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I .

A FEGYELMI BIZOTTSÁG MEGSZERVEZÉSE

A Belügyminisztérium hivatásos személyi állománya által elkövetett 
fegyelmi vétségek és bűntettek elbírálásában,- s ezen keresztül a jog
sértések és szabályszegések megelőzésére, csökkentésére irányuló 
nevelő m unkában fokozottabban érvényre kell ju tta tn i a kollektívák 
közreműködését. Ennek érdekében a fenyítés kiszabására jogosult 
vezető, parancsnok (továbbiakban: vezető) az olyan — m ár kivizs
gált — ügyeket, amelyek elbírálásánál a kollektíva segítségét, ne
velő erejét kívánja igénybe venni, a fegyelmi bizottság elé utalhatja. 
A Belügyminisztérium hivatásos állományának fegyelmi szabály
zata 92. pontjának rendelkezéseire figyelemmel a rendőrség, a kor
mányőrség és a tűzoltóság szerveinél 1966. január 1-től fegyelmi 
bizottságok létrehozását elrendelem.

1. Állandó fegyelmi bizottságot kell szervezni:
— BM csoportfőnökségein.
— BM önálló osztályain,
— BM Titkárságon,
— BM Kormányőrségnél,
— megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságokon. 
— rendőrkapitányságokon,
— BM tanintézeteinél (külön a törzsnél és külön a hallgatók

nál. A 6 hónapnál rövidebb tanfolyamon a hallgatóknál bi
zottságot szervezni nem kell.)
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— Tűzrendészet Országos Parancsnokságán és megyei (buda
pesti) tűzrendészeti parancsnokságain.

Állandó bizottságot lehet létrehozni, a fel nem sorolt szerveken 
kívül minden olyan szervnél, ahol az állomány létszáma a 80 
főt meghaladja. Ehhez azonban a fent felsorolt illetékes vezető 
engedélye szükséges.

2. Az 1. pontban felsorolt szervek vezetői, amennyiben a személyi 
állomány létszáma ezt indokolttá teszi, több állandó bizottságot 
is szervezhetnek. Pl.: a megyei (budapesti) rendőrfőkapitánysá
gok az egyes szakszolgálati ágak — rendőri, állambiztonsági, 
vagy bűnügyi, közrendvédelmi — állománya részére.
Az állandó bizottság mellett egy-egy speciális ügy tárgyalására 
ideglenes jelleggel is megbízhatnak bizottságot. Ez a jog meg
illeti azon szervek vezetőit is. ahol a létszám a 80 főt nem ha
ladja meg.

3. A rendőrkapitányság, s ezzel azonos vagy alacsonyabb hatáskörű 
szerveknél beosztott főtisztek, tisztek ügyében a magasabb szerv
nél működő bizottság já r el. A Budapesti Rendőrfőkapitányságon 
a főtisztek és parancsnoki beosztásban lévő tisztek ügyében a 
központi fegyelmi bizottság, míg a beosztott tisztek ügyében az 
érintett osztályokon szervezett fegyelmi bizottság já r el.

4. A rendőrfőkapitányság vezetője, s vele azonos vagy magasabb 
beosztású vezető és tábornok ügyében a bizottság létrehozásának 
jogát magamnak tartom  fenn.
A fent em lített vezetők, helyetteseinek ügyében eljáró bizottsá
got az illetékes miniszterhelyettes, főcsoportfőnök bízza meg.

5. Azoknál a szerveknél, ahol állandó bizottságot kell létrehozni, 
a szerv vezetője — az illetékes pártszervezet vezetősége vélemé
nyének figyelembe vételével — az állomány létszámától függően 
6—9 bizottsági tagot bízzon meg 2 évi időtartam ra.
A bizottsági tagokat úgy kell kiválasztani, illetve megbízni, hogy 
lehetőleg minden szakterület és minden rendfokozati csoport 
(főtiszt, beosztott tiszt, tiszthelyettes, irodai) képviselve legyen. 
A bizottsági tagok között 2—3 olyan vezető beosztású főtiszt, 
tiszt legyen, aki az elnöki teendők ellátására alkalmas. 
Tanintézeteknél a hallgatói fegyelmi bizottság elnöke tanár le
gyen. A bizottsági tagok megbízása a tanév idejére szól.

6. A bizottság tagja lehet, aki szolgálatban és szolgálaton kívül 
példamutató, élvezi a közösség bizalmát.
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Nem lehet tagja aki büntető, vagy fegyelmi eljárás alatt áll. 
vagy érvényben levő fenyítése van.
A bizottság azon tagját, aki megbízatására m éltatlanná vált, 
vagy a megbízásból eredő feladatát hanyagul látja el, le kell 
váltani.
A bizottsági tagok létszámában beállott csökkenést 30 napon 
belül ki kell egészíteni. A bizottság tagjait 2 év lejárta után — 
amennyiben tevékenysége éllen kifogás nem merült fel — újból 
meg lehet bízni.

7. A fegyelmi bizottság elé az a vezető utalhat ügyet, aki a bizott
ság megszervezésére jogosult. Amennyiben fenyítési jogkörrel 
rendelkező alsóbb vezető valamely beosztottjának ügyét fegyelmi 
bizottság elé kívánja vinni, javaslatát az illetékes vezetőhöz te r
jessze fel.

8. A szerv vezetője az alárendeltségében működő fegyelmi bizott
ság tevékenységét az általa készített ügy iratait köteles ellen
őrizni. A bizottság m unkájában akár eljárási, akár tartalmi 
hiányosság merül fel, köteles azt hivatalból orvosolni.

II. 

A FEGYELMI BIZOTTSÁG ELÉ UTALHATÓ ÜGYEK

9. A bizottság elé olyan ügyeket kell utalni, amelyek súlyosságuk
nál vagy gyakoriságuknál fogva sértik a szolgálati rendet és fe
gyelmet, a szocialista erkölcs szabályait, amelyeknek nyilvános 
bizottsági ülésen — a közösség közreműködésével történő meg
tárgyalása alkalmas az elkövető és az állomány nevelésére; se
gíti a fegyelmi vétségek és bűntettek megelőzését.

10. A szerv vezetője a Fegyelmi Szabályzatban biztosított jogánál 
fogva bizottsági ülés elé utalhatja:
— a bűntetteket;

ha a Katonai Ügyészség vagy a Katonai Bíróság az ügyet fe
gyelmi fenyítés kiszabása végett hatáskörébe adta. 
ha a Btk. 106. §. alapján az ügy fegyelmi úton is elbírálható,

— a fegyelmi vétségeket, szabálysértéseket.

11. A kivizsgált ügyet minden esetben bizottsági ülés elé kell utalni, 
ha a magasabb beosztású vezető erre utasítást adott.

— 3 —
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12. Nem kell nyilvános bizottsági ülés elé utalni az olyan ügyet, 
amelyben az eljárás alatt álló ellen pártfegyelmi eljárást kezde
ményeztek, illetve ügyét a pártalapszervezet vezetősége párttag
gyűlés elé kívánja terjeszteni.

13. Ismételten nem lehet bizottság elé utalni az olyan ügyet, amely
ben az ügy befejezését illetően egyszer m ár érdemi döntést hoz
tak.

14. A fegyelmi bizottság feladata:
— a m ár kivizsgált és a vezető által átadott iratok alapján — az 

érdekelt személyek részvételével — az ügy bizottsági ülésen 
történő letárgyalása.

— A vizsgálati iratok és a tárgyalás alapján az ügy érdemi el
bírálására javaslat előterjesztése a szerv vezetőjéhez.

— A tárgyalt bűntettek és fegyelmi vétségek elkövetését kiváltó 
okok és elősegítő körülmények feltárása, ezek elemzése és 
megszüntetésük érdekében teendő intézkedések meghatáro
zása.

— Működésével mozdítsa elő a személyi állomány kollektív fele
lősségérzetét és fokozza részvételét a fegyelemre nevelés 
eredményeinek biztosításában. Segítse elő a vezető nevelő, 
megelőző m unkáját, a személyi állomány erkölcsi, fegyelmi 
helyzetének további szilárdítását.

III.

A FEGYELMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE, 
LEVEZETÉSE

15. Az eljáró bizottságnak 3 tagúnak kell lenni (elnök és két tag) és 
úgy kell kijelölni, hogy az eljárás alá vont szakterületének és 
rendfokozati csoportjának megfelelő tagja is legyen.

16. A bizottság elé utalt ügyek iratait az eljárásra kijelölt bizott
sági tagok kötelesek tanulmányozni. Szükség esetén a bizottság 
elnöke indítványt tehet a vezetőnél a vizsgálat kiegészítésére, 
aki azt elfogadja, vagy elutasítja.

17. A bizottság elnöke köteles minden ügyet a hozzáérkezéstől szá
m ított 10 napon belül bizottsági ülés elé vinni és azt lehetőleg 
egy ülés keretében befejezni.

— 4 —
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18. A bizottság elnöke az iratok áttanulmányozása után m eghatá
rozza a bizottsági ülés helyét és idejét, majd a vezető jóváha
gyással értesíti a bizottság tagjait és berendeli az eljárásban ér
dekelt személyeket.
A bizottsági ülésre be kell rendelni:
— az eljárás alá vontat,
— azokat a személyeket (sértett, panaszos, tanú, szakértő), akik

nek nyilatkozata az ügy elbírálására nézve fontos és szemé
lyes meghallgatásuk nélkül nem tudnák az ügyet eredménye
sen befejezni,

— a jegyzőkönyvvezetőt,
— az eljárás alá vont közvetlen vezetőjét, továbbá azokat a be

osztottakat, akiknek a nyilvános fegyelmi bizottsági ülésen 
való részvételét a vezető elrendelte. A berendeltek az eljárás 
alá vonttal azonos, vagy magasabb beosztású, illetve rendfo
kozati csoportba tartozók legyenek.

Más személyek a bizottsági ülésen csak a vezető engedélyével 
vehetnek részt.
A fegyelmi előadó, illetőleg az ügy vizsgálója a bizottság tagja 
nem lehet. Részvétele a bizottsági ülésen nem kötelező, azonban 
az elnök az ülésre meghívhatja.

19. A bizottsági ülésre minden esetben meg kell hívni az illetékes 
pártalapszervi vezetőség egy tagját, vagy ahol pártfegyelmi bi
zottság működik, annak egy tagját.

20. A bizottsági ülések általában nyilvánosak. Államtitok, szolgálati 
titok megőrzése végett, vagy ha erkölcsi okból szükséges, a bi
zottság zárt ülést is tarthat. Ilyen esetben az érdekeltek beren
delésénél a vezető utasítása szerint kell eljárni, polgári szemé
lyek idézésétől el kell tekinteni. A jelenlevőket az elnök oktassa 
ki a titoktartási kötelezettségre.

21. A bizottsági ülést az elnök vezeti a közvetlenség és szóbeliség 
elve alapján.
Az elnök a bizottsági ülést megnyitja, majd megállapítja, hogy 
az ügyben berendeltek jelen vannak-e. Amennyiben az eljárás 
alá vont személy vagy valamely tanú, szakértő, sértett nem je
lent meg, a megjelentekkel a bizonyítást akkor is le kell foly
tatni.
Ha a távolm aradt érdekelt személyek meghallgatása, nyilatko
zata nélkül a fegyelmi bizottság az ügyben érdemi javaslatot

— 5 —
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nem tud tenni, akkor azokat 5 napon belül zárt ülésen hallgassa 
meg és azt követően tegyen javaslatot az érdemi elbírálásra.

22. A bizottság elnöke az eljárás alá vont személytől megkérdezi, 
van-e kifogása a bizottság tagjai ellen. Ha a bizottság valamely 
tagja ellen kifogással él. annak elfogadásáról vagy elutasításá
ról a bizottság elnöke dönt. Ha az elnök a kifogást elfogadja, 
másik bizottsági tag bevonására intézkedjen.
Ha a kifogás az elnök személye ellen merül fel. azt jelenteni 
kell a vezetőnek. Ha a vezető a kifogást alaposnak tartja, új el
nököt bíz meg az ülés levezetésével.

23. Ezután az elnök ismerteti a vizsgálat alapján megállapított tény
állást, majd felhívja az eljárás alá vont személyt, hogy az ügy
gyei kapcsolatban szóban nyilatkozzon.
Az elnök és a bizottság tagjai az eljárás alatt állóhoz kérdéseket 
tehetnek fel.
Az ügy ismertetésekor, illetve az eljárás alá vont személy meg
hallgatásakor tanú, szakértő nem lehet jelen.

24. Az eljárás alá vont meghallgatását követően a bizottság elnöke 
a hamis tanúzás következményeire való figyelmeztetés után 
meghallgatja a beidézett tanúkat, szakértőket.

25. Az eljárás alatt álló a tanúk, szakértők nyilatkozatára, valamint 
az ism ertetett bizonyítékokra észrevételt tehet. Az elnök köte
les őt erre a jogára figyelmeztetni. Az elnök elrendelheti, hogy 
a tanú, szakértő meghallgatását követően eltávozzon.
Az elnök az eljárás alá vontat, tanúkat, szakértőket, illetve be- 
rendelteket — az ülést zavaró m agatartásukért — szóbeli figyel
meztetésben részesítheti, szükség esetén az ülésről eltávolíthatja.

26. A bizonyítási eljárás lefolytatása után az elnök engedélyt ad 
a jelenlevő hallgatóknak a hozzászólások megtételére, vélemé
nyük, állásfoglalásuk kifejtésére.

27. A hozzászólások után az elnök figyelmezteti az eljárás alá von
tat arra, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban nyilatkozhat.

28. A hozzászólások, valam int az eljárás alá vont nyilatkozata után 
az elnök az ülést felfüggeszti és a bizottság zárt ülésen egyszerű 
szótöbbséggel dönt arról, hogy mit javasol és azt haladéktalanul 
írásba foglalja.

—  6  —

Á B T L -4 .2 .-  10 -2 1 0 0 / 1965 /7



A javaslat tartalmazza megfelelő indoklással:
— -a felelősségre vonás nemét, m értékét, súlyosbító és enyhítő 

körülményeket, vagy
— az eljárás megszüntetésének okát, körülményeit.

29. A javaslat meghozatala után a bizottság nyílt ülésen folytatja 
munkáját. Az elnök ismerteti a m egállapított tényállást, az elkö
vetés okait, a cselekménynek a szolgálati fegyelemre való kiha
tásait és a társadalom ra való veszélyességét. Ezzel egy időben 
a nyilvánosság előtt közli a bizottság javaslatát.

30. A fenyítés kiszabására jogosult vezető részvétele a bizottsági 
ülésen nem kötelező. Ha azonban jelen van és a bizottság által 
ism ertetett javaslattal egyetért, döntését nyomban közölheti. 
Egyébként a felelősségre vonás kérdésében 3 napon belül köte
les dönteni.
Ha a bizottság javaslatával nem ért egyet, attól eltérően is hatá

rozhat. A fenyítés közlésére, kihirdetésére a Fegyelmi Szabály
zat rendelkezései az irányadók.

31. Amennyiben a javasolt fenyítés a vezető hatáskörét meghaladja 
és azzal egyetért, az iratokat állásfoglalásával együtt a szolgálati 
út betartásával három napon belül a döntésre jogosult vezető
höz kell felterjeszteni.

32. A bizottság javaslata ellen panasznak helye nincs. Az eljárás 
alá vont személy, ha a bizottsági ülésen a jelen utasításban fog
lalt jogaiban korlátozták, vagy jogainak gyakorlásától megfosz
tották, az ülés után 3 napon belül panasszal élhet.

33. Ha a vezető a panaszt jogosnak találja, hivatalból intézkedik 
a jogsértés megszüntetésére. Ha a panasz alaptalan, azt eluta
sítja. Érdemi döntéséről mind a panaszttevőt, mind a bizottság 
elnökét szóban értesíti.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

34. A fegyelmi bizottság — amennyiben a körülmények azt indo
kolttá teszik.— a helyszínen is tartha t ülést. Pl. a főkapitányság 
fegyelmi bizottsága a járási kapitányság székhelyén.

35. A bizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tarta l
mazza a bizottság tagjainak nevét, az eljárás alá vont személy,
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a meghallgatott tanúk, szakértők személyi adatait, valamint val
lomásaikat, a tárgyaláson elhangzott kérdéseket, hozzászóláso
kat, továbbá a fegyelmi bizottság javaslatát.
A bizottság által készített iratokat a TŰK szabályai szerint kell 
kezelni.

36. A bizottsági ülést be kell zárni, ha olyan adat merül fel, misze
rint az eljárás alá vont cselekményére a törvény egy évet meg
haladó szabadságvesztést ír elő és ellene büntető eljárást nem 
folytattak. Ebben az esetben az ügy iratait az illetékes vezető
nek további intézkedés végett haladéktalanul át kell adni.

37. A parancsnoki hatáskörbe vont vagy utalt bűntettek, valamint 
fegyelmi vétségek, szabálysértések vizsgálatára a bizonyítási el
járás lefolytatására, az anyag ismertetésére, a javasolt fenyítés 
kiszabására a BM hivatásos állománya Fegyelmi Szabályzatának 
előírásai az irányadók.

38. A BM hivatásos állományának Fegyelmi Szabályzata 104. pont
jában elrendelt évi jelentésben a szervek vezetői a fegyelmi b i
zottságok működését, tevékenységét is értékeljék.

39. A szabályzat hatálya kiterjed a Belügyminisztérium szervei kö
zül a rendőrség, kormányőrség, tűzoltóság hivatásos és próba
idős, valamint irodai rendfokozatú állományára.

A Határőrség és Karhatalom  hivatásos állományára továbbra is 
a Fegyveres Erők Becsületbírósági Szabályzata hatályos. E szervek
nél az irodai állományúaknál fegyelmi bizottságot létrehozni nem 
kell.

Budapest, 1965. november hó 15.

S z ív ó s  P é te r  s. k.,
rendőrezredes
főcsoportfőnök

Készült: 800 példányban. 
Kapják: Elosztó szerint.
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