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PARANCSA
Budapest, 1960. március 14-én

Hazánk felszabadulásának 15. évfordulója alkalmából 1960. április
4-ére részleges fenyítés törlést és kártérítés elengedést rendelek el.
Megparancsolom:
I.
1. 1960. április 4-i hatállyal — a fegyelmi elbocsátások kivételével —
törölni kell:
a) Az 1957. évben, s előtte kiszabott, még érvényben lévő összes
fenyítéseket,
b) Az 1958. január 1-től 1960. április 1-ig;
— szolgálati vétség,
— szolgálati bűncselekmény,
— hivatali hatalommal való visszaélés,
— dekonspiráció,
— erkölcsi magatartásból eredő,
- - szolgálaton kívüli ittasság,
— botrányokozás és ,,egyéb”
bűncselekmény miatt kiszabott fenyítéseket.
2. Amennyiben a fenti cselekményekért a beosztott szabadidő elvonás,
fogság, szigorú fogság fenyítésben részesült és büntetését még nem
töltötte le, vagy büntetését tölti, 1960. április 4-én mentesül a bün
tetés letöltése, illetve tovább folytatása alól.
3. A hivatali hatalommal való visszaélésért fenyített beosztottak fenyí
tésének törlését egyénileg kell elbírálni és a javaslatot a hatáskörileg
illetékes parancsnokhoz fel kell terjeszteni.
4. Fegyelmi fenyítésből rendfokozatban visszavetett beosztottak fenyí
tésének törlése — rendfokozatuk visszaadása — személyi javaslat
alapján történik. A rendfokozat visszaadására a hatáskörileg illeté
kes vezető, parancsnok jogosult.
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A fegyelmi fenyítésből alacsonyabb rendfokozatban eltöltött idő a
visszaadott magasabb rendfokozat várakozási idejébe nem számítható
be. A rendfokozat visszaadásának hatálya 1960. április 4.
5.

A jelen parancs alapján nem törölhető fenyítése annak, aki:
a) — 1958. óta társadalmi tulajdon elleni bűncselekményt,
— személyi tulajdon elleni bűncselekményt,
— szolgálatban való ittasságot
követett el, továbbá, akit

b) 1958. óta két alkalomnál többször fenyítettek meg.
A vizsgálat alatt álló fegyelmi ügyekre a részleges fenyítés eltörlés nem
vonatkozik.,
A fenyítések törlését az illetékes parancsnokok paranccsal, írásbeli hatá
rozattal rendeljék el.
II.
6. 1960. április 4-i hatállyal mind az állománybelieknél, mind pedig
azoknál, akik már nincsenek a Belügyminisztérium állományában,
az 1957. január 1. előtt kirótt, önként vállalt, illetve bírósági íté
lettel megállapított kártérítéseket, azoknak be nem folyt részleteit
; — amennyiben a károsult a Belügyminisztérium — teljes egészé
ben le. kell írni.
7. Az 1957. január l. után a fentiek alapján megállapított kártéríté
seket:
a) A sorállományú beosztottaknál a letörlesztett mértékben,
b) , Tiszthelyetteseknél, illetve polgári alkalmazottaknál az eredeti
leg megállapított kártérítés 25 százalékára, illetve ha a kötelezett három, vagy ennél több tartásra szoruló gyermek tényleges
eltartásáról gondoskodik, a kár letörlesztett mértékére,
c) Tiszteknél az eredetileg megállapított kártérítés 50 százalékára,
illetve ha a tiszt három, vagy ennél több tartásra szoruló gyer
mek tényleges eltartásáról gondoskodik, 25 százalékára kell
mérsékelni.
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8. Az olyan kárügyeknél, ahol a kártérítésre kötelezett a 6. pont sze
rint mérsékelt összegeknél 1960. április 4-ig már többet törlesztett,
visszafizetésnek helye nincs.
9. Az 1960. április 4-ig okozott kárügyeknél - amelyek csak később
kerülnek elbírálásra — az egyébként megállapítható kártérítéseket
a 6. pont szerinti mérsékelt összegben kell kiszabni, illetőleg a kirovást
mellőzni.
.10. A kártérítéssel kapcsolatos rendkívüli kedvezmények nem vonat
koznak:
a) Azokra a károkozókra, akiket politikai bűncselekmény miatt el
ítéltek és elbocsátottak, továbbá akiket politikai magatartásuk
miatt bocsátottak el fegyelmi úton,
b) A szándékos károkozásokra, illetve azokra, amelyeknél a kár
okozás az elkövető számára anyagi előnnyel járt,
c) A fegyverelvesztéssel okozott károkra,
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d) Illetmény, előleg, kölcsön, ruhamegváltás, s az ezekkel egy
tekintet alá eső tartozásokra.
A BM. Terv- és Pénzügyi Főosztálya adjon ki végrehajtási utasítást, és
gondoskodjon a parancs maradéktalan végrehajtásáról.
Jelen parancsot 1960. április 4-én valamennyi belügyi beosztott előtt
ismertetni kell.

B I S Z K U B É L A s. k.
belügyminiszter

Kapják: Miniszterhelyettes E lvtársak,
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