a köz
rend ellen vétó beosztottait fenyítéssel sújthatja.

1. / Minden fegyelmi fenyítés az elkövetett 
fegyelem sértés nagyságának megfelelő legyen. Az elöl
járó minden esetben vegye figyelembe a fegyelemsér
tés jellegét, elkövetésének körülményeit, a. fegyel
met sértő személy előző magatartását, szolgálati ide
jét és a szolgálati rend ismeretének mértékét.

2. / Abban az esetben, ha. az elöljáró a ré
szére biztosított fegyelmi fenyítő hatalmat az elkö
vetett cselekmény súlyossága, következtében elégtelen
nek tartja, az ügyet elöljáró parancsnokának terjesz- 
sze elő, hogy a fenyítést a nagyobb fegyelmi fenyítő 
hatalommal rendelkező elöljáró parancsnok szabja ki.

3./ Azt az elöljárót, aki a részére megálla
pított fegyelmi fenyítő hatalmat túllépi, felelősség
re kell vonni.

III. Hadtest elhárító osztályvezetők fenyítési jog
köre :

A hadtest elhárító osztályvezető a fegye
lemsértés mérvének megfelelően alárendeltjeire az 
alábbi fenyítéseket szabhatja ki:

1. / Honvédekre és tisztesekre:
a. / megfeddés,
b. / laktanya-, szállás-, vagy tábor

fogság - 30 napig.
c. / soron kívüli szolgálat, vagy munka

három alkalommal.
d. / egyszerű fogság - 20 napig..
e. / szigorú fogság - 10 napig.

2. / Tiszthelyettesekre:

a. / megfeddés,.- írásban, vagy szóban
b. / soron kívüli szolgálatba vezénylés

három alkalommal.
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c./ laktanya, - szállás-, vagy tábor
fogság - 30 napig.

d./ egyszerű fogság - 20 napig.
3./ Tisztekre:

a./ egyszerű, vagy szigorú megfeddés, 
szóban, vagy írásban.

b. / megrovás a szolgálat hanyag ellá
tásáért .

c. / soron kívüli szolgálat - három al
kalommal.

d. / szobafogság - 10 napig.

4./  A fegyelmi fenyítések nemein kívül ala
csonyabb beosztásba való helyezésre a magasabb pa- 
rancsnok javaslatot tehet.

IV. Egyéb elhárító osztályvezetők fenyítési jogköre.

A hadosztályok, dandárok, fegyvernemi tisz
ti iskolák és más elhárító osztályvezetők, valamint 
a belső karhatalmi és Államvédelmi Határőr elhárító 
alosztályvezetők a fegyelemsértés mérvének megfelelő
en az alábbi fenyítéseket szabhatják ki:

1./ Honvédekre és tisztesekre:
a. / megfeddés,
b. / soron kívüli szolgálat, vagy munka

három alkalommal.
c. / laktanya-, szállás- vagy táborfog

ság - 20 napig.
d. / egyszerű szobafogság- 10 napig,
e. / szigorú fogság - 5 napig.

2./  Tiszthelyettesekre:

a. / megfeddés írásban, vagy szóban,
b. / soron kívüli szolgálatba vezénylés

- három alkalommal,
c. / laktanya-, szállás, vagy tábor

fogság - 20 napig,
d. / egyszerű fogság - 10 napig.
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3. / Tisztekre:

a. / egyszerű, vagy szigorú megfeddés
szóban, vagy írásban,

b. / megrovás a szolgálat hanyag ellá
tásáért .

c. / soron kívüli szolgálat - három al
kalommal,

d./ szobafogság - 5 napig.

4. / A fegyelmi fenyítések nemein kívül ala
csonyabb beosztásba való helyezésre a magasabb parancs
noknak javaslatot tehet.

V. Dicséretek, jutalmazások;

Az Államvédelmi Hatóság tagjait kiváló szol
gálatuk és tetteikért dicséretben és jutalmazásban 
kell részesíteni.

A dicséretet és jutalmazást csak kiérde
melni lehet, de kérni soha. Az elöljáró viszont kö
teles alárendeltje kiváló szolgálatait és tetteit ju
talmazni, illetve a magasabb elöljáró tudtára adni. 
Az ilyen javaslatot tilos az érdekelttel közölni.

A helyesen alkalmazott jutalom és dicséret 
igen fontos eszköze a kötelességérzet, a szolgálati 
buzgóság, a hivatásszeretet és az államvédelmi szel
lem ébrentartásának és fejlesztésének.

Minden jutalmazást és dicséretet a végzett 
szolgálat és a jutalmazandó cselekedet részrehajlat- 
lan, beható vizsgálata előzze meg.

1./  Hadtest elhárító osztályvezetők dicsé
reti és jutalmazási jogköre.

a. / szóbeli elismerés,
b. / szóbeli elismerés a beosztottak

előtt,
c ./ dicsérő elismerés írásban,
d. / eltávozás engedélyezése,
e. / az előzőleg általa kiszabott fe

gyelmi fenyítés törlése,
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f. / 100.- Ft-ig terjedő értékű jutal
mak adományozása, de 
az egy személy részére kiadott ju
talmak értéke egy évben az 500.- 
Ft.-ot nem lépheti túl.

g. / A jogkörét meghaladó magasabb di
cséretre, jutalmazásra, kitüntetés
re , soron kívüli előléptetésre, maga
sabb beosztásba való helyezésre 
elöljáró parancsnokának javaslatot 
tehet.

A jogkörébe tartozó dicséretek és jutalma
zásokról magasabb elöljárójának jelentést terjesszen 
fel, amibe részletesen tüntesse fél a dicséret, vagy 
jutalmazás jellegét, körülményeit.

A dicsérethez és jutalmazáshoz szükséges 
anyagi eszközöket a Hatóság központja biztosítja.

2./  Egyéb elháritó osztályvezetők dicséreti 
és jutalmazási jogköre.

A hadosztályok, dandárok, fegyvernemi tisz
ti iskolák és egyéb elhárító osztályvezetők, valamint 
a belső karhatalmi és az államvédelmi határőr elhárí
tó alosztályvezetők a dicséreti jogkört alárendeltje
ikkel szemben az alábbiak szerint gyakorolhatják;

a. / szóbeli elismerés,
b. / szóbeli elismerés beosztottak előtt,
c. / dicsérő elismerés írásban,
d. / eltávozás engedélyezése,
e. / az előzőleg általa kiszabott fegyelmi

fenyítés törlése,
f./ a jogkörét meghaladó magasabb dicséret

re, vagy jutalmazásra, kitüntetésre, ma
gasabb beosztásba való helyezésre elöl
járó parancsnokának javaslatot tehet. 

, A jogköréhez tartozó dicséretekről magasabb 
elöljárójának jelentést terjesszen fel, a dicséret 
jellegét és körülményeit meghatározva.
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A dicsérethez szükséges anyagi eszközöket 
a központ biztosítja.

A fegyelmi fenyítések és dicséretek nyil
vántartására a hadseregnél rendszeresített büntetési 
és dicséreti jegyzőkönyvet rendszeresítem. Ezeket az 
összes elhárító osztályvezetők és fenti elhárító alosz
tályok kötelesek vezetni.

A hadtest és hadosztály stb. osztályveze
tők által adandó fenyítések és dicséretek javaslata
it terjesszék fel, hogy a központi parancsban megje
lenjenek.

 PÉTER GÁBOR sk.
  államvédelmi altábornagy

Helyességéért: az Államvédelmi Hatóság Vezetője.

/ Sin Sándor / 
államvédelmi százados.

V/123 péld.
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