
Magyar Honvédelmi Miniszter  Másolat 

49.447 szám

 eln. bjogi-1945.
 

A katonai rendfokozatnak közig. 
úton való elvesztését 

Budapest, 1945. évi december hó 21-én.

A minisztertanács által az 1945. évi december hó 18. nap-
ján adott felhatalmazás alapján a katonai rendfokozatnak közigazgatási 
utón való elvesztése tárgyában a következőket rendelem:

I.
Általános rendelkezések:

1. §.

Lefokozásnak, illetőleg a rendfokozat megsemmisítésének 
annál a katonánál van helye: 

a/ akit polgári büntetőbíróság bűntett, nyereségvágyból 
elkövetett, vagy szemérem elleni vétség miatt jogerősen elitélt,

b/ akit közigazgatási hatóság jogerősen internált, vagy 
rendőri felügyelet alá helyezett,

 c/ akit tisztté, thtts-sé, vagy tisztessé történt kine-
nevezése előtt honvéd, vagy polgári büntetőbíróság bűntett, nyereségv

ágyból elkövetett vétség, vagy kihágás, valamint szemérem elleni vét
ség miatt jogerősen elítélt,

d/ akit kinevezés előtt közigazgatási hatóság jogerősen 
internált vagy rendőri felügyelet alá helyezett,  

e/ az ellen a honv., vagy polgári büntetőbíróság /honvéd 
ügyész, állam- vagy népügyészség/ előtt bűntett, nyereségvágyból el
követett, vagy - szemérem elleni vétség, vagy kihágás alatt folyamatban 
volt bűnvádi eljárást a bíróság/ illetékes pk., állam, vagy nép- 
ügyészség/ nem a bűncselekmény hiánya, vagy a bizonyítékok hiánya, vagy 
elégtelensége miatt, hanem csupán a magánindítvány visszavonása foly
tán, kegyelem okából, vagy elévülés miatt szüntette meg, ill. hozott, 
felmentő ítéletet, 

f/ aki valamely demokráciaellenes politikai pártnak tagja 
volt,

g/ aki ellen, mint távollévő ellen az 1945 : VII. t. c. 6.
§-a értelmében marasztaló ítéletet hoztak,

ha az elítélt /terhelt/ a fegyelem veszélyeztetése, a szol
gálat hátránya, vagy a rendfokozat tekintélyének sérelme nélkül rend-
fokozatában meg nem maradhat.

2.§.

/1/ Tisztek és thtts-ek lefokozását, ill. rendfokozatának
megsemmisítését és ezzel együtt a kitüntetésnek és érdemrendnek, a rend 
és díszjelek meghagyását, illetőleg elvonását, vagy a viselés jogától
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való eltiltását a H. Miniszter, tisztesekre vonatkozólag pedig a hon-
véd ker. pk. mondja ki.

/2/ Azoknak a tiszteseknek ügyeiben azonban, akik a H. minisz
tériumban, vagy a B.M.-nak közvetlenül alárendelt katonai alakulatnál, 
intézetnél, stb. teljesítenek szolgálatot, ugyancsak a honv.miniszt. 
intézkedik,

/3/ a H. Miniszter és a honv. ker. pk. a hozzájuk utalt ügyek-
ben a vizsgálóbizottság és a bajtársi gyűlés javaslatai alapján in
tézkednek. 

II.

Vizsgálóbizottság és bajtársi gyűlés megalakítása, azok feladata és 

hatásköre.

1.§.

/1/ A honv. min-ban és minden honv. ker. parancsnokságon 
vizsgálóbizottságot kell alakítani és gondoskodni kell a bajtársi 
gyűlés megalakításáról is.

/2/ Minden vizsgálóbizottság az elnökön kívül két tagból 
áll, a bajtársi gyűlés pedig az elnökön kívül 12 tagból alakul meg.

/3/ A honv. minisztérium vizsgálóbizottság elnöke, a honv. 
mint katonai csop. főnöke, tagjai, a fegyelmi előadó és az igü. osz- 
tálynak a vezetője,

/4/ a honv. ker. vizsgálóbizottság elnöke a ker. pság ve- 
zérkari főnöke, tagjai a személyügyi osztálynak és a kér. pság bíró
-ságának a vezetője,

/6/ Az elnök, vagy valamely tag akadályoztatása esetén 
a szervezetszerű helyettes vesz részt a vizsgálóbizottságban,

/6/ A honv. Miniszter, ill. a honv. ker. pk. a vizsgálóbi- 
zottsághoz előadóként egy hadbírót rendel ki,

 /7!/ Nem lehet tagja a vizsgálóbizottságnak az,

a/ aki az elítélttel /terhelttől/ a Btk. 78.§-ában meg- 
határozott hozzátartozói viszonyban áll,

b/ aki az elítélttel /terhelttel/ szemben elfogultnak ér- 
zi magát, ha kifogást az elnök elfogadja.

/1/ A honvédelmi minisztériumi bajtársi gyűlés megalakítá-s
áról esetenként a honv. Miniszter gondoskodik. A honv. Miniszter a 

gyűlés el őket és annak tagjait a honv. min. személyzete köréből je
löli ki. A bajtársi gyűlés az elnökön kívül tiszt ügyében 12 tiszt
-ből, thtts. ügyében. 6 tisztből és 6 thtts-ből, tisztes ügyében pe
dig 5 tisztből, 3 thtts-ből és 6 tisztesből alakul meg.
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/2/ A honv. ker. bajtársi gyűlés megalakításáról a honv. ker. pk. 
gondoskodik. A gyűlés elnöke s honv. ker. pságon a törzsalosztály 
vezetője, tagjai thtt-es. ügyében a honv. ker. területén szolgála
tot teljesítő katonai alakulatoknak, intézeteknek stb. és az el
ítélt /terhelt/, katonai alakulatának, intézetének stb. személyzete 
köréből az elnök által esetenként kijelölt 6 tiszt és 6 thtts.
Tisztes ügyében pedig 3 tiszt, 3 thtts. és 6 tisztes.

/3/ Mind a honvédelmi minisztériumi, mind pedig a honv. ker. bajtár
si gyűléshez az elnök előadóként azt a hadbírót rendeli ki, aki a 
vizsgálóbizottságban az előadói tisztet betöltötte,
/4/ az előadó hadbíró személyében történő változás, a bajtársi 
gyűlés javallatának érvényességét nem érinti,

/5/ Nem lehet tagja a bajtársi gyűlésnek az,

a/ aki az elítélttel /terhelttel/ a Btk. 78.§-ában meghatározott 
hozzátartozói viszonyban áll,

b/ aki az elítélttel /terhelttel/ szemben elfogultnak érzi magát, 
ha kifogását az elnök elfogadja.

3. §.

1/ A vizsgálóbizottság, feladata: javaslattétel, a lefokozás, ill. 
rendfokozat megsemmisítésnek kérdésében,

2/ a bajtársi gyűlés feladata: a vizsgálóbizottság javallatának 
átvizsgálást után ugyan csak javaslattétel a lefokozás, ill. a 
rendfokozat megsemmisítésének kérdésében,

3/ A bajtársi gyűlés egyúttal javaslatot tesz abban a kérdésben is 
hogy az elítélt /terhelt/ katonai kitüntetéseinek és érdemrendei
nek, rend- és díszjeleinek viselésére továbbra is jogosult-e, vagy 
tőle ezeket el kell venni, illetőleg őt a viselés jogától el kell 
tiltani.

4. §.

1/ Tisztek ügyében a H.M.-ban, thtts-ek és tisztesek ügyében pedig 
a honv. ker. pságon szervezett vizsgálóbizottság, ill. bajtársi 
gyűlés terjeszt elő javaslatot.

2/ a jelen rend. 1.2. § /2/ bekezdésében meghatározott esetben 
azonban ugyancsak a honvédelmi minisztériumban szervezett vizsgá- 
lóbizottság és bajtársi gyűlés jár el.

3/ Ha az elítélt /terhelt/ thtts, illetőleg tisztes katonai alaku
lata, intézete meg nem állapítható, továbbá, ha a terhelt thtts., 
iIl. tisztes valamely hadosztály kötelékében te-jesít szolgálatot, 
ügyében a lakóhelye szerint illetékes honv. ker. pságon szervezett 
ill. az a vizsgálóbizottság és bajtársi gyűlés intézkedik, melyik
nek területén a hadosztály állomásozik.

III.
Eljárásjogi rendelkezések.

1. §.
1/ Amint a jelen rend. I.1. §-ában felsorolt esetek szükségessé
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 teszik, a honv. min., ill. a honv. ker. pk. gondoskodik az ügy 
iratainak beszerzéséről és azokat a vizsgálóbizottsághoz utasítja.

 2/ A vizsgálóbizottság elnöke haladéktalanul össze hívja a vizsgáló-
bizottságot és gondolkodik a vizsgálóbizottság jegyzőjének kirende
léséről is. A honv. min.-i vizsgálóbizottság jegyzőjét tiszt ügyé
ben a honv. min.-ban szolgálatot teljesítő főtisztek, thtts. és
tisztes ügyében pedig az ugyanott szolgálatot teljesítő thtts-ek kö
zül kell kirendelni.

3/ a honv. ker. vizsgálóbizottság jegyzőjét a honv. ker. pságon szol
gálatot teljesítő thtts-ek körül kell kirendelni.

4/ A vizsgálóbizottság mindig a nyilvánosság kizárásával, az
elítélt /terhelt/ távollétében tartja meg. Az elnök az ülést az 
ügy rövid megjelölésével megnyitja. Az előadó hadbíró ismerteti 
az ügy előzményeit, felolvassa azokat az íratokat, amelyek az ügy 
intézéséhez szükségesek jogi véleményt ad a hozzá intézett kér- d
ésekre végül a vízsgálóbizottság tagjai adják elő javaslatai

kat. Eltérő vélemények esetén a vizsgálóbizottság egyszerű szó- 
többséggel hozza meg javaslatát. Szavazati joggal az elnök és a bi
zottság mindkét tagja rendelkezik.

5/ A vizsgálóbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek 
tartalmaznia kell a vizsgálóbizottság megnevezését /honvédelmi mi- 
nisztériumi, iIl. honv. ker. vizsgálóbizottság/, az ülés helyét és 
napját, az elnök és a vizsgálóbizottság tagjainak a jkv. vezetők- 
nek és az elítéltnek /terheltnek/ megnevezését és szolgálati be- 
osztásukat. Le kell rögzíteni a jkv.-ben annak a hatóságnak /bíró
ság, állam, vagy népügyészség, rendőrség/ megnevezését, amely az 
elítélt /terhelt/ ügyében megelőzőleg eljárt, meg kell jelölni azt 
a cselekményt, amely miatt az elítélés történt, illetőleg amellyel 
az eljárás alatt álló nyomatékosan gyanúsítható, végül jkv-be kell 
foglalni az ülés menetének rövid leírását,

6/ a vizsgálóbizottság indokolt javaslat alakjában meghozott hatá- 
rozatát a jkv-be kell foglalni. A jkv-et az elnök, mindkét bizott
sági tag és a jkv. vezetők írják alá.

7/ az eljárás befejezése után az elnök ügyiratait a bajtársi 
gyűlés elnökéhez teszi át. 

2. §.

1/Amint az ügy iratai a vizsgálóbizottságból megérkeztek, 1 baj
társi gyűlés elnöke összehívja a bajtársi gyűlést és gondoskodik a 
gyűlés jegyzőjének kirendeléséről is. A honv. minisztériumi baj
társi gyűlés jegyzőjét tiszt ügyében a honv. min.-ban szolgála
tot teljesítő főtisztek, thtts. és tisztes ügyében pedig az ugyan
ott szolgálatot teljesítő thtts-ek közül kell kirendelni.

2/ A honv. ker. bajtársi gyűlés jegyzőjét a honv. ker. pságon szol
gálatot teljesítő thtts-ek közül keli kirendelni.

3/ a bajtársi gyülést mindig a nyilvánosság kizárásával az elí
télt /terhelt/ távollétében kell megtartani. Az elnök a gyűlést 

az ügy rövid megjelölésével megnyitja, majd az előadó hadbíró is
merteti az ügy előzményeit, felolvassa a vizsgálóbizottság javas
latát és azokat az iratokat, amelyek az ügy ismeretéhez szüksége
sek, jogi véleményt ad a hozzá intézett kérdésekre. Az elnök az- 
után szavazásra teszi föl a kérdést. A bajtársi gyűlés titkos
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szavazás útján - kétharmad többséggel, hozza meg javaslatát. Szava-
zati joggal az elnök és a gyűlés tagjai rendelkeznek, az előadó 
hadbírónak szavazati joga nincs. Ha a  szavazatok aránya az első, sza
vazáskor a 2/3-ad többséget/ nem éri el, további sza- vazásnak helye 
nincs és a gyűlés olyan értelemben hozza meg javaslatát, mintha 
a javaslatok 2/3 többsége Az elítélt /terhelt/ javára szólt volna.

4/ a bajtársi gyűlésről jkv-et kell vezetni, melynek tartalmaznia 
kell a gyűlés megnevezését /honv. minisztériumi, ill. honv. ker. 
bajtársi gyűlés/ a gyűlés helyét és napját, az elnök és a gyűlés, 
tagjainak, valamint a jkv. vezetőnek és az elítéltnek/terheltnek/ 
a megnevezését és szolg. beosztásukat, le kell rögzíteni a jkv-be a 
vízsgálóbizottság javaslatát és röviden bele kell foglalni a gyűlés 
menetének leírását,

5/ a bájtársi gyűlés indokolt javaslat alakjában meghozott határo-
zatát a jkv-be bele kell foglalni a jkv.-et az elnök a gyűlés vala- 
mennyi tagja és a jkv. vezetők írják alá.

6/ az ülés befejezése után a bajtársi gyűlés elnöke az ügy ira
tait érdemi határozathozatal végett a honv. miniszter, ill. a honv. 
ker. pk. elé terjeszti.

 3. §.

1/ A honvédelmi miniszter és a honv. ker. pk. a lefokozást /rendfo
kozat megsemmisítés/ és a. kitüntetések, stb. elvonása, ill. a vise
lés jogától való eltiltása tárgyában alakszerü határozatot hoz és 
azt elítélttel /terhelttel/ írásban közli.

2/Ha a bajtársi gyűlés a lefokozás, ill. a rendfokozat megsemmi- 
sítésének kérdésében a vizsgálóbizottsággal azonos álláspontot foglal 
el, a honv. miniszter, ill. a honv. ker. pk. az egyező javaslatok-
tól eltérő határozatot nem hozhat,

3/ Véleményeltérés esetén a honv. minszter, ill. a honv. ker. pk. 
újabb bajtársi gyűlést hív össze. Ha a véleményeltérés továbbra is 
fennáll, a honv. miniszter, ill. a honv. ker. pk. az utóbb összehí- 
vott bajtársi gyűlés javaslatának megfelelően hozza meg határozatát. 
4/ A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincsen.
5/ a határozat tiszt, vagy thtts. lefokozását /rendfokozatának meg-s
emmisítését/ mondja ki, a határozatot a Honv. Közlönyben közzé

kell tenni. Tisztes ügyében pedig a marasztaló határozat a honvédelmi 
minisztériumi házi parancsban, iIl. a honv. ker. psági parancsban 
kerül közzétételre.

6/ Az eljárás befejezése után a honv. miniszter, ill. a honv. ker. 
pk. az eljárás alapjául szolgált iratokat az illetékes hatósághoz 
visszaküldi.

VI.

 Vegyes rendelkezések.

1. §.

1/ A jelen rendelet a szolg. szab. I.R. 74. §-ának B/ és C/ pontjai- ban 
foglalt rendelkezéseket / thtts-ek és tisztesek lefokozása meg-
intési jkv. alapján/, valamint a népbíróság által jogerősen elítélt
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katonai egysének közigazgatási úton való lefokozása tárgyában 
4.180/1945. M. B. sz. a. kibocsátott rendeletben foglaltakat nem 
érinti.

2. §.
1/ A jelen rendelet kihírdetésének napján lép hatályba.

2/ Kihírdetésével a 20.339/elns.- 1945. H.M. sz. a kibocsátott 
rendelet hatályát veszti.

A miniszter rendeletéből: 
Dr. Schultheisz hb. ezds. sk.

A jóváhagyott fogalmazvánnyal egyezik:
Bpest, 1946. január 16-án.

Kárpátfalvy ig. sk.
az elnöki kiadó vezetője.


