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Az 1929: XXX.tc. 87. §-a alapján 
szervezett

Fegyelmi bíróság
Szám: ad 36.886/1944.
III.

Az 1929: XXX.tc. 87. §-a alapján 
szervezett fegyelmi bíróság az 1944. 
évi május hó 25. napján tartott ülé-
sében tárgyalás alá vette: dr. Márton 
László csíkszentmártoni járási főszol-
gabíró fegyelmi ügyében Csík várme-
gye közigazgatási bizottsága fegyelmi 
választmányának 10.875/1943. szá-
mú véghatározata ellen a vármegye 
tiszti főügyésze és dr. Pogány József 
csíkszentmártoni lakos panaszos által 
benyújtott fellebbezéseket és a követ-
kezőleg ítélt:

A fegyelmi bíróság a közigazga-
tási bizottság fegyelmi választmányá-
nak első fokon hozott véghatározatát 
megváltoztatja, dr. Márton László 
főszolgabírót az 1929: XXX. tc. 76. 
§-a /1/ bekezdésének 1. pontjába üt-
köző fegyelmi vétség elkövetése mi-
att – melyet azáltal követett el, hogy 
dr. Pogány József csíkszentmártoni 
lakosnál nyomós okok nélkül vadász-
fegyver felkutatása céljából házkuta-
tást rendelt el –, az 1929: XXX. tc. 
90. §-a /1/ bekezdésének 1. pontja 
alapján rosszallással bünteti.

Egyben a fegyelmi bíróság köte-
lezi dr. Márton László főszolgabírót 
az eljárás során felmerült eljárási költ-
ségek megfizetésére, melynek összeg-
szerű megállapítására az elsőfokú ha-
tóságot felhívja.

Indoklás: Dr. Pogány József kir. 
járásbíró, csíkszentmártoni lakos az 
1942. évi május hó 13-án 2413/1942. 
sz. alatt iktatott kérvényében enge-
délyt kért a járás főszolgabírájától egy 
darab vadászfegyver vásárlására, illet-
ve tartására.

Erre a kérvényre a főszolgabíró 
saját kezűleg a következőket vezette 
rá: „Vásárlási engedély kiadandó, a 
vásárlás igazolása után a tartási enge-
dély is és azután ügyirat nekem visz-
szaadandó.”

A főszolgabíró az 1942. évi május 
hó 15-én a fegyvervásárlási engedélyt 
kiadta Pogány Józsefnek. Ugyanek-
kor a fegyvertartási és viselési enge-
dély űrlapot is aláírta, ezt azonban az 
iratok mellett hagyta azzal, hogy az 
adott utasításnak megfelelően csak a 
vásárlás megtörténte után lehet kérel-
mezőnek kiadni.

Az 1942. évi május hó 20. nap-
ján Pogány József kir. járásbíró a 
főszolgabírói hivatalban felkereste 
Arany László szolgabírót abból a 
célból, hogy a bűnjel-kamrában lévő 
fegyverek közül egyet megvételre 
kiválasszon. Ez alkalommal neve-
zett járásbíró egy közigazgatási úton 
bevont fegyvert választott ki meg-
vételre. Ezt Arany szolgabíró, mint 
rendőri büntetőbíró, nem adhatta 
el, hanem közölte Pogány Józseffel, 
hogy a fegyver fölött csak a főszol-
gabíró rendelkezik. Ezért Pogány 
József a fegyverrel kezében bement 
a főszolgabíró hivatali helyiségébe 
és kérte a fegyver eladását. A főszol-
gabíró közölte vele, hogy a fegyvert 
nem lehet eladni, mert az nem ki-
hágási eljárás során elkobzott fegy-
ver, amit a rajta levő megjelölésből 
állapított meg. Pogány József a 
fegyvert akkor visszavitte a bűnjel-
kamrába és kiválasztott egy kihágá-
si eljárás soron elkobzott fegyvert, 
és azt a szolgabíró engedélyével el-
vitte azzal, hogy ha a szakértő meg-
vizsgálása után megfelelőnek látja, 
azt megveszi.

A fegyver kiadásáról ez alkalom-
mal eljáró rendőri büntetőbíró jegy-
zőkönyvet nem vett fel, elismervényt 
dr. Pogány Józseftől nem kért.

Az 1942. évi május hó 22-én a 
délelőtti órákban /kb. 10 óra/ meg-
jelent Pogány József és közölte Arany 
László szolgabíróval, hogy a fegyvert 
megveszi. A szolgabíró a fegyver árát 
húsz pengőben állapította meg, és uta-
sította a fegyvertartási ügyiratokat ke-
zelő Lukács Zoltán vármegyei kezelőt, 
hogy a fegyvertartási engedélyt – me-
lyet a főszolgabíró előzetesen már alá-
írt – az adatok kitöltése után adja ki.

Dr. Arany László szolgabíró a 
fegyver eladására vonatkozó eljá-
rásáról ez alkalommal sem vett fel 
jegyzőkönyvet, mert sok dolgára hi-
vatkozással ezt csak később kívánta 
elkészíteni.

Pogány József a fegyvert és a fegy-
vertartási és viselési engedélyt a déli 
órákban kézhez kapta.

A délutáni órákban Lukács vár-
megyei díjnok az adott utasításnak 
megfelelően az ügyiratot bemutatta 
a főszolgabírónak. A főszolgabíró ez 
alkalommal megállapította, hogy a 
fegyver eladása tényének igazolása, 
valamint a nyilvántartásra vonatkozó 
adatok bejegyzése nem történt meg, 

ezért utasította az altisztet, hogy a 
fegyvertartási engedélyt Pogány Jó-
zseftől azonnal kérje vissza. Az al-
tiszt az engedélyt rövid időn belül 
vissza is hozta.

A főszolgabíró ekkor az ad 
2413/1942. sz. alatt hozott határo-
zatával utasította a csendőrparancs-
nokságot, hogy dr. Pogány József-
nél engedély nélkül tartott fegyver 
felkutatása céljából tartson házku-
tatást. A csendőrség a házkutatást 
még aznap a délutáni órákban meg 
is tartotta, a fegyvert azonban nem 
találta meg, mert az Tamás Mihály 
helybeli gépésznél volt javítás céljá-
ból. A csendőrség a fegyvert Tamás 
Mihálynál vette őrizetbe.

Arany László szolgabíró a fegy-
ver eladásáról szóló jegyzőkönyvet 
csak a fentiek után készítette el.

Dr. Pogány József járásbíró a 
főszolgabírónak fenti eljárását sé-
relmesnek tartván, ellen bűnvádi és 
fegyelmi feljelentést tett.

A bűnvádi eljárás során dr. Már-
ton László főszolgabírót hivatalos 
hatalommal való visszaélés vétségé-
nek elkövetése miatt 2.000 P pénz-
büntetésre ítélte a büntetőbíróság. 
Ez az ítélet a m. kir. kuria B. III. 
1947/1943. sz. végzése alapján jog-
erőssé is vált. Mellékbüntetés kisza-
bását a büntetőbíróság mellőzte.

Az elsőfokú fegyelmi hatóság 
határozatában azt állapította meg, 
hogy dr. Márton Lászlót fegyelmi 
vétség nem terheli. E határozat ellen 
élt fellebbezéssel a tisztifőügyész és 

panaszos és fellebbezésükben vét-
kesség megállapítását kérték.

Az elsőfokú fegyelmi hatóság 
azonban határozatában a tényállást 
meg sem állapította és semmivel sem 
indokolta. Ezért ezt a határozatot, 
mint meg nem felelőt, a fegyelmi bí-
róságnak meg kellett változtatnia.

A fegyelmi bíróság azonban a le-
folytatott eljárás alapján a tényállást 
teljesen tisztázottnak találta. Ehhez 
képest megállapította a fegyelmi bí-
róság, hogy dr. Márton László dr. 
Pogány József kir. járásbírónál házku-
tatást rendelt el anélkül, hogy a ház-
kutatást – figyelemmel a vonatkozó 
jogszabályok rendelkezésére – nyo-
mós okok indokolttá tették volna. 
Terhelt cselekménye tehát kimeríti 
az 1929: XXX. tc. 76. §-a /1/ bekez-
désének 1. pontjában meghatározott 
fegyelmi vétség tényálladékát. 

Terhelt cselekményének elbírá-
lásánál figyelemmel volt a fegyelmi 
bíróság arra, hogy a  fegyver eladása 
ügyében eljáró szolgabíró eljárásá-
ról nem tájékoztatta és a mulasztása 
alkalmas volt arra, hogy dr. Márton 

László főszolgabírót olyan intézke-
dés megtételére indítsa, amelyet a 
tényállás teljes ismeretében esetleg 
mellőzött volna.

Ezekre figyelemmel a fegyelmi 
bíróság dr. Márton Lászlót a fent 
megjelölt cselekményben vétkesnek 
találta és őt a rendelkező rész szerint 
büntette.

Az eljárási költségek megfizetésé-
re terheltet kellett kötelezni.

A fegyelmi bíróság az ítélet 5 pél-
dányát és az iratokat hivatkozással 
76/1944.kb. sz. felterjesztésére azzal 
a felhívással küldi meg Csík vármegye 
közigazgatási bizottságának, hogy az 
ítélet egy példányát panaszosnak is 
kézbesíttesse.

Kelt Budapesten, a fegyelmi bíró-
ságnak 1944. évi május hó. 25. napján 
tartott ülésén.

Olvashatatlan aláírás 
miniszteri titkár, előadó

... Károly
 miniszteri osztályfőnök, elnök

Fegyveres ügy Csíkszentmártonban

Az 1950-es években keltezett csíkszentmártoni képeslap Kelemen József gyűjteményéből
Rovatszerkesztő:

daczó Katalin

Két éven keresztül foglalkoztatott különböző hatóságokat egy apró-
ságnak tűnő csíkszentmártoni eset. Röviden az történt, hogy dr. Már-
ton László főszolgabíró házkutatást rendelt el a helybéli (de Magyar-
országról idehelyezett) járásbírónál, dr. Pogány Józsefnél, mivel az 
hiányos dokumentációval vitt el fegyvert a főszolgabíróság épületéből. 
„A szolgabíró odaadott a járásbírónak egy fegyvert, amire apám rájött 
– idézte fel az esetet Márton Ernő, dr. Márton László Szovátán élő fia. 
– Kiküldte a csendőröket, és a fegyvert elkobozták, de a magyarorszá-
gi járásbíró tekintélyét sértette az eljárás, ezért aztán évekig járatták 
ide-oda apámat.” Sértett önérzetre lehet következtetni a most közölt 
fegyelmi bírósági határozatból is (Román Országos Levéltár csíkszere-
dai kirendeltsége, F 7 Csík vármegye iratai, ltsz. 22, 936/1944 számú 
irat). Dr. Pogány József  ugyanis nem elégedett meg Csík vármegye 
közigazgatási bizottsága fegyelmi választmánya véghatározatával, 
amelynek értelmében dr. Márton Lászlót fegyelmi vétség nem terhelte, 
de pénzbüntetéssel sújtották, és kérte a fegyelmi vétség megállapítá-
sát. Nem küzdött hiába: a fővárosi Fegyelmi Bíróság megállapította „a 
fegyelmi vétség tényálladékát” és „rosszallással” büntette a terheltet.

A Fegyelmi Bírósági határozat aláírói


