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A Belügyminisztérium hivatásos személyi állományát hivatástudat, 
áldozatkészség és helytállás jellemzi. Erkölcsi, fegyelmi helyzete szilárd, 
feladatait eredményesen oldja meg. Elért eredményeink alapján megvan
nak a feltételei annak, hogy azok a beosztottak, akik megsértették a szolgá
lati rendet és fegyelmet, s ezért fegyelmi fenyítés, vagy eljárás alatt állnak, 
további lehetőséget kapjanak hibáik kijavításához. Ezért;

az 1970. évi 7. számú tvr. alapján a Belügyminisztérium érintett beosztottai 
részére részleges fenyítéstörlést és kártartozás-elengedést rendelek el. En
nek érdekében

1. A Belügyminisztérium hivatásos állomány tagjaival szemben 1970. 
március 25-ig kiszabott fenyítéseket — a kizáró esetek kivételével — tör
löm. A fenyítések törlését a személyi nyilvántartáson keresztül kell vezetni.

2. A hatáskörileg illetékes parancsnokok, a fegyelmi eljárás alapján ki
szabott;

— soron következő előléptetés elhalasztása (várakozási idő meg
hosszabbítása),

— alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés,
— alacsonyabb rendfokozatba visszavetés és
— rendfokozattól megfosztás

fenyítések esetében, az érintett beosztott magatartását és munkáját figye
lembe véve, egyéni elbírálás alapján döntsenek a fenyítés törléséről, vagy 
érvényben hagyásáról. A fenyítés törléséről, vagy további érvényben ha
gyásáról az érintett beosztottat értesítsék.

A fenyítések törlése esetén:
a) az alacsonyabb szolgálati beosztásba való helyezés fenyítés törlése 

nem vonja maga után a korábbi beosztásba való visszahelyezést,
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b) az alacsonyabb rendfokozatban eltöltött idő a visszaadott maga
sabb rendfokozat várakozási idejébe nem számítható be,

c) a rendfokozattól megfosztás fenyítés törlése esetén az új rendfoko
zat megadásánál a hatályos rendelkezések az irányadók.

3. Az, aki fogság fenyítésben részesült és fenyítésének letöltését még 
nem kezdte meg, vagy a fenyítését tölti, a parancsom hatálybalépése napján 
mentesül a fogság fenyítés megkezdése, illetve tovább folytatása alól.

4. Nem törölhető a fenyítése annak, aki hivatali visszaélés, bántalmazás 
hivatalos eljárásban, kényszervallatás, törvénytelen fogvatartás és garázda
ság elkövetése m iatt részesült fenyítésben, ha az ' érintettnek kettő, vagy 
ennél több érvényben levő fenyítése van.

A jelen pontban szereplő kizáró okok esetén is alkalmazni kell a 3. pont 
rendelkezéseit, illetve az érintettet akkor is mentesíteni kell a fogság fenyí
tés letöltése, vagy folytatása alól, ha a fenyítése érvényben marad.

5. Fegyelmi eljárás nem indítható, az elrendelt eljárás nem folytatható
— az a) és b) pontban felsorolt esetek kivételével — azokkal szemben, akik 
1970. március 31-e előtt olyan cselekmények elkövetői voltak, amelyek pa
rancsnoki hatáskörben elbírálhatók. Az ilyen ügyeket le kell zárni és fenyí
tés mellőzésével irattárba kell helyezni. Erről az érintett beosztottat írásban 
értesíteni kell.

A fegyelmi eljárást el kell rendelni, le kell folytatni, ha az:
a) a hatáskörileg illetékes parancsnok szerint az eljárás alapjául szol

gáló fegyelmi vétség súlyosabb megítélés alá esik és a felelősség 
megállapítása esetén az eljárás alá vonttal szemben fegyelmi el
bocsátás kiszabása várható,

b) eljárás elrendelését, vagy folytatását az érintett, illetve az eljárás 
alá vont beosztott az 5. pont 1. bekezdése alapján történt lezárás 
közlésétől számított 8 napon belül kéri.

Ezekben az esetekben, ha a felelősség megállapítást nyert, a fenyítés 
kiszabása, vagy mellőzése kérdésében a parancs rendelkezései szerint kell 
eljárni.

6. A miniszter, miniszterhelyettesek hatáskörébe tartozó, egyéni elbírá
lás alá eső fenyítések törlésére, érvényben hagyására, továbbá a folyamat
ban levő fegyelmi eljárások megszüntetésére, vagy folytatására az illetékes 
parancsnokok javaslatukat 1970. április 15-ig — a BM. Fegyelmi Osztály 
útján — jóváhagyásra terjesszék fel.

A parancsban érintett valamennyi ügyben az illetékes parancsnokok 
1970. április 20-ig kötelesek dönteni. A parancsnokok döntése ellen panasz
nak helye nincs.

7. A parancsban foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell a BM. Ha
tárőrség, a BM. Karhatalom hivatásos és sorállományára, valamint a BM. 
polgári alkalmazottaira is.

8. Az országos parancsnokságok, csoportfőnökségek, BM. Titkárság, 
BM. önálló osztályok, megyei — budapesti — főkapitányságok vezetői a pa
rancs végrehajtásáról készítsenek jelentést és azt a BM. Fegyelmi Osztály
nak 1970. május 5-ig küldjék meg. A jelentés mellé csatolják a parancs 
egyes pontjai alapján te tt intézkedések, illetve döntések szám szerinti ki
mutatását.

II.

9. A Belügyminisztérium állományában levő és az állományból kivált 
testületi tagok, illetve polgári alkalmazottaknak a Belügyminisztériummal 
szemben 1970. március 31-én fennálló, 8000 forintot meg nem haladó kár
tartozásait — az egyéni elbírálás alá esők kivételével — törölni kell.
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10. Egyéni elbírálás keretében törölhető, vagy adható kedvezmény an
nak, akinek a kártartozása:

a) a 8000 forintot meghaladja,
b) az értékhatártól függetlenül szándékos károkozásból származik, 

vagy, ha a károkozás vagyoni előnnyel járt.

Az egyéni elbírálás keretében alkalmazott törlésnél, vagy az adható 
kedvezmény mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a kötele

zettnek a károkozást követően a szolgálatban (munkaviszonyban) tanúsított 
magatartását, általános szociális helyzetét, a károkozás körülményeit és a 
törlesztés mértékét.

11. Az 1970. március 31-e előtt keletkezett — jogerősen be nem fejezett 
— egyéni elbírálás alá nem eső ügyekben a kirovást, illetőleg a további el
járást mellőzni kell.

Az egyéni elbírálás alá eső jogerősen be nem fejezett ügyekben a ked
vezmény megadására vonatkozó javaslatot a kártérítési kötelezettség meg

állapítását követően kell előterjeszteni.

12. Az egyéni elbírálás körébe eső ügyeket a tartozást nyilvántartó szerv 
parancsnokának (vezetőjének) javaslatával a BM. I/I. Csoportfőnökséghez 
kell felterjeszteni. A javaslatok elbírálása a Kártérítési Szabályzat Ut. 116. 
pontjában megállapított jogkörben történik.

13. A parancsom II. fejezetében foglaltak végrehajtásáról 1970. május 
15-ig a BM. I/I. csoportfőnöke gondoskodjék.

14. A parancsom végrehajtásáról a BM. I. és a IV. főcsoportfőnök gon
doskodjék és arról 1970. május 20-ig tegyen jelentést.

Jelen parancsomat az egész személyi állomány előtt ismertetni kell.

BENKEI ANDRÁS s. k.
belügyminiszter

Kapják: elosztó szerint. 
Készült: 800 példányban.
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