
ÁBTL - 4.2. - sz.n. - Legfőbb Ügyész utasítása /1959 /1

LEGFŐBB ÜGYÉSZ

A Legfőbb Ügyész 5/1959. számú 
u t a s í t á s a

a büntetésvégrehajtás törvényessége feletti ügyészi felügyeleti
munkáról.

I.

1. / A Magyar Népköztársaság Alkotmánya biztosítja az állampol
gárok személyi szabadságát és sérthetetlenségét .../:1949.
évi XX.-törvény 57. §. :/. Az Alkotmány ezen elvén alapul 
a Bp. 2. §. /2/ bekezdésének rendelkezése, amely szerint 
” személyi szabadságától megfosztani senkit nem lehet a 
törvény által meghatározott eseteken kivül és más módon, 
mint azt a törvény megengedi”. Az Alkotmány a bíróságok 
feladatává teszi, hogy ” büntessék a dolgozó nép ellensé
geit, védjék és biztosítsák a népi demokrácia államig gaz
dasági és társadalmi rendjét, intézményeit, a dolgozók jo
gait, neveljék a dolgozókat a szocialista társadalmi együtt
élés szabályainak megtartására /: 1949. évi XX. törvény 
41.§. /1/ bekezdése :/. E rendelkezésnek megfelelően a Btá. 
50. §-a úgy rendelkezik, hogy ” a büntetést a dolgozó nép 
védelme érdekében, az elkövető megjavítása és nevelése, to
vábbá általában a társadalom tagjainak a bűnözéstől való 
visszatartása végett kell alkalmazni”.

2. / A hivatkozott törvényes rendelkezések alapján a bíróságok
által alkalmazott büntetések végrehajtásának törvényessége 
felett az ügyész őrködik. Az ügyészi felügyelet gyakorlásá
ra vonatkozó kötelességeket és jogokat az 1959. évi 9. számú 
törvényerejű rendelet II. és V. fejezete tartalmazza.

5./ A büntetésvégrehajtás törvényességének felügyelete során 
az ügyész köteles biztosítani, hogy
a. / a bírósági határozatokat kellő időben és a törvényes

rendelkezéseknek megfelelően hajtsák végre ;
b. / a bíróságok által alkalmazott büntetések végrehajtása

megfeleljen az állam jogpolitikai igényeinek, szolgál
ja a társadalom védelmét, az elitéit nevelését, megja
vítását a bűnözéstől való visszatartását.
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II.

A büntetésvégrehajtás törvényessége feletti ügyészi 
felügyelet szervezete, feladatai, 

tárgya.
A./

A felügyelet szervezete.

4. / A büntetésvégrehajtás törvényessége felett felügyeletet gya
korolnak :
a. / A Legfőbb Ügyészség -

a Belügyminisztérium Büntetésvégrehajtási Parancsnoksága, 
a Belügyminisztérium Országos R endőrfőkapitánysága, a 
Büntetésvégrehajtási Parancsnokság Biztonsági Intézete 
és az Igazságügyminisztérium - ,

b. / a megyei /: fővárosi :/ főügyészség -
a megye /:főváros:/ területen működő járási, körzeti, 
megyei, országos börtönök és bv. munkahelyek, bíróságok, 
rendőrkapitányságok és egyéb szervek büntetésvégrehajtás- 
sal kapcsolatos tevékenysége felett.

5. / A büntetésvégrehajtás törvényessége feletti ügyészi felügye
leti teendőket külön megbízásommal kijelölt ügyészek /: bv. 
felügyeleti ügyész :/ látják el.
A Legfőbb Ügyészségen szolgálatot teljesitő ügyészeknek az 
ország egész területére illetékességük van.

B./
A_bv. felügyelet feladatai.

6. / Az ügyész köteles felügyelni arra, hogy
a. / a börtönökben csak olyanokat tartsanak őrizetben, akiket

a törvénynek megfelelő határozattal nyomozóhatóság, ü~ 
gyészség vagy biróság helyezett letartóztatásba ;

b. / a büntetésvégrehajtási szervek a büntetések végrehajtá
sát érintő Jogszabályokban és utasításokban foglalt ren
delkezéseket maradéktalanul betartsák, -

C./ a bíróságok által alkalmazott büntetéseket azok végre
hajtására kötelezett hatóságok feltétlenül és időben 
végrehajtsák ;

d. / a büntetésvégrehajtás gyakorlata az elkövető megjavítá
sát, a társadalom védelmét szolgálja, -

e. / az utógondozásra hivatott szervek működése a törvényes
rendelkezéseknek megfeleljen és a bűnözés megelőzését 
szolgálja, -
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5/1959. számú utasításhoz.

/: A büntetés végrehajtását szabályozó jogszabályok, utasítások, 
BV. Parancsnoksági Parancsnok, tájékoztatók jegyzéke.:/
A'bv. felügyelet alaprendelkezéseit az 1959. 9. tvr. II. és 
V. fejezete tartalmazza.
Az Utasítás III. fejezet A./ pontjával kapcsolatban az ese
tenként kiadandó vizsgálati programoknál fogom megjelölni a 
vonatkozó jogszabályokat és egyéb utasításokat.
Az Utasitás III. fejezet B./ pontjával kapcsolatban később; 
kiadásra kerülő jogszabály fog tartalmazni rendelkezéseket.
Az Utasitás IV. fejezet A./ pontjáh oz :

A letartóztatottak befogadására, szabadítására, stb.vo
natkozó rendelkezéseket a BV. Szabályzat IV., VI - IX. 
XIV. XV. fejezete és a 9/1958. B.M. számú közös utasítás 
tartalmazza.

Az_Utasitás IV. fejezet B./ pontjához :
Az elhelyezéssel kapcsolatban a Bv. Szabályzat I-III. 
fejezetében, a Bv. Szabályzat 48. -ában, a 9/1958.B.M. 
sz. közös utasításban, továbbá a belügyminiszter első 
helyettese 1958. évi 10. számú parancsában foglaltak 
végrehajtását kell megvizsgálni.

Az Utasitás IV. fejezet C./ pontjához :
A  letartóztatottak anyagi ellátását a Bv. Szabályzat
V. és X. fejezete, a fiatalkorúak vonatkozásában a Bv. 
Szabályzat XXV. fejezete, az előzetes letartóztatottak 
vonatkozásában a Bv. Szabályzat XVI. fejezete szabályoz
za.

Az Utasitás IV. fejezet D./ pontjához:
Az egészségügyi ellátás kérdéseit a Bv. Szabályzat XI. 
fejezete, a belügyminiszter 1955. december 29. napján 
kiadott 36. számú utasítása /: a  letartóztatottak holt
testének kiadása:/, továbbá a Bv. Parancsnokság Egész
ségügyi Szolgálatának Működési Szabályzata rendezi. Ez 
utóbbit minden megyei /: fővárosi :/ főügyészség rendel
kezésére fogom bocsátani.

Az Utasitás IV. fejezet E ./ pontjához:
A letartóztatottakkal való bánásmódnál a Bv. Szabályzat 
XII., XVI., XVII. és XXI. fejezete, a fiatalkorúak vo-
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natkozásában a Bv. Szabályzat XXV. fejezete, továbbá, a 
Bv. Parancsnokság és a Legfőbb Ügyészség 1. számú Közös 
Tájékoztatója /: 1958. évi januári Ügyészségi Közlöny 
melléklete: / irányadó.

Az Utasítás IV. fejezet F./ pontjához:
A letartóztatottakkal szembeni fegyelmi eljárást és a 
kiszabható fegyelmi büntetések mértékét a Bv. Szabály- 
zat XXII. fejezete, a fiatalkorúak vonatkozásában a Bv. 
Szabályzat 465. és 466. §-a határozza meg.

Az Utasítás IV, fejezet G./ pontjához:
Az elítéltek nevelésével kapcsolatos rendelkezéseket a 
Bv. Szabályzat XIX. és XX. fejezete tartalmazza.

Az Utasítás IV. fejezet H./ pontjához:
A munkáltatás és bérezés vizsgálatánál a Bv; Szabályzat 
XVIII. fejezetében, a Bv.Parancsnokság 1957. november
6. napján kiadott 33. és 34. számú parancsában foglal
tak betartását kell ellenőrizni.

Az Utasítás IV. fejezet I./ pontjához:
A feltételes szabadságra bocsátást a következő jogsza
bályok szabályozzák:
1934. évi 17. számú tvr. 33-36. §-a,~
Bv. Szabályzat XXIII. fejezete, - 
3/1938. Bv. Jogi és Igazgatási Utasítás 
A büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokának 1959.feb
ruár 5. napján kiadott 4.számú parancsa,- 
A belügyminiszter 21/1958. számú parancsa,

Az Utasítás IV. fejezet J./ pontjához:
A szabadságvesztésbüntetés félbeszakításáról a Bp.
241.§-a, továbbá a Büntetésvégrehajtás Országos Parancs-
nokának 4/1959. számú parancsa rendelkezik. Irányadó
a Bv. Szabályzat XXIV. fejezete.

Az Utasítás IV. fejezet 2./ pontjához:
A szabadságvesztésbüntetés megkezdésének elhalasztásá
ra vonatkozó rendelkezések az alábbiak:
Bp. 241; §-a,
29/1954. számú és ennek részbeni módosítása tárgyában 
kiadott 
115/1958. I.M. számú együttes utasítás,- 
1957. évi 34. tvr. 22. §-a, -
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Az Utasitás IV. fejezet 3./ pontjához:
A javitó-nevelő munka végrehajtását a következő jog
szabályok, és utasítások szabályozzák :
Btá. 48.§;-a,-
1/1954.; I.M . számú utasitás,- 
1/1954-. M.T.H. számú utasitás,-
29/1954-. számú együttes Utasitás 36., 39., 45., és 47. 
§-ai - az 1955- évi 21. tvr. 143. §-a,~ 
a Bv. Szabályzat XXX. fejezete, - 
a Munkatörvénykönyve, -
az 1954. évi 9. számú Ügyészségi Közlönyben megjelent
tájékoztató,- 
a 71/1955. M.T. sz. r. 24. §. /7/ bekezdése, - 
a 67/1958.Korm.sz.r. 24.§./2/ bek; f./ pontja. - 
a 313/1957. /: I.K. 15.:/ P.M. IV/1. sz. közlemény,-

Az Utasítás IV. fejezet 4./ pontjához;
A pénzbüntetés végrehajtására vonatkozóan a következő 
jogszabályok, utasítások, rendelkezések irányadók:
Bp; 241. §. /3/ bekezdése, -
Bv. Szabályzat VII., fejezete, - 
a 29/1954. számú együttes utasitás, - 
az 1955.  évi 21. számú törvényerejű rendelet, - 
a 2/1956. /:V.27.:/ I;M. számú rendelet, - 
a 2532/1956. I.M. I/3. számú utasítás, - 
az igazságügyminisztérium által kiadott Végrehajtási 
Ügyviteli Szabályzat, - 
106/1957. /: I.K. 9-10.:/ I.M.utasitás, - 
8/1957. /: VIII. 15.:/ I.M. sz. r.~
205/1958. /I.K. 22.:/ I.M. számú tájékoztató.

Az Utasitás IV. fejezet 5./ pontjához:
Az elkobzás, vagyonelkobzás, bűnügyi költség behajtá
sát a következő rendelkezések szabályozzák :
Elkobzás: 14/1957. /: XII.5.:/ I.M.sz.r. - 135/1957.

/: I.K. 24.:/ I.M. utasitás, 7440 /1947.
M.E.sz.r.

Vagyonelkobzás: 1955. évi 21. tvr. - 54/1955. M.T.sz. 
r. 14-16. §-a - 1954:12. tvr. 4.§~a - 1957:V. 
törvény 16.§-a - 1957. évi 55. tvr. 13-14. §-a- 
29/1954. együttes utasitás - 110 /l956;
/I.K. 10.s/ I.M. sz. utasitás - 303/1957- 
/I.K.5 ./ I.M . IV/1. számú közlemény - 110/ 
1958. /: I.K. 7.: / I.M. számú utasitás.

Bűnügyi költség: 1955: 21. tvr. - 110/1958. I.M.sz.
utasítás, valamint az egyéb fent megjelölt, 
végrehajtókra vonatkozó rendelkezések.
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Egyes jogoktól eltiltás, foglalkozástól eltiltás, 
kiutasítás:
E tárgyban a rövidesen kiadásra kerülő belügyminiszter, 
igazságügyminiszter és legfőbb ügyész közös utasítása 
irányadó.

Az Utasitás V. fejezet 68. pontjához:
Az 1959: 9. tvr. 9.§. /l/ bek.:  Ha az ügyész a szer
vek rendelkezéseiben /7.§. /2/ bek.a./ pontja / törvény- 
sértést állapit meg, annak kiküszöbölése végett a tör
vénysértést elkövető szervhez vagy annak felettes szer
véhez óvást nyújt be. Az ügyész óvásában a megtámadott 
rendelkezés végrehajtásának felfüggesztését indítványoz
hatja. ”
Az 1959: 9. tvr. 9. §. /3/ bek.: ” Az óvást a szerv 
nyolc napon belül köteles megvizsgálni ...
/4/ bek. Ha az ügyész az óvást egyedi ügyben hozott 
jogerős rendelkezés ellen annak közlését követő egy 
éven túl nyújtja be, az óvás folytán tett intézkedés 
az állampolgárok által jóhiszeműen szerzett és gyako
rolt jogokat nem sértheti.”
Az 1959: 9. tvr. 10.§. /I/ bek.: ” Az ügyész a törvény- 
sértő gyakorlat vagy a mulasztásban megnyilvánuló tör
vénysértés megszüntetése végett a szerv vezetőjénél 
felszólalással él: jövőbeni törvénysértés megelőzése 
érdekében figyelmeztetést nyújt be.”
Irányadó még az 1959: 9. tvr.-el kapcsolatban adott 
legfőbb ügyészi eligazitás, amelyet a megyei főügyész
ségek Írásban is kézhez kaptak. Az eligazitás többek 
között a következőket tartalmazza: ” Ha ugyanazon vizs
gálat eredményeként felszólalást és figyelmeztetést is 
be kell nyújtani, ezt az ügyész egy átirattal is eszkö- 
zölheti oly módon, hogy az átirathoz mellékelt feljegy
zésre utalással - az ügyészi tvr. vonatkozó szakaszára 
hivatkozva - ” felszólalást és figyelmeztetést intéz 
a szervhez. A felszólalást, illetve figyelmeztetést tar
talmazó átiratban indítványózni kell a megvizsgált szerv 
vezetőjénél a tételesen meghatározott intézkedések meg
tételét.”
Az 1959:9. tvr. 25. §. /I/ bek.: ” Az ügyész azok ellen, 
akik a törvényt megsértették, büntető, fegyelmi, sza
bálysértési vagy kártérítési eljárást kezdeményezhet.”

Az Utasitás V. fejezet 7 1 . pontjához: 
Irányadó a 18/1957. Legf. Ü. számú /: I.K. 9-10:/ közös 
utasitás is, amely az operatív értekezletek alaputasi- 
tása. bv. felügyeleti ügyészek részére kötelező rendsze
resen tanulmányozni a Büntetésvégrehajtás Nyilvántartá
sának Kézikönyvét, továbbá a büntetésvégrehajtást érin
tő legfelsőbb bírósági állásfoglalásokat.
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f./ a büntetésvégrehajtási vállalatok a reájuk vonatkozó 
törvényes rendelkezéseket /: Munkatörvénykönyve, társa
dalmi tulajdon védelme, stb.:/ pontosan betartsák.

7. / Az ügyész köteles nyomban szabadlábra helyezni azt, akit
törvényes határozat nélkül, vagy a határozatban megjelölt 
időponton túl tartanak fogva. /: 1959.9. tvr. 17.:/

8. / A felettes ügyészi szerv az alárendelt ügyészség felügyele
ti munkáját irányítja és ellenőrizi.
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C./
Az ügyészi felügyelet tárgya.

9./ Az ügyész általános törvényességi felügyeletet /:1959:9.
tvr. II. fejezet :/ gyakorol
a Belügyminisztérium Büntetésvégrehajtási Parancsnoksága,
a büntetésvégrehajtási vállalatok és
az utógondozási szervek tevékenysége felett.

10. / Az ügyész a büntetésvégrehajtás törvényességének felügyele
te során
a. / az előzetes letartóztatás,-
b. / a szabadságvesztésbüntetés, -
c. / a javitó-nevelő munka, -
d. / a pénzbüntetés, -
e. / a törvényben meghatározott egyéb fő - és mellékbünteté

sek, birósági intézkedések /: elkobzás, vagyonelkobzás, 
egyes jogoktól eltiltás, stb.:/ végrehajtásának törvé
nyességét ellenőrzi.

11. / A fentiek érdekében az ügyész
a./ bármely időpontban megvizsgálhatja a börtönökben és bv. 

munkahelyeken,
a letartóztatottak fogvatartásának törvényességét, - 
a letartóztatottak elhelyezési körülményeit, - 
a letartóztatottak anyagi és egészségügyi ellátását, - 
a letartóztatottakat érintő fegyelmi büntetések törvé - 
nyességét, -
a letartóztatottakkal való bánásmódot, - 
a büntetésvégrehajtási szervek nevelési munkáját, - 
a letartóztatottak munkáltatását és bérezését, - 
a büntetésvégrehajtási szervek feltételes szabadságra 
bocsátási és büntetésfélbeszakitási gyakorlatát, -

b./meghallgathajtja a letartóztatottakat, illetve megvizs
gálhatja a letartóztatott, vagy hozzátartozója által be
adott panaszokat, -
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c. / megvizsgálhatja a büntetésvégrehajtási szervek által
kiadott utasitások törvényességét, -

d. / megvizsgálhatja a biróságok halasztási gyakorlatát, -
e. / a javitó-nevelő munka végrehajtásával kapcsolatban el

lenőrizheti a biróságok, a büntetésvégrehajtási szer
vek tevékenységét, ideértve a munkáltató vállalatokat 
is, -

f./ ellenőrizheti a biróságok, birósági gazdasági hivata
lok, birósági végrehajtók pénzbüntetés, elkobzás, va - 
gyonelkobzás végrehajtásával kapcsolatos tevékenységé
nek törvényességét, -

g./ ellenőrizhet minden egyéb szervet, amelynek feladata 
a büntető birói határozatok végrehajtása,

III.
Általános törvényességi felügyelet 

gyakorlása,
A ./

A BV. Parancsnokság és a büntetésvégrehajtási vállalatok 
tevékenysége feletti általános törvényességi felügyelet.

12./ Az általános törvényességi felügyelet során az ügyész a 
BV, Parancsnokságnál, mint a büntetésvégrehajtási válla
latok felettes és irányitó szervénél, illetve a büntetés
végrehajtási vállalatoknál köteles őrködni
a társadalmi tulajdon védelmén, -
a Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek betartásán, - 
a büntetésvégrehajtási munkáltatásra vonatkozó egyéb tör
vények, rendeletek, utasitások gyakorlati alkalmazásának 
törvényessége felett.

13./ Az ügyész köteles évenként legalább egyszer a Büntetésvég
rehajtási Parancsnokságnál, mint a büntetésvégrehajtási 

vállalatok felettes, illetve irányitó szervénél, illetve 
a megye /: fővárosi :/ területén lévő valamennyi büntetés- 
végrehajtási vállalatnál törvényességi vizsgálatot tarta
ni,

14./ Az általános törvényességi felügyelet során az ügyész
a. / megtekintheti a BV, Parancsnokság, illetve a büntetés

végrehajtási vállalat /: továbbiakban munkáltatási 
szervek:/ által kiadott utasításokat, rendelkezése
ket /: 1959. 9 . tvr. 7. §. /2/ bek. a./ pont :/, -

b. / követelheti a munkáltatási szervek vezetőitől, továb
bá egyéb hivatalos személyektől iratok és adatok ron-
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delkezésre bocsátását, illetőleg megküldését és fel
világosítások adását, - /: 1959:9. tvr. 7.§. /2/ bek. 
b./ pont:/, -

c. követelheti a munkáltatási szervek vezetőitől az alá
juk rendelt szerveknél vizsgálat tartását /: 1959.9.
tvr. 7.§. /2/ bek. 0./ pont :/, -

d. vizsgálatot tarthat a munkáltatási szerveknél annak 
megállapítása végett, hogy nem történt-e törvénysér
tés /: 1959: 9 . tvr. 7. §. /2/ bek. d./ pont :/,

15./ A 14./ pont b./, c./ és d./ alpontjaiban meghatározott 
intézkedéseket az 1959:9. tvr. 5.§. /3/ bek-ben foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően lehet teljesíteni.

16./ Az ügyész a munkáltatása szervnél folytatott általános 
törvényességi vizsgálatról jelen utasitás V . fejezet 
63-67. pontjaiban irt módon köteles a Legfőbb Ügyészséget 
tájékoztatni,

17./ Az ügyész a törvényességi vizsgálat alapján jelen uta
sitás V. fejezet, 68-69. pontjában írt intézkedéseket 
teheti.

B./
Az utógondozás törvényességének felügyelete.

18./ Az utógondozás célja a büntetését kiállott elitéit tár
sadalomba való beilleszkedésének, munkás életmódra való 
nevelésének elősegítése, a társadalmi együttélési sza
bályok megsértésétől, valamint újabb bűncselekmény el
követésétől való hatékony visszatartása. Az ügyészi fe
lügyeleti vizsgálatok során fel kell tárni, hogy az u~ 
tógondozási szervek működése e céloknak megfelel-e.

19./ Amennyiben az utógondozásra hivatott szervek az utógon
dozott elítélt munkája, magatartása, életmódja ellen 
kifogást emelnek és erről az illetékes ügyészt tájékoz
tatják, a bv. felügyeleti ügyész köteles az elitéltet 
magahoz rendelni, a helyes magatartásra megfelelően ki- 
oktatni és a törvényes következményekre figyelmeztetni.

20. / Az ügyész az általa szabályszerűen idézett személy elő
vezetését rendelheti el, ha az nem jelent meg és távol- 
maradását alapos okkal nem mentette ki /: 1959:9.tvr.
8.§. :/

21. / Az utógondozási szervek tevékenységének megvizsgálása
alapján az ügyész jelen utasitás V. fejezet 68./ pont
jában irt intézkedéseket teheti.
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IV.
A büntetésvégrehajtás törvényessége feletti ügyészi 

felügyelet gyakorlása.
1.

Az előzetes letartóztatás és a szabadságvesztés- 
büntetés végrehajtása t örvényességének felügyelete.

A./
A fogvatartás törvényességének vizsgálata.

22./ A fogvatartás törvényességének vizsgálata során a törvény
sértő fogvatartásokat kell feltárni.
Az ügyészi vizsgálat kiterjed:
a börtönbe való befogadásra és felvételi eljárásra, - 
az előzetes letartóztatás foganatosítására, - 
a szabadságvesztésbüntetés foganatbevételére, - 
az összbüntetés végrehajtására, - 
a szabaditás foganatositására,

23./ A szabadulási idő pontos kiszámitásához fűződő törvényes
ségi érdekre tekintettel köteles az ügyész a szabadulási 
idő kiszámítását a legutóbbi ellenőrzés óta befogadottak
nál tételesen ellenőrizni. Amennyiben az ügyész megálla
pítja, hogy a terheltet törvényes alap nélkül tartják 
fogva /: a büntetési időt letöltötte, az előzetes letar
tóztatás határideje lejárt, stb.;/ Írásban köteles ren
delkezést adni a parancsnok részére a törvényes alap nél
kül fogvatartott terhelt azonnali szabadlábrahelyezésére.
A rendelkezésnek tartalmaznia kell a letartóztatott sze
mélyadatait, az észlelt törvénysértés megjelölését, továb
bá az utasítást a parancsnok részére. Az ügyész egyidejű
leg megállapítja azt is, kit terhel a felelősség a tör - 
vénysértő fogvatartásért. A felelős személy fegyelmi, vagy 
büntető úton való felelősségrevonására intézkedést kell 
tenni jelen utasítás V. fejezet 68-69 pontjában irt módon.

24-./ Az ügyész köteles kéthetenként ellenőrizni az előzetes 
letartóztatás törvényes határidejének betartását.

B./
A letartóztatottak elhelyezésének vizsgálata.

25./ A  szocialista büntetésvégrehajtás célja az elitéit neve
lése, megjavítása. A nevelési feladatok megvalósitása 
érdekében már a letartóztatottak elhelyezésénél is tekin
tettel kell lenni a nevelési igényekre. Az elitéit elhe
lyezésének vizsgálatánál ezért különös figyelmet kell 
fordítani a, kategorizálás végrehajtására.
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Az elhelyezés vizsgálatánál kell feltárni a börtön, bv. 
munkahely technikai hiányosságait is. /: a börtön helyi
ségeinek állapota, fűtés, világositás, stb.:/

C . /
A letartóztatottak anyagi ellátásának vizsgálata.

26./ Az ügyészi vizsgálat
a letartóztatottak élelmezésére, - 
a letartóztatottak ruházatára, - 
a pénz és letéttárgyak kezelésére terjed ki.

27./ Az ügyészi vizsgálat során különös figyelmet kell fordí
tani a fiatalkorú letartóztatottak, a terhes és szopta
tós anyák, a kórházi ápolásban részesülő letartóztatottak 
anyagi ellátására.

D. /

A letartóztatottak egészségügyi ellátása.
28./ A letartóztatottak egészségügyi helyzete - az egészség 

fenntartásához fűződő érdekeken felül - lényeges jelen
tőségű a nevelés eredményessége szempontjából i s . l e 
tartóztatottak munkaképességére és egészségének védelmé
re az ügyészi felügyeletnek megfelelő figyelmet kell for
dítani. Az egészségügyi ellátás ügyészi ellenőrzése sorén 
fel kell tárni mindazokat a mulasztásokat, hibákat, a- 
melyek az egészségvédelem terén mutatkoznak.

29./ A BV. Szabályzat, illetve az Egészségügyi Szabályzat 
értelmében, a börtön, bv. munkahely üzemi balesetről 
köteles értesíteni az ügyészséget. Az ilyen bejelentés 
alapján az ügyész köteles azonnal vizsgálatot folytatni, 
s ennek eredményétől függően intézkedni a balesetért fe
lelős személy fegyelmi vagy büntető úton való felelős- 

 ségrevonása és a vizsgálat tapasztalataihoz képest to
vábbi balesetek megelőzése végett.

30./ Az Egészségügyi Szabályzat értelmében a börtön, bv.munka
hely köteles értesíteni az ügyészséget a letartóztatott 
haláláról. A kapott bejelentés alapján az ügyész köteles 
megyei birósági orvosszakértő közreműködésével boncolást 
elrendelni, ha
a halál oka ismeretlen, -
továbbá, ha a halált baleset, mérgezés, öngyilkosság, 
gyilkosság, szándékos emberölés vagy bármely más bűn
cselekmény okozta, vagy ennek gyanúja fennforog. A to
vábbi intézkedést a boncolás eredményétől függően kell 
megtenni.

31./ A holttest kiadása tárgyában a belügyminiszter külön ren
delkezése szerint kell eljárni.
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A letartóztatottakkal való bánásmód vizsgálata,

32./ Az elitéltekkel való bánásmód a büntetésvégrehajtás egyik 
legfontosabb tevékenysége. A büntetésvégrehajtás rendsze
rét érintő bánásmód teszi megállapíthatóvá azt, hogy a kü
lönböző kategóriájú elítéltekkel, illetve letartóztatottak- 
kal szemben a szocialista büntetésvégrehajtási rendszernek 
megfelelően differenciált nevelési mód érvényesül-e. Az ü- 
gyész köteles feltárni mindazon alkalmazott nevelési módsze
reket, esetleges mulasztásokat, amelyek csökkentik, illet
ve károsan befolyásolják a bánásmód, nevelés eredményessé
gét, törvényességét vagy kulturáltságát.

33./ A bánásmód vizsgálata kiterjed 
a napirend megtartására, -
a bv. őrség magatartására a letartóztatottakkal szemben, - 
a letartóztatottak kérelmeinek, panaszainak elbírálására,- 
illetve ügyletkötési és jognyilatkozattételi lehetőségeire,- 
a levelezési, látogatási, élelmiszercsomag - és egyéb ked
vezmények, valamint
a letartóztatottak szállításának, tárgyalásra való előállí
tásának gyakorlatára.

34./ A bv. felügyeleti ügyész köteles a megyei börtönben havon
ként legalább egyszer, egyéb börtönökben és bv. munkahelye
ken pedig negyedévenként legalább egyszer kihallgatást tar
tani.

35./ A kihallgatáson az elitéit által előterjesztett panaszról, 
kérésről, bejelentésről rövid feljegyzést kell készíteni, 
ha ügyészi érdemi intézkedésre van szükség.

36./ Amennyiben a letartóztatott panasza vagy bejelentése bün
tetésvégrehajtási dolgozó ellen irányul, a letartóztatott 
előadását jegyzőkönyvbe kell foglalni és a jegyzőkönyvet 
a letartóztatottal alá kell Íratni.

37./ Bv. tisztek elleni panaszt, bejelentést a Legfőbb Ügyész
séghez kell felterjeszteni, bv. őr vagy bv. tiszthelyettes 
elleni panaszt, bejelentést a büntetésvégrehajtási parancs
noknak is meg lehet küldeni kivizsgálás és intézkedés vé - 
gett azzal, hogy a parancsnok a tett intézkedésről az ü- 
gyészséget tájékoztassa.

38./ Az Írásbeli panaszok, kérelmek elbírálása során a Bv. felü
gyeleti ügyész az általános panaszintézési szabályok szerint 
jár el. A panasz, kérelem elintézéséről a panaszost, kérel
mezőt mindig értesíteni kell /: 1959.9. tvr. 24. §. :/.

39./ A bv. felügyeleti ügyész csak abban az esetben tesz érdemi 
intézkedést, amennyiben a panasz, kérelem a fogvatartás kö-
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rülményeire vonatkozik, A perújítási, törvényességi óvás 
iránti, kegyelmi és egyéb, a büntető eljárás érdemére vo
natkozó kérelmeket, panaszokat az ügyben eljárt ügyészség
hez, birósághoz kell továbbítani, az illetékes börtönpa - 
rancsnok utján,

40. / Az előzetes letartóztatásban lévő terheltek leveleinek el
lenőrzése az egyes büntető ügyben eljáró ügyész feladata. 
Ugyancsak az eljáró ügyész adhat engedélyt az előzetes le- - 
tartóztatottat érintő rendkívüli kedvezményekre is /: 8/1958 
Legf.Ü. sz. utasitás 53./ pont első bekezdés :/

F./
A letartóztatottakat érintő fegyelmi büntetések tör - 

venyessé gének vizsgálata.

41. / A szakfeladatokat ellátó ügyésznek a fegyelmi eljárások
és büntetések törvényességét abból a szempontból kell vizs
gálni, hogy a fegyelmi büntetés megfelel-e a jogpolitikai 
elveknek, a büntetésvégrehajtás nevelési érdekeinek, erősi- 
ti-e a börtön rendjét, a letartóztatottak fegyelmét.

G./
A büntetésvégrehajtási szervek nevelési munkájának

v i z s g á l a t a .

42. / A nevelési munka vizsgálatát
a rabnevelők tevékenységére, - 
a letartóztatottak oktatására,- 
a kulturális és sportkedvezményekre, - 
a sajtótermékek használatára kell kiterjeszteni.

43./ Az ügyészi vizsgálat célja feltárni a nevelési munka eset
leges fogyatékosságait, az esetleg meg nem felelő nevelési 
módszereket és ezzel elősegíteni a jobb és eredményesebb 
nevelési tevékenységet. Különös figyelemmel kell vizsgálni 
azokat a büntetésvégrehajtási funkciókat, amelyek közvetle
nül és kizárólag nevelési célokat szolgálnak.

H./
A letartóztatottak munkáltatásának és bérezésének

vizsgálata.
44./ A letartóztatottal szemben alkalmazott egyik fontos neve

lési eszköz a bérezett, rendszeres munka. Az ügyészi ellen
őrzés során a munkáltatásban mutatkozó hiányosságokat és a 
bérezéssel kapcsolatos esetleges törvénysértéseket kell 
felfedni és kiküszöbölésére intézkedéseket tenni.
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I. /
A feltételes szabadságra bocsátási gyakorlatfelügyelete.

45. / A szocialista büntetésvégrehajtás viszonyai között alkal
mazott nevelés eredményeként a biróság által kiszabott 
büntetés letöltése előtt is lehetővé válhat az elitéit 
szabaditása. A feltételes szabadság intézménye éppen azt 
a célt szolgálja, hogy a teljes büntetés letöltése előtt 
szabadlábra kerülhessenek azok az elitéltek, akik a megja- 
vulás jeleit mutatják.
Az ügyész a feltételes szabadságra bocsátási gyakorlat be
ható értékelésével köteles feltárni az egyes ügyekben ho
zott téves, a törvényi rendelkezéssel, a jogpolitikai el
vekkel esetleg ellenkező döntéseket.

46. / Az ügyészi vizsgálat kiterjed
a feltételes szabadság iránti kérelem elbírálásának elő
készítésére, -

feltételes szabadságiba bocsátás érdemi gyakorlatára,- 
a magatartási szabályoknak a feltételes szabadságra bocsá- 
-tott részéről való megtartására, -
a feltételes szabadság megszüntetésének gyakorlatára,

J. /
A szabadságvesztésbüntetés félbeszakításának felügyelete.

47. / Az ügyész köteles felhivni a figyelmet az esetleges alap
talan félbeszakításokra, illetve köteles feltárni azokat 
az ügyeket, amelyekben a félbeszakítás határidejének le
jártával kellő időben nem történt intézkedés a büntetés 
hátralévő részének végrehajtása tárgyában. Miután a bün
tetés félbeszakításának jogköre a belügyminisztert illeti, 
a félbeszakitási gyakorlat tapasztalatai alapján a szüksé
ges intézkedést a Legfőbb Ügyészség teszi meg.

48. / Az ügyész köteles havonta tájékozódni, hogy a félbeszaki
tási határidő lejárta után megtörtént-e a büntetés hátra
lévő részének foganatba vétele.
Negyedévenként meg kell állapítani a félbeszakitáson lévők 
szamát is, s az öt éven felüli börtönre Ítéltek büntetésé
nek félbeszakításáról értesíteni kell az ügyben eljárt ü- 
gyészséget. Az értesítésben meg kell jelölni a félbeszakí
tás okát és határidejét.
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2./
A bíróságok halasztási gyakorlatának felügyelete.

49./ A Bp. 241. §. /1/ bekezdése, illetve a III. Bpn. 22.§.-a 
értelmében a szabadságvesztésbüntetés megkezdésére a bí
róság fontos okból halasztást engedélyezhet. Az ügyész 
köteles felügyelni arra, hogy a bíróság halasztási gya
korlata az emlitett törvényes rendelkezéseknek megfelel
jen. Amennyiben a gyakorlat jogszabályt sért, intézkednie 
kell annak megszüntetése érdekeben.

50. / Az ügyész köteles negyedévenként tájékozódni a halasztáson
lévők számáról. A tájékozódásról összesítő nyilvántartást 
kell vezetni, amely folyamatosan tartalmazza a megyében 
/: fővárosban:/ a végrehajtásra előjegyzett szabadságvesz
tésbüntetések számát és azon elítéltek számát, akiknek 
büntetését a tájékozódás napjáig nem vették foganatban

3./
A javitó-nevelő munka végrehajtásának felügyelete.

51. / A javitó-nevelő munka végrehajtása a bíróságok, a javitó-
nevelő előadó és a munkáltató vállalatok feladata. Az 
ügyész köteles a vizsgálat során feltárni mindhárom szerv 
munkájában esetleg elkövetett törvénysértéseket és a ja
vitó-nevelő munka eredményes végrehajtását veszélyeztető 
egyéb fogyatékosságokat. Különösen behatóan kell vizsgál
ni a munkáltató vállalatok nevelési tevékenységét. A ja
vitó-nevelő munka végrehajtásának felügyelete során leg
alább 5-6 nagyobb munkáltató vállalat tevékenységét köte
les az ügyész megvizsgálni.

32./ Köteles az ügyész negyedévenként tájékozódni a javitó-ne
velő munkára kötelezettek és munkáltató vállalatok számá
nak alakulásáról. A tájékozódás eredményét feljegyzésben 
kell rögzíteni.

 4 . /

A pénzbüntetés végrehajtásának felügyelete.
53./ A pénzfő - és mellékbüntetések végrehajtása a biróságok, a 

birósági gazdasági hivatalok és a bírósági végrehajtók fel
adata.
Az ügyészi ellenőrzés 
a biróságok,
birósági gazdasági hivatalok és
a birósági végrehajtók tevékenységére terjed ki.
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54./ Az ügyész köteles negyedévenként tájékozódni a pénzbünte
tés hátralékának összegéről, A tájékozódást Írásbeli fel
jegyzésben kell rögzíteni.

5./
A_mellékbüntetések végrehajtásának felügyelete.

55./ A mellékbüntetések végrehajtásának ügyészi felügyelete 
kiterjed
a. / az elkobzás, -
b. / vagyonelkobzás végrehajtásával és a bűnügyi költségek

behajtásával kapcsolatos eljárásra, - 
c;/ az egyes jogoktól eltiltás, -
d. / a foglalkozástól eltiltás, -
e. / a kiutasítás végrehajtására.
Az ügyészi vizsgálat célja a mellékbüntetések végrehajtá
sa során esetleg elkövetett törvénysértések és egyéb mu
lasztások feltárása.

56./ Az elkobzás vizsgálata során főleg azt kell megállapítani, 
hogy az elkobzást foganatosító szervek betartják-e a bűn
jelek kezelésére, beszállítására és  értékesítésére vonat
kozó jogszabályokat és utasításokat.

57./ A vagyonelkobzás vizsgálata során a vagyonelkobzás, vagyo
ni előny, elkobzást pótló egyenértékkel kapcsolatos végre
hajtási eljárás törvényességét kell ellenőrizni.

58. / Az egyes jogoktól eltiltás, foglalkozástól eltiltás, ki -
utasítás végrehajtásának ügyészi felügyelete során azt 
kell megállapítani, hogy az elitéit 
gyakorolja-e politikai jogait, -
betölt-e közhivatali állást, továbbá hatósági kinevezés
től vagy megerősítéstől függő egyéb állást, tisztséget,
Vagy más közfeladatot, -
folytat-e ügyvédi vagy szabadalmi ügyvivői gyakorlatot,- 
folytatja-e foglalkozását az ettől eltiltott személy,illet
ve, hogy az illetékes szervek a megfelelő nyilvántartás 
alapján előírásszerűen ellátják-e az egyes jogoktól el - 
tiltás, foglalkozástól eltiltás és kiutasítás foganatosí
tásával kapcsolatos feladataikat.

V.
Ügyészi intézkedések.

59. / Az általános törvényességi felügyelet, továbbá a büntetés
végrehajtás törvényességének felügyelete /: továbbiakban 
törvényességi felügyelet :/ során az ügyész a különböző 
vizsgálatokat a Legfőbb Ügyészség által megjelölt sorrend
ben /skötelező munkatervi vizsgálatok:/ köteles foganato- 
 sitani.
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60./ A kötelező munkatervi vizsgálatokon kivül, a szakféladato
kat ellátó ügyész más vizsgálatokat is végezhet, amennyi
ben azokat a  helyi büntetésvégrehajtási viszonyok szüksé
gessé teszik.

61./ Jelen utasítás 35./ pontjában irt kihallgatás megtartásá
nak napján köteles az ügyész részletesebb vizsgálat nélkül 
tájékozódni általában
a letartóztatottak élelmezéséről, - 
a letartóztatottak ruházatának állapotáról, - 
a letartóztatottak tisztálkodási lehetőségei felől, - 
köteles megtekinteni a fegyelmi zárkákat és meggyőződni 
az ott lévők fegyelmi büntetésének törvényességeről.
Amennyiben rendellenességet észlel, köteles ennek megszün
tetése tárgyában a helyszínen intézkedni.

62./ A tájékozódásról rövid feljegyzéssel a megyei /: fővárosi:/ 
főügyészt tájékoztatni kell.

4

63./ Az ügyész a törvényességi felügyeleti vizsgálat után, leg
később az ellenőrzéstől számított 5 napon belül köteles 
az ellenőrzésről feljegyzést készíteni és intézkedéseket 
tenni a törvénysértések vagy más hiányosságok megszünte
tésére .

64./ Az ellenőrzésről készített feljegyzésnek tartalmaznia kell
az ellenőrzés helyét és idejét, - 
az ellenőrzés tárgyát,- 
a vizsgálat általános tapasztalatait,-
a megállapítások alapját képező adatokat, tényeket, jog
eseteket, -
a törvénysértésért, mulasztásért felelős személy megneve
zését.

63./ A feljegyzés egy példányát külön átirattal meg kell kül
deni a megvizsgált szerv vezetőjének. Az átiratban kell 
felszólalással vagy figyelmeztetéssel élni, s ebben kell 
indítványozni a megfelelő intézkedéseket. 

66. / A vizsgálatról készitett feljegyzés egy példányát az Írás
beli intézkedések másolatával együtt haladéktalanul fel 
kell terjeszteni a Legfőbb Ügyészségre. Börtönvizsgálatok
ról a járási és megyei börtönök vonatkozásában egy jelen
tésben, az országos börtönökről és bv. munkahelyekről 
külön-külön jelentésben, egyéb vizsgálatokról /:halasztás, 
pénzbüntetés, stb.:/ az egész megyére / fővárosra/ kiter
jedően egy jelentésben kell beszámolni.

67. / A felterjesztésben
a./ tájékoztatni kell a Legfőbb Ügyészséget olyan jelen

ségekről, amelyeknek a feljegyzésben való rögzítését 
az ügyész nem tartotta célszerűnek / : pld. parancsnok 
vagy más vezető állású személy elleni panaszok, fel
jelentések, stb.: /
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b./ szükség esetén előterjesztést kell tenni országos 
vagy egyéb központi intézkedések foganatositására.

68. / Az ügyész az általános törvényességi, valamint a büntetés
végrehajtás törvényessége feletti ügyészi felügyelet gya
korlása során az 1959:9.tvr. 8-10., valamint 25.§. /1/ be
kezdésében irt intézkedéseket teheti.
Miniszteri rendelet, miniszteri utasitás, Bv. Parancsnok- 
sági utasitás ellen óvás benyújtására jelen utasitás 67/b. 
pontjában irt módon a Legfőbb Ügyészséghez kell előterjesz
tést tenni.

69./ Katonai büntető eljárás alá vonható személyek által elkö
vetett bűncselekmény esetén az ügyész köteles az illeté
kes katonai ügyészséget azonnal tájékoztatni további el- 
járás /büntető, fegyelmi vagy kártérítési/ kezdeménye
zés végett. Az illetékes katonai ügyészség a megyei /fő
városi/ főügyészt az ügy érdemi elintézéséről köteles ér
tesíteni. /: 8/1958. Legf.Ü. számú utasitás 6/h. pont.:/
Ha a katonai büntető eljárás alá vont személyek által el
követett törvénysértés nem bűncselekményt, hanem csak fe
gyelmi vétséget valósit meg
a. / tiszti rendfokozatu személyekkel szemben a Legfőbb

Ügyészséghez kell előterjesztést tenni a fegyelmi 
eljárás kezdeményezése végett, -

b. / nem tiszti rendfokozatu személyekkel szemben a fe -
gyelmi eljárást a megyei /fővárosi/ főügyészség kez
deményezheti a fegyelmi vétséget elkövető felettesé
nél.

A fentiek nem vonatkoznak a bírák büntetőjogi és fegyelmi 
felelősségre vonására. /:1959.9. tvr. 25. §. /3/ bek:/ E 
tárgyban is a Legfőbb Ügyészség teszi meg a szükséges in
tézkedéseket a megyei /fővárosi/ főügyészség jelentése 
alapján.

70. Az ügyész a vizsgálat befejezése után nyomban köteles
szóban, röviden tájékoztatni a megvizsgált szerv vezető
jét főbb megállapításairól.

71. A megye /főváros/ területén működő büntetésvégrehajtási 
szervek munkájának törvényessége és egybehangolása érde
kében az ügyész a bűntetésvégrehajtást átfogó, érdemi, 
elvi és gyakorlati tapasztalatait operativ értekezlet elé 
tárhatja. Az operativ értekezletet a megyei /fővárosi / 
főügyész hívja össze.
Az operativ értekezletre rendes tagjain kívül /; 8/1958. 
Legf. Ü.sz. utasitás 7/d. pont negyedik bekezdés :/ meg 
kell hívni a megye / :főváros:/ területén lévő börtönök 
és bv. munkahelyek parancsnokait.
Egyes értekezletekre a tárgy természetéhez képest más 
szervek is meghívhatók.
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A büntetésvégrehajtási operatív értekezlet időpontját a 
tárgysorozat feltüntetésével az operatív értekezletet 
megelőzően 8 nappal előbb a Legfőbb Ügyészség tüntető
jogi főosztályának jelenteni kell.
Büntetésvégrehajtási operativ értekezletet a szükséghez 
képest, de évenként legalább egy alkalommal kell tartani. 
Az operativ értekezletre készített ügyészi beszámolót, 
az operativ értekezlet lefolyását és az ott hozott ha
tározatokat tartalmazó feljegyzést a Legfőbb Ügyészség 
büntetőjogi főosztályára kell felterjeszteni.

72./ A törvényességi felügyelet hatékonysága érdekében az
ügyész köteles egy–egy törvényességi vizsgálatot köve
tően 3–5 hónap múlva utóvizsgálatot tartani. Az utóvizs
gálat célja annak megállapitása, hogy a megvizsgált szerv 
végrehajtotta–e az ügyészség felszólalásában, illetve 
figyelmeztetésében indítványozott intézkedéseket. Az 
utóvizsgálatról feljegyzést kell készíteni.
A büntetésvégrehajtási szervek vezetői kötelesek az ü– 
gyésznek a törvények megtartására és a letartóztatottak 
fogvatartásának körülményeire vonatkozó rendelkezéseit 
végrehajtani.
A büntetésvégrehajtási szervek vezetői az ügyész utasí
tásai ellen felettes szerveik utján a felettes ügyész
hez panasszal fordulhatnak. A panasznak nincs halasztó 
hatálya. /:1959:9. tvr. 16. §. /3/ bek.:/

73./ Amennyiben az utóvizsgálat során az ügyész azt észleli, 
hogy a büntetésvégrehajtási szerv vezetője a felszóla
lásban, illetve a figyelmeztetésben foglalt rendelkezé
seket nem hajtotta végre, köteles erről a Legfőbb Ügyész
ség büntetőjogi főosztályát azonnal tájékoztatni.

74./ A jelen utasitás hatályba lépésével a 20/1953. Legf.Ü. 
sz. utasitás bv. felügyeletet érintő rendelkezései ha
tályukat vesztik
A büntetés végrehajtására vonatkozó, jelenleg hatályban 
lévő jogszabályokat, utasításokat a mellékelt függelék 
tartalmazza.
Budapest, 1959. április 6.

dr.Szénási Géza s.k.
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