
M Á S O L A T  Szigorúan titkos!
H . K .A Belügyminiszter, az Igazságügyminiszter és a Legfőbb Ügyész

0739/1954. számú 
együttes utasítása a

budapesti megyei börtön megszüntetésével kapcsolatban. 

 I .

Általános rendelkezések.
1./ A budapesti megyei börtön 1954. november 24-ével meg

szűnt.
2./ A budapesti országos börtön /a továbbiakban Börtön/ Bu

dapest, X. ker. Kozma utca 10-13/ a jogerős büntetésüket töltő elitélteken kívül befogadja azokat az előzetes letartóztatásban lévő terhelteket is, akik ellen a 
budapesti fővárosi bíróság és ügyészség, illetőleg a 
pestmegyei bíróság és ügyészség területén levő bíró
ságok és ügyészségek előtt büntető eljárás van folya
matban.

3./ Az előállítások zavartalan biztosítása érdekében a Bör
tön a budapesti fővárosi bíróság épületében /:Bp. V., 
Markó u. 27.:/ kirendeltséget létesít. /A Budapesti Országos Börtön Kirendeltsége, továbbiakban: Kirendelt
ség./

II.

Az ügyészségekre vonatkozó rendelkezések.
1./ A Börtön az ügyész megkeresésére az előzetes letartózta

tásban lévő terhelteket a budapesti fővárosi ügyészség 
hivatalos helyiségeibe kihallgatás végett előállítani 
köteles.

2./ Ha az ügyész az előzetes letartóztatásban lévő terhelt kihallgatását szükségesnek tartja, legkésőbb a kihall
gatás napját megelőző nap déli 12 óráig köteles a csa
tolt minta szerint megszerkesztett megkeresését a fővá
rosi Ügyészség III. emelet 1/b. számú hivatalos helyi
ségébe eljuttatni.

3./ Figyelemmel arra, hogy egy napon 15-nél több terhelt kihallgatás végett nem állítható elő, a fővárosi ügyész 
a fővárosi ügyészség és a kerületi ügyészségek megkere
séseit az előállítás szükségessége szempontjából azon
nal felülvizsgálja, majd a megkereséseket legkésőbb 15 óráig a Kirendeltségen szolgálatot teljesítő Bv. tiszt
hez továbbítja, aki a börtönhöz eljuttatja és az elő
állítás foganatosításáról a börtön gondoskodik.

4./ A fővárosi ügyészek saját dolgozószobájukban, a kerületi 
ügyészek pedig a III. emelet 16. számú szobában foganato-
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sítják a kihallgatásokat. A Börtön a kihallgatás végett előzetes letartóztatottat a kerületi ügyészségekhez nem 
állít elő.

5./ Ha ugyanabban a büntető ügyben több terhelt van előzetes 
letartóztatásban, vagy a kihallgatás olyannak mutatkozik, hogy az egész munkanapot igénybe veszi, az ügyész a kihallgatást a Börtönben létesített kihallgató szobában fo
ganatosítsa.
A fővárosi, kerületi, a pestmegyei ügyészség ügyészei, 
ideértve a pestmegyei ügyészség járási ügyészeit is, a 
Börtönbe kihallgatás végett, külön engedély nélkül, ügyé
szi igazolványuk felmutatásával léphetnek be.

6./ Az ügyészi nyomozók a kihallgatásokat ugyancsak a Börtön
ben foganatosítják a fővárosi ügyész, illetőleg a kerüle
ti ügyész által kiállított megkeresés alapján.

7./ A pestmegyei ügyészség, valamint a budai járási ügyészségek ügyészei az előzetes letartóztatásban lévő terhelteket a pestmegyei ügyészség épületében hallgatják ki.
Ha azonban egy nap 5 terheltnél többet kell kihallgatni, a kihallgatásokat a pestmegyei ügyészség ügyészeinek is 
a Börtönben kell foganatosítani.
Megkereséseiket vagy legkésőbb a kihallgatás határnapját 
megelőző 48 órával postán küldik meg a Börtönnek, vagy azokat rövid úton ugyancsak a kihallgatás napját megelőző 48 órával a kirendeltséghez juttatják el.

8./ A Börtön parancsnoksága az előállítások foganatosítása céljából kellő számú előállító őrrel köteles gondoskodni, valamint arról is, hogy az ugyanazon ügyben letartóztatottakat megfelelően elkülönítsék és egyébként is tart
sák be az ügyésznek a letartóztatottak őrizetére vonatko
zó utasításait.

9./ A Kirendeltség az ügyész által előzetes letartóztatásba helyezett terhelteket rendelvény alapján átveszi és a 
Börtönbe szállítja.

10./A Kirendeltségen szolgálatot teljesítő Bv. tiszt az 
ügyész által kiállított szabadlábra helyező rendelvénye
ket átadókönyvvel átveszi és azokat foganatosítás végett 
a Börtön parancsnoksághoz azonnal továbbítja. A déli 12 óráig szabadlábrahelyezett letartóztatottakat köteles a 
kirendeltség a Börtönbe oly időben visszaszállítani, hogy a szabadlábrahelyezést a Börtön még az nap foganatosít
hassa. A szabadlabrahelyezés akadálytalan foganatosítása 
végett a Kirendeltségen szolgálatot teljesítő bv. tiszt
a Börtön parancsnokságát az előkészületek foganatosítása 
végett előbb telefonon értesíti. A kirendeltség a szabad- 
lábrahelyező rendelvényt akkor is átveszi és azt a börtön 
felé továbbítja, ha a szabadlábrahelyezett nem a kiren-
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deltség őrizetében van. Ebben az esetben is köteles tele
fonon felhívni a Börtönparancsnokságot, hogy az a szabad
lábrahelyezésre előkészülhessen.

11./ A kirendeltség az előzetes letartóztatás meghosszabítá- sára vonatkozó rendelvényt átadókönyvvel ugyancsak átve
szi és még az nap a börtönnek továbbítja.

12./ A pestmegyei ügyészség és a budai járási ügyészség a szabadlábra helyező rendelvényeket, valamint az előzetes le
tartóztatás meghosszabbításáról szóló rendelvényeket, rövid úton, küldönccel a börtönparancsnoksághoz juttatja el.

13./ A fővárosi ügyészség által, valamint a Markó utcai épületben lévő kerületi ügyészségek által elrendelt szabad- lábrahelyezésekre vonatkozó rendelvényeket a III. em.1/b. 
alatti központi irodában kell összegyűjteni és azokat a központi iroda dolgozója a Kirendeltséghez még az nap to
vábbítja. A budapesti fővárosi ügyészség épületén kívül elhelyezett kerületi ügyészségek a szabadlabrahelyezésre vonatkozó rendelvényt kötelesek haladéktalanul rövidúton a börtönnek, vagy a kirendeltségnek eljuttatni.

14./ A letartóztatottak havi /:vasárnapi:/ soros beszélgetése hozzátartozókkal a börtönben történik, minden hó első és 
harmadik vasárnapján /:a hó első vasárnapján A-tól M-ig, 
a hó harmadik vasárnapján M-től Zs-ig:/. E vasárnapi soros beszélgetésre az engedélyt a Börtönparancsnokságon vasárnaponként ügyeleti szolgálatot teljesítő ügyész en
gedélyezi. A beszélgetés engedélyezésének és megkezdésének időpontja reggel 8 óra. A beszélgetést az arra jogo
sultak részére a kijelölt vasárnapon biztosítani kell.
A Börtön parancsnokság köteles a megfelelő helyiséget, valamint a beszélgetések nyilvántartására szóló kartotékla
pokat az ügyész részére rendelkezésre bocsátani. A parancs
nokság köteles az engedélyezett beszélgetéseket a kartonra 
feljegyezni. E célból az ügyész mellé Bv. alkalmazottat 
rendelnek ki. Az engedélyezett beszélgetésekről az ügyész 
köteles kerületenkint kimutatást készíteni, azt a fogoly
nyilvántartásba való bevezetés végett a kerületi ügyész
ségnek eljuttatni. A beszélgetések nyilvántartására szol
gáló kartotéklapon a parancsnokság azt is feltünteti, hogy 
a terheltet melyik ügyészség, bíróság tartóztatta le.
A fővárosi ügyészség által kirendelt soros ügyész adja a beszélgetési engedélyt, a pestmegyei ügyészség és az 
ahhoz tartozó járási ügyészségek által letartóztatott ter
heltek hozzátartozói részére is. A soros ügyész ezeket az ügyészségeket is köteles értesíteni az engedélyezett be- 
szélgetésekről.
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Előzetes letartóztatásba helyezettek részére rendkívüli beszélgetést az illetékes ügyész engedélyezi. Ugyancsak 
az illetékes ügyész ad beszélgetési engedélyt nyolcnapon- 
ként a letartóztatottak védői részére. Ez utóbbiaknak 
olykép, hogy két egymást követő napot jelöl meg azzal, hogy a beszélgetés a két nap közül bármelyiken foganatosítható és megjelöli nagyobb ügyekben a beszélgetés időtartamát is. A védő indokolt kérelmére az illetékes fővárosig pestmegyei kerületi, illetve járási ügyész a szokásosnál hosszabb tartamú beszélgetést is engedélyezhet.
A börtön a védő beszélgetési engedélyén feltüntetett beszélgetési időtartamot köteles a védő részére biztositan: 
A beszélgetés lefolytatása után a Börtön a beszélgetési 
engedélyt bevonja és a nyilvántartási iratokhoz csatolja,
A börtön a védők részére az ügyész által engedélyezett beszélgetést minden nap - szombat és munkaszüneti napok 
kivételével - délután 15 órától 17 óráig biztosítja.
A rendkívüli beszélgetés a rendes beszélgetés terhére 
nem írható, sem a védő, sem a hozzátartozó esetében.
A hozzátartozó részére engedélyezett rendkívüli beszélge
tést a parancsnokság reggel 8 óra 03 délután 15 óra között biztosítani köteles.
A hozzátartozó részére vasárnap is adható rendkívüli be
szélgetési engedély.
Nem jogerős elítéltek részére a védővel a fellebbezés be
adása céljából való beszélgetést a tárgyaló ügyész, vagy 
az illetékes ügyész engedélyezi.

15./ Előzetes letartóztatottaknak a tisztasági csomag beadására, valamint ruhacserére is a Börtön parancsnoka ad en
gedélyt.

16./ A Börtön Parancsnokság az előzetes letartóztatottak kérelmi lapjait elintézés, a leveleket pedig ellenőrzés végett postai úton küldi meg az illetékes ügyésznek. Az il
letékes ügyész az elintézés, illetve ellenőrzés után a kérelmi lapokat és leveleket postai úton küldi vissza.
A börtönparancsnokság a letartóztatottaknak az ügyészségekhez vagy bíróságokhoz, vagy más hatóságokhoz szóló 
beadványait a levelektől és kérelmi lapoktól elkülönítve 
kezeli és ha azok között fellebbezési beadvány van, azt a hatósághoz nyomban továbbítani köteles.
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A bíróságokra vonatkozó rendelkezések.

1./ Az előzetes letartóztatásban lévő terheltek előállítása 
/előkészítő ülésre, tárgyalásra/ iránt általában közvet
lenül a Börtönt kell megkeresni. Az írásbeli megkeresést pótolja az, ha a bíróság az idézést a Börtön címére adja postára. Ilyen esetekben az idézésekben két kézbesítési bizonyítványt kell mellékelni. Az egyiket a terheltnek, a másikat pedig a Börtönnek kell megcímezni. A Börtön az 
idézésben feltüntetett időpontot nyilvántartja és gondos
kodik a terheltnek az idézésben megjelölt helyre és idő
re való előállításáról.

2./ A vádirat kikézbesítése és az előzetes letartóztatás tárgyában hozott határozat kihirdetése céljából az előzetes 
letartóztatásban lévő terhelt előállítása végett a Börtönt 
megkeresni általában nem lehet.
A vádiratot, a tárgyalásra szóló idéző végzést és az elő
zetes letartóztatás tárgyában hozott végzést azzal a meg
kereséssel kell a Börtönnek posta utján kézbesíteni, hogy a börtön azokat az elitéit részére haladéktalanul kézbe
sítse, a terheltet oktassa ki, hogy a vádiratra a tárgya- lás határnapjáig észrevételeket tehet és az előzetes le
tartóztatás tárgyában hozott végzés ellen fellebbezéssel élhet. Amennyiben a terhelt a fellebbezési jogával élt, 
perorvoslati nyilatkozatát előzetes ügyészi engedély nélkül is írásba foglalhatja. A börtön kézbesítésekor nyomban írásban foglalt perorvoslati nyilatkozatot, valamint 
a kézbesítési bizonyítványt a megkereső bíróságnak haladéktalanul visszaküldi. A később esetleg benyújtott perorvoslati nyilatkozatot pedig a megkereső bírósághoz to
vábbítja.

3./ Azokban a kivételes esetekben, amikor a tanács elnökének megítélése szerint az előzetes letartóztatásban lévő ter
helteknek az előkészítő ülésre való megidézésére van szük
ség, a tanács elnöke a terhelt előállításáról a csatolt minta szerinti megkeresésnek a büntetésvégrehajtási irodán 
keresztül a Kirendeltséghez való eljuttatása útján gondoskodik. A megkeresést legkésőbb az előkészítő ülés határnap
ja előtti napon d.u. 15 óráig kell a Kirendeltséghez el- 
-juttatni.

4./ Ha a budapesti Fővárosi Tanács Átmeneti Nevelőintézetben 
/:Bp. Szőlő utca 60.:/ őrizetben levő fiatalkorúval szemben a helyszínen tárgyaló tanács börtönbüntetést szabott 
ki, a terheltnek börtönbe szállítása iránt a tanács a Ki- 
rendeltséget rövid úton /:távbeszélőn:/ megkeresi.
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5./ A börtön az előzetes letartóztatásban lévő terhelteket 
dr. Kelemen Endre, Dr. Fáber Viktor és dr. Balassa László bírósági orvosoknak a csatolt minta szerint szerkesztett 
és a büntetésvégrehajtási iroda utján legkésőbb az előadás napját megelőző 2 nappal a Kirendeltséghez eljuttatott 
megkeresésére az általuk megjelölt helyre és időre előál
lítja.

6./ A 29/1954. számú együttes utasítás 41. §-ának /2/ bekezdését azzal egészítjük ki, hogy az előzetes letartóztatásban 
lévő terheltnek nem jogerős elitélése és előzetes letartóztatásának meghosszabbítása esetén az ügyész rendelvényének 
a beszerzésére nincs szükség.
A Börtön az előzetes letartóztatást ebben az esetben a bí- róság értesítése és rendelvénye alapján foganatosítsa.

7./ Ha a terhelt a Bp. 189 /1/ bekezdése alapjain a fellebbezés bejelentésére három napi időt tartott fenn magának, perorvoslati nyilatkozatát előzetes ügyész engedély nélkül is írásba foglalhatja. A Börtön az esetleg benyújtott per
orvoslati nyilatkozatot haladéktalanul továbbítja ahhoz a bírósághoz, amely a fellebbezéssel megtámadott határozatot 
hozta.

8./ Azokban az esetekben, amikor a budapesti Fővárosi Bíróság 
épületén kívül elhelyezett bíróság /:pl: Budafok, Pesterzsébet, Pestmegyei bg. stb.:/ a terheltet előzetes letar
tóztatásba helyezte, a terheltet rendőrközeggel /:29/1954. számú együttes utasítás 21.§. /2./ bek./ közvetlenül a 
börtönnek kell átadni, ha büntetésvégrehajtási őr nem biz
tosítható.

9./ A "0",-val kezdődő ügyszámú, s így titkos ügykezelésű bűnügyekben a Börtön gondoskodik arról, hogy a terheltet a többi letartóztattól elkülönítve állítsak elő.
Budapest, 1954. december 8-án.

Götz János s.k. Györe János s.k. Kovács Kálmán sk.
legfőbb ügyészhelyettes. a belügyminiszter az igazságügymi-helyettese. niszter helyet

tese.

A kiadmány hiteléül:
Budapest, 1954. december 9.

Bognár Sándor sk.TÜK. vezető.
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