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A BELÜGYMINISZTER 
56/1990. BM 

U T A S Í T Á S A
a fenyítések és fegyelmi büntetések törléséről, valamint 

a fegyelmi eljárások megtagadásáról, illetve megszüntetéséről

Budapest, 1990. augusztus 2-án.

A  közkegyelem gyakorlásáról szóló 1990. évi XXXIX. törvényre (továbbiakban: közkegyelmi
törvény) figyelemmel kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A  belügyminiszter irányítása alatt álló szervek hivatásos, polgári és sorozott állományának 
(a továbbiakban: személyi állomány) tagja által 1990. június 1-je előtt elkövetett és köz
kegyelmi törvény alapján közkegyelem alá eső bűncselekmények, szabálysértések és fe
gyelemsértések miatt a vezető, illetve parancsnok (a továbbiakban: a vezető) által kiszabott 
fegyelmi fenyítéseket és a fegyelmi büntetéseket (a továbbiakban: fenyítések) a 2. pontban 
felsoroltak kivételével törölni kell.

2. Az utasítás hatálya nem terjed ki:
a) a közkegyelmi törvény 8. §-ában felsorolt bűncselekmények miatti felelősségre voná

sokra,
b) a jogerős bírósági ítéletben kiszabott mellékbüntetések végrehajtására kiadott állomány- 

parancsokra,
c) az utasítás hatályba lépése előtt jogerőssé vált lefokozás, szolgálati viszony megszünte

tése fenyítésekre és az elbocsátás fegyelmi büntetésre [Mt. 55. § (1) bek. f) pontja],
d) az utasítás alapján törölt fenyítésekhez kapcsolódó egyéb vezetői intézkedésekre (gép- 

járm űvezetői engedély visszavonása iránti intézkedés, kártérítésre kötelezés, az 1989. 
évi teljesítményelismerésből kizárás).

3. Az egyes fenyítési nemekhez fűződő joghátrányok alóli mentesítést az alábbiak szerint kell 
végrehajtani:
a) ha a pénzbírság fenyítés összegének befizetésére részletfizetést engedélyeztek, a még 

hátralevő részt nem kell befizetni. Erről a vezető az illetékes pénzügyi szervet tájékoz
tatja. A már befizetett rész nem téríthető vissza.
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c) az alacsonyabb beosztásba helyezés fenyítés, illetve az áthelyezés fegyelmi bün
tetés -  ha az nem határozott időre szólt -  törlése nem vonja maga után az előző be
osztásba történő visszahelyezést,

d) a Mt. 55. § (1) bekezdés c)- e) pontjai alapján kiszabott fegyelmi büntetések törléséről 
a vezető határozatban rendelkezik, s erről értesíti az illetékes pénzügyi-anyagi szervet,

e) a b)- d) alpontokban meghatározott fenyítéseket 1990. június 1-jei hatállyal kell törölni.
4. Az 1990. június 1-je előtt elkövetett, parancsnoki hatáskörben elbírálható bűncselekmé

nyek, szabálysértések vagy fegyelemsértések miatt folyamatban levő nyomozásokat, illet
ve fegyelmi eljárásokat meg kell szüntetni. Ha ilyen cselekmény az utasítás hatályba lépé
se után válik ismertté, az eljárás lefolytatását meg kell tagadni.

5. A 4. pont alapján megszüntetett vagy megtagadott eljárásokat a közléstől számított 8 napon 
belül a gyanúsított, illetve az eljárás alá vont kérésére le kell folytatni.

6. A  fenyítés törléséről, illetve az eljárás megszüntetéséről vagy megtagadásáról (a további
akban: mentesítés) a személyi állomány érintett tagját, az illetékes személyzeti szervet, to
vábbá a BM  Fegyelmi Osztályt tájékoztatni kell.

7. Az utasítás alapján végrehajtott mentesítés hatályát veszti, ha a személyi állomány tagja 6 
hónapon belül újabb, szándékos jogsértést valósít meg. Az újabb cselekményért alkalma
zott fegyelmi felelősségre vonással egyidejűleg -  az elévülési időn belül -  intézkedni 
kell a törölt fenyítés végrehajtására.

8. Ez az utasítás a kiadása napján lép hatályba.

DR, HORVÁTH BALÁZS s. k ,
belügyminiszter

Készült: 120 példányban. 
Kapják: elosztó szerint.
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