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B E L Ü G Y M I N IS Z T É RI U M
IV. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K S É G

10- 1240/1971.
A MINŐSÍTÉS MEGSZŰNT
az 1995. évi LXV. ív. 28. §-ára
figyelemmel

Körlevél
Tárgy: Az 1971. évi 10. számú tvr.
fegyelm i felelősség szabályaira
vonatkozó rend elk ezésein ek
érvényesítése a fegyelm i
gyak orlatban.
*

hivatásos állomány szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. sz.
tvr. és végrehajtási utasítása, valamint a nyugdíjról szóló 22/1971.
(VI. 1.) Korrn. számú rendelet és végrehajtási utasítása szabályozza
a személyi állomány alapvető jogait és kötelességeit. Hatálybalépé
süktől — 1971. június 1-től kezdődően — a tvr. és a kormányrendelet előírásait kell alkalmazni a hivatásos állomány fegyelmi
ügyeinek intézésénél is.
A tvr. kiegészítést, változást eszközöl egyes fenyítési nemek vonat
kozásában és a fegyelmi eljárásban. Ezért a Belügyminisztérium
hivatásos állományának Fegyelmi Szabályzatát úgy kell alkalmaz
ni, hogy a fegyelmi eljárásban és az ügyek érdemi elbírálásánál
maradéktalanul érvényesüljenek a tvr. rendelkezései.
Az egységes fegyelmi gyakorlat és intézkedés kialakítása érdeké
ben az új Fegyelmi Szabályzat kiadásáig az alábbiakat kell érvé
nyesíteni.
1. A tvr. 35. § (2) bekezdésében foglalt illetménycsökkentés fenyí
tést csak az a vezető alkalmazhatja, aki a hatásköri lista alap
ján a beosztott kinevezésére, vagy beosztásba helyezésére jogo
sult.
Az illetménycsökkentés mértékét — az adott m unkakörre meg
határozott beosztási illetmény kategórián belül — konkrét
összegben, parancsban kell elrendelni. A fenyítés időtartam á
nak lejárta, vagy dicséretből való törlése nem feltétlenül vonja
maga után az előző illetmény visszaállítását.
2. A Fegyelmi Szabályzat 33. pont j) alpontjában felvett rendfo
kozattól való megfosztás fenyítési nem alkalmazását a jövőben
1 mellőzni kell, mivel a tvr. rendelkezése alapján helyébe a lefo
kozás fenyítés lépett. Erre figyelemmel az olyan esetekben,
amikor a szolgálati viszony megszüntetése fegyelmi okból tör—
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ténik és az eljárás alá vont a tartalékos rendfokozat meghagyá
sára is méltatlanná vált, lefokozásáfa kell intézkedni.
3. A tvr. 36. §-ában felvett fogság, illetménycsökkentés és a vára
kozási idő meghosszabbítás fenyítés végrehajtásának felfüg
gesztésére az a vezető, parancsnok jogosult, akinek hatásköre
van e fenyítési nemek alkalmazására. A fenyítés felfüggeszté
sének időtartama 6 hónapnál kevesebb és egy évnél több nem
lehet.
Várakozási idő meghosszabbítás fenyítés végrehajtásának fel
függesztését csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a soros
előléptetés a felfüggesztés időtartam ának lejárta után esedékes.
Az illetménycsökkentés és várakozási idő meghosszabbítás fe
nyítést a fenyítés felfüggesztése eseteiben mindig' határozattal
kell kiszabni és egyben rendelkezni a fenyítés felfüggesztésére.
Ha a felfüggesztett fenyítést — újabb fenyítés m iatt — végre
kell hajtani, a végrehajtásra parancsban kell intézkedni, mivel
a felfüggesztett fenyítés végrehajtása a parancs hatályának
napjával veszi kezdetét.
4. A tvr. 37. §-a alapján nem lehet fenyítést kiszabni, ha a fegye
lemsértés felfedezése óta 3 hónap, illetőleg elkövetése óta már
egy év eltelt. Amennyiben ez a m ár elrendelt fegyelmi eljárás
során nyer megállapítást, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni
és arról az eljárás alá vontat, valamint az ügyben érdekelt sze
mélyeket értesíteni kell.
5. A Fegyelmi Szabályzatban meghatározott 15 nap fogság fenyí
tésen túl csak önálló osztályvezető, vagy magasabb beosztású
parancsnok, vezető alkalmazza a tvr. 38. §-ában felvett 30
napig terjedhető fogság fenyítést.
6. A hivatásos állomány tagjának beosztásából történő felfüggesz
tésére — fegyelmi, vagy büntető eljárás esetén — az 1971. évi
10. számú tvr. 40. § (1), (2) bekezdései, valamint a végrehajtási
utasítás 122— 127-ig terjedő pontjaiban foglalt rendelkezések
szerint kell eljárni.
Felfüggesztést továbbra is csak az a vezető rendelhet el, aki az
érintett személy beosztásba történő kinevezésére hatáskörileg
jogosult.
7. A kinevezett polgári alkalmazottak fegyelmi ügyintézésénél az
1971. évi 9. sz. miniszteri utasítás 79— 36. pontjainak rendel
kezései szerint kell eljárni.
A szerződéses alkalmazottakra továbbra is a 17/1967. sz. mi
niszteri utasítás rendelkezéseit kell alkalmazni.
8. A körlevélben foglaltakat a BM Határőrség és Karhatalom hi
vatásos állományának fegyelmi ügyintézésénél értelemszerűen
alkalmazni kell.
Budapest, 1971. július hó 30.
GALAMBOS JÓZSEF s. k.,
r. vezérőrnagy
m in iszterh ely ettes
—
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F elterjesztve: m iniszter elvtársnak,
m iniszterhelyettesek,
K apják:
főcsoportfőnökhelyettesek,
országos parancsnokok, helyetteseik,
csoportfőnökök, helyetteseik,
BM N yilvántartó Központ vezetője,
BM R endőrtiszti Főiskola parancsnoka,
önálló osztályvezetők, helyetteseik,
budapesti és megyei rendőrfőkapitányok, helyetteseik,
országos parancsnokságok területi szervei.
K észült:
420 példányban.
—
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