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fenyítések törléséről

Budapest, 1985. évi május hó 20-án.

Hazánk felszabadulása 40. évfordulója alkalmából a Belügymi
nisztérium szervei személyi állománya hatályban levő fenyítései 
törlésére és a fegyelmi eljárás alóli mentesítésre — az állami tűz
oltóság területi szerveire vonatkozóan a Minisztertanács Tanácsi 
Hivatala elnökével egyetértésben — kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A Belügyminisztérium szervei személyi állományával szem
ben 1985. április 5-ig a vezetők, a parancsnokok (a továb
biakban: vezetők) által kiszabott fenyítéseket — a 2. pont
ban felsoroltak kivételével — törölni kell. Az utasítás rendel
kezéseit az állami tűzoltóság területi szerveire is értelemsze
rűen alkalmazni kell.

2. Az utasítás hatálya nem terjed ki:
a) a hivatali működéssel összefüggő vagyoni haszonszerzés 

céljából elkövetett cselekmények miatt, továbbá a szolgá
lat alatti italozással megvalósított cselekményekért kisza
bott fenyítésekre;

b) a lefokozás és a szolgálati viszony megszüntetése fenyíté
sekre;
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c) azon beosztottra, akinek három vagy annál több érvény
ben levő fenyítése van;

d) az 1985. április 5. előtt elkövetett, de érdemben még el 
nem bírált, szándékos bűncselekményekre és szabálysér
tésekre.

3. A rendfokozatban visszavetés fenyítés hatályban tartásának 
vagy törlésének indokoltságát az illetékes vezető vizsgálja 
meg. Ennek során vegye figyelembe a fenyített általános 
magatartását, a szolgálati feladatok teljesítése során felmu
tatott eredményeit. Érdemesség esetén a hatáskörébe tartozó 
fenyítést törölje, ha az hatáskörét meghaladja, tegyen javas
latot az illetékes vezetőhöz annak törlésére.

4. A miniszter, az államtitkár és a miniszterhelyettesek hatás
körébe tartozó, egyéni elbírálás alá eső fenyítések törlésére 
vonatkozó javaslatot 1985. május 30-ig a BM Fegyelmi Osz
tály útján kell felterjeszteni.

5. Az 1985. április 5. előtt elkövetett cselekmények miatt kisza
bott fenyítéseket — a 2. pontban írt kivételekkel — végre
hajtani nem lehet. Ha annak végrehajtását már megkezdték, 
azt félbe kell szakítani.

6. Az 1985. április 5. előtt elkövetett, de érdemben még el nem 
bírált gondatlan bűncselekményeknél, fegyelemsértéseknél a 
a felelősségre vonást mellőzni kell. A 2. pontban meghatáro
zott esetekben azonban a fegyelmi eljárást le kell folytatni és 
fenyítést kell kiszabni.
Ki kell szabni a fenyítést az olyan — nem gondatlan — bűn- 
cselekmény miatt is, amelynek elbírálását a fenti időpontot 
követően a katonai ügyész vagy a katonai bíróság az illetékes 
vezető hatáskörébe utal.

7. Az utasítás alapján adott kedvezmény visszamenőlegesen a 
fenyítés kiszabása és törlése között eltelt időre nem terjed ki.

8. A fenyítés törléséről vagy az eljárás alóli mentesítésről az 
érintett beosztottat írásban tájékoztatni kell. A közléstől szá
mított 8 napon belül az érintett beosztott kérésére az eljárást 
le kell folytatni és annak eredménye alapján dönteni.

9. Amennyiben a hivatásos állomány tagja 6 hónapon belül 
újabb jogsértő cselekményt követ el, az utasításban meghatá
rozott kedvezmény hatályát veszti és a felelősségre vonásával 
egyidejűleg intézkedni kell az elengedett fenyítés végrehajtá
sára is.

10. A BM Fegyelmi Szabályzat 99. pontjában felsorolt vezetők, 
valamint a tanintézetek parancsnokai az utasítás végrehajtá
sáról készítsenek jelentést és azt a BM Fegyelmi Osztálynak 
1985. június 15-ig küldjék meg. A jelentéshez készítsenek 
névszerinti kimutatást a törölt fenyítésekről.
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11. A végrehajtás során felmerülő kérdések megoldására kérjék 
ki a BM Fegyelmi Osztály véleményét.

12. Ez az utasítás a kiadás napján lép hatályba, rendelkezéseit a 
teljes személyi állomány előtt ismertetni kell.

DR. KAMARA JÁNOS s. k.,
belügyminiszter

Készült: 500 példányban.
K apják: állam titkár,

miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, 
csoportfőnökök, 
önálló osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok vezetői, 
rendőrkapitányok,
BM TOP (200 db).
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