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P A R A N C S A

a 20/1980. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott, 
a Belügyminisztérium Hivatásos Állományának 
Fegyelmi Szabályzata egyes rendelkezéseinek 

módosításáról és kiegészítéséről

Budapest, 1985. évi november hó 12-én.

A 20/1980. számú belügyminiszteri paranccsal kiadott, a Bel
ügyminisztérium Hivatásos Állományának Fegyelmi Szabály
zata (a továbbiakban: Szabályzat) módosítása és kiegészítése 
érdekében

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A szabályzat a parancs mellékletét képező rendelkezések sze
rint módosul és kiegészül.

2. Ez a parancs kiadása napján lép hatályba, rendelkezéseit a 
folyamatban levő fegyelmi ügyekben is alkalmazni kell. A 
p a r a n c s b a n  foglaltakat a személyi állománnyal ismertetni kell.

DR. KAMARA JÁNOS s. k.,
belügyminiszter
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Készült: 3300 példányban.
Kapják: a 20/1980. sz. miniszteri parancs elosztója szerint.
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A 34/1985. BM  sz. paran cs m ellék lete.

1. A Szabályzat 18. pontjában a „— ha ideiglenesen is —” 
szövegrész az alábbiak szerint egészül ki:
,,— állományparanccsal, ha ideiglenesen is —

2. A Szabályzat 23. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép; 
,,23. Fenyítési nemek:

a) feddés; 
b) megrovás;
c) szigorú megrovás;
d) pénzbírság;
e) 30 napig terjedő fogság;
f) illetménycsökkentés;
g) rendfokozati várakozási idő meghosszabbítása;
h) alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés;
i) rendfokozatban visszavetés;
j) szolgálati viszony megszüntetése;
k) lefokozás”.

3. A Szabályzat 25. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép;
" 25. A közlekedési bűncselekmények és szabálysértések fe

gyelmi jogkörben történt elbírálásakor a 2/1980. (VII. 
31.) BM számú rendelet 5. §-a rendelkezéseinek meg
felelően kell intézkedni a gépjárművezetői engedély 
visszavonására”.

4. A Szabályzat 26. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép;
" 26. A parancsnok az elkövetőt szóbeli figyelmeztetésben 

részesítheti, ha a cselekmény csekély súlya és az el
követés körülményei miatt a legenyhébb fenyítés al
kalmazása is szükségtelen.
A 23. pont a)—e) alpontjában felsorolt fenyítési ne
meket írásbeli határozatban vagy parancsban, az f) 
alponttól kezdődően pedig állományparancsban kell ki
szabni”.
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5. A Szabályzat 27. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép; 
" 27. A fenyítés kiszabásánál a vezető;

— fegyelemsértés vagy szabálysértés esetén a 23. pont
a)—d) alpontjában;

— vétség, egy éven belüli ismételten elkövetett sza
bálysértés vagy fegyelemsértés esetén a 23. pont 
c)—g) alpontjában

— egy éven belül ismételten elkövetett vétség vagy 
olyan bűntett miatt, amelyet az ügyészség vagy bí
róság fegyelmi hatáskörbe utalt, a 23. pont c)—k) 
alpontjában

felsorolt fenyítési nemeket alkalmazhatja" .

6. A Szabályzat 28. pont második bekezdése helyébe az aláb
bi rendelkezés lép;
" Több cselekmény egy eljárásban történő elbírálása esetén, 
vagy a végrehajtás felfüggesztésének ideje alatt elkövetett 
újabb jogsértés miatt kiszabott fenyítés együttes mértéke 
sem haladhatja meg; fogság esetén a 30 napot, rendfoko
zati várakozási idő meghosszabbítása esetén a két évet, il
letménycsökkentésnél a beosztási illetmény 10%-át, pénz
bírság kiszabása esetén a 10 000,— Ft-ot" .

7. A Szabályzat 29. pontja a) és b) alpontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép;
" a) a hivatásos állomány tagja fenyítés végrehajtása fel

függesztésének ideje alatt fenyítés hatálya alatt áll. Ha 
ezen idő alatt újabb jogsértő cselekményt nem követ el, 
a fenyítést az általános szabályok szerint törölni kell;

b) amenyiben a hivatásos állomány tagját a felfüggesztés 
időtartama alatt elkövetett újabb jogsértő cselekmény 
miatt felelősségre vonják, a felfüggesztett fenyítést is 
végre kell hajtani”.

8. A Szabályzat 30. pontja helyébe  az alábbi rendelkezés lép; 
" 30. Pénzbírság fenyítést vagyoni előny szerzése végett és

és a közúti közlekedés körében elkövetett bűncselek- 
mény, illetve valamennyi szabálysértés fegyelmi jog
körben történő elbírálásánál alkalmazni lehet”.

9. A Szabályzat 41. pont 2. és 3. bekezdése " az 5/1981. (III. 
16.) MT sz. rendelettel módosított” szövegrésszel egészül ki.
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10. A Szabályzat 43—47. pontjaiban foglalt hatáskörök a Sza
bályzat 23. pontjának megfelelően módosulnak.

11. A Szabályzat 48. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép;
" 48. Fegyelmi fenyítés hatálya alatt állónak tekintendő a 

határozat jogerőre emelkedésétől számított
a) hat hónapig, aki:

— a 23. pont a)—c) alpontjában foglalt fenyítésben;
b) egy évig, aki:

fogság, alacsonyabb szolgálati beosztásba helyezés 
fenyítésben;

c) a parancsban meghatározott ideig, aki:
— a 23. pont f), g), i) alpontjaiban foglalt fenyítés

ben részesült" .

12. A Szabályzat 49. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép; 
,,49. A fenyítés törlésének rendje:

a) a fenyítés külön határozat nélkül töröltnek tekin
tendő a Szabályzat 48. pontjában meghatározott 
idő elteltével,

b) a vezető az általa kiszabott fenyítést kiemelkedő 
szolgálat teljesítése esetén dicséretből törölheti, ha 
a fenyítés hatályára vonatkozó időtartamnak a fele 
eltelt,

c) a fenyítést — különösen kiemelkedő érdem esetén — 
magasabb beosztású vezető dicséretből bármikor tö
rölheti,

d) a fenyítés dicséretből való törlésének visszamenő- 
leges hatálya nincs”.

13. A Szabályzat 60. pont b) alpont 2. gondolatjeles bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés lép;
"— a fegyelmi eljárásban hozott közbenső döntések ellen 

a közléstől számított 3 napon belül benyújtott — ha
lasztó hatállyal nem bíró — panasznak van helye”.

14. A Szabályzat 67. pont a) alpontja "— . . . közölni kell vele 
az eljárás során megállapított tényállást”, szövegrésszel egé
szül ki.
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15. A Szabályzat 73. pont i) alpontjában a "Személyzeti Munka 
Rendje" helyébe a „Személyzeti Munka Szabályzata” kerül.

16. A Szabályzat 74. pont a) alpontjában a „kihirdetéstől” szö
vegrész helyébe a „jogerőre emelkedéstől” szövegrész ke
rül.

17. A Szabályzat 74. pont d) alpontja helyébe az alábbi ren
delkezés lép;
" d) a fogság fenyítést a jogerőre emelkedéstől számított 60 

napon túl nem lehet végrehajtani, de a személyi adat
lapra a fenyítést ebben az esetben is rá kell vezetni. Azt 
a személyt, akinek a hibájából a fogság fenyítés végre
hajtása elmarad, fegyelmi felelősség terheli”.

18. A Szabályzat 75. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki; 
„Büntetőeljárás esetén az illetékes katonai bíróság elnöké

nek és a katonai ügyészség vezetőjének kezdeményezésére 
a beosztásból történő felfüggesztés kötelező”.

19. A Szabályzat 78/a) pontjában a „személyzeti nyilvántar
tónak” helyébe a „személyzeti osztálynak” megfogalmazás 
kerül.

20. A Szabályzat 79. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép; 
„A fegyelmi eljárásban hozott érdemi döntés ellen az ér
dekeltek, a felelősségre vonás miatt az eljárás alá vont 
személy a közléstől számított 8 napon belül panaszt ter
jeszthetnek elő.
A panasznak — pénzbírság,

— fogság,
— szolgálati viszony megszüntetése és
— lefokozás

fenyítések kivételével halasztó hatálya nincs”.

21. A Szabályzat a következő ponttal egészül ki;
,,79/A) A lefokozás, vagy szolgálati viszony megszüntetése 

elleni panaszt 3 napon belül kell előterjeszteni. Ez 
esetben az eljárás alá vont személyt a panasz el
bírálásáig beosztásából fel kell függeszteni. A be-
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osztásból felfüggesztés az 1971. évi 10. sz. tvr. 40. 
§ (1) bekezdésében meghatározott 3 hónapon túl 
nem alkalmazható" .

22. A Szabályzat 80. pontja hatályát veszti. Helyébe az alábbi 
rendelkezés lép;
" 80. Nincs helye panasznak:

a) a belügyminiszter által alkalmazott felelősségrevo- 
nás ellen. Ez esetben az eljárás alá vont személy 
ügyének felülvizsgálatára — halasztó hatállyal nem 
bíró — kérelmet terjeszthet elő a szolgálati út be
tartásával a belügyminiszterhez;

b) rendfokozatra, szolgálati viszonyra vonatkozó állo
mányparancs rendelkezései ellen, ha azt jogerős bí
rói ítélet alapján hozták;

c) a fenyítés alapját képező, katonai igazságügyi szer
vek jogerős határozatában foglalt ténymegállapítá
sok ellen”.

23. A Szabályzat 82. pontja az alábbi alponttal egészül ki;
,,d) a fenyítés mértékét csökkentheti”.

24. A Szabályzat 86. pont a)—c) alpontjai helyébe az alábbi 
rendelkezés lép;
" a) feddés;

b) megrovás;
c) szigorú megrovás”.

25. A Szabályzat 101. pontjában levő felsorolás "— a szemé
lyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedés” szövegrész
szel egészül ki.

26. A Szabályzat 102. pontjában az 1957. évi IV. tv. helyébe 
az " 1981. évi I. tv.” lép.
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