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I. 
A rabmunkáról általában. 

A szabadságvesztésbüntetés végrehajtása tekintetében 
kifejlődött különböző rendszerek mindegyike a munka 
nemesítő hatásától várja a bűntettes megjavulását. 

A régi idők rabmunkája a büntetés szigorát, iszo
nyatosságát akarta éreztetni, rabszolgamunka volt, amely 
a rab egészségére, életére tekintet nélkül, az emberi erő 
teljes kizsarolására törekedett. A rabmunka nemei a leg
nehezebb, a legmegvetettebb munkák voltak, amelyekre 
szabad munkások általában nem vállalkoztak. A gálya, 
a hajóvontatás és csatornaásás, a bánya-, vár- és sánc
munkák, melyekre a vasravert rabokat az idő viszontag
ságainak kitéve sokszor étlen-szomjan, a legszigorúbb testi 
fenyíték mellett kényszerítették, — előbb-utóbb lassú pusz
tulásukat idézték elő. 

Ezzel szemben a mai munkakényszer már nem egye
dül a büntetés súlyát akarja kifejezésre juttatni, hanem 
elsősorban a letartóztatott nevelésének, javításának és meg
mentésének eszközéül szolgál. Főcélja az, hogy a henye, 
dologtalan bűntettes munkakedvét és szorgalmát feléb
ressze, a munkát vele megkedveltesse s őt munkás élethez 
szoktassa. Az egyes iparágakban való szakszerű kiképzés 
pedig lehetővé kívánja tenni, hogy a rab szabadulása után 
munkájának keresményével magát és hozzátartozóit fenn
tarthassa. 

A szabadságvesztésbüntetés már természeténél fogva 



szükségessé teszi az állandó foglalkoztatást. A tétlenség 
a bűnök egyik szülőoka, amely kétszeresen veszedelmes 
lehet épen a büntetőintézetekben, ahol a társadalom salakja 
kerül össze. Az állandó és rendszeres munka a letartóz
tatottak figyelmét elfoglalja, kevesebb alkalom lesz a bűnös 
élmények megbeszélésére, tiltott összejátszásra s ily módon 
a foglalkoztatás a fegyelmezés eszközévé is válik. Mint 
tapasztalati tényt mondhatjuk,-hogy a huzamosabb munka
nélküliség a szabadságvesztésbüntetés egyik legnagyobb 
súlyosbbítását képezi, amely a jobb érzelmű elítélteket 
leginkább sújtja s nem egyszer egészségükre is komoly 
kihatással van. Mikor a forradalmak alatt az intézetek 
munkáltatása úgyszólván teljesen megakadt, a rabok között 
általános volt a munka utáni vágy és mindenütt munkáért 
könyörögtek. 

Szabályaink a munkamegvonást szintén mint a bün
tetés súlyosbbítását fogják fel. A munkának a magán
elzárás első heteiben való eltiltása épen a büntetés szigorát 
kívánja fokozni, s a büntetés későbbi szakában is a munka
elvonás csak mint fegyelmi büntetés foglal helyet. 

A rabmunkára vonatkozó felfogás megváltozása leg
inkább a munkanemek kiválasztásában jelentkezett. A régi, 
kimerítő izommunkák helyébe az ipari munkák léptek s 
a munkára való beosztásnál, a rab egyéni viszonyait, hajla
mát, testi erejét és egészségi állapotát is figyelembe vették. 
Eleinte ugyan még napi munkateljesítményt írtak elő, 
amelyet a rabnak minden esetre el kellett végeznie, ellen
kező esetben fegyelmi úton, legtöbbször testi büntetéssel 
szorították rá, utóbb azonban már ez is elmaradt s a 
szorgalom fokozását helyesen bevezetett jutalmazással 
kívánták elérni. Munkavezetőkről és előmunkásokról történt 
gondoskodás, hogy a rab szakmáját kitanulhassa s szaba
dulása után annak hasznát- vehesse. 



Régi vármegyei börtöneink munkáltatásáról keveset 
tudunk. A főbenjáró bűnösök bent a börtönben, nehéz 
vasban, tétlenül töltötték idejüket, vagy a legnehezebb 
közmunkákra alkalmazták őket. A közmunkára kötelezés 
a régi ítéletekben, mint súlyosbbítás szerepelt s alatta 
nem a mai értelemben vett közmunkát, hanem általában 
a legközönségesebb munkára való szorítást értették. A 
kisebb bűntettesek a házi munkát végezték, vagy ható
ságoknak, tisztviselőknek és magánosoknak adták ki őket. 

Az országos intézetek felállítása1) a rabmunkáltatásba 
*) A rabok elhelyezésére nálunk régebben a vármegyei börtönök szol

gáltak, de már a XVIII. század második felében általában szükségét érezték 
országos letartóztatási intézet felállításának. 

A helytartótanács e tárgyban tájékozódás céljából 1763-ban körrendelet
ben hívta fel a törvényhatóságokat a szükséges adatok bejelentésére. Az első 
országos intézet azonban nem ennek folytán, hanem Eszterházy Ferenc gróf 
áldozatkészségéből létesült, aki 1779-ben szempci (Pozsony megye) birtokából 
erre a célra ingyen ajánlott fel telket és megfelelő épületeket. Az intézet cs. 
kir. fenyítő- és dolgozóház" címen 1772-ben nyílt meg, befogadóképessége a 
rablétszámból következtetve 100 körül lehetett. A fenntartásával járó költségeket 
a beutaltak után járó s az illetékes törvényhatóságot terhelő napi 4 krajcár 
rabtartási díjból és a rabok munkakeresményéből fedezték, átmenetileg az ürese
désben lévő püspökségek, valamint a pozsonyi zálogház jövedelméből nyert 
segélyezést. 

Az első országos intézet felállítása új korszakot jelent a szabadság
vesztésbüntetés végrehajtásában. A helytartótanács a fenyítőház felállítása alkal
mából kiadott körrendeletében már „az emberi társaság oda jövendő selejtjének 
nem annyira büntetését, mint inkább javítását" tűzte ki célul. 

Sajnos az intézet csak rövid életű volt 
A magyar udvari kancellária rendeletére 1780. tavaszán a mintegy 30 klm-

nyire fekvő Tallos községbe helyezték át, ahol 1785-ig mint férfi és női, azután 
pedig 1790-ig mint női fenyítőház működött. Innen császári rendelet az inté
zetet eredetileg Komáromba, de — mert ott a.várban alkalmas helyet nem 
találtak, — utóbb Szegedre helyezte át. 

A szegedi fenyítőház a várnak egy részét foglalta el, míg annak többi 
része kaszárnya céljára szolgált. A helyiségek egészségtelenek, piszkosak voltak, 
de rendeltetésüknek azért sem felelhettek meg, mert azokat a külvilágtól az 
épületben lévő kaszárnya miatt kellően elzárni nem lehetett. 

A fenyítőháznak Szegedre történt áthelyezése a börtönügy terén hatá
rozott visszaesést jelent. Az intézet itt sok nehézséggel küzdött, a rabtartásdíj 
állandóan emelkedett, ennek folytán a törvényhatóságok mind kevesebb rabot 



is rendszert hozott. Első országos büntetőintézetünkben, a 
szempci fenyítő- és dolgozóházban a rabmunka tekintetében 
megállapított szabályok már a mai kor színvonalán állanak. 
A raboknak folytonosan dolgozniuk kellett, hogy ily módon 
szorgalomhoz szokjanak. A házi munka mellett főleg ipari 
munkákat honosítottak meg s a beosztásnál az elítélt 
egyéniségére is figyelemmel voltak. Szabály volt, hogy 
mindenkit oly munkára kell alkalmazni, amely hajlamainak 
legjobban megfelel s amelyben legkönnyebben kiképez
hető. Általában azokat a munkákat rendszeresítették, 
amelyeknek megtanulása nagyobb nehézséget nem okozott 
s amelyeknek termékeit legkönnyebben lehetett értékesí-
küldtek oda úgy, hogy a létszám 1820-ban 24-re, 1829-ben 4-re, 1831-ben 
pedig 2-re apadt. Ily körülmények között annak további fenntartása lehetetlenné 
vált. A két rabot visszaküldték illetékes törvényhatóságukhoz s ezzel a fenyítő-
ház meg is szűnt. 

A szegedi fenyítőház feloszlatása után a szabadságvesztésbüntetések 
végrehajtása ismét a törvényhatósági börtönökre hárult. Egyedül Szamosújvá-
rott állott fenn tartományi jellegű börtön, amely még a XVIII. század végén 
létesült s amelyet később fegyintézetté, majd legutóbb javítóintézetté alakí
tottak át. 

Az abszolutizmus idejében újból felmerült az országos intézetek létesí
tésének szükségessége. 

1854—56-ban Lipótvárott, 
1855—58-ban Illaván, 
1855-ben Vácott, 
1856-ban Munkácson rendeztek be férfiak részére, 
1857-ben pedig Márianosztrán nők részére országos intézetet. 
1857-ben létesült a nagyenyedi női fegyintézet is, amely mint ilyen, 

1873-ig állott fenn, amikor is a rabokat Márianosztrára szállították át. Ettől 
kezdve 1880-ig az intézet bírósági fogház céljára szolgált, majd 1880-tól 
1885-ig mint kerületi börtön, attól kezdve pedig mint férfi fegyintézet működött. 

Az alkotmányosság visszaállítása utáp, már a fokozatos börtönrendszer 
elveinek szemelőttartásával létesült: 

1883-ban a hartai kir. közvetítő, ma már kir. országos büntetőintézet, 
1883—84-ben a szegedi kir. kerületi börtön, 
1884—86-ban cukorgyárból átépítés útján a soproni kir. országos fegy

intézet, 
1895—96-ban a budapesti kir. orsz. gyűjtőfogház s 
1913-ban a fiatalkorúak ceglédi fogháza. 



teni. Főleg fonással, szövéssel, gyapjúfeldolgozással foglal
koztak. Gondot fordítottak a szakszerű kiképzésre s e cél
ból mestereket és munkavezetőket alkalmaztak. 

A napi legkisebb munkateljesítményt itt még előírva 
találjuk. Ezt ugyan a rab büntetés terhe alatt tartozott 
elvégezni, de másrészt a szorgalom fokozása céljából már 
a munkajutalom is rendszeresítve volt. A munkatermekben 
kifüggesztett táblán kellett a munkásokkal közölni az egyes 
munkák után megállapított jutalmak összegét. A különösen 
szorgalmasok, akik kötelességükön felül legtöbbet dolgoz
tak, a megállapított munkajutalmon felül külön jutalomban 
is részesültek. Ez a külön jutalom negyedévenkint 1—2 
forintot tett ki, ami abban az időben számottevő összeg 
volt. Kilátásba helyezték a szorgalmasabb raboknak, hogy 
szabadulásuk esetére elhelyezésükről gondoskodni fognak, 
sőt azoknak, akik igazi javulást tanúsítottak és egymással 
házasságra akartak lépni, — ezen felül még telket és a 
gazdálkodás megkezdéséhez segély is biztosítottak. 

A munkajutalmat a letartóztatottaknak abban az idő
ben sem fizették ki, szabadulásáig az intézet kezelte és 
csak akkor kaphatták kézhez, ha „ bünhödési idejük letelté
vel magukbaszállottak és méltóknak találtattak a szabadon-
bocsájtásra és szorgalmuk jutalmának magukkal való 
vitelére, hogy ezáltal a visszaesés és az inség sikamlós 
útjától megóva legyenek addig, míg nem találnak alkal
mat, hogy magukat munkával tisztességesen fenntart
hassák. " 

Akik semmi más munkára alkalmasak nem voltak, 
azokat házi munkára osztották be. Ezek csak napi 2 krajcár 
munkajutalmat kaptak. 

A munkajutalom egy részének felhasználását meg
engedték. A szabályzat ezt azzal indokolta: nem az a 
lényeges, hogy az tlyen emberek nyomorogjanak és két-



ségbe essenek, hanem, hogy megjavuljanak, dolgozzanak 
és hasznos polgárokká váljanak.u 

A munkajutalom felhasználható részét a letartózta
tottak élelmezésük javítására fordíthatták, hogy pedig vissza
élés, a letartóztatottak kizsákmányolása elő ne fordulhasson, 
— évi fizetéssel főzőnőt alkalmaztak, aki haszon nélkül, 
önköltségi árban tartozott az élelmicikkeket a latartózta-
tottaknak kiszolgáltatni. Az élelmiszerek önköltségi árát a 
munkaszobában szintén ki kellett függeszteni. 

A szempci fenyítő- és dologház munkarendtartását a 
mai szabályokkal összehasonlítva eltérést alig tapasztalunk, 
meg kell azonban állapítanunk azt, hogy ennek dacára a 
munka, — úgy látszik, — még sem ment. Az intézet 
igazgatójának kötelességévé tétetett, hogy „a henye és 
csavargó emberek foglalkoztatásáról gondoskodjék s valami 
hasznos gyárat, dologházat létesítsen," — ami azonban 
valóra nem vált. Eleinte az volt a cél, hogy a hatóságok 
s főleg a katonaság vászon, posztó és takaró szükségletét 
fogja az intézet ellátni. Azt remélték, hogy, ha az üzem 
egyszer megindul, senki sem tud majd olcsóbban szállí
tani, mint ez az intézet, ahol „inkább a rabok munka
díjára és tartására, mint egyéb 'haszonra kell nézni". 
Ennek megfelelően eleinte az ipar kizárólag házi kezelés
ben volt, az értékesítés azonban nehezen mehetett, mert 
az igazgatóság már 1777-ben engedélyt kért arra, hogy a 
rabipari termékeket a városokban, — majd 1778-ban, hogy 
Bécsben és az osztrák örökös tartományokban árusíthassa. 

Az értékesítésnél mutatkozó nehézségek a házi keze
léstől való eltérést tették szükségessé, áttértek tehát a 
vállalati munkára is, de kevés eredménnyel. Az áru minő
sége volt rossz úgy, hogy a vállalkozó e címen a szállított 
áru átvételét sokszor megtagadta. 

Ezek a nehézségek nagyban hozzájárultak ahhoz, 



hogy az intézetet utóbb Tallósra kellett álhelyezni. Az itt 
folyó Feketevíz patakot malmok és gépek hajtására akarták 
felhasználni, ezzel a termelés olcsóbbá tételét remélték, 
de arra is számítottak, hogy a Duna közelsége módot fog 
adni a termékek könnyebb és előnyösebb értékesítésére. 
Tallóson a szövés, fonás és gyapjúfeldolgozás mellett a 
szabósággal, asztalos- és esztergályosiparral találkozunk. 
Sajnos az intézet itt is csak rövid életű volt, a férfi rabokat 
már 1785-ben, a női rabokat pedig 1790-ben Szegedre, 
az ottani fenyítő házba szállították át. 

A szegedi fenyítőház a munkáltatás tekintetében hatá
rozott visszaesést jelent. A hajóvontatással, — melyet az 
első osztályba sorozott férfi rabok végeztek, — mint a leg
súlyosabb kényszermunkák egyikével, a régi rabszolga
munkát állították vissza. A második osztályba tartozó férfi
rabok nagyobbrészt külső, tisztogatási-, föld- és épület
munkát végeztek. Főleg a város, de magánosok részére 
is dolgoztak, míg a nők a belső házi munkát látták el. 
Komolyabb ipari munka alig volt, mert kellő számú és 
megfelelő munkaterem nem állott rendelkezésre. Szűk 
keretek közt fonást, szövést, kosár- és gyékénykötést végez
tek, sőt némi házi cipészet, szabóság és asztalosság is 
volt, amely az intézet, az őrök és a letartóztatottak szükség
leteit látta el. A kedvezőtlen viszonyok mellett a rabok 
legnagyobb része tétlen henyeségben töltötte idejét, ami 
természetesen a fegyelem rovására ment. Bár a rendelet 
a házi kezelést írta elő, csakhamar kísérletet kellett tenni 
a vállalati munkával is. Vállalati alapon létesült a harisnya
kötés, majd a kalapos ipar, de egyaránt kevés eredmény
nyel. A belső munka hiánya folytán mind nagyobb mér
tékben kellett áttérni a külső munkáltatásra. Mint emlí
tettük, inkább tisztogatási-, föld- és épületmunkák voltak 
ezek s csak kivételesen végeztek mezei munkát. A szabály-



zat szerint a raboknak étkezés céljából az intézetbe kellett 
visszatérniük s a külső munka alatt sem ételt, sem italt 
el nem fogadhattak. A külső munkánál az őrzés okozott 
sok nehézséget, állandó volt a panasz, hogy a rabok az 
öreg, többnyire rokkant katonákból kikerült őröket kijátszva, 
megszöktek, vagy lerészegedtek s különböző garázdál
kodásokat és lopásokat követtek el. Ami pedig a munka
díjakat illeti, az oly kevés volt, hogy a külmunkával a 
ruhában okozott kárt sem fedezhette. 

Szegeden a munkajutalom is kisebb volt, amennyi
ben csak azok kaptak napi 1 krajcárt, akik a kiszabott 
munkateljesítményt elvégezték. Ezenfelül még kevés pót
díjat kaphattak az oly rabok, akik a háznak „tetemes" 
hasznot hajtottak és csendesen viselkedtek. 

Munkaalkalom hiányában, a rosszul megszervezett 
jutalmazás mellett, a szegedi fenyítőház iparüzlete ered
ményt nem érhetett el. A rabtartás terhét a munkakeres
mény alig csökkentette, természetes tehát, hogy a vár
megyékre háruló tartásdíj állandóan emelkedett, ami végül 
az intézet megszűnését vonta maga után. 

A XVIII. század végén felállított szamosujvári tarto
mányi börtönben az ipari munkáltalás mellett a külső 
munka szintén gyakorlatban volt, főleg utcatisztítás, utca
kövezés, sőt mezei munka is. Itt a munkadíj egyharmada 
a rabot, kétharmada pedig a kincstárt illette meg. 

A szegedi fenyítőház megszűnése után börtönügyünk 
fejlődése csak az abszolutizmus ideje alatt kapott nagyobb 
lendületet. Egymásután állították fel az országos intézete
ket (Illava, Lipótvár, Vác, Munkács, Márianosztra, Nagy-
enyed), amelyekben a büntetés végrehajására vonatkozóan 
is az osztrák szabályokat alkalmazták. Az intézetek kezelé
sénél francia mintára az általános bérleti rendszer lépett 
gyakorlatba. 



A hatósági fogházak rendjét az osztrák igazságügy-
minisztérium az 1854. június 16-án kelt rendeletével 
szabályozta. A letartóztatottak általában munkára voltak 
kötelezve, melyet rendszerint a fogházban végeztek. A 
belső munka főleg ipari természetű volt cipészet, szabóság, 
asztalosság, lakatosság, szövés, fonás, kádár- és bognár
ipar, stb., ha azonban a fogház viszonyai mellett a belső 
munkáltatás nehézséggel járt, vagy a letartóztatottak egészsé
gét veszélyeztette, a külső munka is meg volt engedve. 

A provisorium ideje alatt kiadott 1863. évi 20.172. 
számú helytartótanácsi rendelet a mnnkáltatás tekintetében 
általában hasonló szabályokat írt elő. 

Az 1869. évi február hó 10. napján kelt igazságügy
miniszteri rendelet a munkakényszert megállapítja, de a 
munkanem kijelölésénél már az orvos meghallgatását is 
előírja. Figyelemmel kellett lenni arra is, hogy a rab lehe
tőleg olyan, vagy ahhoz hasonló szakba kerüljön, amelyet 
már tud, egyébként pedig egyinéségének, hajlamainak tekin
tetetbevételével olyan munkára kellett beosztani, amelyet 
legkönnyebben és leghamarább megtanuhatott és szaba
dulása után is folytathatott. 

Érdekes, hogy ez a rendelet nem engedte meg a 
visszaesőknek ugyanabban a munkanemben való foglalkoz
tatását, amelyet az előző büntetésük alatt végeztek. A 
visszaesés ugyanis annak bizonyságául szolgál, hogy az 
előző büntetés alatt végzett munka a bűnös megjavítására 
alkalmas nem volt. 

A munkajutalom és ezzel kapcsolatban a hármas 
osztályozás rendszeresítése e rendeletben lényegileg a mai 
szabályoknak megfelelően történik, a külső munka ellenben 
már szűkebb korlátok közé szorul. 

A kir. elsőfolyamodású bíróságok fogházainak és 
börtöneinek kezelése és az azokban letartóztatottak irányá-
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ban követendő bánásmód tárgyában 1874. évi február 
hó 18-án 696. I. M. szám alatt kiadott rendelet hasonló 
értelemben intézkedik. A külső munkát is megengedi oly 
esetben, amikor a letartóztatottak egézségének fenntartása, 
vágyba börtön viszonyai azt szükségessé teszik. 

A büntető törvénykönyvünkben elfogadott fokozatos 
börtönrendszer természetének megfelelően úgy e törvény
ben, mint a szabadságvesztésbüntetések végrehajtása tár
gyában ennek alapján kiadott utasításokban a belső, 
elsősorban az ipari munka lép előtérbe. A külső munkát 
ugyan a törvény egészen nem zárja ki, de az csak köz
munka lehet s a külső munkáltatáshoz, — a fegyenceket 
kivéve, — a letartóztatott beleegyezése is szükséges. 

A munkaidő a büntetőintézetek és fogházak házi 
rendjében úgyszólván az egész napot betölti. •' 

Úgy a fegyház, mint a börtönrendtatás szerint a 
munka nyáron reggel félhat, télen hat órakor kezdődik s 
nyáron este félkilenc, télen nyolc óráig tart. Mindössze 
délelőtt nyolc órakor s délután öt órakor van egy-egy 
negyedórai, délben pedig egyórai szünet, egyébként a 
munkaidőt csak az igazgató, orvos, vagy lelkész előtti 
jelentkezés, tanítás és séta ideje szakítja meg. Szombaton 
a munka egy órával előbb fejeződik be, vasár- és ünnep
napokon pedig szünetel. A másvallásúak nagy ünnepeiken 
a munka alól fel vannak mentve. 

A fogházrendtartás a napirendet lényegileg hasonló
képen állapítja meg. Itt mégis a munka félórával később 
kezdődik s télen-nyáron egyaránt este nyolc óráig tart, 
a délelőtti és a délutáni munkaszünet fél-fél óra, a déli 
szünet pedig másfél óra. 

Az ipari rabmunkáltatás nagyobbmérvü kifejlődése két 
kérdést vetett felszínre. Az egyik az állami, vagy vállalati 
kezelés, a másik a szabad iparnak okozott verseny kérdése. 



Állami, vagy vállalati kezelés. A gyakorlatban a 
vállalati, helyesebben bérleti rendszernek különböző válto
zatai fejlődtek ki. 

1. A teljes bérleti rendszer (lease system) mellett az 
állam az intézet vezetését úgy börtönügyi, mint gazdasági 
vonatkozásaiban egészen a bérlőnek engedi át, a bérlő 
tartja fenn az intézetet s ennek ellenében az állam a 
szerződésileg kikötött összeget fizeti a bérlőnek. Körülbelül 
ez a helyzete ma a nőelítéltek befogadására szolgáló 
márianosztrai kir. országos büntetőintézetnek. 

2. Az általános gazdasági bérrendszer (generalentrep-
rise) mellett az intézet vezetésének börtönügyi része az 
állam feladata marad és csak a gazdasági ellátás és rab
munkáltatás kerül a bérlő kezébe. Az állam a gazdasági 
ellátásért fizet a bérlőnek s viszont a rabmunkaerőért a 
a bérlő fizet az államnak. Ezt a rendszert honosította meg 
az abszolutizmus az akkoriban felállított országos intézete
inkben, ma már azonban nálunk gyakorlatban nincs. 

3. A részleges bérrendszer (specialentreprise) mellett 
az intézet börtönügyi és gazdasági ellátása egyaránt állami 
kezelésben marad, a bérlő csak a rabmunkaerő kihasználá
sára nyer engedélyt s ennek fejében az államnak a letartóz
tatottak után munkadíjat fizet. Intézeteinkben és fogházaink
ban jelenleg a részleges bérrendszerrel találkozunk, de 
nem kizárólagosan, hanem csak kisegítőképen ott, ahol a 
rabmunkaerőt állami célokra teljesen kihasználni nem 
lehet. 

4. Á vállalkozói üzem (accord system) esetében a 
rabmunkáltatás maga állami kezelésben történik, a vállal
kozó annak csak üzleti részét intézi, vagyis a munkát meg
rendeli, az ahhoz szükséges eszközökről és nyersanyagok
ról stb. gondoskodik, a készmunkáért — rendszerint 
darabszám szerint — munkadíjat fizet, de már az átvett 



készmunkának saját regiejében való értékesítése tárgyában 
szabadon rendelkezik. Lényegileg tehát a vállalkozói üzem 
tulajdonképen állami kezelésben űzött ipar. 

E rendszer ezidőszerint nálunk gyakorlatban nincsen. 
Általában vállalati rendszerről beszélünk ugyan s a 
10.600/1926. I. M. számú rendelet is a rabmunkaerő 
bérlőjét vállalkozónak nevezi (6. § .) , azonban a jelenlegi 
vállalati rabmunka nem a most ismertetett vállalkozói üzem
nek, hanem az előbb említett részleges bérrendszernek 
felel meg. 

A történeti fejlődést nézve első országos intézeteink
nek, a szempci, tallósi és szegedi fenyítőházaknak munka
rendjében az ipar állami kezelését találjuk előírva, de a 
gyakorlati élet, amint láttuk, hamarosan szükségessé tette 
a rabmunkavállalkozók igénybevételét is és pedig első
sorban azért, mert az intézet a rabipar termelésének piacot 
találni nem tudott, ami az állami kezelésben űzött rabipar 
pangását vonta maga után. Ez a bérmunka szorosan vett 
vállalkozói üzem volt, vagyis a vállalkozó megrendelte az 
árut, gondoskodott a nyersanyagokról s a feldolgozáshoz 
szükséges eszközökről, ő értékesítette az árut, viszont az 
intézet a kialkudott díjért csak magát a munkát végeztette el. 

Az abszolutizmus idejében létesített büntetőintézetek
ben az általános bérleti rendszer lépett gyakorlatba. Az 
állam fizetett az intézet gazdasági ellátásáért a bérlőnek, 
viszont a bérlő a munkaképes rabok után munkadíjat térí
tett meg az államnak. E rendszer azonban a gyakorlatban 
nem vált be, hátrányai csakhamar jelentkeztek. A gazda
sági ellátás, dacára a magas tartásdíjaknak, a lehető leg
rosszabb volt, viszont a rabmunkaerőt a bérlő igyekezett 
minél jobban kihasználni s munkadíjat alig fizetett. Ennek 
folytán e rendszert nálunk hamarosan elejették s intézete
inkben fokozatosan teljesen meg is szűnt. 



Az 1874. évi február hó 18-án 696/1874. I. M. szám 
alatt kiadott rendelet a vegyes rendszert fogadta el s a 
gyakorlat ma is ez. A rabipar általában állami kezelésben 
folyik, s csak oly esetekben lép helyébe a bérleti rend
szer, ha az állami kezelésben végzett munka a rendel
kezésre álló rabmunkaerőt ki nem meríti. Ily esetekben, 
— mint említettük, — a részleges bérrendszer az elfogadott. 
A vállalkozó kizárólag a szerződésben engedélyezett ipart 
űzheti, csak az ott meghatározott számú letartóztatottat 
jogosult, de köteles is foglalkoztatni s a beosztott letar
tóztatottak után a rendszerint fejenkinti és naponkinti 
összegben megállapított munkadíjat, a rabbiztosítási díjat, 
a rabmunkásoknak járó szorgalomdíjat, valamint a mellék
szolgáltatások (fűtés, világítás, vízdíj, erőátvitel, helyiség
használat, stb.) ellenértéket tartozik fizetni. 

Az állami, vagy vállalati kezelés mellett és ellen az 
érvek egész sorozata hozható fel. 

A teljes és általános bérrendszernek nemcsak börtön
ügyi, de gazdasági hátrányai is annyira szembeszökők, 
hogy azzal külön foglalkozni is felesleges. 

A részleges bérrendszer hátránya börtönügyi szem
pontból, hogy az intézet belső életébe idegen befolyást 
enged, ami az intézeti, másrészt a vállalati alkalmazottak 
között összeütközésre, — a letartóztatottakat illetően pedig 
összejátszásra vezethet. A vállalkozó érdekében nem áll, 
hogy a letartóztatott valamely ipari munkát kitanuljon, 
a letartóztatott jövőjének kérdése tehát háttérbe szorul. 

Gazdasági szempontból nézve a vállalkozó egyrészt 
arra fog törekedni, hogy az államnak fizetendő rabmunkabért 
a lehető legkisebbre szorítsa, másrészt, hogy a letartóz
tatott munkaerejét a legteljesebben kihasználja. A jövedel
mezőség lévén a főcél, a vállalkozó csak a külső, tetszetős 
kivitelre fog törekedni, a szakszerű kidolgozást elhanyagolja 



s ily módon a rabmunkást felületességhez szoktatja. A 
vállalkozó a szabad ipar érdekeire tekintettel nincsen, ter
melését ott hozza piacra, ahol arra alkalmat talál s kisebb 
termelési költségek mellett annak tisztességtelen versenyt 
támaszt. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ipari érdekelt
ségek a legtöbbször épen a rabipari vállalkozók versenye 
miatt lépnek fel panaszaikkal. 

Előnye a vállalati rendszernek, hogy az intézeti alkal
mazottakat nem vonja el börtönügyi hivatásuktól s hogy 
az államnak számottevő bevételt biztosít. Általános ugyan 
a nézet, hogy a vállalati rabmunka jövedelme csekély, 
véleményünk szerint azonban ez a feltevés nem egészen 
helytálló. Kellő körültekintéssel, a rabmunka belső érté
kének megfelelően megállapított rabmunkabérek mellett a 
vállalati rabmunka a legtöbbször nagyobb bevételt jelent 
az államnak, mint az állami kezelésben űzött munka. A 
gyakorlatban nem egyszer fordul elő, hogy egy-egy állami 
kezelésben folytatott iparág, — legtöbbször a termelés 
megfelelő áron való értékesítésének nehézségei miatt, — 
lassankint elsorvad, jövedelmezősége megszűnik és sokszor 
csak ráfizetéssel tartható fenn. Ha sikerül az ily iparágat 
jó szerződés mellett vállalkozó kezébe adni, — jövedel
mezősége az állami kezelésben elért legjobb eredményt 
is gyakran töbszörösen felülmúlja. Ezzel nem azt akarjuk 
mondani, hogy a vállalati kezelés jobb s annak az állami 
kezeléssel szemben elsőbbséget adunk, csak azt állapítjuk 
meg, hogy a vállalkozóban több az üzleti szellem, ami 
nélkül iparágat felvirágoztatni nem lehet. A mai viszo
nyainkat figyelembevéve a vállalati kezelés legnagyobb 
előnyének épen azt kell tartanunk, hogy az államkincs
tárnak jelentékenyen nagyobb bevételt biztosít, mint az 
állami kezelés. 

A vállalati rendszer javára írhatjuk azt is, hogy a 



vállalkozó a szabadult rab elhelyezéséről könnyebben 
gondoskodhatik, bár kétségtelen, hogy csak a legjobb 
rabmunkásokról fog gondoskodni, .akik képességüknél 
fogva egyébként is könnyebben juthatnak munkához. 

A részleges bérrendszert a vállalkozói üzemmel (accord-
system) összehasonlítva az utóbbit börtönügyi szempontból 
mindenesetre jobbnak kell tartanunk, mert hiszen itt a 
munka tulajdónképen állami kezelésben folyik. Hogy ennek 
dacára a vállalkozói üzem ebben az alakjában a gyakor
latból teljesen kiment, annak ismét csak üzleti okát 
adhatjuk. A részleges bérrendszer mellett a vállalkozó 
maga vezeti a munkáltatást, a munkásoknak útbaigazí
tásokat adhat s állandóan felügyelhet arra, hogy a munka 
minőségileg megfeleljen kívánságának. Megfelelő jutal
mazással több és jobb munkára serkentheti a vállalathoz 
beosztott letartóztatottakat s ily módon számításait meg
találhatja. Ezzel szemben a vállalkozói üzem esetében a 
vállalkozónak a munka menetére semmi befolyása nincsen, 
felügyeletet nem gyakorolhat, nemhogy állandóan, de 
egyáltalán nem vehet részt a munkában, amelyet az 
intézet a vállalkozó közvetlen befolyása nélkül végeztet 
el. Csak természetes tehát, hogy, amennyiben az ipar
üzlet vezetőjéből a kellő üzleti érzék és rátermettség 
hiányzik, — ami pedig könnyen előfordulhat, — a vállal
kozó a beadott nyersanyagot oly készáruban kaphatja 
vissza, amelyet használni, értékesíteni nem tud. A tapasz
talati eredmények azt mutatják, hogy, — hacsak nem a 
legegyszerűbb munkáról volt szó, — a vállalkozói üzem 
a rabmunka rossz minősége miatt bukott meg. 2) 

2) A szempci fenyítőház történetében olvashatjuk, hogy a vállalkozó egy 
ízben a szállított 1000 darab takaróból egyet sem vett át, mert az előírásnak 
meg nem feleltek, valamennyi oly gyér volt, hogy az ujjat könnyen át lehetett 
rajtuk dugni s az előírottnál részben hosszabbak, részben rövidebbek voltak. 

2 Dr. Karay: A rabmunka. 



A szakirodalom, — kevés kivételtől eltekintve, — 
az állami kezelés mellett foglal állást. 

Nagy előnye az állami kezelésnek, hogy a rabmun
káltatás kizárólag az intézet kezében van, s így a börtön
ügyi szempontok az egész vonalon teljes mértékben ér
vényre juttathatók. A börtönrendszer szabályai, a foko
zatosság stb. a munkabeosztásnál is figyelembe vehetők 
lesznek, emellett legtágabb tér nyílik a letartóztatottak 
szakszerű ipari kiképzésére. Az állami kezelés mellett a 
szabad ipar érdekeinek megóvása sem okoz nagyobb 
nehézséget. Hátránya azonban, hogy nagy befektetést és 
nagy forgótőkét igényel s a kockázatot teljesen az állam 
viseli. Ezek a nehézségek nem leküzdhetetlenek ugyan, 
de nagyobb jelentősége van annak, hogy állami kezelés 
mellett nem annyira a rabmunkáltatás, mint inkább a 
vele kapcsolatos üzleti tevékenység a börtönügyi személy
zetet eredeti hivatásától nagyrészben elvonja, továbbá, 
hogy az arra hivatott alkalmazottakból gyakorta hiányzik 
a nélkülözhetetlenül szükséges üzleti érzék és élelmesség, 
— ahol pedig a kellő rátermettség megvan, az az ügy
viteli szabályok folytán kerül olyan korlátok közé, amelyek 
a szabadabb mozgást és a konjunktúrák kihasználását 
lehetetlenné teszik. 

Börtönügyünk múltját vizsgálva az üzleti szellem 
hiányának, másrészt a szolgálati megkötöttségnek hatását 
az iparüzletek meneténél különösen két irányban tapasz
talhatjuk: Az intézetek, — egyes kivételektől eltekintve, — 
nem tudnak előnyösen beszerezni és nem tudnak eladni. 
A nyersanyagot sokszor nagyon magas áron vásárolják, 
a készáru pedig vagy egyáltalán nem, vagy csak olcsó, 
gyakran önköltségi áron alul kel el. A rabipar terme
lésének árát legtöbbször úgyszólván egyedül a kereslet 
határozza meg. Meggyőződésünk szerint, — habár elmé-



leti szempontból egyedül az állami kezelés tekinthető 
helyesnek, — gyakorlatilag az csak abban az esetben 
lesz teljes mértékben megvalósítható és jövedelmezővé 
tehető, ha az ipart olyan egyszerűbb természetű, de állandó 
állami megrendelésekkel láthatjuk el, amelyek a rendel
kezésre álló iparos munkaerőt teljesen és folytonosan 
igénybe veszik s amelyeknél az ármegállapítás a munka 
belső értékének megfelelően hivatalosan történik. Ha az 
anyagbeszerzés és értékesítés gondját az intézetekről le
vesszük, ha az iparüzletnek elegendő és folytonos munkát 
biztosíthatunk és az ármegállapításra is befolyást gyakorol
hatunk, akkor egyrészt a rabipar nem lesz kénytelen ter
melését értéken alól forgalomba hozni, másrészt az alkal
mazottak az üzleti teendők alól felszabadulnak s idejüket 
magának a munkáltatásnak szentelhetik. Ily módon az 
üzem állami kezelés mellett is megerősödhetik, — az 
állandó munka módot fog adni a letartóztatottak szak
szerű kiképzésére, a munka minősége ennek folytán jobb 
s a rabmunkából eredő állami bevétel nagyobb lesz. 

A kifejtettek gyakorlati helyességét a váci kir. országos 
fegyintézetben berendezett s állami kezelésben folytatott 
nyomdaüzem a legjobban bizonyítja. A nyomda felállítása 
óta az ország igazságügyi hatóságainak és intézeteinek 
nyomtatványszükségletét látja el az igazságügyminisztérium 
által megállapított egységárak mellett. Tekintve, hogy az 
igazságügyi hatóságok és intézetek a szükséges nyomtat
ványokat kizárólag a fegyintézet nyomdájából szerezhetik 
be, a munka folytonossága biztosítva van, a beosztott 
fegyenceket állandóan ugyanabban a szakban lehet fog
lalkoztatni s így alkalom nyílik a tökéletes, szakszerű 
kiképzésre. Az eredmény azt mutatja, hogy a fegyenc
nyomda teljesítménye nemhogy alatta marad, de vetekedik 
a szabadipar elsőrendű termelésével. Emellett a nyomda-



üzem a legjövedelmezőbb iparnak bizonyult, mert az 
ármegállapítás hivatalos úton történvén a rabmunka iránt 
táplált előítélet és a- kereslet egyoldalú árleszorító hatása 
nem érvényesülhet, s így az üzem teljesített munkájáért 
annak valódi értékéhez jut. Ebben találjuk magyarázatát 
annak, hogy, míg más állami kezelésben folytatott iparok 
nehézségekkel küzdenek, addig a nyomdaüzem állandó 
fejlődésben van, de sőt berendezésének kibővítése vált 
szükségessé. 

Az üzem folytonosságának a munka minőségében 
jelentkező hatását a házi kezelésben folytatott szövőüze
meknél is tapasztalhatjuk. Ezek a szövészetek a központilag 
beszerzett nyersanyagot fegyencruházati célokra szolgáló 
házivászonnak dolgozzák fel. Az itt készült vászon minő
sége, főleg tartósság szempontjából a szabad kereskedelem 
útján beszerezhető árunál jobb, ár tekintetében pedig 
annál lényegesen olcsóbb. 

De tudunk olyan esetről is, amikor épen a piac hiánya, 
a készáru elhelyezésének nehézsége tette szükségessé az 
állami kezelés beszüntetését. Egyik büntetőintézetünk állami 
kezelésben folytatott kosárfonó üzemét, dacára a verseny
képes termelésnek, vállalatba kellett adni, mert a készárut 
megfelelő áron értékesíteni nem lehetett s viszont a válla
latbaadás gazdaságilag sokkal előnyösebbnek mutatkozott. 

Az igazságügyi tárca körében felmerülő szükségletek 
ellátása a rendelkezésre álló rabmunkaerőt csak részben 
foglalja el, a vállalati rendszert tehát, — dacára az állami 
kezelés nagy előnyeinek, — főkép a rabmunka jövedel
mezősége szempontjából mindaddig fenn kell tartani, amíg 
nem sikerül intézeteinket és fogházainkat oly egyéb állami 
megrendelésekkel ellátni, amelyek egyrészt a rabmunka
erőt egészen igénybe veszik, másrészt az iparok folytonossá
gát s a termelés megfelelő áron való értékesítését biztosítják. 



A rabmunka versenye. A másik nem kevésbbé 
érdekes kérdés a rabmunka versenye a szabad iparral. 

Az ipari munkáltatás nagyobb arányú kifejlődésével 
kapcsolatban úgyszólván mindenütt egyidejűleg panaszok 
merültek fel amiatt, hogy a rabipar kisebb termelési költ
ségei mellett kedvezőtlen versenyt támaszt a szabad iparnak. 
Ezek a panaszok nagyobbrészt a rabmunkavállalkozók 
üzemei ellen irányulnak, de állami kezelés mellett is elő
fordulnak olyan esetekben, amikor a rabipar magánmeg
rendelőnek dolgozik, s főleg, ha termelését a helybeli 
piacon értékesíti. 

El kell ismerni, hogy nagyobb büntetőintézet a szabad 
ipart komolyan veszélyeztetheti, ha ipari termelésével a 
helybeli piacot árasztja el. Különösen tapasztalható ez 
akkor, ha az intézet vidéki, kisebb városban van, ahol 
nagyobbszerü rabiparüzlet a fogyasztás jelentékeny részét 
elláthatja. A rabmunka versenye miatt emelt panaszok helyi 
jelentőségét tehát tagadni nem lehet, de ezt a versenyt könnyű 
lesz korlátok közé szorítani. A rabmunkavállalkozókkal 
megkötött szerződések rendszerint kikötik azt, hogy a 
vállalkozó gyártmányait a helybeli piacon nem értékesítheti, 
ha pedig az ipar állami kezelésben van, rendeletileg lehet 
az intézetet a helybeli piactól eltiltani, sőt a magánmegrende
lések teljesen kizárhatók lesznek, ha sikerül olyan állami 
megrendeléseket biztosítani, amelyek az iparüzlet teljesítő
képességét kimerítik. 

Ebben az irányban nálunk már 1883-ban történt 
intézkedés. 

A rabmunka versenye miatt felmerülő panaszok folytán 
a földművelés-, ipari- és kereskedelemügyminiszter kezde
ményezésére a háziipari és iparoktatási bizottság jelentést 
dolgozott ki, amelyben a rabmunkánál követendő irányelveket 
részletesen kifejtette. E jelentést az 1883. évi április hó 



29. napján kelt 15.331/1883. I. M. számú igazságügy
miniszteri rendelet3) közétette s egyben elrendelte az abban 
foglalt irányelveknek a lehetőséghez képest való fokozatos 
megvalósítását. 

E jelentés szerint: 
„A fegyházak, ker. börtönök és fogházak munkaereje 

legfökép a félkészítmények tömegtermelésére, esetleg oly 
cikkek készítésére szorítkozzék, amelyek hazánkban eddig 
egyáltalán nem készíttetnek, vagy a hazai szükségletet ki 
nem elégítik, vagy a külföld számára termeltetnek; továbbá 
az igazságügyi kormányzat felszerelési szükségleteinek 
fedezésén fölül ezen intézetek a műves iparágak gyakor
lásától zárkózzanak el. 

Az értekezlet nézete szerint a háziipar köréből azon 
foglalkozási ágak mívelendök, amelyek a helyi, vagy leg
közelebbi vidék hasonló irányú munkásságának versenyt 
nem képeznek. 

A letartóztatottak közül azok, akik szabadságuk 
elvesztése előtt valamely iparágban jártasak voltak, az 
értekezlet véleménye szerint lehetőleg az illető iparágban 
foglalkoztatandók. A hosszú időre terjedő rabságnál lehe
tőleg arra fordítandó figyelem, hogy az illető elítélt lehetőleg 
eSy teljes foglalkozási ágat sajátíthasson el; s a rövidebb 
tartamú büntetés eseteiben az elítéltek legfökép a háziiparban, 
vagy a tömegtermelés terén, mint részletmunkások kép
zendők ki. 

Oly elítéltek, akik szabadonlétük idejében mezei 
munkával foglalkoztak, lehetőleg a háziipar be li foglalko
zások elsajátítására kötelezendők. 

Különös súlyt fektetett az értekezlet arra, hogy ezen 
intézetek iparkészítményeik elárusításánál a helyi, vagy 
legközelebbi iparral ne versenyezzenek." 

3 ) Marschalkó: Igazságügyi rendeletek VI. kötet 384. lap. 
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A jelentésben foglalt irányelvek alkalmasak arra, hogy 
a rabipar versenyének helyi jelentőségét is megszüntessék, 
némely szempontból azonban kifogás alá esnek. Ha a rabok 
csak félkészítmények tömegtermelésével foglalkoznak, a 
szakszerű ipari kiképzés keresztülvihető nem lesz. Ha oly 
cikkeket termelnek, amelyek hazánkban egyáltalán nem 
készíttetnek, vagy a hazai szükségletet ki nem elégítik, 
úgy előáll az a helyzet, hogy az ily szakban kitanult rab 
szabadulása után munkaalkalom hiányában itthon elhelyez
kedni nem tud s az intézetben elsajátított iparnak hasznát 
nem veheti. A külföld számára való termelés nem rossz 
gondolat, de különösen állami kezelés mellett azt gyakor
latilag megvalósítani alig lehetne, másrészt a minőségileg 
gyengébb rabkészítményeknek külföldre szállítása esetleg 
a hazai ipar hírnevét veszélyeztethetné. Ezektől eltekintve 
a felvett irányelvek célszerűek s azokra a rabmunkáltatásnál 
ezidőszerint is figyelemmel kell lennünk. 

Országos szempontból nézve a verseny miatt emelt 
panaszok alaposságát elismerni nem lehet. A letartóztatottak 
foglalkoztatását törvény írja elő és mert annak olyannak 
kell lenni, mely alkalmas lesz a rab jövő megélhetését 
biztosítani, büntetőintézeteinkből az ipari munkát kizárni 
nem lehet. Azokat az elítélteket, akik a szabad életben 
is ipari munkával foglalkoztak, vagy akiket hajlamaik ehhez 
vonzanak, szabadságvesztésbüntetésük tartama alatt is ipari 
munkával kell foglalkoztatni, illetve ebben a szakban kell 
kiképezni. Versenyről ily esetben beszélni alig lehet, hiszen 
az iparos osztályból kikerült elítéltek letartóztatásuk előtt 
is ipari munkát végeztek s így a büntetőintézetben végzett 
hasonló munkájuk többtermelést nem jelent. 

Nem lehet e kérdésnél figyelmen kívül hagyni, hogy a 
rabmunkás kevesebbet termel s munkájának minősége a 
szabadiparos munkájánál általában silányabb. A munka-



kényszer tudata, a szabadságvesztéssel járó lelki behatások, 
a mérsékelt munkajutalom, a gyengébb táplálkozás egyaránt 
bénítólag hatnak a rab munkabírására és szorgalmára, keve
sebb lelkiismeretességgel dolgozik, ami ismét a minőség 
rovására megy. Ettől eltekintve a letartóztatottak nagy része 
degenerált, beteges és elgyengült, igen sok közülük semmi
hez nemértő, sokszor semmire nem használható, tanulatlan 
és tudatlan, ügyetlen, vagy rosszakaratú, ezeknek munkája 
a szabad iparra kevés veszélyt jelenthet, mert alig van 
közöttük olyan, aki, amennyiben nem hosszabb időre 
elítélt, - büntetésének tartama alatt valamely iparágat 
teljesen elsajátítania. A rendtartásokban előírt börtönügyi 
szabályok szintén befolyással vannak a rabmunka telje
sítményére. Az igazgató és lelkész előtt jelentkezés, orvosi 
kezelés, tanítás, séta, stb. a munkaidőt csökkentik, a munka 
folytonosságát zavarják s ezzel a termelés mennyiségét 
kedvezőtlenül befolyásolják. 

De a panaszok alaptalansága egyéb körülményekből 
is nyilvánvaló. A büntetőintézetekben és fogházakban 
általában sokféle, úgyszólván valamennyi közönségesebb 
iparnem előfordul s így a letartóztatottak száma annyira 
megoszlik, hogy egy-egy iparágra igen kis létszám jut. Az 
állami kezelésben levő iparaink között a váci fegyintézet 
nyomdája a legnagyobb s ebben is midössze 75—80 
rab nyer foglalkoztatást. Büntetőintézeteinknél egyébként 
egy-egy iparágban legfeljebb 30—40 ember dolgozik, míg 
a bírósági fogházakban csak egy-kettő, ez utóbbiakban 
mindig csak olyan letartóztatott, aki már mint tanult szak
iparos került oda s ha ilyen a fogházban nem akad, az 
illető iparág szünetel. 

Mindettől eltekintve az ipari munkával foglalkoztatott 
letartóztatottak száma általában az ország ipari lakossá
gához viszonyítva oly csekély, hogy már ezért sem lehet 



a rabmunka a szabad ipar érdekeire különösebb kihatás
sal. Hazánkban a letartóztatottaknak csak 27—28 %-a 
végez ipari munkát, számuk hozzávetőleg 2500-ra tehető, 
amelyből 2000 a büntetőintézetekre, 500 pedig a bírósági 
fogházakra esik. A büntetőintézetek ipari munkásainak 
körülbelül fele, mondjuk 1000 fő állami kezelésben, 1000 
fő pedig vállalati kezelésben levő iparban dolgozik. A 
bírósági fogházakban állami kezelésben levő iparban 400, 
vállalatiban 100 fő nyer alkalmazást. Az intézetek és fog
házak vállalatai iparaiban dolgozó rabok együttes száma 
szakonkint következőképen oszlik meg: 

asztalos mintegy 200 fő 
kefe kötő „ 150 „ 
lakatos „ 150 „ 
szövőmunkás „ 100 „ 
vasipari munkás „ 90 „ 
kötszövő „ 80 „ 
papírfeldolgozó „ 80 „ 
gombgyártó „ 70 „ 
szőnyegszövő „ 60 „ 
bognár „ 60 „ 
kosárfonó „ 40 „ 
nőikézimunkás „ 20 „ 

Az állami kezelésben levő iparokban az országos 
létszám hozzávetőlegesen részletezve a következő: 

cipész mintegy 180—200 fő, 
szabó „ 150—180 „ 
nőikézimunkás „ 100—150 „ 
asztalos „ 100—150 „ 
kosárfonó „ 100—150 „ 
takács „ 100—120 „ 
nyomdász „ 75— 80 „ 
kőnyomdász „ 6 0 — 70 „ 



kőműves mintegy 4 0 — 50 fő 
kovács „ 4 0 — 50 ,, 
lakatos „ 3 0 — 40 „ 
szobafestő „ 10— 20 „ 
fodrász „ 5— 10 „ 
szerelő „ 5— 10 „ 
kárpitos „ 5— 10 „ 
kádár „ 1— 5 „ 
timár „ 1— 5 „ 

Ezekből az adatokból nyilvánvaló, hogy az egyes 
szakmákban dolgozó elítéltek száma az ország ipari 
foglalkozást űző lakosságához viszonyítva elenyésző úgy, 
hogy munkájuk a rab kisebb teljesítőképességét is figye
lembe véve a szabad iparnak komolyabb versenyt nem 
okozhat. 

Ki kell még térnünk a panaszok ama részére is, 
mely különösen azt kifogásolja, hogy az állam a rabmunka
erőt potom díjért engedi át a vállalkozóknak. Az ipari 
érdekeltségek azt kívánják, hogy a vállalkozók a rab
munkások után ugyanazt a munkabért fizessék az államnak, 
amelyet a szabad iparban a szakmabeli munkásoknak 
fizetnek. 

Áltaíában elismert tény, hogy — egyes kivételektől 
eltekintve — a rabmunkás teljesítménye úgy mennyiség, 
mint minőség tekintetében a szabad munkásénál jelen
tékenyen kisebb. Ennek okait fentebb részletesen ismer
tettük. Ily körülmények között a rabmunkavállalkozótól 
a szabad munkások bérét követelni lehetetlenség, mert 
hiszen ebben az esetben a rabokért a vállalkozó aránylag 
sokkal többet fizetne, mint amennyit a szabad munkások 
kapnak. A panaszt tehát csak annyiban fogadhatjuk el, 
amennyiben magunkévá tesszük azt, hogy a rabmunkabér 
megállapításánál a szakmabeli szabad munkabéreket kell 



alapul venni, ellenben oly mértékben kell azt mérsékelni, 
amily mértékben a rabmunkás teljesítménye minőség 
és mennyiség tekintetében a szabad munkásénál csekélyebb. 

Nem lehet azonban ennél a kérdésnél figyelmen 
kívül hagyni, hogy a vállalati szerződés rendszerint hosszabb 
időre szól, nagyobb számú letartóztatott foglalkoztatását 
biztosítja, hogy a rabmunkavállalkozó a letartóztatottak 
között nem válogathat, legtöbbször kezdő munkásokat 
kap, akiket neki kell betanítani. Mérlegelni kell, hogy a 
a beosztott munkások gyakran változnak, a betanított 
munkások szabadulnak és ismét gyakorlatlanok lépnek 
helyükbe. Emellett a vállalkozó a szerződésben kikötött 
rablétszámot köteles állandóan foglalkoztatni, a beosztott 
rabokat el nem bocsáthatja, sőt a munkadíjon felül külön 
bírság terheli arra az esetre, ha azokat foglalkoztatni 
nem tudja. Ezekre tekintettel a rabmunkavállalkozókkal 
megkötött szerződéseink a rabmunkabért a szakmabeli 
szabadmunkabér 40—50 %-ban állapítják meg s hogy 
ez a rabmunkabér túlságosan alacsony nem lehet, azt 
legjobban bizonyítja, hogy így is csak a legnagyobb nehéz
ségek mellett lehet rabmunkavállalkozót kapni s nem 
egy vállalkozó kénytelen e rabmunkabérek dacára üzemé
nek korlátozását, sőt megszüntetését kérni. 

A napjainkban tapasztalható ipari pangás mellett a 
rabmunka versenye miatt mind gyakrabban jelentkeznek 
hasonló természetű panaszok, s e panaszok a kedvezőtlen 
gazdasági körülmények folytán ma sokkal nagyobb figyel
met követelnek, mint bármikor. A letartóztatottnak újab
ban bevezetett nagyobb mérvű mezőgazdasági foglalkoz
tatása s a rabiparnak főleg állami szükségletek ellátására 
való felhasználása azonban a szabad ipart a rabmunka 
versenytől remélhetőleg fokozottabb mértékben fogja 
mentesíteni. 



Az utóbbi időben a mezőgazdasági rabmunka nagy 
arányú kifejlesztése mellett, melynek börtönügyi szempont
ból korszakalkotó jelentőségét később, a külső munka 
ismertetésénél fogjuk méltatni, a rabmunka tekintetében 
főleg két irányban történt nevezetes előrehaladás. Az egyik 
a rabbiztosításnak, a másik a rabmunka iparjogi elismeré
sének megoldása. 

A rabbiztosítás. A munkásbiztosítás célja általában 
az, hogy a munkásnak az iparüzem veszélyességéből 
származó baleset, vagy betegség folytán előállott károso
dása a biztosítás lényegét képező kármegosztás útján meg
téríttessék. Magánjogi szabályaink szerint kártérítési igény 
rendszerint csak akkor keletkezik, ha a kárt másnak jog
talan cselekménye, vagy mulasztása okozta. Jogellenes 
cselekmény, vagy mulasztás hiányában kártérítési kötelem 
nem származik, nincs tehát kártérítési alap akkor, ha a 
kárt véletlen eset (casus), vagy erőhatalom (vis major) 
idézte elő. Már pedig az iparüzemben előforduló sérülések, 
vagy halálos szerencsétlenségek legtöbbször nem másnak 
jogtalan cselekménye, vagy elmulasztása folytán, hanem 
véletlen esetből következnek be. A fejlett, gépekkel dol
gozó ipar az óvórendszabályok betartása mellett is állandó 
veszélyt rejt magában a munkásokra nézve. Az ennek folytán 
beállott baleset miatt a munkásnak kártérítésre igénye 
rendszerint nincsen s a bekövetkezett kárt maga kénytelen 
viselni. Kivételes szabályokat állapít meg az 1874: XVIII. 
t.-c. a vaspályák által okozott halál, vagy testi sértés iránti 
felelősség tárgyában. A törvény 1. §-a szerint az ebből 
eredő kárért a vasút felelős, kivéve, ha bizonyítani tudja, 
hogy a halált vagy testi sértést elháríthatatlan esemény 
(vis major), vagy egy harmadik személynek elháríthatatlan 
cselekménye, melyet a vasút megakadályozni képes nem 
volt, vagy a megholtnak, illetőleg sérültnek saját hibája 



okozta: A bírói joggyakorlat a vasút fokozottabb felelős
ségét analógia alapján más veszélyes üzemmel szemben 
(automobil) is alkalmazta, az ipari baletesekre való kiter
jesztése azonban az ipar tönkrejutását eredményezhetné. 
A tőke a nagy kockázat terhe miatt az ipari vállalkozástól 
tartózkodnék, ami viszont a munkásságot a munkaalka
lomtól fosztaná meg. Gondoskodni kellett tehát olyan 
megoldásról, amely úgy a vállalat, mint a munkás érde
keinek megóvására egyaránt alkalmas, amely egyrészt az 
ipart mentesíti a felelősség súlya alól, másrészt mégis 
lehetővé teszi, hogy a munkásnak a baleset folytán beállott 
kára megtérüljön. Erre irányul a baleset és betegség esetére 
szóló munkásbiztosítás. 

A munkásbiztosítás tárgyában az 1907. évi XIX . tör
vénycikk rendelkezik, míg a rabbiztosítást ennek 8. §-ában 
nyert felhatalmazás alapján a 29.300/1913. I. M. (Igaz
ságügyi Közlöny XXII . évfolyam 6. szám 291. lap) számú, 
valamint az utóbb kiadott 51.254/1922. I. M. (Igazságügyi 
Közlöny X X X I . évfolyam 12. szám 642 lap) és 31.400/1926. 
I. M. (Igazságügyi Közlöny X X X V . évfolyam 7. szám 143. 
lap) számú módosító rendeletek szabályozzák.4) 

A rabbiztosítást tárgyaló igazságügyminiszteri rende
letek lényegileg az 1907 : XIX . törvénycikk alapelvei szerint 
intézkednek. A letartóztatottak közül balesetbiztosítási 
kötelezettség alá esnek mindazok, akik fegyház-, börtön-, 
fogház-, vagy elzárásbüntetésüket büntetőintézetekben 
(fogházakban) töltik, még pedig akkor is, ha a szabad
ságvesztésbüntetést pénzbüntetés helyett szabták ki rájuk. 
Csak azok a letartóztatottak nem esnek balesetbiztosítási 
kötelezettség alá, akiket a bíróság a munka alól felmentett, 
vagy akiknek büntetése a mellékbüntetés hozzászámításá-
val sem ér el egy hónapot, hacsak valamely rabmunka-

4 ) A rabbiztosításra vonatkozó rendeleteket a függelékben közöljük. 
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vállalkozó-üzemben nem foglalkoznak. A balesetbiztosítási 
kötelezettség keletkezésekor a rabra nézve egyúttal a 
balesetbiztosítás hatálya is megkezdődik és a szabadon
bocsátásig szakadatlanul tart. Nem áll fenn a baleset
biztosítás hatálya a büntetés félbeszakítása és a szökés 
tartama alatt. 

Az általános munkásbiztosításra vonatkozó 1907. évi 
XIX. törvénycikk és a rabbiztosítást tárgyaló igazságügy
miniszteri rendeletek között lényeges eltérést csak keveset 
találunk. 

Míg a munkásbiztosítás baleset és betegség esetére 
vonatkozik, addig a rabbiztosítás csak a balesetekre terjed 
ki. Természetesnek fogjuk ezt találni, ha figyelembe vesz-
szük, hogy a rab betegség esetére az intézetben különben 
is gyógykezelésben és ápolásban részesül, biztosításra tehát 
szüksége nincsen. 

További eltérés, hogy a törvény szerint a biztosítási 
díjakat a munkaadó és a munkás meghatározott arány
ban közösen viselik, ezzel szemben a rabbiztosítási díj 
egyedül a munkáltatót, tehát az államot, illetve bérmun
kánál a vállalkozót terheli. A rabmunkás ugyanis munkája 
után részesülhet jutalomban, de munkadíjat nem kap, 
tehát a rabbiztosítási díjat sem viselheti. 

Különbséget találunk végül a biztosítás alapjául 
szolgáló munkakeresmény és ezzel kapcsolatban a rab
biztosítási díj, valamint az igényelhető kártérítés összege 
tekintetében. A rabmunkás keresményét a rendelet a sza
badmunkás keresményének mintegy negyedrészében veszi 
számításba, ennek megfelelően kisebb a biztosítási díj, 
de viszont az igényelhető kártérítés mértéke is. 

A rabbiztosítást elvileg ép úgy szükségesnek kell 
tartanunk, mint általában a munkásbiztosítást, mégis kér
déses, hogy a hivatkozott rendeletekben foglalt gyakorlati 



keresztülvitelének fenntartása kívánatos lesz-e, vagy sem. 
A rabbiztosításról szóló rendelet a befolyó biztosítási 
díjakból alapot létesít, a „Rabmunkások biztosítási alap"-
ját, amely a balesetet szenvedett rab, vagy hátramaradott
jai részére a megállapított kártalanítási összeget fizeti. 
Ha figyelembe vesszük, hogy az összes letartóztatottaknak 
körülbelül csak egykilenced része dolgozik vállalkozó, a 
többi pedig az állam részére, úgy arra a megállapításra 
kell jutnunk, hogy a „Rabmunkások biztosítási alap "-ja 
legnagyobb részében az állam által fizetett biztosítási 
díjakból kerül ki. Nyolckilenced részében viseli a rab
biztosítás terhét az állam s csak egykilenced rész esik a 
magánvállalkozókra. Ilyen körülmények között tulajdon
képen biztosításról beszélni sem lehet, mert hiányzik 
annak leglényegesebb alkateleme, a kármegosztás. Ugyan
ezt az eredményt sokkal egyszerűbben is elérhetjük, ha 
a vállalkozók részéről fizetendő rabbiztósítási díjat a 
munkadíjjal együtt állami bevételként kezeljük s a bal
esetet szenvedett rabmunkások kártalanításáról költség
vetésileg gondoskodunk. A rabmunkásokat ért balesetek 
száma oly csekély, a felmerülő kártalanítások összege az 
államháztartásban szereplő tételek mellett oly elenyésző, 
hogy e célból külön alap létesítése igazán felesleges. Az 
intézeti alkalmazottak munkáját is könnyítené, ha a rab
biztosítással kapcsolatos kimutatások és számadások vite
létől mentesülnének.5) 

Még egyszerűbb lenne az a megoldás, ha az állam 
a saját részére dolgozó rabok kártalanításáról költség
vetésileg gondoskodnék, — a vállalkozókat pedig köte
lezné, hogy az üzemükhöz beosztott munkásokat az álta
lános munkásbiztosító pénztáraknál biztosítsák. Az előbbi 

5 ) A 29.300 1913. I. M. számú rendelet életbelépése óta a „Ratymunkások 
biztosítási alapjá"-val szemben a kártalanítási kötelezettség megállapíttatott: 



módnak mégis elsőbbséget kell adnunk, mert a rabok 
baleset esetére vonatkozó kártalanítása egyrészt az álta
lános munkásbiztosítás szabályaitól eltérő, másrészt vala
mennyi rabra egyöntetű szabályozást igényel, továbbá, 
mert az általános munkásbiztosító pénztár igénybevétele 
esetén a pénztárnak törvényben biztosított jogai a büntető
intézetek vállalati üzemeivel szemben is hatályba lépnének, 
ami az intézet belső életébe beavatkozást s esetleg a pénz
tár és az intézet között összeütközést eredményezhet. 

A rabbiztosítást mai alakjában már csak azért sem 
tartjuk szükségesnek, mert az állam tulajdonképen bizto
sításra nem is szorul. Biztosításnak csak anyagilag gyenge 
jogalanyok között van értelme és csak oly veszély esetére, 
amelyből eredhető károsodás elviselésére a jogalany egy
magában képtelen. Az állam ilyennek nem tekinthető, a 
biztosítás igénybevétele tehát a jelen esetben annál kevésbbé 
indokolt, mert a rabokat érhető balesetekből az államra 
háruló kártérítési felelősség lényegtelen. 

1913. évben: 9 esetben, 
1914. „ 7 „ 
1915. „ 3 
1916. „ 3 
1917. „ 2 
1918. „ 3 
1919. „ 1 
1920. „ 1 
1921. „ - „ 
1922. „ — 
1923. „ — 
1924. „ — 
1925. „ — 
1926. „ 3 

összesen;- 32 esetben, 

ezenkívül 1926. évből további 3 ügyben az eljárás még folyamatban van. 
A fentebbi jogerősen megállapított kártalanítási kötelezettségekből idő

közben megszűnt: 17, ezidőszerint hatályban van: 15. 
Az alap vagyona: 5247*91 pengő. 



Érvényben lévő szabályaink mellett ezek a fejtegeté
sek csak elméleti jelentőségűek ugyan, a munkásbiztosítás 
és ezzel kapcsolatban a rabbiztosítás kérdésének küszöbön 
lévő újabb törvényes szabályozása alkalmával azonban a 
felhozottak is megfontolandók lennének. 

A rabmunka iparjogi elismerése. E tárgyban a 
m. kir. kereskedelemügyi miniszternek az 1925. évi 
89.900 XXII . számú rendelete intézkedik/') Az 1884. évi 
ipartörvény (XVII. t.-c.) szerint, aki engedélyhez nem kötött 
ipart szándékozott űzni, ezt csupán bejelenteni tartozott 
az iparhatóságnál, ezenfelül oly esetben, ha a gyakorolni 
szándékolt iparág oly mesterség volt, amely kézműves 
természeténél fogva csak hosszabb gyakorlás útján volt 
elsajátítható, tanoncbizonyítványt tartozott csatolni és egy
ben igazolni, hogy a tanviszony megszűnése után szakba
vágó műhelyben, vagy gyárban szakbavágó munkával leg
alább két évig foglalkozott. A képesítéshez kötött mesterség 
gyakorlására azonban az is kaphatott iparhatóság igazol
ványt, aki tanoncbizonyítványt felmutatni nem tudott, ha 
élete 21. évét betöltötte s igazolta, hogy szakbavágó mű
helyben, vagy gyárban legalább három éven át szakba
vágó munkát végzett. Azok, akik szabadságvesztésbünte
tésük tartama alatt ipari munkát végeztek, szakbavágó 
gyakorlatukat a büntetőintézet, vagy fogház erről szóló 
hivatalos bizonyítványával igazolták s ez alapon ipar
igazolványt szerezhettek. Az ipartörvény módosításáról 
szóló 1922: XII. törvénycikk a helyzetet lényegesen meg
változtatta. Ez a törvény a képesítéshez kötött iparok 
gyakorlását általában a következő szakképzettség igazolá
sától teszi függővé: 

/. segédlevéllel igazolandó, hogy a munkás a szakba-

<•) A rendeletetalábba 10.600 1926. 1. M. számú rendelet 4. §-ának kap
csán közöljük. 
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vágó munkát a tanoncidőn át tanulta és a tanidö végén 
a segédi vizsgát letette, 

2. munkakönyvvel igazolandó, hogy a segédi vizsga 
után legalább két évig szakbavágó munkát végzett. 

A tanoncidőt e törvény általában 2—4 évben állapítja 
meg. A segédi vizsgára való bocsájtást megengedi annak 
is, aki tanonc ugyan nem volt, de munkakönyvvel igazolja, 
hogy a megszabott gyakorlati időnek legalább négyötödén 
át szakbavágó munkát végzett. Azok, akik valamely képe
sítéshez kötött iparban a tanoncidő befejezése után legalább 
két évi szakbavágó gyakorlatot igazolnak, e törvény értel
mében mestervizsgálatot tehetnek és mesterlevelet nyerhetnek. 

A most hivatkozott kereskedelemügyi miniszteri ren
delet az 1922. évi XII. törvénycikk rendelkezéseire tekin
tettel kimondja, hogy azt az ipari munkát, amelyet 
országos büntetőintézetben, vagy kir. törvényszéki fogház
ban letartóztatott egyén akár az intézet házi üzemében, 
akár vállalkozó részére rendszeresen végez, a képesítéshez 
kötött iparok önálló gyakorlásához megkívánt szakkép
zettség igazolása szempontjából a rendeletben előírt fel
tételek mellett figyelembe kell venni. Ezzel a rabmunka 
iparjogi szempontból a szabadmunkával egyenértékűnek 
ismertetett el s így megvan a lehetősége annak, hogy a 
letartóztatott tanoncságának és segédi gyakorlatának idejét 
a büntetőintézet, vagy fogház iparában tölthesse el, hogy 
az intézetben, vagy fogházban segédi vizsgát tehessen s 
szabadulása után az illető iparágban magát önállósíthassa, 
mestervizsgát tehessen s megélhetését biztosíthassa. 

A rendelet hatályba lépése óta eltelt alig egy év alatt 
intézeteink és fogházaink 258 esetben kötöttek tanonc
szerződést s a vizsgára bocsájtottak közül 96 egyén tett 
sikerrel segédi vizsgát. 

Külső rabmunka. A régi rabmunka nagyobbrészt 



külső munka volt. A belső munkát a XVIII—XIX. szá
zadban kifejlődött börtönrendszerek hozták magukkal s 
ennek folytán viszont a külső munka mindenütt háttérbe 
szorult. A szabadságvesztésbüntetés végrehajtásának jelen
legi szabályai természetüknél fogva belső, elsősorban 
ipari munkát igényelnek. Az egykori kényszermunkák, a 
vár- és sáncmunka, a hajóvontatás, a gálya, a bányamunka 
stb. mind külső munkák voltak. Az építkezési, utcatisz-
togatási és utcakövezési munkákat, — melyekre a rabokat 
rendszeresen felhasználták, — szintén az intézeten kívül 
kellett végezni. Külső munka volt az itt-ott előforduló 
mezőgazdasági, valamint általában a magánházaknál 
(konyhás rabok) végzett munka is. A külső munka terje
delmét legjobban mutatják azok az egykori rendeletek, 
amelyek annak korlátjait igyekeztek megszabni. Helyes 
érzékkel főleg két szempontot tartanak ezek a szabályok 
szem előtt: elsősorban a letartóztatottak egészségének 
megóvását, másodsorban a rendszeres munkáltatásnak 
állandó biztosítását. A külső munka végrehajtásánál kellő 
figyelemre méltatják nemcsak a köz, hanem a letartóztatott 
érdekét is. Ez utóbbi a letartóztatottnak a nyilvánosságtól 
való kímélésében, az előbbi a külső munkánál könnyebben 
előfordulható szökés, külvilággal való érintkezés és össze
játszás veszélyének lehető kizárásában nyilvánul. 

Az osztrák igazságügyminisztérium 1854. évi június 
16-án kelt rendelete a külső munkát csak abban az eset
ben engedte meg, ha a letartóztatottak egészségi álla
pota, vagy a fogház viszonyai szükségessé tették. Ilyenkor 
is olyan munkákat kellett választani, amelyet a fogház 
közelében, forgalmasabb helyek elkerülésével lehetett 
elvégeztetni, egyrészt, hogy a rabok a közönség kíváncsi
ságának kitéve ne legyenek, másrészt, hogy a szökés, 
összejátszás stb. elő ne fordulhasson. Gondoskodni kellett 



arról is, hogy a külső munka alatt a rabok folytonosan 
felügyelet alatt legyenek. 

Az 1863. július hó 10-én 20.172. szám alatt kiadott 
helytartótanácsi rendelet a külső munkát illetően a követ
kező rendelkezéseket tartalmazza: 

/. Vizsgálati foglyoknak csak a megyeházon belöli 
dolgoztatása (amennyiben azt a fogház szükséglete kívánja) 
engedendő meg; e részben azonban gondoskodni kell 
arról, hogy bűnrészesek egymással érintkezésbe ne jöjjenek. 

2. Az elítélt raboknak a megyeházon kívüli dolgoz
tatása általánosan, és minden megszorítás nélkül helyt 
nem foglalhat ugyan, ott azonban, hol ez vagy egészségi 
tekintetben, vagy helyi viszonyoknál fogva, mind a közre 
nézve előnyösnek valósult be, s eddig is a helybeli, vagy 
más sajátságos viszonyokra figyelve, különös szabályok 
szerint gyakoroltatott, az e részben létező s jövőre is 
alkalmazandó szabályok pontos megtartása mellett meg
engedendő, de a következő megszorításokkal : 

a) hogy közmunkára csak elítélt, s nem még vizs
gálat alatt álló fegyencek, tisztesbb rendűek pedig épen 
ne bocsáttassanak; 

b) hogy magánházaknál végzendő munkákra fegyen
cek semmi szín alatt ne bocsáttassanak; 

c) hogy veszedelmes bűnösök, addig is, míg fegy
intézetbe szállíttathatnának, külmunkára egyáltalán ne 
rendeltessenek ; 

d) hogy országos, vagy heti vásárok alkalmával a 
fegyencek a megyeházból ki ne bocsáttassanak, önként 
értetvén, 

e) hogy minden eféle küldolgoztatás esetében a fog
lyoknak, mind szigorú őrzésére s elillanhatásuk meggát-
lására, mind a néppeli érintkezés teljes lehetetlenítésére 
legéberebb figyelem fordítandó. 



A kir. elsőfolyamodású bíróságok fogházainak és 
börtöneinek kezelése és az azokban letartóztatottak irányá
ban követendő bánásmód tárgyában 1874. február hó 18. 
napján 696. I. M. szám alatt kiadott rendelet szerint a 
munka minőségét illetőleg, a nagyobb testi mozgással 
járó foglalkoztatás, különösen a férfiraboknál, előbbre 
teendő az ülőmunkánál, minő pl. a szabó- és cipész
munka, s e részben kiválólag a serdülő fiatalkorban levő 
férfi-rabokra kell tekintettel lenni. 

A szabad lég, vagy legalább a kevésbbé zárt lég 
befolyása alatt folytatható foglalkozás, különösen a nyári 
évszakban, előbbre teendő a szobai foglalkozásnál. 

Az úgynevezett házi, udvari vagy kerti munkára 
lehetőleg oly rabok alkalmazandók, kik már előzőleg 
magukat jóviselet által kitüntették, vagy akiknek egész
ségi állapota azt szükségessé teszi. 

A törvényszéki rabok rendszerint csak a börtön
helyiségekben, vagy az ezekkel közvetlen összeköttetésben 
álló dologházban, vagy a börtönhöz, vagy ennek dolog
házához tartozó zárt falak között lévő udvaron, kertben 
vagy telken foglalkoztatandók. 

Ha azonban a börtön szerkezete miatt, tekintettel a 
letartóztatottak egészségének fenntartására, vagy egyéb 
körülményekre, a rabok foglalkoztatása a börtön falain 
belül eszközölhető nem volna: még akkor is csak oly 
munkanemek választandók, amelyek sok néptől járt utak 
érintése nélkül teljesíthetők, s amelyeknél a rabok sem a 
közönség szemeinek kitéve nincsenek, sem a reájuk való 
folytonos felügyelet nem akadályoztatik, sem a fegyelem 
nem lazíttatik, sem csempészkedésektől, sem a szökés vagy 
idegen személyekkel való összebeszélés veszélyétől, s mind
attól, ami erkölcsi javulásuk hátrányára lenne, tartani 
nem lehet. 



Ehhezképest a raboknak magánosok házaihoz nap
számra kiadatása, járt utcákon s egyéb nyilvános helye
ken külső munkára való alkalmaztatása nem engedhető meg. 

Ez utóbbi rendelet, — mint látjuk, — a külső munká
nak börtönügyi szempontból már nagy jelentőségű korlá
tozását jelenti annyiban, amennyiben a raboknak magá
nosokhoz való kiadását eltiltja. 

Büntetőtörvénykönyvünk még tovább megy s a 
letartóztatottaknak az intézeten kívül csak közmunkával 
való foglalkoztatását engedi meg. 

A közmunka fogalma meglehetősen határozatlan. 
Régebben általában közönséges munkát értettek alatta, 

azokat a kényszermunkákat, amelyeket rendszerint rabok
kal végeztettek. A közmunka és kényszermunka fogalma 
tehát egy volt. Manapság a közmunka inkább közigazgatási 
fogalom, alatta általában olyan munkát értünk, amelynek 
kivitelére közerőt lehet igénybevenni. 

Büntetőtörvénykönyvünk a közmunka fogalmát köze
lebbről nem határozza meg s a rendtartások is csak álta
lánosságban írják körül. A fegyház- (31. §.) , börtön-
(29. §.) és fogházrendtartás (40. §.) az állami felügyelet 
alatt, az állam hasznára végzendő munkát (kőfejtés, 
útépítés, gátemelés stb.) nevezi közmunkának. Annak tehát 
két ismérvét látjuk itt, az egyik, hogy a munkát állami 
felügyelet mellett, a másik, hogy az állam hasznára 
végezzék. 

Az előbbi ismérv kérdése fennakadást nem okoz. Az 
állami felügyelet szempontjából csak az szükséges, hogy 
a külső munkára kiadott letartóztatottak annak tartama alatt 
állandó hatósági őrizet alatt legyenek. Ezt az őrizetet az 
intézeten kívül rendszerint az intézet őrszemélyzete látja 
el, de az állami felügyelet akkor is meg lesz, ha más, 
arra hivatott hatósági közegek látják azt el, szükséges 



azonban, hogy az őrizettel megbízott közegek hatósági 
jellege külsőleg is felismerhető legyen. Nem tekinthető 
tehát szabályellenesnek, ha a felügyeletet egyenruhás rend
őrök, csendőrök, vagy katonák stb. látják el. 

Nehezebb azonban a másik ismérvnek közelebbi meg
határozása. Az államnak minden nem ingyenesen végzett 
külső munkából haszna van, a közmunkát mégsem lehetne 
ilyen értelemben felfogni. Annak alkatelemét ugyanis nem 
az képezi, hogy a munkából az államnak haszna legyen, 
hanem, hogy a munka végeztessék az állam hasznára. 
A közmunka fogalmát tehát leghelyesebben negatív alak
ban írhatjuk körül olyképen : a magánosok részére végzett 
munka közmunkának nem tekinthető. 

A fegyház- és börtönrendtartásban példaként felemlí
tett kőfejtés, útépítés, gátemelés e tekintetben nem sok 
útbaigazítást nyújt, mert azokat nemcsak az állam, hanem 
magánosok részére is lehet végezni, már pedig az utóbbi 
esetben a kőfejtés, útépítés, vagy gátemelés sem lesz 
közmunka. Viszont természetesen az állam hasznára vég
zett munkákból a magánosokra is származhatnak előnyök, 
ami a munkának közmunka jellegét le nem rontja, mert 
hiszen minden közmunka, az útépítés, gátemelés, víz
szabályozás, stb. még ha országos jelentőségű is, több
kevesebb mértékben mindig helyi érdekeket is szolgál. 
Az országútépítés, gátemelés és vízszabályozás az állam 
javára történhetik, mégis elsősorban az illető vidék lakos
sága fogja annak hasznát venni. A büntetőtörvénykönyv 
szempontjából nézetünk szerint közmunkának kell tekin
teni minden olyan munkát, amelyet nem egyes emberek 
részére, hanem általános, vagy részleges állami érdekek 
hasznára végeznek el. A büntetőtörvénykönyv közmunka 
fogalma tehát nem a közigazgatási értelemben vett köz
munkát, hanem tulajdonképen a közérdekű munkát jelenti. 



Ide kell sorozni mindazokat a munkákat, amelyek állami 
hatóságok, intézetek, vagy üzemek részére szolgálnak, 
hasonlóképen a törvényhatóságok, városok és községek 
közönsége, ezeknek hatóságai, intézetei, vagy üzemei 
részére végzett munkákat. Megállapítható lesz a közmunka 
fogalma akkor is, ha a munka, — habár azt közvetlenül 
nem is az állam részére végzik, — általánosabb érdekű és 
természeténél fogva olyan, amelynek ellátása állami fel
adatot képez, vagy állami támogatást igényel. Ilyen a 
földrengés, tűzvész, filoxera, vagy más elemi csapás által 
sújtott vidéknek állami segítséggel való helyreállítása, az 
árvíz vagy sáskajárás elleni védekezés, stb. Sőt nézetünk 
szerint közmunkának kell tekinteni azokat az egyébként 
állami feladatot képező munkákat is, amelyeket társadalmi 
alakulatok (társulatok, egyesületek) alapszabályaik értel
mében az állam helyett vállalnak és végeznek el. Ilyenek 
a vízszabályozó, lecsapoló, gátépítő társaságok állami 
jelentőségű munkálatai, stb. 

A külső rabmunkának nagyobb teret biztosított a 
háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 
1912 : LXIII. t.-c.-et kiegészítő 1914 : L. t.-c. E törvény 
8. §-a szerint az országos büntetőintézetekben és bíró
sági fogházakban letartóztatott egyéneket, valamint a 
javítóintézetek növendékeit az igazságügyminiszter enge
délyével és rendelkezései szerint a törvényekben meghatá
rozott korlátozások nélkül lehet közegészségügyi, közélel
mezési, vagy közbiztonsági szempontokból szükséges, 
vagy egyéb közérdekű munkák teljesítésére alkalmazni. 
Az itt nyert törvényes felhatalmazás alapján az esetenkinti 
intézkedésektől eltekintve, az igazságügyminisztérium annak 
idején a következő általános érvényű rendeleteket adta ki: 

Az 1920. évi június hó 14. napján kelt 12.849.1. M . X I . 
számú rendelet az intézetek és fogházak élelmezésénél 



felmerült rendkívüli nehézségekre tekintettel megengedte 
a letartóztatottaknak mezőgazdasági, vagy kerti munkára 
magánosok részére való kiadását azzal a kikötéssel, hogy 
a munkaadó a munkadíjat készpénz helyett az intézetek 
és fogházak részére szükséges terményekben tartozik fizetni. 

Az 1920. évi augusztus hó 25. napján 23.532 I. M. 
XI . szám alatt kelt rendelet az intézetek és fogházak tüzelő
anyagszükségletének biztosítása céljából a letartóztatottaknak 
ugyancsak magánosok részére erdőkitermelési munkákra 
való kiadását engedélyezte természetben beszolgáltatandó 
tüzelőanyag ellenében. 

Az 1920. évi április hó 26. napján 12.873. I. M. XI . , 
valamint az 1920. évi november hó 19. napján 43.109. 
I. M . ' X I . szám alatt kelt rendeletek alapján az igazságügyi 
alkalmazottak vehettek kertészeti munkára és tüzifavágásra 
letartóztatottakat igénybe. 

Ezek a rendeletek lehetővé tették egyrészt az intéze
tekben és fogházakban belső munkával el nem látható 
letartóztatottak foglalkoztatását, másrészt a legnehezebb 
gazdasági viszonyok idején az intézetek és fogházak élel
mezésének és tüzelőszükségletének zavartalan ellátását. 

A külső munkának ez a kiterjesztése azonban ma már 
helyet nem foglalhat, mert a kivételes hatalom alapján 
kibocsájtott fenti rendeletek hatálya időközben megszűnt. 
Az 1922. évi XVII. törvénycikk 6. §-ának második bekez
dése ugyanis kimondja, hogy a kivételes hatalom alapján 
kibocsájtott azok a rendelkezések, amelyeknek tárgyában 
a kormány e törvény életbelépésétől számított négy hónap 
alatt törvényjavaslatot nem terjeszt a nemzetgyűlés elé, 
a törvény életbelépésétől számított hat hónap elteltével 
hatályukat vesztik. A most ismertetett rendeletek fenntar
tása tárgyában törvényhozási intézkedés nem történt, ennél
fogva azok, tekintve, hogy az 1922: XVII. t.-c. 1922. évi. 



augusztus hó 11. napján lépett életbe, — ettől számított 
hat hó elteltével, — vagyis 1923. évi február hó 12-ével 
hatályukat önmaguktól elvesztették. Ma tehát a külső munka 
tekintetében egyedül a B. T . K. rendelkezése az irányadó, 
amely szerint a letartóztatottakat az intézeten kívül csak 
közmunkára lehet felhasználni. 

A külső munkának ez a törvényes korlátozása sok eset
ben akadályát képezi a rendelkezésre álló rabmunkaerő 
teljes kihasználásának s kívánatosnak látszik a kérdésnek 
a mai gazdasági viszonyokhoz mért újabb szabályozása. 
A B. T . K. újabb módosítása tárgyában kidolgozott törvény
tervezet erre is kiterjeszkedik s eszerint a fegyházra, bör
tönre és fogházra elítélt egyéneket beleegyezésük nélkül is 
lehet az igazságügyminiszter engedelmével és rendelkezései 
szerint a büntetőintézeten, vagy fogházon kívül közmun
kával, vagy olyan erdő-, szőlő-, vagy mezőgazdasági mun
kával foglalkoztatni, amelyek elvégzését másként, neveze
tesen bérmunkások alkalmazásával biztosítani nem lehet, 
mely utóbbi körülményt az illetékes mezőgazdasági kama
rának kell igazolnia. 

A tervbevett intézkedés törvényerőre emelkedése 
módot fog adni a külső munka bizonyos mérvű kiterjesz
tésére, célszerű lenne azonban épen a közmunka fogalmának 
határozatlansága folytán a külső munkát kifejezetten minden 
közérdekű munkára vonatkozóan engedélyezni. A közmunka 
alatt, — mint érintettük, — ma általában azokat a mun
kákat értik, amelyeknek végrehajtása céljából közerőt lehet 
igénybe venni, míg a közmunkának a fegyház- és börtön
rendtartásban foglalt meghatározása inkább a közérdekű 
munka fogalmának felel meg, a törvénynek ily értelmű 
módosítása tehát már csak azért is kívánatos lenne, mert 
ezzel egyúttal a közmunka fogalmának határozatlanságából 
eredő kételyek is egyszersmindenkorra kiküszöbölhetők 



volnának. Ettől eltekintve a külső munkára való alkalmazást, 
— természetesen az igazságügyminiszter engedelmével és 
rendelkezései szerint, — a büntetőintézetekbe és fogházakba 
befogadott letartóztatottakra általában meg kellene engedni 
és pedig olyképen, hogy ezek közül azok, akik törvényeink 
értelmében munkakényszer alatt állanak, beleegyezésük 
nélkül, egyébként pedig beleegyezésükkel volnának külső
munkára alkalmazhatók. Ha a meghozandó módosító tör
vény a fegyházra, börtönre, vagy fogházra elítélteket nevezi 
csak meg, úgy kétség merülhet fel aziránt, vájjon az egyéb 
letartóztatottak külső munkára egyáltalán alkalmazhatók-e, 
vagy sem. Már pedig a lehetőséget erre is meg kell adni, 
hiszen a bírósági fogházak a rabkertészeteikben és rab
gazdaságaikban felmerülő munkát, — amelyek szintén 
külső munkák, — kellő számú elítélt hiányában rendszerint 
az ahhoz értő vizsgálati foglyokkal és előzetes letartóz
tatottakkal kénytelenek végeztetni. A vizsgálati fogsághoz 
fűződő érdekeket ebben az esetben is a Bp. 155. §-ának, 
illetve a fogházrendtartás módosítása tárgyában 1899. évi 
december hó 10. napján kiadott 5400/1. M. számú ren
delet 8. §-ának analógiájára lehetne biztosítani annak 
kimondásával, hogy a vizsgálati foglyok külső munkálta
tása tárgyában a fogház főnöke a vizsgálóbíró hozájáru-
lásával határoz. 

Mezőgazdasági rabmunka. A letartóztatottak mező
gazdasági munkáltatása újabb keletű. Régebben ily mun
kára rabokat csak szórványosan alkalmaztak. A mező
gazdasági munkát ugyanis nem tekintették elég súlyosnak 
s különösen nálunk, mint földmívelő államban, sokkal 
nagyobb becsben tartották, semhogy rabokkal végeztették 
volna. Mint általában a rabmunkanemek megválasztásában, 
úgy e tekintetben is az újabb börtönrendszerek kifejlődése 
eredményezett változást, bár ezek elsősorban a belső 



ipari munkát hozták magukkal, míg a külső mezőgazda
sági munka csak szük keretek között, rendszerint a szabad
ságvesztésbüntetés végső fokozatában, mintegy a szabad
életbe való átmenetként jelentkezett. (Közvetítő intézet.) 

A mezőgazdasági rabmunkának börtönügyi jelentőségét 
már Tauffer Emil felismerte. A Lipótvárott meghonosított 
munkák közül ezt tartotta a legcélszerűbbnek, mint amely 
testi gyógyszer és lelki erősítő, mert a hosszabb fogságban 
meggyengült testierőt helyreállítja, az erkölcsöt edzi s az 
akaraterőt szilárdítja. Az 1871. évi jelentésében a mező
gazdasági munkáról ekként emlékezik meg: 

„Nincs egy oldala se a fegyintézet belső életének, 
melyre a földmivelés a legkedvezőbb befolyást ne gyako
rolná. Hatalmasan ösztönzi e munkanem a fegyenceket 
jó viseletre, hogy utóbb jutalmul a külső munkások 
osztályába soroztassanak; emeli a munkakedvet s ezzel 
az erkölcsi javulást, mert mindenki szívesen végzi azon 
munkát, melyhez szokva van s melynek jövőben is hasznát 
veszi; áldásos befolyással van az intézet egészségügyi 
viszonyaira, mert míg a korábbi években az évi halálozás 
az összes létszámnak 7—8°/o-át is elérte, addig a föld-
mivelési munkának meghonosítása óta az egészségügyi 
viszonyok igen kedvezőkké váltak s a halálozás 4*h-ra 
apadt. 

A külső munkások osztálya a fegyintézetben letartóz
tatott egyéneknek legjavát foglalta magában, mert csak 
az juthatott ide, ki büntetése idejének rendszerint három
negyedét, de legalább felét kiáltotta; ezen idő alatt kitűnő 
magaviseletet tanúsított s erkölcsi javulásának jeleit adá. 
Visszaeső bűntettesek s tolvajok ezen osztályból rend
szerint kizárva maradtak. Ily egyéneknél várakozásunkban 
nem csalódtunk, mert embereink a beléjük fektetett biza
lomra büszkék voltak s azzal az egész év alatt egyszer 



sem éltek vissza. A szökés tekintetében egyik egyén 
jobban ügyel a másikra, mint ahogy ezt a 30—40 külső 
s szétszórtan dolgozó munkás mellett levő 1—2 felügyelő 
tehetné; de az igazgató tudtával még a szökés gondolata 
sem fogamzott meg a külső dolgosok fejében s annyi 
bizonyos, hogy közöttük erre vonatkozó beszéd nem folyt, 
mert ezt az illetőnek saját társai bizonyára azonnal fel
jelentették volna. 

De helyreigazítjuk azon téves nézetet is, mintha 
tisztán a földmívelési munkának tulajdonítanák az észlel
hető javító hatást, avagy mintha a földmívelési munkával 
csak olyanokat tartanánk foglalkoztathatóknak, kik hatá
rozottan az erkölcsi javulás útján vannak. 

Mi sem egyik, sem másik felfogást nem tartjuk 
helyesnek s nem is követjük. 

A criteriumot, hogy valakit ezen osztályba sorozzunk, 
csakis az illetőnek egyéniségében, erkölcsi tulajdonaiban 
keressük. 

Azon felfogást sem tartjuk helyesnek, hogy a rabok 
közül csak a javultaknak ismertek nyerhessenek föld-
müvesi foglalkozást és pedig a következő okok alapján: 

Sem hazánk eddigi büntetőjogi gyakorlata s jogi 
felfogása, sem az új büntető-törvényjavaslatnak szelleme 
nem kívánja, hogy a „kényszermunka" tisztán kézmű
ipari legyen. A kényszermunkának azon értelme, milyet 
az angol „tread mill" kifejez, nálunk teljesen ismeretlen. 
Büntető ítéleteink az azokban használt legváltozatosabb 
kifejezésekkel is mind csak azt akarják értetni, hogy 
„az illető egyén az állam javára dolgozni kényszeríttetik;" 
hogy melyik egyén mit dolgozzék, azt az államhatalom 
megbízottja állapítja meg. Az államhatalom képviselője 
az államnak az egyén iránt táplált jóakaratú szándékánál 
s a büntetés végrehajtásának a javításra célzó szerveze-



ténél fogva kétségtelenül s a lehetőség határai közt oly 
munkát fog végeztetni, mely az egyénnek javulására leg
hatékonyabbnak ígérkezik, de ha az egyénnel a kézmű
ipari munka ily kilátással nem kecsegtet, ily célból a 
földmívelési munkát is, — amennyiben a megszökés 
gyanúja, vagy könnyű kivihetősége fenn nem forog, — 
szintén alkalmazandja és pedig annál inkább, mert nem
csak hogy a kézműipar nincs felruházva az egyének javí
tásának kiváltságos tulajdonával, hanem azért is, mert 
már magában a munka, az állandó és szorgalmas foglal
kozás megszokása, — legyen ez bár kőtörés, — javító 
hatással bír. Épen a földmívelés az, mely nemcsak 
Magyarország népességénél, de főleg a bünttevöknél is 
kiváló figyelemre méltatandó; ezért nemcsak megenged
hető, de kiválóan ajánlható, hogy a még meg nem javult 
bűnttevő is, — amennyiben a fegyintézetek viszonyai csak 
engedik, — földmívelésre szoríttassék, hogy eleinte a 
kényszer a kapa- és a kaszától való húzódást legyőzvén, 
előtte ezen munka előbb megszokottá s utóbb a szokás foly
tán kedvessé, az életfenntartásnak biztos eszközévé váljék." 

Ma már a mezőgazdasági rabmunka szükségessége 
szakkörökben vita tárgyát sem képezi s az eddigi kísér
letek úgy börtönügyi, mint gazdasági szempontból mindenütt 
kedvező eredménnyel jártak. 

Hazánkban, mint földművelő államban, a mezőgaz
dasági rabmunkának fokozott jelentősége van és pedig 
napjainkban annál inkább, mert az ország pénzügyi hely
zete a rabmunkaerő leggazdaságosabb kihasználását teszi 
szükségessé. A statisztikai adatok szerint a férfi letartóz
tatottaknak mintegy fele az őstermeléssel foglalkozók 
sorából kerül ki. A mezőgazdasági munkának intézeteinkből 
és fogházainkból való kizárása esetében a földműves 
letartóztatottakat is ipari munkával kellene foglalkoztatni, 



ami sem az államnak, sem a letartóztatottaknak érdekét 
nem képezi. Az ilyen ipari munkás az államnak jöve
delmet nem hajthat, mert szakmájában rendszerint ki 
sem képezhető, azt csak egyes hosszabb szabadságvesztés
büntetésre ítéltek sajátíthatják el, de a kiképzésre fordított 
érték még ily esetekben is legtöbbször veszendőbe megy, 
mert a letartóztatott szabadulása után rendszerint visszatér 
előző környezetébe s korábbi foglalkozását, a mezőgazda
sági munkát folytatja. Normális viszonyok között sem 
lehetett ezt helyesnek tartani, annál kevésbbé ma, amikor 
minden jövedelmi forrás legteljesebb kihasználására s 
minden felesleges tehertétel kiküszöbölésére kell töreked
nünk. Már pedig a földműves rabok ipari kiképzésére 
fordított kiadás a legtöbbször ilyen hiábavaló tehertétel 
lesz. Ha figyelembe vesszük egyrészt az ily rabok ipari 
kiképzésének költségét, másrészt azt az elmaradt hasznot, 
amelyet szakmájukban való foglalkoztatás mellett az állam
nak hajthattak volna, — úgy minden egyéb indoktól 
eltekintve arra a meggyőződésre kell jutnunk, hogy a 
földművelő rabokat letartóztatásuk tartama alatt is szak
májuknak megfelelő munkával kell foglalkoztatni. Előnyére 
lesz ez az államnak, mert az ily módon elért jövedelem
többlettel a rabtartás költségeit csökkentheti, de előnyére 
lesz a letartóztatottnak is. Megismerkedik a szakszerű 
földműveléssel, a gazdasági gépekkel és azok kezelésével, 
a szőlő- és gyümölcstermeléssel, a konyhakertészettel, az 
állat- és baromfitenyésztéssel s elsajátíthatja az ősterme
léssel kapcsolatos és a rabgazdaságokban téli foglalko
zásként meghonosított háziiparokat, mint a bognár-, 
kovács-, lakatos-, asztalos-, tímár-, kötélverő-, gazdasági 
kefekötő-, kéziszövő- és vesszőfonó- (kosár-, szakajtó-, 
lábtörlő-, szalmakalapfonás) stb. ipart. Ezeknek sokkal 
több hasznát fogja venni a szabad életben, mintha egy-



oldalú ipari, sokszor csak gyárszerű kiképzést nyert volna. 
A felhozottak nagyobbrészben csak gazdasági szem

pontok, de a mezőgazdasági rabmunka nélkülözhetetlen
ségét börtönügyi tekintetek is indokolják. 

A fokozatos börtönrendszer következetes végrehajtása 
aránylag nem túlhosszú szabadságvesztésbüntetés esetében 
is az elítélt egészségét veszélyezteti, sőt halálát okozhatja. 
Ezt főleg azoknál a letartóztatottaknál tapasztalhatjuk, 
akik szabad levegőn végzett munkához szoktak s akik a 
zárt intézeti élet káros hatásainak, a tüdővész és egyéb 
betegségeknek sokkal kevésbbé tudnak ellentállni, mint 
a városi, zárt életmódhoz szokott elemek. Ez a kedve
zőtlen behatás már a szabadságvesztésbüntetés tartama 
alatt is mutatkozik, amennyiben a büntetőintézetek és 
fogházak halandósága általában nagyobb az országos 
halandósági aránynál, de hányan lehetnek azok az elítéltek, 
akik a pusztító betegség csíráját a büntetőintézetből 
viszik magukkal. 

A m. kir. központi statisztikai hivatal havi közle
ményeiből kitűnően az országos halálozási arányszám 
hozzávetőleg 17 ezrelék körül mozog, amelynek mintegy 
40 százaléka a 7 éven aluliakra esik, tehát a 7 éven 
felüliek halálozási arányszáma csak mintegy 10 ezreléket 
tesz ki. Ezzel szemben a büntetőintézetek halálozási átlaga 
30 ezrelékre rúg. Igaz, hogy az elítéltek egy része már 
legyengülve, betegen kerül az intézetbe, ez azonban csak 
fokozottabb óvatosságra kényszerít, hogy a fertőzés veszélye 
korlátozható legyen. Az emberiesség hozza tehát magával, 
hogy a beteg, vagy betegségre hajlamos és korábban 
szabad levegőn dolgozott letartóztatottak az intézetekben 
is ilyen természetű foglalkoztatást nyerjenek, amire pedig 
a mezőgazdasági munka látszik legalkalmasabbnak. 

A börtönöknek az egészségre gyakorolt káros hatását 



már a korábbi szabályok is tekintetbe vették s mint fen
tebb ismertettük, a külső munkát főleg egészségi szem
pontokból engedték meg. Egyenesen visszafejlődésnek 
kellene tekinteni, ha ezek a szempontok napjainkban hát
térbe szorulhatnának. Ha a büntetés végrehajtása az 
egészség rovására megy, ez annak olyan súlyosbbítását 
jelenti, mely sem a törvény, sem börtönrendszerünk 
szellemével össze nem egyeztethető. 

A mezőgazdasági rabmunka azért is szükséges, mert 
lehetővé teszi a szabad iparnak okozott verseny korláto
zását. Igaz, hogy a mezőgazdasági rabmunka viszont a 
földmüvesmunkásokat érinti, de panaszra nem adhat ala
pot, mert mezőgazdasági munkára rendszerint csak olyan 
elítéltek alkalmaztatnak, akik korábban is földmüveléssel 
foglalkoztak, — és mert a rabkertészetek és rabgazdasá
gok nálunk úgyszólván kizárólag a büntetőintézetek és 
fogházak részére termelnek, tehát állami szükségletek 
kielégítését látják el. Piacra csak olyan termények kerül
nek, amelyek az intézetek és fogházak ellátásánál feles
legesek ugyan (bor, korai kerti termények, virág, stb.), 
mégis termelésükre a letartóztatottak szakszerű kiképzése, 
vagy a belterjes gazdálkodás céljából szükség van. 

Szükséges végül a mezőgazdasági munka, mert csak 
ily módon lehet egyrészt a rendelkezésre álló rabmunkaerő 
állandó és rendszeres kihasználását biztosítani, másrészt 
elérni azt a végcélt, hogy a büntetőintézetek és fogházak 
minden szükségletüket a letartóztatottak munkájával ön
maguk, láthassák el. Az ipari munka, eltekintve a verseny
től, eltekintve a földműves letartóztatottaktól és eltekintve 
attól, hogy elegendő ipari munkáról nem mindig lehet 
gondoskodni, — azért sem lehet kizárólagos, mert a 
büntetőintézetekben és főleg a bírósági fogházakban ele
gendő munkaterem sem áll rendelkezésre. 
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A mezőgazdasági rabmunkával szemben felhozott 
ellenvetéseknek nagyobb jelentőséget tulajdonítani nem 
lehet. 

Azt mondják, hogy a mezőgazdasági munka könnyű, 
alig jelent a szabad élettel szemben súlyosbbítást, hogy 
az nem is büntetésvégrehajtás. Az kétségtelen, hogy aki 
megszokta a földműves munkát, annak az a büntetőinté
zetben sem lesz nehezebb, de ugyanezt kell mondanunk 
az iparos letartóztatottakról is. Ha csak a büntetés súlyá
nak akarunk kifejezést adni, akkor az iparosokat kellene 
földműves munkára és a földműveseket ipari munkára 
alkalmazni. A dologtalan munkakerülőknek mindegyik 
egyformán terhes lesz. Egyébként a szigorú fegyelem 
alatt, többnyire az időjárás viszontagságainak kitéve, a 
hajnali óráktól késő estig végzett mezőgazdasági munka 
mindenesetre sokkal fárasztóbb, mint sok ipari foglal
kozás úgy, hogy inkább arra kell figyelemmel lenni, 
nehogy olyan letartóztatottak végezzenek mezőgazdasági 
munkát, akiknek egészségére ez a foglalkoztatás lehet 
ártalmas. 

Rabgazdaságainkban nem egyszer fordult elő olyan 
szökési eset, amikor a letartóztatott egyenesen visszatért 
korábbi zárt büntetőintézetébe. Az ily letartóztatottak 
kivétel nélkül azt hozták fel mentségükre, hogy a rab
gazdaság szigorú fegyelmébe és a terhes munkába bele
törődni nem tudtak. Ezek az esetek a kellő komolysággal 
végrehajtott mezőgazdasági rabmunkáltatás szigorát min
dennél fényesebben igazolják. 

A szökés veszélye és az őrzés nehézsége sem tekint
hető alapos ellenvetésnek. Az emberi természetben rejlik, 
hogy minél szigorúbb az elzártság, annál nagyobb a 
szabadulásra való vágy és a szökésre irányuló törekvés. 
Találóan jegyzi meg Tauffer Emil egyik jelentésében, 



hogy a legszigorúbban őrzött sziklatetőre épült s a leg
jobban megvasalt intézetekből is fordultak elő szökések. 
Sokkal többet foglalkozik a szökés gondolatával, a keresztül
vitel módozataival a magánelzárásban levő rab, mint az, 
aki a szabadban dolgozhatik. Ennek jellemét már az a 
bizalom megerősíti, amely abban nyilvánul, hogy társai 
közül kiválasztva, külső munkát végezhet. Ettől eltekintve, 
az a rab, aki a zárt intézeti élet szigorát egyszer meg
ismerte, méltányolni tudja azt a nagy előnyt, amit a külső 
munkára való beosztás jelent. Erre nézve alig lehet súlyo
sabb fegyelmi büntetés a külső munkáról a zárt intézetbe 
való visszautalásnál. 

Ebben leli magyarázatát az, hogy a külső munkára 
alkalmazott letartóztatottak nem annyira az őr, mint inkább 
egymás felügyelete alatt dolgoznak s a szökési kísérletet 
legtöbbször az együtt dolgozó letartóztatottak, akadályoz
zák meg. Az igaz, hogy a külső munkánál szökésre több 
alkalom nyílik, de viszont a szökés vágya nem jelent
kezik oly ellenállhatatlanul, mint a zárt intézetben. A külső 
munkánál a rab inkább szem előtt van, tehát a szökés 
rendszerint csak nyíltan történhetik, épen ezért a szöke
vény nyomban üldözhető úgy, hogy szökése legtöbbször 
csak kísérlet marad. Ezzel szemben az intézetben lévő 
rab lassan szövi szökésének terveit, hosszú és alapos elő
készületeket tesz és a legkedvezőbb alkalmat használja 
fel. Az eredmény ennélfogva biztosabb, mert a szökést 
sokszor csak akkor fedezik fel, amikor az üldözés már 
sikerre nem vezethet. 

Az őrzés nehézségét illető ellenvetés megcáfolására 
elegendő tehát rámutatnunk arra, hogy csoportos külső 
munka esetén a letartóztatottak elsősorban egymást tart
ják őrizet alatt. Ha tekintetbe vesszük, hogy egy 10—20 
főből álló munkáscsapatnak, mely sokszor a forgalomtól 



távoleső helyen dolgozik, a szökés kivitele mily kevés 
nehézséget okozna, úgy e feltevés helyességét el nem 
vitathatjuk. S valóban büntetőintézeteink közül aránylag 
legkisebb az őri létszáma a hartai kir. országos büntető
intézetnek, melyben a letartóztatottak kizárólag mezőgazda
sági és azzal kapcsolatos munkával foglalkoznak. 

A szökés veszélye különben nagy mértékben ellen
súlyozható egyrészt úgy a mezőgazdasági munkára beosztott 
letartóztatottak, mint a felügyeletet teljesítő őrök gondos 
kiválasztásával, de másrészt az őrzés helyes megszerve
zésével is. A szökési kísérletek meghiúsítása tekintetében 
kiválóan sikeres intézkedésnek bizonyult nálunk a nagyobb 
rabgazdaságainkban (Harta, Besnyőpuszta) rendszeresített 
lovas őrszolgálat bevezetése. 

Azt el kell ismerni, hogy a mezőgazdasági rabmunka 
a mai fokozatos börtönrendszerbe nehezen illeszthető be. 
A szabadságvesztésbüntetés első szakában kötelező éjjel
nappali, a későbbi éjjeli magánelzárás ily munka mellett 
keresztül alig vihető, a közvetítő intézet intézménye pedig 
feleslegessé válik. A kötelező magánelzárással azonban 
szembe kell állítanunk a B. T . K. 32. §-át, amely szerint 
a magánelzárás nem alkalmazható, ha a fegyenc testi, 
vagy szellemi épségét közvetlenül veszélyezteti s félbe
szakítandó, mihelyt ily veszély jelenségeit az orvos észleli 
és bejelenti. Ez a szakasz a magánelzárás mellőzését 
egészségi szempontokból nemcsak lehetővé, de kötelezővé 
is teszi, mezőgazdasági rabmunkára tehát már a törvény 
alapján beoszthatok lesznek mindazok az arra egyébként 
alkalmas elítéltek, akik magánelzárás hatálya alatt állanak 
ugyan, de a magánelzárás végrehajtásának mellőzését 
egészségi okok kívánatossá teszik. 

A mezőgazdasági rabmunkának elejtése csupán a 
magánelzárás szabályszerű végrehajtásának okából már 



csak azért sem lenne indokolt, mert hiszen kizárólagos 
belső munkáltatás mellett sem lehet a magánelzárás sza
bályait minden esetben szigorúan betartani. 

Egyes intézetekben kellő számú magánzárka hiányá
ban a teljes magánelzárás csak részben, az éjjeli elkülö
nítés pedig egyáltalán nem hajtható végre. 

A fegyházrendtartás 12—13. §-a szerint a fegyenc 
a magánelzárás első három, — illetve a visszaeső első 
négy hetében foglalkozásban nem részesül, ennek eltel
tével azonban a neki kijelölt iparág körébe vágó munká
val foglalkoztatandó, amelyet zárkájában végez el. Ehhez 
hasonlóan intézkedik a börtönrendtartás is. A megszabott 
idő elteltével a foglalkoztatás kötelezővé válik s valóban 
a letartóztatottak huzamosabb időn át magánelzárásban 
munka nélkül nem tarthatók, mert az nemcsak egészsé
güket veszélyeztetné, hanem büntetésüknek oly súlyosbbí-
tását jelentené, amelyet a törvény egyenesen kizár. Az 
intézetek és fogházak azonban nem mindig vannak abban 
a helyzetben, hogy a magánelzárásban levőket olyan ipari 
munkával láthassák el, amelyet zárkájukban végezhetnek. 
Csak a legegyszerűbb kézi munkákat lehetne itt számí
tásba venni, mert a legtöbb ipari munka olyan, mely az 
egyébként is szűk, különböző felszerelési tárgyakkal beren
dezett magánzárkában nem folytatható, mert annak esz
közeit (szövőszék, gyalupad, stb). ott elhelyezni nem 
lehet. A zárkamunka megoldását egészségi tekintetek is 
nehezítik, amennyiben a legtöbb munka a zárka levegőjét 
a vele járó porral és piszokkal telíti, ami a letartóztatottra 
annál károsabb lehet, mert nappalát és éjjelét egyaránt 
a zárkában tölti. Az itt dolgozók oktatása és ellenőrzése 
körülményes, a munkamegosztás elve velük szemben csak 
korlátozott mértékben érvényesülhet, a géperővel dolgozó 
üzemből pedig a legtöbbször teljesen ki vannak zárva. 



Szóval a belső munkáltatás mellett is vannak olyan kény
szerítő okok, amelyek a magánelzárásra vonatkozó szabá
lyoktól való eltérést parancsolnak. 

Ha a magánelzárás mai szabályaitól eltekintünk, úgy 
arra a megállapításra kell jutnunk, hogy a fokozatosságot a 
mezőgazdasággal foglalkozó büntetőintézetben sokkal hatá
lyosabban lehet megoldani, mint ott, ahol csak belső 
munkáltatást végeznek. Szűkebb keretekben a magán
elzárás a mezőgazdasági büntetőintézetben is helyet foglal
hat, sőt az újonnan befogadottak megtörése és fegyelmezése, 
a zárt intézeti élet súlyának megismerése végett arra 
szükség is lesz. Itt talán még több olyan, például bognár, 
fafaragó, fonó, stb. munkát találunk, mellyel a rab zárká
jában foglalkoztatható, mert az őstermeléssel kapcsolatos 
iparok nagyobbrészt kézimunkák, amelyek kis helyen és 
kevés szerszámmal végezhetők. Lesznek olyan munkák, 
amelyek közös munkateremben, továbbá, amelyek a szabad 
levegőn, de mégis zárt helyen folytathatók. A külső munka 
tekintetében szintén tág tere van a fokozatok megállapí
tásának kezdve a csoportosan, fegyveres felügyelet alatt 
végzett munkáktól, a magánosan, sokszor minden fel
ügyelet nélkül dolgozó kocsis, gulyás, vagy akár a csősz 
munkájáig. Épen ezért akkor, amikor arról van szó, hogy 
az elítéltek közül kik volnának mezőgazdasági büntető
intézetbe beutalhatok, a bűncselekmény minőségéhez és 
a büntetés nagyságához mért korlátok felállítása feles
legesnek látszik. Erre való tekintet nélkül mindazokat az 
elítélteket mezőgazdasági büntetőintézetbe lehetne szál
lítani : 

1. akik a szabad életben is őstermeléssel, illetve ezzel 
kapcsolatos háziiparral, vagy általában szabad levegőn 
végzett munkával foglalkoztak, ezeken kívül csak 
olyanok, 



2. akikre nézve a zárt intézeti élet egészségi szem
pontból veszéllyel jár vagy, 

3. akiknek munkájára az ily intézetben szükség van, 
vagy végül indokolt esetben azokat, 

4. akik a beszállítást maguk kérik. 
Nehezebb kérdés az, hogy úgy a mezőgazdasági, 

mint az egyéb intézetekben a letartóztatottak közül kik 
alkalmazhatók mezőgazdasági, illetve általában külső mun
kára és kik nem? 

A szakirodalomban egyesek kizárandóknak tartják 
abból egyrészt a javíthatatlanokat, a közveszélyes bűnö
zőket, másrészt az első ízben elítélt alkalmi bűnösöket 
és pedig az előbbieket azért, mert a külső munka ked
vezményére őket érdemeseknek nem tartják, az utóbbiakat 
pedig azért, mert velük szemben megjavulásuk céljából 
a büntetés súlyát kívánják hatályosabbá tenni. 

A felvetett kérdésben határozott szabályokat felállítani 
alig lehet. Helyesen állapította meg Tauffer Emil, hogy 
a mezőgazdasági munkára való alkalmazhatóság crité-
riumát mindig a letartóztatott egyéniségében, erkölcsi 
tulajdonaiban kell keresni. A kiválasztást tehát elsősorban 
az intézet vezetőjének mérlegelésére kell bízni, akinek 
módjában van a letartóztatott jellemének közvetlen ki-
ismerése. Maga a büntetés tartama nem lehet az egyedüli 
irányadó. Sok hosszabb időre elítélt lesz külső munkára 
megnyugvással kiadható, ha egyébként megbízhatóságának 
tanújelét adta. Magából a büntetés tartamából erre biztosan 
következtetni alig lehet, hisz a gyakorlatban nem egyszer 
fordul elő, hogy rövid időre elítélt letartóztatott, vagy a 
hosszabb időre elítélt büntetésének végén kísérel meg 
szökést. Lélektanilag is megérthető ez, mert az elítélt 
nehezen törődik bele a szabadság elvesztésébe s ezért a 
büntetés kezdetén hamarabb gondol a szökésre, míg a 



büntetés vége felé a szabadulási vágy fokozott felébredése 
ösztönzi őt erre. De a jóviselet sem lehet kizárólagos 
alapja a külső munkára való kijelölésnek. A tapasztalat 
ugyanis azt mutatja, hogy a büntetőintézeti élethez már 
hozzászokott, többszörösen visszaeső, megrögzött bűntette
sek leginkább alkalmazkodnak a szabályokhoz, mert tud
ják, hogy ily módon a maguk részére kedvezményeket 
biztosíthatnak. Habár tehát feltétele a külső munkára való 
alkalmazásnak a kifogástalan magaviselet, mégis emellett 
döntő jelentősége a megbízhatóságnak lesz. Amikor tehát 
arról van szó, hogy a letartóztatottak közül kik alkalmaz
hatók külső munkára, nem annyira szabályokat, mint 
inkább csak irányelveket lehet felállítani. Ide lehet sorozni: 

1. általában a fogházra ítélteket s 
2. az öt évnél rövidebb tartamú egyéb szabadság

vesztésbüntetésre első ízben elítéltek közül azokat, 
a) akik élet, vagy testi épség elleni bűncselekményt, 

— de nem aljas indokból, — követtek el, 
b) akik a cselekményt indulat, vagy szenvedély 

hatása alatt követték el, 
c) akiknek számottevő ingatlan vagyona van. 
3. A 2. alatt megjelölt eseteken kívül az öt évnél 

rövidebb s általában az öt évnél hosszabb időre elítélteket 
külső munkára csak akkor kellene alkalmazni, ha bünte
tésük egy részét zárt helyen már kitöltötték, jóviseletüek, 
szorgalmasok s megbízhatóságuknak jelét adták. Azt a 
kérdést, hogy ezek mennyi ideig tartassanak elzárva, 
csak az utóbbi körülmények határozhatják meg: Annyi 
ideig, amennyi idő alatt az intézet vezetője jóviseletükről, 
szorgalmukról és megbízhatóságukról meggyőződést szerez
het. Nem lehet itt figyelmen kívül hagyni, hogy minél 
hosszabb a szabadságvesztésbüntetés, annál inkább veszé
lyezteti a zárt életmód a letartóztatott egészségét, ezeknél 



tehát nagyobb jelentősége lesz annak, hogy minél többet 
a szabad levegőn dolgozhassanak.7) 

A mezőgazdasági munkáltatással kapcsolatban, mely 
mintegy jutalomképen jelentkezik, alkalom nyílik újabb s 
a tapasztalatok szerint igen hatékony fegyelmi büntetések 
megállapítására. Ilyen lesz: 

1. a külső munkáról való bevonás, 
2. a külső munkára való alkalmazás teljes eltiltása s 
3. a mezőgazdasági büntetőintézetből a zárt intézetbe 

való átszállítás. 
Csoportos külső munka esetén ezeket a büntetéseket 

a csoport ama tagjaival szemben is alkalmazni lehetne, 
akiket a fegyelmi eset bekövetkezésénél mulasztás terhel, 
például: a csoport egyik tagjának szökését elnézték, stb. 

Nagy általánosságban érintettük csak fentebbi fejte
getésünkben azokat a szempontokat, amelyek alapján a 
mezőgazdasági büntetőintézet rendtartása megalkotandó 
lesz. Gyakorlati oldalról nézve megállapíthatjuk, hogy 
hazánkban ma már mintegy 6900 kat. holdnyi ingatlanon 
(a részletes adatokat alább közöljük) folyik intenzív rab
kertészet és rabgazdaság, a mezőgazdasági rabmunka 
kérdése tehát nálunk tulajdonképen már megoldást nyert. 
Ezzel börtönügyünk korszakalkotó lépést tett előre s a 
külföldet sok tekintetben megelőzte. A rabkertészetekben 
és rabgazdaságokban elért értékes tapasztalati eredmények 
fogják megszabni azt az irányt, amelyben a jövő fejlődésnek 
haladnia kell. 

7) Az igazságügyininisztérium e kérdést az 1926. évi november hó 29. 
napján 48.119 1926. I. M. VI. szám alatt kelt rendeletével szabályozta. E 
rendeletet alább a 10.600 1926. I. M. számú rendelet 20 §-a kapcsán közöljük. 



II. 
A rabmunkáltatás mai állapota. 

A rendelkezésünkre álló adatok alapján röviden ismer
tetni kívánjuk még a rabmunkáltatás mai állapotát. 

A háború előtt intézeteinkben fejlett, főleg ipari ter
mészetű belső munkáltatás folyt, s a külső munka csak a 
háború alatt és az azt követő években nyert nagyobb 
terjedelmet, amennyiben az 1914. évi L. t.-c. 8. §-a 
módot adott a rabmunkaerőnek a törvényes korlátozásokra 
tekintet nélkül közegészségügyi, közélelmezési, vagy köz
biztonsági szempontokból szükséges, vagy egyéb köz
érdekű munkákra való felhasználására. A forradalmak, 
valamint a román megszállás hatása azonban a rabmunkál
tatást úgyszólván teljesen megbénította. A rabmunkavállal
kozók üzemüket mindenütt beszüntették, a házikezelésben 
lévő iparok pedig felszerelésük és anyagkészletük elvesztése 
folytán kényszerültek szünetelésre úgy, hogy a megszállás 
után a rabmunkát alapjában kellett újra megszervezni. 
Az igazságügyminisztérium kebelében részben e célból 
külön (gazdasági ügyek, akkor XI . , ma IX.) ügyosztály 
állíttatott fel. 

A szervezés munkája három irányban indult meg és 
pedig intézkedés történt: 

1. a házi kezelésben lévő iparüzemek megindítása, 
2. újabb vállalati iparok bevezetése és 
3. a mezőgazdasági munkáltatás kifejlesztése tárgyában. 



A házi kezelésben lévő iparok megindítása céljából 
megfelelő forgótőkéről történt gondoskodás. Ennek segít
ségével az intézetek hiányos felszerelésüket és anyag
készletüket kiegészíthették, üzemüket újra megindíthatták 
s a letartóztatottak egy részének rendszeres foglalkoztatását 
ily módon biztosíthatták. A még mindig nagymérvű munka
hiány mielőbbi megszüntetése végett a felesleges rab
munkaerőnek bérleti úton való értékesítése iránt történt 
intézkedés és pedig: 

1920. és 21-ben a váci kir. orsz. fegyintézettel kapcso
latban hét rabmunkabérleti szerződés létesült, nevezetesen: 

egy gazdasági gépeket és eszközöket előállító, 
két asztalos-, 
egy képkeretkészítő-, 
egy vegyészeti-, 
egy gombgyártó- és 
egy cipőgyártóüzem berendezése tárgyában. E válla

latokban 400—500 fegyenc jutott megfelelő munkához. 
A szegedi kir. kerületi börtönnel kapcsolatban 1922-ben 

100—200 rabot foglalkoztató bútor-asztalosüzem tárgyá
ban újíttatott meg a vállalati szerződés. 

A kir. országos gyűjtőfogházban 1923-ban szintén 
vállalati alapon szőnyegszövő-, vasbútor-, kötő-szövő, 
kályha- és egyéb tömegcikkeket gyártó-, továbbá játék
gyártó- és kéziszövőüzem vezettetett be, melyekben 
300—350 letartóztatott nyert foglalkoztatást. 

Ugyancsak 1923-ban történt gondoskodás a soproni 
kir. országos fegyintézet felesleges munkaerejének bérbe
adása tárgyában. Kefegyártó-, valamint kéziszövőüzem 
létesült, mely 300—400 fegyenc foglalkoztatását biztosította. 

A balassagyarmati, miskolci és sátoraljaújhelyi kir. 
törvényszéki, valamint a jászberényi kir. járásbírósági 
fogházban magyar-perzsaszőnyegszövő-, a kaposvári, győri 



és debreceni kirr törvényszéki fogházban kosárfonó- és 
csipkedíszfeldolgozó-, a budapesti kir. büntető törvény
széki fogházban papírzacskóragasztó-, betüsablon, fogkefe
készítő-, ruhakonfektionáló- és horgolóüzem honosíttatott 
meg. 

Részben szintén a munkahiány megszüntetése céljá
ból, de főleg a mezőgazdasági munkáltatás korábbi kedvező 
tapasztalataira tekintettel az intézetek egyidejűleg felhatal
mazást kaptak arra, hogy a letartóztatottakat mezőgazda
sági, vagy erdőkitermelési munkára magánosokhoz is 
kiadhassák oly kikötéssel, hogy a munkáltató a munka
bért készpénz helyett az intézet részére szükséges ter
ményben, illetve tüzelőanyagban tartozott fizetni. Ily módon 
nemcsak a munkahiány csökkent, de egyben lehetővé vált 
az intézetek élelmezésének, fűtésének és egyéb szükségle
ténekzavartalan ellátása akkor, amikora kedvezőtlen gazda
sági viszonyok folytán a piacon való beszerzés a legnagyobb 
nehézségekbe ütközött, sőt sokszor teljesen lehetetlen volt. 
A mezőgazdasági külső bérmunkával kapcsolatban intéz
kedés történt a rabkertészetek és rabgazdaságok kifejlesz
tése tárgyában is. Az intézetek és fogházak utasítást kap
tak arra, hogy haszonbérlet útján, vagy a földbirtokrende
zéssel kapcsolatban rabgazdaság és rabkertészet céljára szol
gáló oly terjedelmű ingatlan megszerzéséről gondoskodjanak, 
amely képes lesz az intézet terményszükségletét biztosítani. 
Egyidejűleg nagyobb ingatlanok kibérlése tárgyában köz
pontilag történt intézkedés s 1920-ban a 2406 kat. hold 
1186 négyszögölnyi miklapusztai (Pest megye), 1922-ben 
a 250 kat. hold 1200 négyszögölnyi szügyi (Nógrád megye), 
1923-ban az 1034 kat. hold 1558 négyszögölnyi nyíregy
házai és 1925-ben az 1520 kat. hold 325 négyszögölnyi alsó-
és felsőbesenyőpusztai (Sári község, Pest megye) ingatlant 
sikerült rabgazdaság céljára megszerezni. 



Ennek eredményeképen a munkahiány megszűnt s 
elérhető volt az is, hogy intézeteink és fogházaink, részint 
a házi- és ipari-, részint a kertészeti és gazdasági rab
munkával ma már szükségleteiket nagyrészben maguk 
látják el. 

A büntetőintézetek és fogházak átlagos létszáma jelen
leg 9000 fő körül mozog. Ebből mintegy 500 fő a kir. 
járásbírósági, 4500 fő a kir. törvényszéki fogházakra s 
4000 fő a büntetőintézetekre esik. 

A kir. járásbírósági fogházak létszáma (kivéve a jász
berényit, mely férfi dologházul is szolgál) általában csekély, 
a letartóztatottak munkaerejét a fogház és kir. járásbíró
ság házi munkáinak ellátása (takarítás, favágás, stb.) ki
meríti. 

A kir. törvényszéki fogházak munkáltatása a következő
kép oszlik meg: 

házi munkás mintegy: 3 0 % , 
ipari munkás „ 10%, 
gazdasági munkás „ 3 0 % , 

nem dolgozik: 
vizsgálati fogoly és előzetes 

,.. letartóztatott , „ 2 2 % , 
betegség okából „ 5%, 
egyéb okból „ 3 % , 

A büntetőintézetekben: 
házi munkás mintegy 18%, 
ipari munkás „ 5 0 % , 
gazdasági munkás „ 2 0 % , 

nem dolgozik: 
betegség okából „ 10%, 
egyéb okból „ 2 % . 

A büntetőintézetek és bírósági fogházak az állandó 
napi szükségletük ellátására szolgáló, úgynevezett házi 



munkát mindig rabmunkaerővel végeztették, sőt rendsze
rint a bírósági fogházak látják el a helybeli igazságügyi 
hatóságoknál felmerülő házi munkákat is. 

Az ipari munkáltatás tekintetében jelenleg is a vegyes 
rendszer van gyakorlatban, vagyis az ipar részben állami, 
részben pedig vállalati kezelésben folyik. 

Ipari munka állami kezelésben. Az állami keze
lésben űzött ipari munka nagyobbarányú kifejlesztésének 
a bírósági fogházakban korlátokat szab a munkatermek 
kis száma, a letartóztatottak gyakori változása, valamint 
az is, hogy megfelelő szakiparos ott nem mindig találko
zik, ami egyes iparágakat néha szünetelésre kényszerít. 
A helyi és munkás viszonyok keretei között úgyszólván 
minden közönségesebb iparágat meghonosítva látunk fog
házainkban. Főleg asztalos-, lakatos-, kovács-, szabó-, 
cipész-, kosárfonó-, kárpitos-, kőnyomdai, könyvkötő-, 
papírfeldolgozó- és szobafestőipar, valamint varrás, női 
kézimunka és tollfosztás fordul elő. 

Ugyanezeket az iparokat folytatják büntetőintézeteink
ben is, de megfelelően nagyobb terjedelemben. Itt találjuk 
még a borbély-, kőműves- és timár-, a takács- és nyomda
ipart, valamint a mezőgazdálkodással foglalkozó intézetek
ben az ezzel kapcsolatos iparágakat, mint a kötélverést, 
szalmafeldolgozást (lábtörlő, kalap) stb., melyek ezekben az 
intézetekben téli munkaként szerepelnek. 

Külön említést érdemel a váci kir. országos fegyinté
zetben és a szegedi kir. kerületi börtönben berendezett 
takácsüzem. Az előbbi 16 kézi és két mechanikai szövő
székkel dolgozik s állandóan 40—50 embert foglalkoztat. 
Az utóbbinak 32 kézi szövőszéke van, s 60—70 embert 
lát el szakmabeli munkával. A szövészethez szükséges 
fonalat az igazságügyminisztérium központilag szerzi be 
s az iparok előírás szerint dolgozzák fel rab- és növendék-



ruházati célra szolgáló félpamut vászonnak. A két üzem 
teljesítménye az ily természetű egész szükségletet fedezi. 
A váci szövőüzem havonként 6000—6200 méter, a szegedi 
pedig 6 5 0 0 - 7000 méter, 78 centiméter szélességű házi
vásznat termel. 

Büntetőintézeteink szabó- és cipésziparukban maguk 
állítják elő a letartóztatottak összes alsó- és felsőruháját, ágy-
és egyéb fehérnemű-, valamint bakkancsszükségletét, sőt 
az őri egyenruházati darabok is házi iparaikban készülnek. 

A szegedi kir. kerületi börtön cipészete gondoskodik 
ezen felül az összes bírósági fogházak és nevelőotthonok 
bakkancsszükségletének előállításáról. 

Ugyanitt állami kezelésben mintegy 70 embert fog
lalkoztató fejlett vesszőfonóipar működött, mely azonban 
vállalati kezelésbe adatott át. 

Legnagyobb és legfejlettebb állami kezelésben levő 
ipar a váci kir. országos fegyintézetben berendezett nyomda
üzem. Felszerelése: 

1 drb. 70 100 nyomás felületű Wörner-féle gyorssajtó, 
4 63/95 
*± „ UJ/ z>^> „ „ „ „ „ 

1 59/92 
1 „ *JU „ „ „ „ „ 

3 „ 50/70 „ „ „ „ „ 
1 „ 20/30 „ „ amerikai tégelysajtó apróbb 

nyomtatványok, borítékok és névjegyek nyomására, 
1 drb. papírvágógép 100 cm. vágófelülettel, 
1 „ perforálógép 100 „ lyukasztó felülettel, 
1 készlet Hogenforst-féle tömöntő és 
1 számozó berendezés. 

A nyomdaipar állandóan 75—80 embert lát el mun
kával. Feladata elsősorban az igazságügyi hatóságok és 
intézetek nyomtatványszükségletének előállítása. A nyomtat
ványokat a fegyintézet raktáron tartja s az igazságügy
minisztérium által megállapított egységáron küldi szét a 



megrendelő igazságügyi hatóságoknak és intézeteknek. A 
nyomtatványok előállítása a nyomda teljesítőképességét 
teljesen nem meríti ki, ennélfogva egyéb állami megrende
léseket is teljesít. 

Az intézeteinkben működő egyéb állami kezelésben 
lévő kisebb iparüzemek főleg csak az illető intézet házi 
szükségletét látják el. 

Ipari munka vállalati kezelésben. A vállalati keze
lésben folytatott iparok közül a gazdasági válság folytán 
időközben több megszűnt. így a váci kir. országos fegy
intézetben a vegyészeti-, a képkeretkészítő- s legutóbb a^ 
cipőgyár. Megszűnt a gyüjtőfogházi, valamint a miskolci 
és sátoraljaújhelyi magyar-perzsaszőnyegszövőüzem, míg 
a balassagyarmati és jászberényi fogházakban bevezetett 
hasonló üzem részben más iparágra tért át. A csipkeverés 
nem mutatkozott alkalmas rabmunkának s szintén meg
szűnt, mert a letartóztatott nők közül csak kevés volt 
arra alkalmas, s teljesítményük sem a kincstárra, sem a 
vállalkozóra nézve nem felelt meg a hozzáfűzött várako
zásnak. 

Bírósági fogházainkban jelenleg a következő vállalati 
iparok működnek: 

1. a budapesti kir. büntető törvényszéki fogházban: 
betüsablonkészítés, 
papírfeldolgozás, 
fogkefekészítés, 
kendőhorgolás, 
ruhakonfekcionálás és 
gombfelvarrás; 

2. a győri kir. törvényszéki fogházban: 
kosárfonás, 
szövő- és 
csipkefeldolgozóüzem; 



3. a balassagyarmati kir. törvényszéki fogházban : 
magyar-perzsaszőnyegszövő- és 
szövőüzem; 

4. a soproni kir. törvényszéki fogházban : 
papírfeldolgozóüzem; 

5. a jászberényi kir. járásbírósági fogházban (dologház): 
magyar-perzsaszőnyegszövő-, 
szövő- és 
kosárfonóüzem; 

6. a pestvidéki kir. törvényszéki fogházban a feles
leges rabmunkaerő kedvezményes feltételek mellett a fogház
missió részére dolgozik (papírfeldolgozás, női kézimunka, 
varrás.). 

A büntetőintézetekben vállalati kezelésben a követ
kező iparok vannak: 

1. A váci kir. országos fegyintézetben: 
a) Mezőgazdasági gépek, eszközök, járművek, építési 

anyagok, szerszámok, vegyi anyagok, bőr és szíjgyártó
áruk készítése. A szerződés tartama 1920. július 1-től 
1932. június 30-ig terjedő 12 év. A lekötött rabmunkás
létszám 100—150 fő, de jelenleg a gazdasági pangás 
folytán csak redukált üzemmel, átlag 60 emberrel dolgozik. 

b) Bútorasztalosipar. A szerződés tartama 1921. szep
tember hó 1. napjától 1932. évi június hó 30. napjáig 
terjedő 12 év. A lekötött rabmunkáslétszám 60—80 fő, 
tényleges munkáslétszám 78 fő. 

c) Bútorasztalosipar, főleg amerikai rendszerű író
asztal gyártás. A szerződés tartama 1922. február 15-től 
1934. február 14-ig terjedő 12 év. A lekötött munkáslét
szám 40—60 fő, tényleges létszám 62 fő. 

d) Gombgyártás. A szerződés tartama 1922. május 
10-től 1934. május 9-ig terjedő 12 év. Lekötött munkás
létszám 30—40 fő, tényleges létszám 81 fő. 



2. A szegedi kir. kerületi börtönben: 
a) Bittorasztalosipar. A szerződés tartama 1922. január 

hó 1-től 1934. december 31-ig terjedő 12 év. Lekötött 
munkáslétszám 100—200 fő. 

b) Kosárfonóipar. Az eddig állami kezelésben folyta
tott kosárfonóüzemet a termelés értékesítésének nehézségei 
miatt az igazságügyminisztérium legutóbb vállalatba adta. 
A szerződés tartama 1926. évi június 1. napjától kezdődő 
15 év. A lekötött munkáslétszám 50 fő. 

3. A kir. országos gyűjtőfogházban: 
a) Vasbútorgyártás. A szerződés tartama 1923. március 

1-től 1932. március l-ig terjedő 9 év. Lekötött munkás
létszám 150 fő, íényleges létszám 150 fő. 

b) Kötőszövőüzem. A szerződés tartama J923. március 
1. napjától 1932. március hó 1. napjáig terjedő 9 év. 
Tényleges létszám 40 fő. 

c) Kályhaalkatrészgyártás. A szerződés tartama 1923. 
évi március 1-től 1932. évi március hó l-ig terjedő 9 év. 
Létszáma 40 fő. 

d) Vastömegcikkgyártás. A szerződés tartama 1923. 
évi március 1-től 1932. évi március l-ig terjedő 9 év. 
Létszáma 50 fő. 

e) Játékkészítés. A szerződés határozatlan időre szól. 
A lekötött létszám 20—25 fő. Az üzem ezidőszerint szünetel. 

f) Kéziszövőüzem. A szerződés határozatlan időre szól. 
Lekötött rablétszám 12—30 fő. Az üzem jelenleg szünetel. 

g) Gyöngyházgombüzem. A szerződés tartama két év. 
A lekötött rablétszám 20—40 fő. 

4. A soproni kir. országos fegyintézetben: 
a) Kéziszövőüzem. A szerződés tartama 1923. évi 

február hó 10. napjától kezdődő 12 év. A lekötött munkás
létszám 100—150 fő, tényleges létszám 99 fő. 

b) Mechanikai szövőüzem. Az a) alatti szerződés 



kiterjesztése. Az üzem 100 mechanikai szövőszékkel dol
gozik, munkáslétszáma a szerződés szerinti létszám 60%-a. 

c) Kefeipar. Mindennemű kefe-, meszelő- és ecset
gyártás, az ehhez szükséges famegmunkáló üzemmel együtt. 
A szerződés tartama 1923. július hó 16-tól számítandó 
12 év. A lekötött munkáslétszám 150—200 fő, a tényleges 
létszám 198 fő. 

Külső bérmunka. A külső bérmunkák közül a 
magánosok részére végzett mezőgazdasági és egyéb munka 
a kivételes hatalom alapján kibocsájtott rendeletek hatá
lyának megszűnése folytán ma már helyet nem foglalhat. 
A 10.600/1926. í. M. számú rendelet (1. §-ának első 
bekezdése) a külső munkát kifejezetten a hatályban lévő 
törvények korlátjai között engedi meg, e részben tehát 
ismét csak a Btk. 29., 37. és 40. §-a szolgálhat irány
adóul, amely szerint a fegyenceket, rabokat és foglyokat 
az intézeten kívül csupán közmunkával lehet foglalkoztatni. 
A rabokat és foglyokat illetően külső foglalkoztatásukhoz 
ily munka esetében is beleegyezésük szükséges. A törvény 
ezenkívül a letartóztatottaknak a szabad munkásoktól, 
illetve a fegyencektől való elkülönítését is előírja. A 
10.600/1926. I. M. számú rendelet (17. §.) e szabályok 
egyöntetű érvényesülését kívánta szolgálni akkor, amikor 
a külső rabmunkáltatást általában igazságügyminiszteri 
engedélytől tette függővé. 

Napjainkban a rendtartásokban példaként felemlített 
kőfejtésre, útépítésre, gátemelésre és hasonló közmunkákra 
alig van eset. Az utóbbi években mindössze a soproni 
m. kir. államépítészeti hivatal kért az ottani fegyházból 
rabmunkásokat a pozsony-varasdi országútnak a fegyintézet 
előtt húzódó szakaszának felújítása Céljából. Az ugyan
ottani kir. törvényszéki fogház pedig a pénzügyigazgatóság 
részére ad ki sószállítással kapcsolatos munkákra letar-



tóztatottakat. Ellenben állami feladatot ellátó egyesületek 
és hasonló alakulatok (Magyar cserkész szövetség, ifjúsági 
sport egyesületek, leventeegyesület stb.) ismételten kaptak 
alapszabályszerű céljaik előmozdítására szolgáló külső 
munkákra letartóztatottakat, természetesen mindenkor 
szabályszerű őri felügyelet és az előírt munkadíj meg
fizetése mellett. 

A filoxera pusztítás idejében rendszeresen és éveken 
át megengedték a letartóztatottaknak a tokaj-hegyaljai 
szőlők felújítási munkálataira való kiadását. Ez a külső 
munka részben még ma is gyakorlatban van, de már 
nem az elemi csapás által okozott nemzetgazdasági kár 
megszüntetése céljából, hanem azért, mert a határszéli 
munkásviszonyok, — a szükséges számú szabadmunkás 
hiány, — a rabmunkaerőt nélkülözhetetlenné teszik. Egyéb
ként a külső bérmunka főleg az igazságügyi, valamint 
más állami és közigazgatási hatóságok és intézetek részére 
végzett munkákra szorítkozik. E munkák nagyobbrészt az 
illető hatóság, vagy intézet háziszükségleteinek (favágás, 
vízhordás, takarítás, kőnyomdai (munka stb.) ellátására 
szolgálnak, azonban épület-, egyéb külső ipari, sőt gazda
sági munkák is fordulnak elő. 

Rabkertészetek és rabgazdaságok. A kir. törvény
széki fogházak mellett létesített rabkertészetek terjedelme 
a következő: 

Sopron 2 kat. hold 149 négyszögöl. 
Székesfehérvár 8 „ „ 1232 
Kalocsa 12 „ „ — „ 
Veszprém 12 „ „ — 

5. Eger 12 „ „ 1200 
Pécs 14 „ „ J400 

Átvitel: 62 kat. hold 781 négyszögöl. 



Áthozat: 62 kat. hold 781 négyszögöl. 
Szolnok 15 „ „ 
Nagykanizsa 15 „ „ 1129 
Szombathely 17 „ „1107 

10. Gyula 19 „ „ 400 
Miskolc 19 „ „ _ 1400 
Kaposvár 20 „ 
Kecskemét 26 „ „ 169 
Debrecen 30 „ „ — 

15. Győr 37 „ „ 307 • \ 
Zalaegerszeg 38 „ „ 927 

Összesen: 301 kat. hold 1420 négyszögöl. 

Nincsen rabkertészete: 
a) a budapesti kir. büntető, 
b) a pestvidéki, 
c) a sátoraljaújhelyi, 
d) a szegedi, 
e) a szekszárdi kir. törvényszéki és 
f) a férfi dologházul szolgáló jászberényi kir. járás

bírósági fogháznak. 
A budapesti kir. büntető és a pestvidéki kir. törvény

széki fogházaknál a helyi viszonyok a külső gazdasági 
munkát kizárják. A sátoraljaújhelyi kir. törvényszéki fogház 
hozzáértő letartóztatottjai évek óta a hegyaljai szőlőfelújítási 
munkát végzik. A szegedi kir. törvényszéki fogház az 
ottani kir. kerületi börtönnel kapcsolatos s a mezőgazdasági 
munkások a börtön rabgazdaságában nyernek foglalkoztatást. 
Jászberényben mindeddig a célnak megfelelő területet 
szerezni nem sikerült, valamint Szekszárdon sem, ahol az 
eddigi rabkertészet 1925. év végén megszűnt. 

A kir. járásbírósági fogházak mellett rabkertészet 
sehol nincsen, mert — a jászberényi kivételével — hiányzik 



a rabkertészet felállításának lehetősége. A rablétszám 
ugyanis a kir. járásbírósági fogházakban általában csekély, 
sokszor, — különösen a nyári időszakban letartóztatott 
egyáltalán nincsen, a szükséges rabmunkaerőt tehát biztosí
tani nem lehet. 

A bírósági fogházak mellett nagyobb rabgazdaság csak 
Balassagyarmaton és Nyíregyházán van. 

17. Balassagyarmaton az 1922. évi július hó 15. 
napján kelt haszonbérleti szerződéssel sikerült 250 kat. hold 
1200 négyszögöl terjedelmű ingatlant rabgazdaság céljára 
biztosítani, melyből a földbirtokrendező bíróság egyrészt 
igénybevévén, a bérlemény mai területe 245 kat. hold 
47 négyszögöl. A szerződés 1922. évi október hó 1. napjától 
kezdődő 15. év. 

A fogháznak még egy haszonbérlete van, amelynek 
terjedelme 28 kat. hold 1021 négyszögöl. A szerződés 
tartama 1923. évi október 1-től számítandó 6 év. 

A gazdaság és kertészet együttes terjedelme 273 kat. 
hold 1068 négyszögöl, amelyből: 

szántó 208 kat. hold 1008 négyszögöl, 
rét 19 „ „ 86 
legelő 10 „ „ 331 
konyhakert 1 „ „ 496 „ 
erdő 15 „ „ 1146 „ 
egyéb 18 „ „ , 1201 

összesen: 273 kat. hold 1068 négyszögöl. 
A gazdaságot központi irányítás mellett a fogház

gondnok vezeti, akinek munkájában négy fogházőr segéd
kezik. A gazdaságban foglalkoztatott letartóztatottak száma 
átlag 50 fő. 

A gazdaság állatállománya: 9 ló, 5 csikó, 7 tehén, 
12 ökör, 13 borjú, 28 sertés, 34 süldő, 50 juh, 140 
baromfi és 21 méhcsalád. 



18. Nyíregyházán már hosszabb idő óta rabkertészet 
állott fenn a 3 kat. holdnyi terjedelmű kincstári tulajdont 
képező ingatlanon. Az 1923. évben rabgazdaság céljára 
további 1034 kat. hold 1558 négyszögölnyi területet sikerült 
haszonbérelni. A szerződés tartama 1923. évi október hó 
1. napjától kezdődő 12 év. 

A gazdaság és kertészet együttes terjedelme 1037 kat. 
hold 1558 négyszögöl, ebből: 

szántó 817 kat. hold 432 négyszögöl, 
rét 168 „ 
konyhakert 3 „ „ „ 
szőlő 3 „ „ 263 „ 
gyümölcsös 1 „ 
erdő — „ „ 800 „ 
nádas 22 „ „ „ 
belsőség s egyéb 23 „ „ 63 „ 

összesen: 1037 kat. hold 1558 négyszögöl. 
A gazdaságot központi irányítás és a kir. ügyészség 

vezetőjének ellenőrzése mellett gazdasági akadémiát végzett, 
okleveles büntetőintézeti tiszt vezeti. A gazdaságba beosztott 
letartóztatottak száma átlag 130 fő. 

Állatállománya: 17 ló, 10 csikó, 1 tenyészbika, 5 bika
borjú, 16 tehén, 30 üsző, 64 ökör, 3 tinó, 3 bivaly, 
3 tenyészkan, 25 sertés, 134 süldő, 8 hizó, 13 tenyészkos, 
148 juh és 217 bárány. 

• Ezek szerint a felsorolt 18 bírósági fogháznak mező
gazdasági rabmunkáltatás céljából összesen 1613 kat. 
hold 846 négyszögölnyi ingatlan áll rendelkezésre. 

Büntetőintézeteink közül a fiatalkorúak ceglédi foghá
zának, a soproni és váci kir. országos fegyintézetnek és 
a szegedi kir. kerületi börtönnek csak kisebb rabkertészete, 
illetve rabgazdasága van. 



1. Cegléden mindössze 10 kat. hold 1034 négyszögölnyi 
kincstári ingatlanon folyik gazdálkodás, ennek is csak 
mintegy a fele konyhakert, a többi kaszáló. A gazdasági 
munkával foglalkoztatott letartóztatottak száma átlag 
30 fő. 

2. A soproni kir. országos fegyintézetnek 1 kat. hold 
1135 négyszögölnyi kincstári és 25 kat. hold 428 négy
szögölnyi haszonbérelt, összesen 26 kat. hold 1563 négy
szögölnyi ingatlana van, melyből cirka 8 hold a szántó 
és konyhakert, míg a többi kaszáló. A gazdasági mun
kával foglalkoztatott letartóztatottak száma átlag 50 fő. 

3. -A szegedi kir. kerületi börtönnek mintegy 50 kat. 
holdnyi rabgazdasága van, melyből: 

szántó 22 kat. hold, 
rét 7 „ 
konyhakert 14 „ „ 
nemesfüzes 6 „ „ 
belsőség 1 „ „ 

összesen: 50 kat. hold. 
A gazdaságot központi irányítás mellett az intézet 

igazgatója vezeti, mellette szerződéssel alkalmazott kertész 
teljesít szolgálatot. A gazdasági munkával foglalkoztatott 
letartóztatottak száma átlag 70 fő. 

4. A váci kir. országos fegyintézetnek 155 kat. hold 
1095 négyszögöl kincstári és 176 kat. hold 1140 négy
szögöl haszonbérelt, összesen tehát 332 kat. hold 635 
négyszögöl ingatlana van. A kincstári tulajdonban lévő 
ingatlant (Sződ község határában, Pest megye) a föld-
in ívelésügyi tárca engedte át a fegyintézetnek, mint haszna
vehetetlen futóhomok területet. A rabmunkaerővel keresztül
vitt rendszeres talajjavítómunkálatok folytán ma már az 
egész ingatlan gazdasági müvelés alatt áll. 



Az ingatlanokból: 
szántó 92 kat. hold 915 négyszögöl, 
rét és kaszáló 123 „ „ 1460 
legelő 8 „ „ 802 
konyhakert 23 „ „ 1563 
szőlő 13 „ „ 1086 
gyümölcsös 10 „ „ „ 
erdő 28 „ „ 
belsőség 4 „ „ 150 
egyéb 27 „ „ 1059 

összesen: 332 kat. hold 635 négyszögöl. 
A gazdaságot központi irányítás mellett a fegyintézet 

igazgatója vezeti s a munkáltatásnál négy fegyőr teljesít 
szolgálatot. A gazdasági munkával foglalkoztatott fegyencek 
száma átlag 150 fő. 

A gazdaság állatállománya: 11 ló, 6 csikó, 2 tenyész
bika, 8 tehén, 11 üsző, 4 ökör, 5 tinó, 4 tenyészkan, 
27 sertés, 117 süldő, 35 malac, 16 kecske, 110 nyúl, 
186 baromfi. 

5. A budapesti kir. országos gyűjtőfogház részére az 
1925. évi november hó 24. napján kelt haszonbéri szerző
déssel béreltetett ki az alsó- és felsőbesnyőpusztai gazdaság 
(Pestmegye, Sári község) 1520 kat. hold 325 négyszögöl 
terjedelemben. A szerződés tartama 1925. évi október hó 
1-től kezdődő 12 év. 

A fogháznak a fővárosi határban még egy 16 kat. 
hold 1250 négyszögölnyi haszonbérlete s egy 7 kat. hold 
1400 négyszögölnyi kincstári ingatlana van (ez utóbbit 
hasznavehetetlen állapotban a pénzügyi tárca engedte át 
az intézetnek) úgy, hogy a rabgazdaság és rabkertészet 
egész terjedelme 1544 kat. hold 1375 négyszögöl, 
amelyből: 



szántó 472 kat. hold 485 négyszögöl, 
rét 895 „ „ 247 
legelő 38 „ „ 1 3 4 1 „ , 
konyhakert 25 „ „ 856 „ 
nádas 90 „ „ 1515 „ 
egyéb (belsőség, út, stb.) 22 „ „ 131 „ 

összesen: 1544 kat. hold 1375 négyszögöl. 
A gazdaságot, melynek felszerelése most folyik, köz

ponti irányítás mellett az intézet igazgatója vezeti, szerző
déssel alkalmazott gazdatiszt segítségével. A kertészetben 
és gazdaságban foglalkoztatott letartóztatottak száma 
egyelőre 80 fő. 

6. A hartai kir. országos büntetőintézet a belsőséget 
is beleszámítva 233 kat. hold 527 négyszögöl terjedelmű 
(állampusztai) kincstári tulajdont képező s 2406 kat. hold 
1186 négyszögöl terjedelmű (miklapusztai) haszonbérelt 
ingatlanon folytat rabgazdálkodást. Ez utóbbit illetően a 
haszonbérleti szerződés tartama 1920. évi február hó 1. 
napjától 1931. évi szeptember hó 30. napjáig terjed. A rab
gazdaság egész terjedelme 2640 kat. hold 113 négyszög
öl/) amelyből és pedig az állampusztai gazdaságból: 

szántó 184 kat. hold 900 négyszögöl, 
rét 3 „ „ 500 
konyhakert 13 „ „ 4 1 8 „ 
szőlő 3 „ „ 1200 
belsőség 13 „ „ 500 „ 
egyéb (út, stb.) 15 „ „ 209 

összesen: 233 kat. hold 527 négyszögöl. 
*) A hartai kir. országos büntetőintézettel kapcsolatban az igazságügy

minisztérium 1926. évi október hó 1. napjától kezdődő 12 évre további 647 kat. 
hold 311 négyszögölnyi ingatlant vett haszonbérbe (Bojárpuszta, Pest megye.), 
A szerződés jóváhagyás előtt áll. Ennek hozzászámításával az intézet rabgazda
sága 3287 kat. hold 424 négyszögöl lesz. 
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a miklapusztai gazdaságból: 

szántó 1248 kat. hold 523 négyszögöl 
rét 128 „ „ 1156 
legelő 669 „ „ 1239 
konyhakert 5 „ „ 100 „ 
szőlő 15 „ 
gyümölcsös 7 „ „ 800 „ 
erdő 7 „ „ 505 „ 
utak, belsőség, haszna

vehetetlen terület stb. 325 „ „ 63 „ 
összesen: 2406 kat. hold 1186 négyszögöl 

A gazdálkodást központi irányítás mellett és pedig 
az állampusztai gazdaságot az intézet igazgatója, a mikla-
pusztait pedig egyik büntetőintézeti főtisztviselő vezeti, ez 
utóbbi mellett szerződéssel alkalmazott gazdatiszt teljesít 
szolgálatot. A gazdasági munkával foglalkoztatott letartóz
tatottak száma átlag 400 fő. 

Állatállomány Állampusztán: 14 ló, 17 tehén, 1 bika
borjú, 12 ökör, 23 borjú, 64 sertés, 46 nyúl, 201 
baromfi. 

Miklapusztán: 2 tenyészmén, 50 ló, 14 csikó, 3 
tenyészbika, 40 tehén, 12 üsző, 100 ökör, 11 tinó, 18 
borjú, 850 sertés, 789 juh, 279 baromfi. 

A márianosztrai büntetőintézet mintegy 200 kat. hold 
terjedelmű kincstári tulajdont képező ingatlanon folytat 
rabgazdaságot, melynek jövedelme az intézet vezetésével 
megbízott szerzettel kötött szerződés értelmében a szerzetet 
illeti meg. 

A fenti adatokat összegezve megállapíthatjuk, hogy 
a rabgazdaságoknak és rabkertészeteknek összes terjedelme 
ezidőszerint 6418 kat. hold 766 négyszögöl, ebből: 



kincstári ingatlan 698 kat. hold 1431 négyszögöl, 
haszonbérelt „ 5719 „ „ 935 „ 

összesen: 6418 kat. hold 766 négyszögöl9.) 
9 ) Ezek az adatok időközben némileg módosultak. Az országos föld

birtokrendező bíróság ugyanis 
Gyulán 65 kat. holdnyi, 
Kaposvárott 20 „ 
Nagykanizsán 25 „ 
Pécsett 8 „ 
Szolnokon 15 „ 
Veszprémben 8 „ 

összesen: 141 kat. holdnyi 
ingatlant tulajdonul, továbbá 

Baján 20 kat. holdnyi, 
Sopronban 100 „ „ 

összesen : 120 kat. holdnyi 
ingatlant hosszabb lejáratú haszonbérletül juttatott rabkertészet és rabgazdaság 
céljára. 

Viszont igénybevett az országos földbirtokrendező bíróság a már meg
lévő haszonbérletekből és pedig: 

Miklapusztán 318 kat. hold 800 négyszögölet, 
Nyíregyházán 247 „ „ 1202 
Balassagyarmaton 12 „ ,. 800 „ 

összesen: 578 kat. hold 1202 négyszögölet. 
Ezenkívül a nyíregyházai haszonbérleményből 96 kat. hold 225 négyszögöl 

erdősítés céljából a bérbeadónak birtokába visszabocsáttatott. 
Ezeket az adatokat, valamint a hartai kir. országos büntetőintézettel 

kapcsolatban legutóbb haszonbérbe vett 647 kat. hold 311 négyszögölnyi 
bojárpusztai ingatlant is számításba véve, rabgazdaságaink és rabkertészeteink 
összes terjedelme 6651 kat. hojd 1250 négyszögöl lesz, amelyből: 

kincstári 839 kat. hold 1431 négyszögöl, 
haszonbérelt 5811 „ „ 1419 „ 

összesen: 6651 kat. hold 1250 négyszögöl. 
Mellesleg megjegyezzük, hogy a fiatalkorúak bűnözésének megelőzésére 

hivatott állami nevelőotthonok mezőgazdasági munkáltatásával nem foglalkozunk, 
mert az állami nevelőotthonok jelen munkánk körén kívül esnek. Csak teljes
ség kedvéért említjük meg, hogy a nevelőotthonok 143 kat. hold 1592 négy
szögöl kincstári tulajdonban lévő és 130 kat. hold 1474 négyszögöl haszon
bérelt, összesen tehát 274 kat. hold 1466 négyszögöl ingatlanon gazdálkodnak. 
Az igazságügyi tárca alatt működő kertészeteknek és gazdaságoknak ennek 
figyelembe vételével megállapított összterülete: 

kincstári 983 kat. hold 1423 négyszögöl, 
haszonbérelt 5942 „ „ 1293 

összesen: 6926 kat. hold 1116 négyszögöl. 



A márianosztrai 200 kat. holdnyi ingatlan kihagyá
sával művelési ágak szerint: 
szántó 3201 kat. hold 478 négyszögöl, 
rét 1393 „ „ 972 
legelő 734 „ „ 622 
konyhakert 208 „ „ 883 
szőlő 35 „ „ 949 
gyümölcsös 18 „ „ 800 
erdő 51 „ „ 851 
füzes 9 „ „ 920 
nádas 112 ., „ 1515 
belsőség 43 „ „ 1 4 1 3 
utak, használhatatlan 
területek, stb. 408 „ „ 963 

összesen: 6218 kat. hold 766 négyszögöl. 
A rabkertészetek és rabgazdaságok összesített állat

állománya a következő: 
ló állomány 209 drb. 
szarvasmarha » 472 11 

sertés n 1465 11 

juh n 1217 11 

kecske 11 16 11 

nyúl ii 156 11 

baromfi n 800 11 

méhcsalád n 21 11 

Gyümölcsfaiskolája van: 
a kir. orsz. gyűjtőfogháznak, 
a hartai kir. orsz. büntetőintézetnek, 
a szegedi kir. ker. börtönnek, 
a váci kir. orsz. fegyintézetnek, 
a fiatalkorúak ceglédi fogházának, továbbá 
a balassagyarmati, 



gyulai, 
nyíregyházai, 
szolnoki, 
szombathelyi és 
zalaegerszegi kir. törvényszéki fogházaknak. 

Nagyobb szőlőiskolát találunk: 
a hartai kir. országos büntetőintézet és 
a zalaegerszegi kir. törvényszéki fogház mellett. 

E gyümölcsfa-és szőlőiskolák szállítják a rabkertésze
teknek és rabgazdaságoknak a szükséges nemes gyümölcsfa
csemetéket és szőlővesszőket. 

A vetőmagszükségletet az aszódi m. kir. állami fiúnevelő
otthon gazdaságában létesített magtenyésztő telep látja el. 

A háború előtt mezőgazdasági munkáltatás céljára 
büntetőintézeteintyriek és bírósági fogházainknak csak 544 
kat. hold 424 négyszögölnyi kincstári és 170 kat. hold 
944 négyszögölnyi haszonbérelt, összesen tehát 714 kat. 
hold 1368 négyszögölnyi ingatlan állott rendelkezésükre, 
míg ma ugyanerre a célra annak mintegy kilencszerese 
szolgál. A mezőgazdasági rabmunkának ily nagyarányú 
kifejlesztése módot adott a földműves letartóztatottak meg
felelő foglalkoztatására, hozzájárult az intézeti ellátás és 
egészségi állapot javításához, mentesítette a szabadipart 
a rabmunka versenyétől, de a mai pénzügyi viszonyok 
között legnagyobb eredményének mégis azt kell tekinte
nünk, hogy a rabmunkaerő helyes kihasználásával az abból 
származó állami bevétel nagymérvű fokozását tette lehetővé, 

A rabmunka pénzügyi eredménye. A háborút 
megelőző utolsó békeévnek, 1913-nak költségvetése 
munkajövedelem címén: 700.000aranykoronát, 
ingatlanok és haszonvételekből: 34.540 „ 

összesen: 734.540 aranykoronát 
irányzott elő. 



Ezzel szemben az 1920/21. költségvetési év előirányzata 
munkajövedelem címén: 1,150.000 papírkorona, 
ingatlanok és haszonbérletek 

jövedelme címén: 117.000 „ 
összesen: 1,267.000 papírkorona. 

Az 1921/22. költségvetési év előirányzata 
munkajövedelem címén: 1,800.000 papírkorona, 
ingatlanok és haszonbérletek 

jövedelme címén: 4,750.000 „ 
összesen: 6,550.000 papírkorona. 

Az 1922 23. költségvetési év előirányzata 
munkajövedelem címén: 12,000.000 papírkorona, 
ingatlanok és haszonbérletek 

jövedelme cimén: 75,000.000 „ 
összesen: 87,000.000 papírkorona. 

Az 1923 24. költségvetési év előirányzata 
munkajövedelem címén: 750,000.000 papírkorona, 
ingatlanok és haszonbérletek 

jövedelme címén: 1.000,000.000 
összesen: 1.750,000.000 papírkorona. 

Az 1924/25. költségvetési év előirányzata 
munkajövedelem címén: 3.094,000.000 papírkorona, 
ingatlanok és haszonbérletek 

jövedelme címén: 2.210,000.000 
összesen: 5.304,000.000 papírkorona. 

Az 1925/26. költségvetési év előirányzata 
munkajövedelem címén: 4.080,000.000 papírkorona, 
ingatlanok és haszonbérletek 
• jövedelme címén: 3.570,000.000 

összesen: .7.650,000.000 papírkorona. 



Az 1926/27. költségvetési év előirányzata 
munkajövedelem címén: 4.080,000.000 papírkorona, 
ingatlanok és haszonbérletek 

jövedelme címén: 3.570,000.000 
összesen: 7.650,000.000 papírkorona. 

Végül az 1927/28. költségvetési év előirányzata 
munkajövedelem címén: 4.080,000.000 papírkorona, 
ingatlanok és haszonbérletek 

jövedelme címén: 3.750,000.000 „ 
összesen: 7.830,000.000 papírkorona. 

Külön felemlítésre érdemes, hogy az e címeken való
sággal befolyt jövedelem az utóbbi költségvetési években 
az előirányzatot jelentékenyen meghaladta. 

Az 1924/25. költségvetési évre 
előirányoztatott: 5.304,000.000 papírkorona, 
valósággal befolyt: 7.864,177.822 

tehát többlet: 2.560,177.822 papírkorona. 
Az 1925/26. költségvetési évre 

előirányoztatott: 7.650,000.000 papírkorona, 
valósággal befolyt: 9.747,310.519 „ 1 0 ) 

tehát többlet: 2.097,310.519 papírkorona. 
U l ) E költségvetési év beszállított jövedelme intézeteink és fogházaink 

között következőkép oszlott meg és pedig: 
Fogházaink beszállított jövedelme : 

Baja 3.457,452 K. 
Szeged 4.462,411 
Budapest (pestvidéki) 15.858,730 » 
Szolnok 19.011,380 
Szombathely 31.829,814 
Kaposvár 38.507,209 
Gyula 44.004,759 » 
Veszprém 45.756,200 
Sopron 47.097,300 
Kalocsa 47.898,058 „ 
Jászberény (járásbírósági) 47.928,603 

Átvitel: 345.811,916 K. 



Az 1926/27. költségvetési évre 
előirányoztatott: 7.650,000.000 papírkorona, 
ebből az 1926. július hó 1. napjától 1927. március hó 
31. napjáig eltelt háromnegyedévre 
esik: 5.737,500.000 papírkorona, 
ez idő alatt befolyt: 7.463,160.625 

tehát többlet: 1.725,660.625 papírkorona. 
A felsorolt adatokból könnyen megállapítható annak 

a nagymérvű munkahiártynak hatása, amely a forradalmak 
és a megszállás folytán intézeteinkben és fogházainkban 
jelentkezett. 

Mint fentebb láttunk, míg a háború előtti utolsó 
békeév költségvetésének e című 

előirányzata: 734.540 aranykoronát, 
Athozat: 345.811.916 K. 

Zalaegerszeg 48.636,323 „ 
Nagykanizsa 53.184,786 „ 
Eger 68.795,428 „ 
Miskolc 110.427,292 „ 
Szekszárd 125.016,413 „ 
Pécs 128.149,863 „ 
Budapest (büntető) 137.809,655 „ 
Sátoraljaújhely 147.478.191 „ 
Győr 154.126,480 „ 
Debrecen 163.946,187 „ 
Székesfehérvár 207.344,943 „ 
Kecskemét 231.634,257 „ 
Nyíregyháza 292.065,120 „ 
Balassagyarmat 296.489,676 „ 

összesen: 2,510.916,530 K. 
Intézeteink beszállított jövedelme: 

Cegléd (fiatalkorúak fogháza) 34.277,495 K. 
Gyűjtőfogház 733.611,031 „ 
Sopron 995.633,257 „ 
Szeged 1,359.887,206 „ 
Harta 1,427.985,000 „ 
Vác 2,685.000,000 „ 

összesen: 7,236.393,989 K. 

— s i 



addig az 1920/21. költségvetési év előirányzata, átszá
mítva (az aranykoronának a papírkoronához való viszonya 
1920. június havában 1 :31-06) 

mindössze: 40.790 aranykoronát 
tett ki. 

Még az 1921/22. költségvetési év 
előirányzata is csak: 154.590'50 aranykorona. 

Ezzel szemben már az 1925/26. költségvetési év 
előirányzata: 527.586 aranykoronának, 

míg a valósággal befolyt jövedelem aranykoronára 
átszámítva: 672.229 aranykoronának 

felel meg. Ez utóbbi év rabmunkáltatásának pénzügyi 
eredménye tehát már nagyon közel áll a háború előtti 
utolsó békeév eredményéhez. Összeg szerint csak alig 
marad alatta, ha azonban figyelembe vesszük, hogy az 
ország a békeszerződés folytán egyharmadára csonkult, 
hogy intézeteink és fogházaink jelentékeny részét, — és 
pedig épen a legjobban berendezett s legjövedelmezőbb 
intézeteinket (Illava, Lipótvár, Nagyenyed), — elvesztettük, 
úgy arra a megállapításra kell jutnunk, hogy a rabmun
kából eredő állami bevétel a háború előtti állapothoz 
viszonyítva aránylag véve legalább is megkétszereződött. 

E kiváló eredmény elérését elsősorban a mezőgaz
dasági rabmunka nagyarányú kifejlesztése tette lehetővé. 
Míg a mai rabmunkajövedelem a háború előttinek felét 
sem éri el, addig az ingatlanok és haszonbérletek jöve
delme a háború előtti állapothoz viszonyítva megsokszoro
zódott. De a mezőgazdasági rabmunka helyes értékelésénél 
figyelembe kell venni még azt is, hogy a rendelkezésre 
álló ingatlanok legnagyobb része nem kincstári tulajdon, 
hanem haszonbérlet, a jövedelmeket tehát részben a bérbe
adónak fizetendő haszonbérekre kell felhasználni, továbbá, 
hogy a rabkertészetek és rabgazdaságok jövedelmüknek 



igen tekintélyes részét az újabb gazdaságok beruházására 
fordították. Az utóbbi években haszonbérelt nagy kiterje
désű ingatlanok élő és holt felszereléséhez ugyanis költ
ségvetési fedezetre szükség nem volt, az ezzel kapcso
latban felmerült tetemes kiadást a már korábban létesített 
rabgazdaságok jövedelméből sikerült fedezni. Magának 
az alsó- és felsőbesnyőpusztai rabgazdaságnak élő és holt 
felszerelése az ingatlanok és haszonbérletek jövedelméből 
mintegy 1.200.000.000 papírkoronát emésztett fel. A rab
gazdaságok jövedelméből e célra elvont nagymérvű befek
tetés hatása a későbbi évek bevételénél fog jelentkezni. 



III. 

A 10.600/1926. I. M. számú rendelet 
magyarázata. 

A rabmunkának gazdasági jelentősége az ország 
mai helyzetében fokozott figyelmet követel. A rabmunka
erő helyes kihasználása céljából kívánatosnak látszik a 
büntetési nemek csökkentése s a munkakényszer kimon
dása mindazokkal a letartóztatottakkal szemben, akik 
állami ellátásban részesülnek. Szükséges lenne a külső 
rabmunka kereteinek a közmunkán kívül általában a köz
érdekű munkákra való kiterjesztése s a mezőgazdasági 
rabmunkának börtönrendszerünkbe való szerves beillesz
tése. Újabb szabályozásra vár a rabmunkadíjjal kapcsolat
ban a rabtartási költségek viselésének, valamint a rab
biztosításnak kérdése is. Mindez a jövő törvényhozásának 
feladata lesz, de addig is, — egyelőre a mai törvényes 
korlátok között, — 10.600/1926. I. M. számú rendelet1 1) 
állapítja meg azokat a szabályokat, amelyek a belső és 
külső rabmunkáltatásnál követendők lesznek. 

A rendelet, — címe szerint — a letartóztatottak 
munkáltatásáról és munkájuk jutalmazásáról intézkedik, 
de felöleli az ezzel kapcsolatos egyéb fontosabb kérdéseket 
is. Részben a fegyház-, börtön- és fogházrendtartás, 
valamint a koronaügyészség, kir. főügyészségek, kir. ügyész-

u ) Igazságügyi Közlöny XXXV. évfolyam 3. szám 66. lap. 
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ségek és a kir. járásbírósági fogházak pénztári kezelésére, 
számadásvitelére, számviteli ellenőrzésére és gazdasági 
ügyeire vonatkozólag kiadott 14.270/1907. I. M. E. számú 
utasítás1 2) elavult intézkedéseit módosítja, részben a viszo
nyok változásához mért újabb rendelkezéseket tartalmaz. 

Börtönügyi szempontból, — tekintve, hogy a háború 
esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott 1912: LXIÍ1. 
törvénycikket kiegészítő 1914 : L . törvénycikk 8. §-ában 
foglalt felhatalmazás alapján a háború alatt és azután 
kibocsájtott rendeletek az 1922. évi XVII. törvénycikk 
6. § . folytán hatályukat már elvesztették, — e rendelet 
a korábbi törvényes alapra való visszatérést jelenti, ami 
elsősorban a külső rabmunkára vonatkozik s amit a 
rendelet már az 1. §-ában kifejez akkor, amikor kimondja, 
hogy a letartóztatottakat belső és külső munkára a hatály
ban lévő törvények „korlátjai között" kell használni. 

Gazdasági szempontból a rendelet a rabmunkából 
eredő állami bevétel fokozását célozza, egyben iparpoli
tikai szempontra is figyelemmel van akkor, amikor a 
szabad ipart a rabmunka kedvezőtlen versenyétől kívánja 
mentesíteni. Ezért ad előnyt a magánrendelőkkel szemben 
az állami megrendeléseknek, ezért írja elő a rabmunka
díj megállapításánál zsinórmértékül a szakmabeli szabad 
munkadíjat, amelyet csak a minőségi különbség arányá
ban enged mérsékelni. A mezőgazdasági rabmunkáltatás 
kiterjesztése részben szintén ezt a célt szolgálja. 

A rabmunkáltatás részletes szabályozása mellett a 
rendelet a letartóztatottak munkajutalmát is újból egysége
sen állapítja meg s e tekintetben az eddigi szabályoktól 
lényegesen eltér annyiban, amennyiben a munkajutalom 
meghatározásánál az egyes büntetési nemek szerint különb-

1 2 ) Igazságügyi Közlöny XVI. évfolyam 12. számának melléklete. 
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séget nem tesz, továbbá a munkajutalmakat nem a munka 
tiszta jövedelmének hányadában, hanem mindig meghatá
rozott pénzösszegben írja elő. 

Kiinduló pontként a rendelet a letartóztatottak minden
nemű foglalkoztatását az iparüzlet keretébe vonja s 
abból csak a gazdasági munkát veszi ki, amelyet viszont 
a rabkertészet, illetve rabgazdaság körébe utal. Az ipar
üzlet gondoskodik a házimunkára (2. ,§. a) pont) szük
séges letartóztatottakról, — az látja el a házi kezelésben 
levő iparüzemeket (4. §.) a szükséges munkaerővel s az 
gondoskodik a felesleges munkaerőnek bérleti úton (6. §.) 
való hasznosításáról. Ennek az alapgondolatnak megfelelően 
minden, nem gazdasági munkából eredő rabmunkajöve
delmet az iparüzletnél kíván bevételezni, de viszont az 
iparüzletre rója az ily rabmunkából eredő terheket is 
(munkajutalom, részben a rabbiztosítási díj, stb.). A szabad 
életben az iparos egyrészt megrendelőivel, másrészt munká
saival áll jogviszonyban. A kettő egymástól teljesen 
független, jogok és kötelezettségek egyrészt csak a még
rendelő és az iparos, — másrészt csak az iparos és 
munkásai között keletkeznek. A megrendelő az iparosnak 
tartozik fizetni, viszont a munkások bérkövetelése nem 
a megrendelőt, hanem az iparost terheli még akkor is, 
ha a megrendelő tartozását nem is teljesíti. A 10.600/1926. 
I. M. számú rendelet szerint ugyanez lesz a helyzete az 
intézeti iparüzletnek, — illetve a gazdasági rabmunka 
tekintetében a rabkertészetnek, vagy rabgazdaságnak. Ezek
kel szemben megrendelő lesz mindenki, aki rabmunkát 
bármely módon igénybe vesz, tehát megrendelőnek lesz 
tekintendő maga az intézet is a házimunkások (3. § . 1. 
bekezdés), az intézet részére végzett ipari vagy külső 
munka (5. §. 1. bekezdés és 22. §.) tekintetében, vala
mint akkor is, ha a gazdasági rabmunka termelését (25. § . 



2. bekezdés, 31—32. §. , 42. § . 2. bekezdés) az intézet 
részére használja fel. 

Egyrészt az iparüzlet (illetve rabkertészet, vagy rab
gazdaság), másrészt a megrendelő között fennálló jog
viszonyt a rendelet I. és II. fejezete szabályozza, viszont 
az iparüzlet (illetve rabkertészet vagy rabgazdaság) és a 
rabmunkások közötti viszonyban a III. fejezet intézkedé
sei lesznek irányadók. 

Az I. és II. fejezet munkadíjat állapít meg, mely min
den esetben az iparüzletet (illetve rabkertészetet, vagy 
rabgazdaságot) s végeredményben az államkincstárt (44. §.) 
illeti meg, ezzel szemben a rabmunkásnak nem munka
díj, hanem a III. fejezet szabályai szerint munkajutalom 
jár, amely viszont mindenkor az iparüzletet (illetve rab
kertészetet vagy rabgazdaságot) terheli, de sohasem a meg
rendelőt (52. §.) . A rendelet helyes értelmezésénél a 
munkadíj és munkajutalom között tett e megkülönbözte
tést mindig szem előtt kell tartanunk. 

A munkadíjak tekintetében a 42. § . intézkedik, 
amely szerint az iparüzletnél kell bevételként elszámolni 
minden munkadíjat, amely 

1. belső munkából, valamint 
2. nem kertészeti, illetve gazdasági külső munkából ered, 
viszont a rabkertészet, illetve rabgazdaság számadá

sában kell bevételezni 
3. a kertészeti vagy gazdasági külső munkából eredő 

munkadíjakat. Ennek megfelelően az 52. § . szerint az 
iparüzletet terheli 

1. a belső munkára, valamint 
2. a nem kertészeti, illetve gazdasági külső munkára 

alkalmazott letartóztatottak munkajutalma, 
viszont a rabkertészet, illetve rabgazdaság terhére 

kell kifizetni 



3. a kertészeti vagy gazdasági külső munkára beosz
tott letartóztatottak munkajutalmát. Az 52. § . intézkedé
sének jelentősége főleg abban nyilvánul, hogy ennek 
folytán a munkajutalom kérdése függetlenné vált a meg
rendelő által fizetendő munkadíjtól, a munkajutalom tehát 
a letartóztatottat akkor is megilleti, ha a munkája után 
járó munkadíj a megrendelőtől bármely okból behajtható 
nem lenne. 

A 10.600/1926. i: M. számú rendeletben általában 
a letartóztatott elnevezéssel találkozunk. A „letartóztatott" 
gyűjtőfogalom alatt nemcsak a törvény értelmében mun
kára kötelezett fegyenceket, rabokat és foglyokat kell érteni, 
hanem figyelemmel a 63. §-ra, azokat az államfogházra és 
elzárásra ítélteket,. valamint vizsgálati foglyokat és előze
tes letartóztatásban levőket, akiket az intézetben bele
egyezésükkel az államkincstár javára munkára használnak 
fel, továbbá a fogházbüntetésre ítélt fiatalkorúakat, a dolog
házba beutaltakat, valamint a katonai bíróságok részéről 
elítélt s büntetésük végrehajtása végett kir. országos inté
zetekbe beszállított rabokat is. A 63. § . szerint azok a 
letartóztatottak, akik sem fegyház-, sem börtön-, sem fog
házbüntetés végrehajtása alatt nem állanak, ha dolgozni akar
nak, a rendelet alkalmazása szempontjából a foglyokkal 
esnek egy tekintet alá. 

Nem terjed azonban ki e rendelet azokra, akik az 
intézetben a saját céljaikra végeznek munkát. Ilyenek azok 
a fogházra ítéltek, akiket a bíróság a B. T . K. 41. §-a 
alapján ítéletében a munka alól felmentett, — továbbá 
az államfoglyok, az elzárásra ítéltek, a vizsgálati foglyok 
és előzetes letartóztatottak akkor, ha nem az államkincs
tár javára dolgoznak. 

Ezek előrebocsájtása után áttérünk a rendelet egyes 
szakaszainak részletes ismertetésére. 



I. F E J E Z E T . 

MUNKÁLTATÁS. 

1. §• 
A letartóztatottakat a hatályban lévő törvények 

korlátjai között belső és külső munkára kell hasz
nálni. 

Belső munka az, amelyet a letartóztatott az 
intézet falai között, — külső munka pedig az, amelyet 
a letartóztatott az intézet falain kívül végez. 

Ez a szakasz a rabmunkát aszerint, amint azt a 
letartóztatottak az intézet falai között, vagy azon kívül 
végzik el, — általánosságban két főcsoportra osztja és 
pedig: belső és külső munkára. 

A rabmunkának belső és külső munka szerint való 
megkülönböztetésénél nem az a lényeges, vájjon a mun
kát zárt helyen avagy a szabad levegőn végzik-e, — ellen
kezőleg, a rendelet szempontjából belső munka kizárólag 
az, amely az anyaintézet területén, külső munka pedig, 
amely azon kívül folyik. Az „intézet falai között" kife
jezés alatt az intézetnek a külvilágtól elzárt azt a területét 
kell érteni, amelyre az előírt biztonsági intézkedések hatálya 
kiterjed. Minden olyan munka tehát, amelyet a letartóz
tatott magában a fogházban, vagy büntetőintézetben zárt 
helyen, avagy a szabad levegőn ugyan, de a falakon 
belül fekvő udvarban, kertben, stb. teljesít, belső mun
kának, ,— viszont minden olyan munka, amelynek foga-



natosítása végett, a letartóztatott a fogház, vagy büntetőinté
zet területét elhagyja, külső munkának minősül. Külső munka 
lesz a kir. ügyészségek és kir. bíróságok helyiségeiben 
végzett rabmunka még akkor is, ha az ügyészség vagy 
bíróság a fogházzal ugyanegy épületben van elhelyezve. 
Külső munka lesz a rabkertészetben vagy rabgazdaságban 
végzett munka, ha a kertészet vagy gazdaság az anya
intézet falain kívül fekszik, stb. 

A letartóztatottakat ily munkákkal foglalkoztatni kell 
ugyan, de ez a foglalkoztatás a hatályban lévő törvényes korlá
tokon túl nem terjedhet. 

Törvényeink — mint általában a modern büntető 
kódexek, — a letartóztatottak foglalkoztatásának csak 
alapelveit írják elő, a részletes szabályokat a végrehaj
tási utasításokban találjuk. 

Intézeteinkben és fogházainkban jelenleg a szabadság
vesztés, illetve szabadságvesztésbüntetés következő nemei
vel találkozunk: 

fegyház, 
börtön, 
fogház, 
államfogház, 
elzárás, 
dologházi őrizet, 
fogházbüntetés a fiatalkorúakkal szemben, 
vizsgálati fogság és 
előzetes letartóztatás. 

Kiegészítésül ide kell soroznunk még a katonai 
bíróságok által kiszabott szabadságvesztésbüntetéseket is, 
amelyeket részben szintén az országos intézetekben hajtanak 
végre. A katonai büntetőtörvényben megállapított szabadság
vesztésbüntetések : 



súlyos börtön, 
börtön, 
szigorú fogság és 
fogság. 

A munkáltatásra vonatkozó főbb rendelkezéseket, 
vagyis azokat a, korlátokat, amelyekre a 10.600/1926. I. 
M. számú rendelet 1. §-ának első bekezdése* utal, - a 
következőkben foglalhatjuk össze. 

I. Munkakényszer alatt álló letartóztatottak: 

A bűntettekről és vétségekről szóló magyar büntető
törvénykönyv (1878: V. t-e.) munkakényszert állapít meg 

a fegyencekre, 
a rabokra és 
a foglyokra vonatkozóan, ez utóbbiak közül 

kivéve azokat, akiket a bíróság a B. T . K. 41. §-a alapján 
különösen tekintetreméltó okoknál fogva ítéletében a 
munka alól felmentett. 

Az 1855. évi január hó 15. napján kiadott katonai 
büntetőtörvény ugyancsak munkakényszert állapít meg 
általában 

a börtönre, (súlyos börtön, börtön) valamint 
a szigorú fogságra ítéltekkel szemben. 
Munkakényszer alatt állanak a közveszélyes munka

kerülőkről szóló 1913. évi X X I . törvénycikk értelmében 
a dologházba utaltak, továbbá 

az 1908. évi X X X V I . törvénycikk (büntető novella) alapján 
fogházbüntetésre ítélt fiatalkorúak. 
a) Fegyencek. Büntetőtörvénykönyvünk a fegyencekkel 

szemben a munkakényszert a legszigorúbban írja elő, 
amennyiben ezek a munkanemekben nem válogathatnak, 



azt a munkát kötelesek végezni, amelyet az intézet igaz
gatója nekik kijelöl (absolut munkakényszer)u). 

A Btk. 29. §-a szerint a fegyházra ítélt egyén a 
megállapított s az igazgatóság által kijelölt munka telje
sítésére szorítandó. E rendelkezést a fegyházrendtartás14) 
(29—30. §.) a következőkkel egészíti k i : 

Minden fegyenc köteles a kijelölt órákban folytonosan 
és szorgalmasan dolgozni, a munka nemét, — mely az 
első időben fárasztó legyen, — az orvos előzetes meg
hallgatásával az igazgató határozza meg. A magánelzárás
ban levő fegyencek munkájukat a zárkában teljesítik. A 
munkához való beosztásnál szem előtt tartandó, hogy 
amely fegyenc valamely, a fegyintézetben űzött mester
séget már tud, lehetőleg abban, vagy valamely hasonló 
munkában alkalmaztassák. Egyébként oly munkára kell 
beosztani, amelyet értelmi felfogásának kisebb vagy nagyobb 
mértékéhez, korához, hajlamához és testi erejéhez képest 
legkönnyebben és leghamarabb tanulhat meg s viszonyainál 
fogva kiszabadulása után is folytathat. 

A munkaidő télen hat, nyáron félhat órától déli 12 
óráig s délután 1 órától télen este nyolc, nyáron félkilenc 
óráig tart. A munkaidőt a délelőtti és délutáni egy-egy 
negyedórás munkaszüneten kívül csak az igazgató, orvos, 
lelkész előtti esetleges jelentkezés, valamint a tanítás és 

1 3 ) B. T. K. 29. §. A fegyházra ítélt egyén (fegyenc) a megállapított, s 
az igazgatóság által kijelölt munka teljesítésére szorítandó, s a 30. §-ban 
meghatározott idő alatt éjjel és nappal, azontúl pedig éjjel, magánelzárásban 
tartandó. 

Mindenik fegyenc fegyházi ruhát tartozik viselni, a fegyházi szabályok 
szerint élelmeztetik, ezen szabályoknak és a házi fegyelemnek alá van vetve. 

Fegyintézeten kívül csupán közmunkára, és csak akkor alkalmazhatók 
a fegyencek, ha őket a többi munkásoktól elkülöníteni lehetséges. 

u ) Az 1880. évi augusztus hó 9. napján 2106. I. M. E. szám alatt kiadott 
rendelet II. számú (utasítás a fegyházbüntetés végrehajtása tárgyában) mellék
lete. Marschalkó: Igazságügyi rendeletek, f VI. kötet 93. lap. 



a napi egy órai séta szakítja meg. E szerint a fegyencek 
napi munkaideje télen tizenegy és fél, nyáron tizenkettő 
és fél óra. Szombaton délután a munka egy órával koráb
ban szűnik meg. (Fegyházrendtartás 22. §.) 

A keresztény vallású fegyencek felekezeti ünnepeiken 
nem dolgoznak (fegyházrendtartás 25. §.) , hasonlókép az 
izraelita vallásúak évenkénti nagy ünnepeiken (fegyház
rendtartás 26. § . ; 9655/1891. 1. M. sz. rendelet)1 5). 

A fegyencek kötelező foglalkoztatása alól kivételt 
állapít meg a fegyházrendtartás 12. §-ának harmadik 
bekezdése, valamint a 81. § . 5. bekezdésének c) pontja. 
Ezeket a kivételeket a 10.600/1926. I. M. számú ren
delet nem érinti, azok tehát változatlanul hatályban 
maradnak. 

A 12. § . harmadik bekezdése szerint a fegyencek a 
beszállítás után három hétig, — illetve a visszaesők négy 
hétig munkában nem részesülhetnek. A munkának a bün
tetés kezdetén való ez a megvonása, — mint már emlí
tettük, — a bűnös megtörését, magábaszállását célozza, 
de egyben az elítéltben a munka utáni vágyat kívánja 
felébreszteni, őt a munka szükségességének felismerésére 
vezetni, hogy a munkának az előirt idő elteltével való 
megengedését már magába véve is kedvezménynek 
tekintse. 

Ily munkamegvonás a büntetés későbbi szakában 
csak fegyelmi kihágás esetében, mint szigorítás foglalhat 
helyet. A 81. § . 5. bekezdésének c) pontja szerint ugyanis 

1 5 ) Marschalkó: Igazságügyi rendeletek VI. kötet 389. lap. A rendelet 
szövege a következő: 9655/1891, I. M. A fegyházbüntetés végrehajtása tárgyában 
kiadott utasítás 26. §-hoz és a börtönbüntelésre vonatkozó hasonló utasítás 
25. §-ához csatolt jegyzetet, végre a fogházrendtartás 144. §-át akként módosítom, 
illetőleg egészítem ki, hogy a zsidó vallású elítéltek húsvéti (Peszach) ünnepük 
alkalmából minden évben négy napon és pedig Niszán hó 15-én, 16-án, 21-én 
és 22-én a munka alul fel vannak mentve. 

Kelt 1891. évi március hó 25-én. 



a fegyelmi fenyítékként kiszabott magánelzárás fegyen
cekkel szemben három héten át munkamegvonással is 
súlyosbbítható. 

b) Rabok. A börtönre ítéltek szintén kötelesek dol
gozni, de ezeket már választási jog illeti meg az intézet
ben rendszeresített munkanemek tekintetében (relatív 
munkakényszer).16J 

A Btk. 37. §-a szerint a börtönre ítélt egyének 
viszonyaiknak megfelelő munkát teljesítenek, az illető 
börtönre nézve megállapított munkanemek közül azonban 
szabadon választhatnak. 

A börtönrendtartás17) (28. §.) szerint a börtönre ítéltek 
viszonyaiknak megfelelő munkát teljesítenek, az illető 
börtönben meghonosított munkanemek közül azonban, 
amennyiben a létező munkaviszonyok ezt megengedik, 
szabadon választhatnak. A választási jog tehát a relatív 
munkakényszer dacára bizonyos mértékben mégis korlá
tozva van, ugyanis csak annyiban lehet annak helye, 
amennyiben a munkaviszonyok megengedik. 

A magánelzárásban levő rabok munkájukat a zárkában 
teljesítik. 

A munkaidő, valamint a munkaszünetes napok tekinte
tében a rabok a fegyencekkel azonos szabályok alatt állanak, 
mégis azzal az eltéréssel, hogy délután negyedórás munka-

1 6 ) Btk. 37. §. A börtönre ítélt egyének, viszonyaiknak megfelelő munkát 
teljesítenek, az illető börtönre nézve megállapított munkanemek közül azonban 
szabadon választhatnak; őket a börtönépület területén kívül csupán közmun
kával és csak beleegyezésükkel lehet foglalkoztatni, mely esetben a fegyencek
től és a szabad munkásoktól elkülönítendők. 

A börtönre ítéltek alá vannak vetve a magánelzárásnak, valamint a ruházat, 
élelem, házirend és fegyelem tekintetében a börtönszabályok rendeleteinek, 
melyek azonban a fegyháziaknál enyhébbek. 

" ) Az 1880. évi augusztus hó 9. napján 2106.1. M. E szám alatt kiadott 
rendelet IV. számú (utasítás a börtönbüntetés végrehajtása tárgyában) mellék
lete. Marschalkó: Igazságügyi rendeletek. VI. kötet 114. lap. 



szünet nincs, ellenben a napi sétaidő két óra, vagyis, a 
rabok napi munkaideje télen tíz és háromnegyed, nyáron 
tizenegy és háromnegyed óra (börtönrendtartás 21., 
2 4 - 2 5 . §.) . 

A büntetés tartama alatt a munkamegvonás kötele
zően csak annak első két hetében, illetve visszaesőkkel 
szemben első három hetében (börtönrendtartás 12. §. 
második bekezdés) foglalhat helyet, míg később a 80. § . 
6. bekezdésének c) pontja értelmében egyedül a fegyelmi 
fenyítékként kiszabott magánelzárás súlyosbbításául s leg
feljebb két héten át alkalmazható. 

A fegyencekkel és rabokkal kapcsolatban ki kell 
még itt térnünk a közvetítő intézetek munkaviszonyaira 
is . 1 8 ) 

A közvetítő intézeti házszabályok1 9) 5. pontja szerint 
a közvetítő intézetben letartóztatottak sem a munkában, 
sem a kiszabott munka egymásutánjában nem válogat
hatnak (absolut munkakényszer). Mindenki köteles azon 
munkára, legyen az akár mezőgazdasági, akár kertészeti, 
akár iparüzleti, akár tisztogatási s egyéb ily házi munka, 
amelyre kirendelték, föltétlen készséggel vállalkozni s a 
munkaidő alatt folyton és egészen odaadó szorgalommal 
legjobb igyekezete szerint komolyan dolgozni s azon 
lenni, hogy hasznos, becsületes munkát végezzen. A 
kijelölt munkahelyről engedelem nélkül senki el nem 
távozhatik. 

1 8 ) Btk. 44. §. Azok, akik legalább három évi fegyházra vagy börtönre 
ítéltetvén, büntetésük kétharmad részét kitöltötték és szorgalmuk, valamint 
jóviseletük által a javulásra alapos reményt nyújtottak: büntetésük hátralévő 
részének kitöltése végett a közvetítő intézetbe szállíttatnak, ahol szintén munká
val foglalkoztatnak, azonban enyhébb bánásmódban részesülnek. 

1 9 ) A közvetítő intézetek házirendjéről az 1885. évi március hó 15-én 
kelt 55.673/1884. I. M. számú rendelettel kiadott házszabályok intézkednek. 
Marschalkó: Igazságügyi rendeletek VI. kötet 419. lap. 



c) Foglyok. A fogházra ítéltekkel szemben szintén 
csak relatív munkakényszer áll fenn. 2 0 ) 

A Btk. 40. §-a a foglyokat viszonyaiknak megfelelő 
munkára kötelezi, de ép úgy, mint a rabok, az illető 
fogházra nézve megállapított munkanemek közül szabadon 
választhatnak. 

A fogházrendtartás2 1) hasonló intézkedést tartalmaz 
(39. § .) , e szerint azonban a választási jognak szintén 
csak annyiban lehet helye, amennyiben a munkaviszonyok 
megengedik. 

A magánelzárásban lévő foglyok munkájukat a zár
kában tartoznak teljesíteni. 

A fogházrendtartás további rendelkezései szerint az 
elítéltek munkaereje az állam által vagy házilag kezeltetik, 
vagy bérlet útján értékesíttetik, vagy pedig vegyesen, 
részben házilag, részben bérletileg használtatik. Ameny-
nyiben a helyviszonyok megengedik, leginkább oly mun
kanemek behozatala mutatkozik kívánatosnak, minők az 
ács, kerékgyártó, kádár, esztergályos, asztalos, kötélverő 
iparok, a kosárfonás, szalma-, gyökér-, és gyékényfonás, 

2°) Btk. 40. §. Akik fogházra ítéltetnek: rendszerint csak azon esetben 
vannak az éjjeli és nappali magánelzárásnak alávetve, ha büntetésük egy évnél 
hosszabb időre terjed: mely esetben a magánelzárás tartamára nézve, a 30. §. 
szabályai alkalmazandók. 

A fogházra ítéltek, a 37. §-ban meghatározott választási joggal, viszonyaik
nak megfelelő munkára köteleztetnek: a fogház területén kívül azonban csak 
beleegyezésükkel és csupán közmunkára alkalmazhatók. Élelem, házirend és 
fegyelem tekintetében a fogházi szabályoknak vannak alárendelve, ezek azon
ban enyhébbek, mint amelyek a fegyházra, vagy börtönre nézve vannak meg
állapítva. 

41. §. Különösen tekintetre méltó okoknál fogva a bíróság ítéletében a 
fogházra ítélteket a munka alól felmentheti; valamint megengedheti azt is, 
hogy magukat saját költségükön élelmezzék. 

-1) Az 1880. évi augusztus hó 9. napján 2106.1. M. E. szám alatt kiadott 
rendelet V. számú (a fogházak és börtönök kezelése tárgyában 1874. évi 696. 
szám alatt kibocsájtott szabályrendelet I. és II. részének módosítása) melléklete. 
Marschalkó: Igazságügyi rendeletek. VI. kötet 330. lap. 



a sodronymunka (drótozás), könyv- s díszműkötés, doboz
készítés, másolások s a kertészkedés férfiak részére; a 
tollfosztás, szalma-, kender- s lenfonás, szövés, ruhaszabás, 
fehérruha- és felsőruhavarrás, kötés, horgolás, himzés, 
továbbá a vasalás, mosás és egyéb házi- s kerti munkák 
nők részére. Oly munkanemek, melyek az egészségre 
ártalmasak, pl. mérges állagú anyagok feldolgozásával, 
nagy porral vagy nehéz, erős szaggal járnak, mellőzendők. 
Különben általában véve a munka minőségét illetőleg a 
nagyobb testi mozgással járó foglalkoztatás, különösen a 
férfifoglyoknál, előbbre teendő az ülőmunkánál, minő pl. 
a szabó- és cipészmunka, s e részben kiválólag a serdülő 
fiatalkorban levő férfifoglyokra kell tekintettel lenni. Nem
különben, különösen a nyári évszakban, a kevésbbé zárt 
lég befolyása alatt folytatható foglalkozás előbbre teendő 
a szobai foglalkozásnál. Mindamellett az úgynevezett házi-, 
udvari- vagy kerti munkára lehetőleg csak oly foglyok 
alkalmazandók, kik már előzőleg magukat jóviselet által 
kitüntették, vagy akiknek egészségi állapota az oly foglal
kozást szükségessé teszi. Ennélfogva a törvényszéki foglyok 
rendszerint csak a fogházhelyiségekben, vagy az ezekkel 
közvetlen összeköttetésben álló dologházban, vagy a fog
házhoz vagy ennek dologházához tartozó zárt falak között 
levő udvaron, kertben vagy telken foglalkoztatandók. 
Bizonyos időtartam alatt elvégzendő munkamennyiség 
(pensum) nem szabandó ki. Mindegyik munkára kénysze-
rített fogoly a munkaidő alatt folyton dolgozni tartozik; 
minélfogva arra kell ügyelni, hogy a fogoly a munkaidőt 
dologgal töltse el, s amennyire a munkanem engedi, 
bizonyos érdekeltséget nyerjen a foglalkozás iránt 
(138—143. § .) . A fogházban előforduló tisztátalanabb és 
nehezebb munkákat a rabok végzik (174. §.) . 

A munkaidő a fogházakban nyáron hat, télen félhét 



'•§• 
órától déli 12 óráig s délután félkettőtől esti nyolc óráig 
tart. A munkaidőt délelőtt és délután egy-egy félórás 
munkaszünet, az ügyész, orvos stb. előtti jelentkezés s a 
napi két órai séta szakítja meg. E szerint a foglyok napi 
munkaideje télen kilenc, nyáron kilenc és félóra. Szombaton 
a munka egy órával korábban szűnik meg (fogház
rendtartás 156. § .) . 

Azon ünnepnapokon, amelyek nem általánosan, hanem 
csak az egyik vagy másik vallásfelekezetre nézve kötelezők, 
a munka, mint köznapon, tovább folyik; az illető vallás-
felekezetbeliek részére azonban istentiszteletet lehet tartani. 
Az izraelita foglyok szombatjaikon és legnagyobb ünne
peiken kérelmükre a munkától felmentendők; ellenben 
vasárnap és a keresztény vallásfelekezetüek általános ünne
pein csöndes munkát végezhetnek, amennyiben ez a 
házirendet nem zavarja (fogházrendtartás 144. §.) . A 
fentebb közölt 9.655/1891.1. M. számú rendelet (Marschalkó: 
Igazságügyi rendeletek VI. kötet 389. lap) hatálya az 
izraelita foglyokra is kiterjed. 

A munkamegvonás a foglyokkal szemben a34.560/1881. 
I. M. számú rendelet2 2) 7. bekezdésének a) pontja szerint 
csak a fegyelmi fenyítékként kiszabott magánelzárás 
súlyosbbításául s legfeljebb egy heti időtartamban alkal
mazható. 

A foglyokat illetően a büntetőtörvénykönyv 41. §-a 
a munkakényszer alól való felmentést megengedi, ennek 
azonban csak különösen tekintetre méltó okoknál fogva 
lehet helye s a felmentést kizárólag a bíróság és pedig 
magában az ítéletben mondhatja ki. 

d) A katonai bíróságok által kiszabott2 3) börtön (súlyos 
22) Marschalkó: Igazságügyi rendeletek VI. kötet 321. lap. 
2 3 ) A bűntettekről és vétségekről szóló 1855. évi január hó 15-iki katonai 

büntetőtörvény a következő szabadságvesztésbüntetési nemeket állapítja meg: 



börtön, börtön) rendszerint munkára szorítással van egybe
kötve, kivéve, ha az ítélet az elítéltet a munka alól fel
menti (1855. évi katonai büntetőtörvénykönyv 29. §-a). 
A szigorú fogságra ítéltek lehetőleg foglalkozással látandók 
el (az idézett törvény 62. §.) . A magyar kir. honvéd-

büntettekre a börtönt (20. §.), mely életfogytiglan, vagy 6 hónaptól 20 
évig terjedhet s rendszerint munkára való szorítással van egybekötve, 

vétségekre a fogságot (21. §.), amelynek legrövidebb tartama 24 óra, 
leghosszabb tartama pedig 6 hónap s eme leghosszabb időtartamon túl csak 
különösen meghatározott esetekben szabható ki. 

A börtönnek két fokozata van: 
súlyos börtön és 
börtön. 

A fogságnak szintén két fokozata van : 
szigorú fogság és 
fogság. 

A katonai büntetőtörvényben megállapított 
súlyos börtön a fegyháznak, 
börtön a börtönnek, 
szigorú fogság a fogháznak s 
fogság az elzárásnak felel meg. 

Hazánkban katonai büntetőintézet nincsen. A katonai bíróságok által 
kiszabott egy évnél rövidebb szabadságvesztésbüntetéseket a vegyesdandár 
parancsnokságok székhelyén (Budapest, Szeged, Miskolc, Debrecen, Székes
fehérvár, Pécs, Szombathely) lévő helyőrségi fogházban hajtják végre. Az 
ennél hosszabb tartamú szabadságvesztésbüntetésre ítélteket a monarchia fenn
állása alatt, amennyiben a közös hadsereg kötelékébe tartoztak, rendszerint az 
osztrák katonai büntetőintézetekbe (Militárstrafanstalten), míg a honvédeket az 
igazságügyminiszter beutalása alapján a hazai polgári büntetőintézetekbe szál
lították. Ezidőszerint általában ez utóbbi a gyakorlat a katonai bíróságok által ki
szabott egy évnél hosszabb szabadságvesztésbüntetés végrehajtása tekintetében. 

A magyar királyi honvédfogházak szabályzata (1914. évi tervezet) e 
tekintetben a következőket tartalmazza: 

Az egy évnél hosszabb tartamú börtönre ítélt fegyencek büntetésüket 
rendszerint polgári letartóztatási intézetekben töltik ki. Ugyanez áll, ha vala
mely egyénre két, vagy több ítélettel külön-külön egy éven aluli börtönbünte
tések mondattak ki, de ezek egymásután megszakítás nélkül hajtandók végre 
és együttvéve az egy évi időtartamot túlhaladják. 

A polgári letartóztatási intézetekbe való felvétel iránt az a honvéd 
vegyesdandárparancsnokság intézkedik, amelynek fogházában az illető egyén 
egyébként büntetését töltené, E vegyesdandárparancsnokság a honvédelmi 
miniszterhez fordul, ki az ily fegyencnek polgári letartóztatási intézetbe való 
befogadása iránt az ígazságügyminisztert megkeresi. , 



fogházakra nézve kiadott szabályzat (1914. évi tervezet) 
szerint a szigorú fogságra ítéltek, továbbá általában a 
börtönre (súlyos börtön, börtön) ítéltek, a munkanapokon 
úgy a közös, mint a magánfogságban a nekik kiutalt 
munka elvégzésére kötelesek és arra szorítandók (absolut 
munkakényszer). A munka kijelölésénél a foglyok hivatásos 
állására, munkaképességére és eddigi foglalkozására lehe
tőleg tekintettel kell lenni (37. § .) . 

A polgári büntetőintézetekbe beutalt katonai és ehhez 
hasonló (csendőr, vámőr, folyamőr, stb.) elítéltekkel szemben 
a most ismertetett különös rendelkezések figyelembe vétele 
mellett a munkáltatás tekintetében egyébként az általános 
szabályokat kell alkalmazni. 

a) A dologházba utáltakat illetően a közveszélyes 
munkakerülőkről szóló 1913. évi X X Í . t.-c. 12. §-a absolut 
munkakényszert ír elő. 2 4 ) E szerint a dologházba utáltakat 
munkával kell foglalkoztatni és rendes életmódhoz kell szok
tatni. Általánosságban, — tehát a munkáltatás tekintetében is, 
— a dologházba utáltakkal szemben a foglyokra előírt sza
bályok az irányadók, a törvény 18. §-a ugyanis kimondja, 

2 4 ) A közveszélyes munkakerülőkről szóló 1913. évi XXI. t.-c. a'csavargókra 
és közveszélyes munkakerülőkre elzárástés fogházbüntetést állapít meg, a bíróság 
azonban a fogházbüntetés helyett a tettest ítélettel dologházba utalhatja, sőt vissza
esés esetében fogházbüntetés kiszabása nélkül köteles dologházba utalni. (5—6.§.). 

Dologházba utalhat a bíróság oly bűntettest is, akit az élet, testi épség, 
szemérem vagy vagyon ellen elkövetett bűntett vagy vétség miatt fegyházra, 
börtönre, vagy legalább három hónapi fogházra ítélt, ha megállapította, hogy 
ez a bűntett, vagy vétség a tettes munkakerülő életmódjával van összefüg
gésben. Az ily elítéltet a szabadságvesztésbüntetés végrehajtása után kell 
dologházba szállítani. A bíróság azonban ítéletében elrendelheti, hogy a fog
házra ítélt ezt a büntetést is dologházban állja ki (7. §.). 

A dologházba utalás határozatlan időre szól, de tartama egy évnél 
rövidebb és öt évnél hosszabb nem lehet. (10. §.) 

A dologházba utáltakat munkával kell foglalkoztatni és rendes élet
módhoz kell szoktatni. (12. §.) 

A dologházba utalás és végrehajtása az elítéltre ugyanazokkal a jogkövet
kezményekkel jár, melyeket a törvény a fogházbüntetéshez fűz. (18. §.) 



hogy a dologházba utalás és végrehajtása az elítéltre ugyan
azokkal a jogkövetkezményekkel jár, melyeket a törvény 
a fogházbüntetéshez fűz. 

A dologházak szervezetének és rendtartásának ideig
lenes szabályozására vonatkozó 62.000/1916. I. M. számú 
rendelet2 5) szerint a dologházba utaltnak a munkanem 
megválasztásához nincs joga (14. § .) . A napi munkaidő 
tíz óra, amelybe a vallási és iskolai oktatás nem számít
ható be. Munkaszünetnek csak vasárnap és Szent István 
napján s ezen felül, — minden beutaltra nézve külön, — 
saját vallásának legfőbb ünnepein és ha az több napból 
áll, az ünnep első napján van helye (16. § .) . 

f) A fiatalkorú bűntettesekkel szemben az 1908. évi 
X X X V I . t.-c. (büntető novella) 26. §-a a fogházbüntetést 
külön büntetési nemként állapítja meg. A törvény 27. és 
52. §-ában nyert felhatalmazás alapján a fiatalkorúak 
fogház-, államfogház- és elzárásbüntetésének végrehajtása 
tárgyában 1909. évi december hó 16. napján 27.300/1909. 
I. M. szám alatt kiadott rendelet2 6) a fogházbüntetésre ítélt 
fiatalkorúakkal szemben absolut munkakényszert állapít 
meg. 

A fiatalkorúakat a fogházban állandóan munkával kell 
foglalkoztatni. Különös gonddal kell ügyelni arra, hogy, 
akik már a szabad életben is rendes foglalkozáshoz voltak 
szokva, e szokásukban megerősíttessenek. A lustaságra 
hajlókat szorgalomra és kitartásra kell nevelni s a munkától 
elszokottakat vagy munkához nem értőket munkára kell 
szorítani és megfelelő kiképzésben kell részesíteni. 

A munkanem a fiatalkorúak értelmi és testi képessé
geinek megfelelő legyen, de amellett arra is kellő figyelmet 
kell fordítani, hogy a fiatalkorúnak már korábban választott 

2 5 ) Igazságügyi Közlöny XXV. évfolyam 12. szám 551. lap. 
2 6 ) Igazságügyi Közlöny XVIII. évfolyam 12. számának melléklete, 81. lap. 



élethivatásával lehetőleg összeegyeztethető legyen és neki 
szabadulása után a megélhetést biztosítsa. 

A tisztán gépies foglalkozásokat, amelyeknek egy
hangúsága fárasztó, mint például a tollfosztás, papírzacskó 
készítés stb., lehetőleg mellőzni kell. 

A két évtől három évig terjedő időre, vagy ennél is 
hosszabb fogházbüntetésre ítélteket büntetésük ideje alatt 
valamely mesterségre lehetőleg teljesen ki kell képezni 
úgy? hogy szabadulásuk után valamely mesterhez kerül
hessenek tanoncként és az őket néhány hónap múlva 
felszabadíthassa; részükre a leggyakorlatibb iparágakat, 
nevezetesen az asztalos-, cipész-, szabó-, stb. iparágakat 
kell meghonosítani. 

A fogházban a házimunkák egy részét is a fiatalkorúak 
végezhetik, (id. rendelet 26—27. §-a). 

Meg kell itt jegyeznünk, hogy az 1908. évi X X X V I . t.-c. 
27. §-ának negyedik bekezdése szerint a Btk. 41. §-a 
a fiatalkorúakra nem alkalmazható, ezeket tehát a munka 
alól bírói ítéletben sem lehet felmenteni. 

A külső munka különös szabályai. A külső munkát 
illetően büntetőtörvénykönyvünkben csak a fegyenceket, 
rabokat és foglyokat illetően találunk intézkedést. 

a) A fegyenceket a fegyintézeten kívül csupán köz
munkára lehet alkalmazni, de csak akkor, ha őket a többi 
munkásoktól elkülöníteni lehetséges (Btk. 29. § . második 
bekezdés, — fegyházrendtartás 31. §.) . A velük szemben 
fennálló absolut munkakényszerből kifolyóan a külső 
munka tekintetében sincs választási joguk, külső munkára 
való beosztásukhoz beleegyezésük nem szükséges, erre 
tekintet nélkül feltétlenül kötelesek arra vállalkozni. 

b) A rabok a börtönépület területén kívül már csak 
beleegyezésükkel foglalkoztathatók, de a külső munka 
szintén csak közmunka lehet s a rabokat nemcsak a szabad-



munkásoktól, hanem a fegyencektől is el kell különíteni. 
(Btk. 37. § . — börtönrendtartás 29. §.) . 

c) A foglyokat a fogház területén kívül hasonlóképen 
csak beleegyezésükkel lehet foglalkoztatni, s a külső munka 
csupán közmunka lehet. (Btk. 40. § . — fogházrendtartás 
40. §.) . Az elkülönítés tárgyában a törvény nem intéz
kedik, ellenben a fogházrendtartás 40. §-a a foglyoknak 
úgy a fegyenc, mint a szabadmunkásoktól való elkülöní
tését előírja. 

A rabok és foglyok csak relatív munkakényszer alatt 
állanak, az intézetben rendszeresített munkanemek között 
választhatnak, ennek megfelelően külső munkáltatásukhoz 
beleegyezésük szükséges. 

E szabályok egybevetéséből megállapíthatjuk, hogy 
a felsorolt elítéltek közül külső munkán csak rabok és 
foglyok dolgozhatnak együtt, egyébként a letartóztatottak 
büntetési nemek szerint egymástól és a szabad munkásoktól 
is elkülönítendők. 

Rendtartásaink szerint a közmunka alatt állami fel
ügyelet mellett az állam hasznára végzendő munkát kell 
érteni (fegyházrendtartás 31., börtönrendtartás 29., fogház
rendtartás 40. §.) . A közmunka fogalmát fentebbi általános 
fejtegetésünk során a külső munka keretében részletesen 
ismertettük. 

d) A katonai elítélteket illetően a m. kir. honvéd
fogházakra nézve kiadott szabályzat (1914. évi tervezet 
37. §-a) a külső munka tekintetében csak annyiban tar
talmaz korlátozást, amennyiben kimondja, hogy az intézeten 
kívül végzendő munkára a fegyencek akként vezetendök, 
hogy a közönség szemlélődésének lehetőleg keveset legye
nek kitéve, a magánlakásokban való alkalmazásuk azon
ban tilos. 

e) A dologházba utaltak tekintetében a külső munka 



nincs kizárólag közmunkára korlátozva. A 62.000/1916.1. M. 
számú rendelet 15. §-a szerint a dologházba utaltat az 
állam, vagy magánosok részére a dologházon kívül is lehet 
foglalkoztatni. Természetesen a 10.600/1926. I. M. számú 
rendelet 17—26. §-ai a dologházba utaltak külmunkálta-
tásánál is kötelezők lesznek. 

f) A fogházbüntetésre ítélt fiatalkorúakat illetően az 
1908. évi X X X V I . t.-c. a külső munka tárgyában intézke
dést nem tartalmaz. A végrehajtás tárgyában kiadott 
27.300/1909. I. M. számú rendelet 27. §-a szerint: 

Ahol túlnyomó számban vannak az oly fiatalkorú 
letartóztatottak, akik a szabad életben mezei munkások 
voltak, ott helyénvaló lesz a fiatalkorúak külmunkáltatá-
sáról gondoskodni. 

A kertészeti és a földmunkák esetleg a fogház udvarán 
és kertjében is gyakorolhatók. 

Ha a fiatalkorúakat külmunkánál alkalmazzák, különös 
gondot kell fordítani arra, hogy úgy a szabad munkások
tól, mint a netalán ugyancsak külmunkát végző felnőtt 
letartóztatottaktól teljesen elkülönítve dolgozzanak. 

Ügyelni kell arra is, hogy a fiatalkorúak az ilyen 
külmunkánál ne legyenek a nyilvánosságnak oly mértékben 
kitéve, hogy az szégyenérzetüket tompítsa. 

A külmunka tehát kizárólag közmunkára korlátozva 
itt sincs.. 

A kivételes hatalomra vonatkozó 1912. évi LXIII. 
törvénycikk kiegészítéséről szóló 1914. évi L. törvénycikk 
8. §-ában nyert felhatalmazás alapján kiadott igazságügy
miniszteri rendeletek a külső rabmunka kereteit kiterjesz
tették és megengedték a letartóztatottaknak mezőgazdasági, 
erdőkitermelési, stb. külső munkákra magánosok (igazság
ügyi alkalmazottak) részére való kiadását is. Ezek a ren
deletek azonban az 1922. évi XVII. törvénycikk 6. §-a 



folytán hatályukat már elvesztették, mert fenntartásuk tárgyá
ban törvényhozási intézkedés nem történt. Ezidőszerint 
tehát a külső rabmunka tárgyában kizárólag a fentebb 
ismertetett törvényes korlátozások az irányadók. 

II. A munkakényszer alatt nem álló letartóztatottak: 

1. Államfogházra ítéltek.27) Az államfoglyok munkára 
nem kényszeríthetők, szabadságukban áll azonban vala
mely, az intézet viszonyainak megfelelő és általuk válasz
tott munkával foglalkozni (Btk. 35. § . , 1140/1895. I. M. E . 
számú utasítás 22. § . 2 8 ) . 

2. Elzárásra ítéltek. Az elzárásbüntetést az 1892-. évi 
XXVII . t.-c. 1. §-a értelmében bírósági fogházban kell 
végrehajtani akkor is, ha azt közigazgatási hatóság szabta 
k i 2 9 ) . Az elzárásra ítélt munkára nem kényszeríthető 
(K. B. T . K. 18. § . 2. bekezdés). Kivételt állapít meg a 
fiatalkorúak fogház-, államfogház- és elzárásbüntetésének 

sí) B. T. K. 35. §. Akik államfogházra ítéltetnek el (államfoglyok), külön 
országos fogházban és amennyire a helyi viszonyok megengedik, éjjel elkülö
nítve, nappal pedig többen együtt őriztetnek. Az államfoglyok munkára nem 
kényszeríthetők, szabadságukban áll azonban valamely, az intézet viszonyainak 
megfelelő és általuk választott munkával foglalkozni; továbbá saját ruháza
tukat viselhetik; önmagukat élelmezhetik. A házirend és fegyelem, — főleg 
az őrizet és az intézethez nem tartozó személyekkel való érintkezés tekin
tetében, a fegyházra és a börtönre megállapítottaknál enyhébb szabályoknak 
vannak alávetve. 

Az államfogházban letartóztatott személyek, az igazgatóság által kijelölt 
területen naponként két órát a szabadban tölthetnek. 

2 8 ) Marschalkó: Igazságügyi rendeletek VI. kötet 220. lap. 

29) Az 1892 : XXVII. t.-c. 1. §-a: A fogház- és elzárásbüntetés a bírósági 
fogházakban hajtandó végre, habár e büntetést közigazgatási hatóság állapí
totta is meg. 

Addig, míg a bírósági fogházak megfelelőleg kiépülnek, a közigazgatási 
hatóságok által megállapított szabadságvesztésbüntetés kivételkép külön köz
igazgatási fogházakban is végrehajtható. 

Külön közigazgatási fogházak építése mellőzendő. 



végrehajtása tárgyában kiadott 27.300/1909.1. M. számú ren
delet 44. §-a , 3 0 ) amely szerint:Afiatalkorúakra egy hónapot 
meghaladó tartamban kiszabott elzárásbüntetést lehetőleg 
a fiatalkorúak fogházában kell végrehajtani; az egy hónap
nál rövidebb elzárásbüntetés bármely fogház magánzárká
jában végrehajtható. Az elzárásbüntetésre ítélteket a foglyok
tól lehetőleg el kell különíteni. Egyebekben a fiatalkorú 
foglyokra vonatkozó szabályokat az elzárásbüntetésre ítélt 
fiatalkorúak büntetésének végrehajtásánál is megfelelően 
alkalmazni kell. Ehhez képest az elzárásbüntetésre ítélt 
fiatalkorúakat a fiatalkorúak fogházában és, amennyiben 
lehetséges más fogházban is taníttatni és munkáltatni kell. 

3. Előzetes letartóztatott és 
4. vizsgálatifoglyok. A bűnvádi perrendtartás (1896. évi 

XXXIII . t.-c.) 155. §-a szerint az előzetes letartóztatott 
és vizsgálati fogoly megfelelő munkát végezhet, illetőleg 
rendes foglalkozását űzheti, ha ez a letartóztatás céljával 
és a fogházi renddel és szabályokkal nem ellenkezik. 

A fogházrendtartás módosítása tárgyában 1899. évi 
december hó 10. napján kiadott 5.400/1899. I. M. számú 3 1 ) 
rendelet 8. §-a szerint az előzetesen letartóztatott és a 
vizsgálati fogoly munkára nem kényszeríthető, de megfelelő 
munkát végezhet, illetőleg rendes foglalkozását űzheti, ha 
ez a letartóztatás céljával és a fogházi renddel és szabályok
kal nem ellenkezik. E kérdés felett a fogház főnöke, vizs
gálati foglyoknál a vizsgálóbíró előzetes hozzájárulásával 
határoz. 

5. Ide kell még soroznunk azokat a fogházra ítélteket 
is, akiket a bíróság különös tekintetre méltó okoknál fogva 
a Btk. 41. §-a alapján ítéletében a munka alól felmentett. 

3 0 ) Igazságügyi Közlöny XVIII. évfolyam 12, számának melléklete, 81. lap. 
8 1 ) Igazságügyi Közlöny VIII. évfolyam 12. szám 369. lap. 



A munkakényszer alatt nem álló letartóztatottak nem 
kötelesek az államkincstár javára dolgozni, tehát ily munká
val csak beleegyezésükkel foglalkoztathatók, amely eset
ben velük szemben munkájuk tekintetében a 10.600/1926. 
1. M. számú rendelet 63. §-a értelmében a foglyokra nézve 
előírt szabályokat kell alkalmazni, mint amelyek a letartóz
tatottakra nézve legkedvezőbbek. 

Arra már fentebb rámutattunk, hogy az állami ellátásra 
szoruló letartóztatottaknak a munkakényszer alól való kivé
tele a mai gazdasági viszonyok között alig indokolható, 
amíg azonban más értelmű törvényhozási intézkedés nem 
történik, az intézetek vezetőségének kell tapintatos fellépéssel 
arra törekedni, hogy az ily letartóztatottak munkára önként 
vállalkozzanak. 

Kérdés tárgyát képezheti, vájjon a munkakényszer 
alatt nem álló az a letartóztatott, aki a kincstár javára 
végzendő munkára önként vállalkozott, utóbb a munkára 
való jelentkezését visszavonhatja-e vagy sem ? E tárgyban 
sem a törvények, sem a rendtartások nem intézkednek. 
Nézetünk szerint a letartóztatottól nem lehet megvonni 
azt a jogot, hogy előzetes bejelentése után a munkát abban 
hagyhassa. Előfordulhatnak ugyanis, — különösen az 
előzetesen letartóztatott és vizsgálati foglyokkal szemben, 
— olyan körülmények, mint például a főtárgyalás izgalmai, 
az elítélés okozta lelki behatások stb., amelyek a letartóz
tatottat a munka folytatására képtelenné teszik. Ily esetek
ben a munka azonnali abbanhagyása is megengedhető 
lesz, míg egyéb esetekben a letartóztatott a bejelentés 
visszavonása után dolgozni tartozik legalább is addig, 
amíg az intézet vezetősége felváltása tárgyában intézked
hetik. 

A munkakényszer alatt nem álló letartóztatottak a 
fentebb ismertetett szabályok szerint saját számlájukra is 



dolgozhatnak. A magánmunka azonban csak akkor enged
hető meg, ha az az intézet viszonyainak megfelel, annak 
folytatása a házirenddel és szabályokkal nem ellenkezik 
s az előzetesen letartóztatott és vizsgálati foglyokat illetően 
a letartóztatás célját nem veszélyezteti. A megengedhető-
ség tárgyában a büntetőintézet igazgatója, illetve a fogház 
feletti felügyeletet gyakorló kir. ügyész határoz és pedig 
vizsgálati foglyokkal szemben a vizsgálóbíró hozzájáru
lásával. 

A magánmunka megengedése nem jelenti azt, hogy 
letartóztatott az intézetben üzletszerű tevékenységet folytat
hat, nincs azonban kizárva, hogy munkája eredményét az 
intézeten kívül, esetleg hozzátartozója, vagy más meg
bízottja útján értékesíthesse. így kell értelmeznünk az 
5.400/1899. I. M. számú rendelet 8. §-ának azt az intézke
dését, amely szerint a vizsgálati fogoly és előzetes letar
tóztatott a fogházban rendes foglalkozását űzheti. A fogház
rendtartás 159. §-a kifejezetten is megengedi a munka 
alól (Btk. 41. §.) felmentett fogoly magánmunkájának 
kellő elővigyázat mellett elárusítás céljából való kiküldé
sét. Analógia alapján irányadónak kell ezt tekintenünk az 
egyéb munkakényszer alatt nem álló letartóztatottakkal 
szemben is. Az értékesítésből eredő pénzt, — amennyi
ben az az intézetbe folyik be, — úgy kell kezelni, mint 
a letartóztatottak egyéb saját pénzeit. 

A külső munka tárgyában a munkakényszer alatt 
nem álló letartóztatottakra vonatkozóan törvényes intéz
kedést nem találunk, kivéve mégis az 5. pont alatt meg
jelölteket, akikre nézve a Btk. 40. §-a lesz irányadó. 
Magától értődik azonban, hogy az ily letartóztatottak 
beleegyezésükkel külső munkát is végezhetnek, de kizá
rólag a kincstár javára, ellenben saját számlájukra nem. 
Az előzetes letartóztatott és vizsgálati foglyok azonban, — 



és pedig az utóbbiak az 5.400/1899. I. M. számú rendelet 
8. §-ának analógiájára a vizsgálóbíró előzetes hozzájáru
lásával, — csak akkor alkalmazhatók külső munkára, ha 
az a letartóztatás célját nem veszélyezteti. 

A most ismertetett szabályok foglalják magukban a 
rabmunkának azokat a törvényes korlátjait, amelyekre a 
10.600/1926. I. M. számú rendelet 1. §-ának első be
kezdése utal. 

2- §• 
Az 1. §-ban meghatározott munkák körébe 

tartozik: 
a) az intézet állandó napi szükségletének el

látására szolgáló házimunka; ilyen különösen a 
takarítás, a főzés, a mosás, a kenyérsütés, a leíró 
és a kőnyomdai munka, az intézeti borbély mun
kája, a betegápolás, a ruhafoltozás, a ruhatisztítás, 
az apróbb tatarozások, az intézet állatállománya 
körül végzett munka, a pöcegödör tisztítás stb.; 

b) az állami kezelésben űzött ipari munka; 
c) a bérmunka; 
d) a rabkertészet és rabgazdaság. 
A rabmunkát már szakszerűen csoportosítja az a—d) 

alatti osztályozás. Az egyes osztályok keretében úgy belső, 
mint külső munka előfordulhat. 

ad. a) A házimunka fogalmához azt kívánja a ren
delet, hogy az az intézet állandó napi szükségletének 
ellátására szolgáljon. Lényeges ismérve tehát, hogy a 
munka intézeti szükségletet elégítsen ki és rendszeresen 
ismétlődjék. A rendelet a gyakrabban előforduló házi
munkákat egyenkint is felsorolja, de a felsorolás nem 
kimerítő (taxativ), hanem csak példaszerű (exemplikativ), 
találunk egyéb házimunkákat is, mint a kályhatisztítás, 



a favágás, az udvar virágainak, fáinak gondozása stb. 
Ha a fenti ismérvekre figyelemmel vagyunk, könnyen 
eldönthetjük, hogy mely munka sorozható a házimunkák 
közé és mely munka nem. Az intézet napi nyomdai 
munkájának ellátása házimunka, de a megrendelésre dol
gozó nyomda már iparüzlet. Az intézeti épület állandó 
karbantartása házimunka, de nem tekinthető annak az 
épület nagyobb javítása, vagy teljes felújítása. Ipari munka 
lesz a fehérnemű tisztítás, ha azt az intézet megrendelésre 
mások részére végzi, de házimunka a rabruházati darabok 
mosatása. 

A házimunka rendszerint egyben belső munka, de 
mint külső munka is előfordulhat, pl. intézeti kocsis mun
kája a falakon kívül stb. 

ad. b) Az iparüzlet rendszerint szintén belsőmunka. 
Mint külsőmunka is előfordulhat, ha az ipari munkát az 
iparüzlet regiejében, de egészben, vagy részben az inté
zeten kívül kell teljesíteni. Ilyenek az építkezéssel kapcso
latos kőműves-, bádogos-, szerelő-, stb. munkák, melyeket 
az iparüzlet az intézeten kívül az épületen végeztet el. 

ad. c) Bérmunkáról akkor beszélünk, ha az intézet 
nem a saját regiejében végezteti el a megrendelt munkát, 
hanem erre a célra a rabmunkás munkaerejét bocsájtja a 
munkáltató (vállalkozó) rendelkezésére. Mint belső s mint 
külső munka egyaránt előfordulhat. 

ad. d) A rabkertészet és rabgazdaság állami kezelés
ben folytatott kertészeti, illetve mezőgazdasági munka. 
Természeténél fogva inkább külső munka, de mint belső 
sincs kizárva, ha pl. az intézetnek a falakon belül van 
számottevő kertészete. Természetesen egy-egy veteményes
ágy, vagy a sétaudvar virágainak gondozása ide nem 
vonható, az ily természetű jelentéktelenebb munka házi
munkának tekintendő. 



\ 

A rendelet e munkák közötti sorrendet is megálla
pítja (4. § . 1. bekezdés, 6. § . 1. bekezdés). A házimunkák 
ellátása az első. A házimunka után a rabkertészetben, 
vagy rabgazdaságban szükséges munkásokról kell gondos
kodni, a még rendelkezésre álló munkaerő az állami 
kezelésben űzött iparokban foglalkoztatandó s csak a 
felesleget lehet bérbeadás útján hasznosítani. 



a) HÁZIMUNKA. 

3. § . 
(1. bek.) Az intézet állandó napi szükségleteinek 

ellátására szolgáló házimunkára beosztott letartóz
tatott munkájáért az ellátmányok terhére munkadíj 
címén csak azt az összeget kell felszámítani, amely 
az alábbi III. fejezet rendelkezései szerint munka
jutalom címén a letartóztatottat megilleti. 

Az első bekezdés a 2. § . a) pontjában meghatározott 
házimunkára igénybevett letartóztatottak után felszámítandó 
munkadíjat állapítja meg. E szerint ezek után munkadíj 
címén csak azt az összeget kell felszámítani, amely a III. 
fejezet rendelkezései szerint munkajutalom címén a letar
tóztatottat megilleti. Az ekként felszámított munkadíjat az 
ellátmányból kell kifizetni és pedig a 42. § . szerint az 
iparüzlet pénztárába. Összefüggésben van e rendelkezés 
az 52. §-nak azzal az intézkedésével, amely szerint a 
házimunkások munkajutalma az iparüzletet terheli. Az 
ellátmányból az iparüzletbe befizetett összeg tehát csak 
átfutó bevétel lesz, mert viszont az iparüzlet ugyanazt az 
összeget a rendelet 50. §-ában foglalt módozatok szerint 
a letartóztatottnak, illetve a segélyalapnak tartozik kifizetni. 

A házimunkásokat a 46. § . szerint a megfelelő 
osztályba be kell sorozni s az osztály szerint járó munka
jutalom lesz egyben az a munkadíj is, amelyet az ellát
mányból az iparüzletnek meg kell téríteni. 

A munkajutalom összegét a rendelet 49. §-a munka-



t naponkint az I. osztályban 750, a II. osztályban 500, 
a III. osztályban pedig 250 koronában állapítja meg. 
Figyelemmel keíl azonban lenni az 51. § . intézkedésére, 
amely szerint ez a munkajutalom csak a munkában töltött 
egész napok után jár. Ha a munka egész napot nem 
vesz igénybe, de négy óránál tovább tart, — a munka
jutalomnak csak fele számítható fel, ennél is rövidebb 
napi munka esetében pedig a munkaórák összeszámítandók 
s nyolc óránkint számítva kell a napi munkajutalmat 
megállapítani. 

Ugyancsak az 51. § . kimondja, hogy a házimunkára 
beosztott letartóztatottak számát úgy kell megszabni, hogy 
azok ott egész napon át dolgozhassanak. E szabály egyéb
ként az állami kezelésben űzött iparok, valamint a rab
kertészetek és rabgazdaságok tekintetében is irányadó. 

Fel kell még hívni itt a figyelmet a rendelet 56. 
§-ára. Ennek értelmében a házimunkás is részesíthető a 
munkajutalmon felül „külön jutalom "-ban. Az engedélyezett 
külön jutalmat a 3. § . első bekezdésében előírt munkadíj 
kiszámításánál szintén figyelembe kell venni s az ellát
mányból az iparüzletnek azt is meg kell téríteni. Kifejezést 
ad ennek az 56. § . második bekezdése akkor, amikor a 
külön jutalom kifizetése és elszámolása tekintetében a 
rendelet 3. §-ára is utal. 

Különös fontossága van annak, hogy az ellátmány 
úgy a munkajutalmat, mint az esetleges külön jutalmat 
az iparüzletnek pontosan megfizesse, mert ellenkező eset
ben az iparüzlet a házimunkásokra ráfizet, amennyiben 
a munkajutalmat és külön jutalmat ennek dacára a letar
tóztatottnak kifizetni tartozik. 

Ezekből a rendelkezésekből nyilvánvaló, hogy a 
házimunkásokból az iparüzletnek jövedelme nem lesz. Ha 
azt kívánjuk, hogy az iparüzlet bevétele híven fejezze ki 



a végzett rabmunka valódi értékét, úgy a házimunkások 
után oly munkadíj volna felszámítandó, amely a munka 
valódi értékének megfelel. Habár ez a megoldás helyesebb
nek látszik, a rendelet mégsem helyezkedett erre az állás
pontra, mert ez esetben a házimunkások munkadíjai oly 
összegre emelkednének, amelyet a korlátozott mértékben 
megállapított költségvetési fedezetből kiegyenlíteni nem 
lehetne. 

A rendelet a házimunkások után esedékes rabbizto
sítási díjak tekintetében nem intézkedik. Megérthető lesz 
ez, ha figyelembe vesszük a rabbiztosításra vonatkozóan 
külön kiadott rendeleteket3 2), amelyek szerint a házimun
kások rabbiztosítási díjai az ellátmányt terhelik, ezeket 
tehát az ellátmányból közvetlenül kell befizetni a „Rab
munkások biztosítási alapja" javára. 

(2. bek.) Ha az intézet hasonló munkát, mint 
belső munkát igazságügyi hatóság, — ideértve a 
kir. ügyészséget is, — vagy más igazságügyi inté
zet részére végez, a munkára beosztott minden 
letartóztatott munkájáért a rabbiztosítási díjon felül 
naponkint hatezer korona (48 fillér) munkadíjat kell 
felszámítani a munkáltató igazságügyi hatóság vagy 
intézet terhére. 

A második bekezdés a rendelet 2. § . a) pontjában 
megjelölt házimunkához hasonló munka esetében az igazság
ügyi hatóságokkal és igazságügyi társintézetekkel szem
ben állapítja meg a munkadíjat és pedig a rabbiztosítási 
díjon felül napi 6000 (hatezer) koronában vagyis pengő 
értékben 48 fillérben. Ez a munkadíj azonban csak akkor 
számítandó, ha a munkát az intézet falain belül végzik. 
Ha ily természetű külső munkáról van szó, a rendelet 

3 2 ) A rabbiztosításra vonatkozó rendeleteket a függelékben közöljük. 
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23. §-ában és illetve 24. § . második tételében előírt 
ellenszolgáltatás jár. 

Hasonló munka alatt a 2. § . a) pontjában megjelölt 
és a megrendelő igazságügyi hatóság vagy társintézet 
állandó napi szükségletének ellátására szolgáló munkát 
kell érteni. Ilyen például a kir. törvényszék, kir. ügyészség, 
stb. tűzifájának felvágása a fogház udvarán. Ha a felvágás 
a fogházon kívül történik, már a 23. és 24. § . második 
tétele alkalmazandó. Ilyen továbbá a kir. törvényszék, 
kir. ügyészség, stb. leltári tárgyainak a fogházban való 
mosatása, — a leírói, vagy kőnyomdai munkájuknak a 
fogházban való ellátása, stb. — Ellenben a kir törvény
szék, kir. ügyészség, stb. hivatali helyiségeinek takarítása, 
általában minden a 2. § . a) pontjában megjelölt házi
munkához hasonló munka, amelyet nem a büntetőintézet, 
vagy fogház belterületén, hanem a megrendelő igazság
ügyi hatóság, vagy intézet helyiségeiben végeznek el, 

külső munka s mint ilyen a 23. és 24. § . második 
tétele alá esik. 

Nem alkalmazható ez a szabály, ha a megrendelt 
munka a 2. § . a) pontja alá nem vonható. Ha például 
az igazságügyi hatóság, vagy igazságügyi intézet leltári 
tárgyakat, bútorokat, nyomtatvánvokat, szóval szorosan 
vett ipari munkát rendel. Ily esetben belső munkánál az 
5. § . második bekezdése, külső munkánál pedig a 23. § . 
és 24. § . első tétele lesz irányadó. 

A rendeletben előírt napi 6000 korona (48 fillér) 
átlagosan megállapított munkadíj, mely a munkásnak a 
III. fejezet szerint járó munkajutalmát is magában foglalja. 
Az összegszerűség megállapításánál itt is annak mérlegelése 
szolgált alapul, hogy ezeket a munkadíjakat az igazságügyi 
tárca viseli s így a korlátolt mérvben rendelkezésre bocsáj-
tott ellátmányokat a túlságos megterheléstől kímélni kellett. 



A rabbiztosítási díjat a munkáltató igazságügyi ható
ság, vagy igazságügyi intézet terhére külön fel kell számí
tani, mert a rabbiztosításról szóló 1926. évi június hó 
30. napján kiadott 31.400/1926. I. M. számú kiegészítő 
rendelet 5. §-ának második és harmadik bekezdése szerint 
oly esetekben, amikor a munkát nem a ház, hanem rab
munka vállalkozó, vagy más munkáltató részére végzik, 
— a rabbiztosítási díj már nem az ellátmányt, hanem az 
iparüzletet terheli. Az iparüzletnek tehát, — hacsak rá
fizetni nem akar, — a munkáltatótól azt be kell szednie. 

Meg kell még emlékeznünk a rabmunkás külön jutal
máról is. A rendelet 56. §-a erre az esetre nem vonat
kozik, külön jutalmat tehát csak a munkáltató igazság
ügyi hatóság, vagy igazságügyi intézet terhére lehet meg
állapítani. 

(3. bek.) Más hatóság, vagy magános hasonló 
esetben a helyben szokásos szabad munkabéreknek 
megfelelő munkadíjat fizeti s ezt mérsékelni csak 
abban az arányban szabad, amelyben a rabmunkás 
teljesítménye, — akár mennyiség, akár minőség 
szempontjából — a szabad munkásénál csekélyebb. 

.(4. bek.) Ha az intézet hasonló munkát, mint 
külső munkát végez, a jelen rendeletnek a külső 
bérmunkára vonatkozó (17—26. §.) rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

A harmadik bekezdés minden oly esetben alkalma
zandó lesz, amikor az első és második bekezdés helyet 
nem foglalhat, tehát akkor, ha a 2. § . a) pontjában meg
jelölt házimunkákhoz hasonló munkát benn az intézetben 
magános, vagy más hatóság részére végzik el. Más hatóság 
alatt az igazságügyi tárca keretébe nem tartozó hatóságot 
kell érteni. E bekezdés szerint kell eljárni akkor is, ha 
nem igazságügyi, hanem egyéb intézetről van szó. Vagyis 



a harmadik bekezdés intézkedése az általános szabály s 
az első és második bekezdés a kivétel. 

Ha az intézet más hatóság vagy magános részére 
nem a 2. § . a) pontjához hasonló, hanem egyéb, pl. 
ipari belső munkát végez, úgy az 5. § . harmadik bekez
dése, — míg külső munka esetében a 25. § . lesz irányadó. 

A 3. és 5. § . harmadik bekezdésének, valamint a 
25. §-nak összevetéséből megállapíthatjuk, hogy magán
megrendelőkkel szemben, — ideértve mindazokat a hatósá
gokat és intézeteket, amelyek nem tartoznak az igazság
ügyi tárca keretébe, — a rabmunkabérnek mindenkor a 
külső, szabad munkabérhez kell igazodnia. Amikor a rab
munkásmagánmegrendelőknek, illetve nem igazságügyi ható
ságnak vagy igazságügyi intézetnek dolgozik, amikor tehát 
a rabmunkadíj mérsékelt megállapításának fentebb érintett 
különös kényszerítő indokai fenn nem forognak, — akkor 
a rabmunkára vonatkozóan is a tisztességes verseny szabá
lyait kell alkalmazni. A tisztességes verseny határait lépné 
túl a rendelet akkor, ha a rabmunkadíj tekintetében ily esetben 
is kedvezményeket biztosítana. Még sem írja elő kötelezően 
a szabad munkabér felszámítását, mert köztudomás szerint 
a rabmunkás teljesítménye úgy minőség, mint mennyiség 
tekintetében a szabad munkásé alatt marad. Ezt a minő
ségbeli és mennyiségben különbséget kell tehát az intézet 
vezetőségének a szabad munkabér arányos mérsékelésével 
kiegyenlítenie. — Az összegszerűség tekintetében a ren
delet egyébként szabad kezet ad, a vezetőségnek kell az 
irányelv szemelőttartásával a rabmunkabért úgy meg
állapítani, hogy a szabad munkásságnak kedvezőtlen ver
senyt ne támasszon, másrészt a rabmunkaerő értékesít-
hetését mégis lehetővé tegye. 

Visszatérve a rabmunkabérre, könnyen érthető, hogy 
ez a bekezdés sem a rabmunkás munkajutalmáról, sem 



a rabbiztosítási díjról meg nem emlékezik, mert hiszen 
a rabmunkabér lényegileg a szabad munkabérrel azonos, 
az csak a rabmunka kisebb belső értékének arányában 
csökkenthető, következéskép a munkajutalom és rabbiz
tosítási díj külön felszámításával a rabmunkabér a szabad 
munkás bérét meghaladná. Vagyis ily esetekben a kial
kudott rabmunkadíj úgy a munkajutalmat, mint a rabbiz
tosítási díjat magában foglalja, amire tehát a megállapí
tásnál annyival inkább figyelmet kell fordítani, mert úgy 
a munkajutalmat (10.600/1926. I. M. számú rendelet 52. §.) 
mint a rabbiztosítási díjat (31.400/1926. I. M. számú ren
delet 5. §-ának 2. és 3. bekezdése) az iparüzlet viseli. 

A külön jutalomról itt is ugyanazt mondhatjuk, amit 
az előző bekezdésnél. A munkáltató érdeke, hogy a rab
munkás az átlagot meghaladó munkát teljesítsen, neki 
kell tehát a külön jutalmazásról gondoskodnia. 



b) ÁLLAMI K E Z E L É S B E N Ű Z Ö T T IPARI MUNKA. 

4- §• 
A házimunkán felül a letartóztatottakat, ha 

azokra a rabkertészetben vagy rabgazdaságban 
szükség nincsen, elsősorban az állami kezelésben 
lévő iparokban kell foglalkoztatni. Az ily iparok 
körében újabb munkanemet meghonosítani csak 
az igazságügyminiszter engedélyével szabad. 

Minden intézetnek a házimunka ellátását elsősorban 
biztosítania kell. A házi munkások kijelölésénél azonban 
kellő körültekintéssel kell eljárni és csak annyi házimun
kást szabad alkalmazni, ahánynak munkaerejére egész 
napon át szükség van. Túlsók házimunkás alkalmazása 
indokolatlanul megterheli az ellátmányt, de az intézet rab
munkajövedelmét is csökkenti, mert a letartóztatottakat 
egyéb munkáktól vonja el. E szabály egyébként az egyes 
iparok, továbbá a rabkertészetek és rabgazdaságok munkás 
létszámának meghatározásánál is irányadó (51. §.) . 

A házimunka ellátásának biztosítása után a rab
kertészetben, illetve rabgazdaságban szükséges munka
erőről kell gondoskodni. A még rendelkezésre álló rab
munkások első sorban az állami kezelésben űzött iparokban 
foglalkoztatandók s csak a felesleget lehet bérbeadás 
útján hasznosítani (6. § .) . A rendelet tehát fenntartja az 
eddigi vegyes rendszert, bár a bérmunkát csak szükség 
esetén, kisegítésképen engedi meg. 

Az 1870. évi június hó 10. napján kiadott igazság-



3 3 ) Marschalkó: Igazságügyi rendeletek VI. kötet 52. lap. 
3 4 ) E rendelet valamennyi büntetőintézetnek (kivéve Márianosztra) és 

bírósági fogházaknak kiadatott. Szövege a következő: 
46.755,1926. I. M. IX. szám. Miheztartás végett értesítem (Címet), hogy 

a házi asztalos iparüzletnél eszközölt megrendelések elfogadásának, illetőleg 
engedélyezésének szabályozása tárgyában az 1923. évi június hó 13. napján 
54.052/1922. I. M. IX. számú alatt kelt rendeletem hatályát a 10.600/1926.1. M-
számú rendelet intézkedései nem szüntették meg. 

Nyomatékosan figyelmeztetem tehát (a Címet), hogy házi asztalosipar 
körébe tartozó magánmegrendeléseket a fentemlített számú rendeletemben 
foglaltaknak megfelelően ezután is csak előzetes engedélyem alapján fogadhat el. 

Budapest, 1926. évi szeptember hó 28-án. 
Az 1923. évi június hó 13-án kelt 54.052/1922. I. M. XI. számú rendelet 

szövege a következő: 
54.052/1922. 1. M. XI. Értesítem (a Címet), hogy a vezetése alatt álló 

intézet iparüzleténél az asztalosipar körébe tartozó megrendelések egyöntetű
ség és a felmerülő tömeges igények méltányos kielégítése szempontjából a 
jövőben csak előzetes engedélyem alapján fogadhatók el. 

A jelen rendelet az eddig elfogadott megrendeléseket és az intézeti 
személyzet részére szükséges kisebb javítási munkákat nem érinti. 

Budapest. 1923. évi június hó 13-án. 
3 5 ) A 35. §. kapcsán közöljük. 

ügyminiszteri utasítás3 8) II. rész 11. §-a szerint az intézet 
(fogház) vezetője gondoskodni tartozik arról, hogy az 
üzlet számára minél több megrendelés szereztessék úgy, 
hogy a raktárra dolgozás a lehető legkisebb mértékben 
történjék. A megrendelések felvétele tehát, — amennyiben 
későbbi rendelet kivételt nem tesz, — általában az intézet 
(fogház) vezetőjének hatáskörébe tartozik. Ily kivételt 
állapít meg az asztalosipar tekintetében az 1926. évi 
szeptember hó 28. napján 46.755/1926. I. M. IX. szám 
alatt, 3 4) továbbá az igazságügyi alkalmazottakat illetően az 
1927. évi január hó 24. napján 54.583/1926. I. M. IX. 
szám alatt 3 5) kiadott rendelet. 

Újabb munkanemeket meghonosítani csak igazság
ügyminiszteri engedéllyel szabad. E rendelkezést a fegyház-
(32. §.) és börtönrendtartásban (30. §.) is megtaláljuk. 
Célja a legfelsőbb ellenőrzésen kívül az, hogy az ipari 



és gazdasági viszonyokra, valamint a rendelkezésre álló 
munkaerőre figyelemmel, az életképtelen apróbb iparok 
létesítését, de másrészt a már meglevőknek túltengését 
megakadályozza, ami csak központi irányítás mellett 
érhető el. 

A letartóztatottak ipari munkáltatásánál, akár állami, 
akár vállalati kezelésről van szó, — különös figyelmet 
kell fordítani arra, hogy a szakmában eltöltött idő a letar
tóztatott ipari képesítése szempontjából beszámítható legyen. 
Szigorúan ügyelni kell ennélfogva a vezetőségnek arra, 
hogy az 1884. évi XVII. törvénycikkbe iktatott ipartörvény 
módosításáról szóló 1922. évi XII. törvénycikk 19. §-a 
alapján 1926. évi február hó 13-án kibocsájtott 89.900/1925. 
XXII . számú kereskedelemügyi miniszteri rendelet (Igazság
ügyi Közlöny X X X V . évfolyam 2. számának 55. lapja. E 
rendelet kihirdetésének napja: 1926. évi február hó 
20-ika.) határozatai úgy az állami kezelésben lévő, mint 
a vállalati iparban érvényre jussanak. 3 6) 

3 ö ) A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 1925. évi 89,900/XXII. számú 
rendelete az országos büntetőintézetekben és a kir. bírósági fogházakban letar
tóztatottak, valamint a javító nevelés végrehajtására rendelt intézetek növendékei 
ipari munkájának iparjogi képesítő hatályáról és az ily munkát végzők segédi 
vizsgálatra bocsátásának feltételeiről. 

Az 1884. évi XVII. törvénycikkbe iktatott ipartörvény módosításáról szóló 
1922. évi XII. törvénycikk 19. §-a alapján a következőket rendelem: 

1. §. Azt az ipari munkát, amelyet országos büntetőintézetben, vagy 
kir. törvényszéki fogházban letartóztatott egyén, vagy a javító nevelés végre
hajtására rendelt intézetnek növendéke, akár az intézetnek, vagy fogháznak 
házi üzemében, akár vállalkozó részére rendszeresen végez, a képesítéshez 
kötött iparok önálló gyakorlásához megkívánt szakképzettség igazolása szem
pontjából figyelembe kell venni, ha megfelel azoknak a feltételeknek, amelyeket 
az alábbi szakaszok állapítanak meg. 

2. §. Az olyan letartóztatott, vagy az olyan növendék, aki az intézetbe, 
vagy fogházba befogadás előtt tanviszonyban még nem állott, segédi vizs
gálatra csak akkor bocsátható, ha az intézeti vállalkozó az iparhatóság előtt 
szabályszerű tanszerződést kötött, vagy, ha az intézetnek, vagy fogháznak házi 
üzemében alkalmazott letartóztatottról, illetőleg növendékről az intézet vezetője, 
illetőleg a fogház felett felügyeletet gyakorló kir. ügyész olyan nyilatkozatot 



A fegyház- (87. §.) és börtönrendtartás (86. §.) elő
írja, hogy a szabaduló letartóztatott kívánságára az el
sajátított iparágban szerzett ismeretéről részére bizonyítvány 
állítandó ki. A régi ipartörvény hatálya alatt e bizonyítvány 
alapján a letartóztatottak iparigazolványt szerezhettek. Az 
1922 : XII. törvénycikk azonban a képesítéshez kötött iparok 
gyakorlását illetően a korábbinál szigorúbb kikötéseket 

közöl az iparhatósággal, amely az 1922. évi XII. törvénycikk végrehajtása 
tárgyában kiadott 78.000/1923. K. M. számú rendelet 146. §-ának utolsó bekez
désében foglalt adatokat tartalmazza és ha az iparhatóság megállapítja, hogy 
a letartóztatott, illetőleg növendék a segédi vizsgálatra bocsátás egyéb feltéte
leinek, nevezetesen a tanidö, illetőleg a gyakorlati idő tartama tekintetében 
megállapított követelményeknek eleget tett. 

3. §. Az a letartóztatott vagy növendék, aki az intézetbe befogadása 
előtt tanonci minőségben már alkalmazva volt, azonban a tanviszony a szerző
désben megállapított tanidő lejárta előtt olyan körülmények között szűnt meg, 
hogy segédi vizsgálatra az eltöltött tanidő alapján nern bocsátható, az emii
tett vizsgálatot csak abban az esetben teheti le, ha a tanidőnek még kitöltetlen, 
részére az intézeti vállalkozó új tanszerzödést kötött, illetve az intézet vezetője 
vagy a fogház felett felügyeletet gyakorló kir. ügyész az iparhatósággal a 2. 
§-ban emiitett nyilatkozatot közölte és ha az ebben a tanszerződésben, illetőleg 
nyilatkozatban megállapított tanidő letelt. 

4. §. Az olyan letartóztatottat vagy növendéket, aki a segédi vizsgálatra 
bocsátáshoz az 1922 : XII. törvénycikk 106. §-ának első bekezdése értelmében 
szükséges időt az intézetből (fogházból) távozás előtt tölti ki, kívánságára 
segédi vizsgálatra kell bocsátani büntetésének vagy intézeti tartózkodásának 
tartama alatt is. 

Ezt a rendelkezést alkalmazni kell az olyan letartóztatottra, vagy növen
dékre is, aki tanidejét már az intézetbe (fogházba) befogadása előtt kitöltötte. 

A tanoncvizsgáló bizottság az intézet vezetőjének, illetőleg a fogház 
lelett felügyeletet gyakorló kir. ügyésznek megkeresésére a vizsgálatot az inté
zetnek (fogháznak) arra alkalmas műhelyében köteles megtartani. 

5. §. Aki a segédi vizsgálatot az intézetbe (fogházba) befogadása előtt 
már letette, annak az intézetben (fogházban) segédi minőségben végzett mun
káját az intézet vezetője, illetőleg a fogház felett felügyeletet gyakorló kir. 
ügyész, ha pedig vállalkozó részére dolgozik, a vállalkozó igazolja. Az ily 
igazolás a vállalkozó részéről a mnnkakönyvben, egyébként az intézet vezetője, 
illetve a fogház felett felügyeletet gyakorló kir. ügyész által kiállított külön 
bizonyítványban történik. 

6. §. Jelen rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 

Budapest, 1926. évi február hó 13-án. 



állapított meg úgy, hogy e bizonyítvány a gyakorlati 
képzettség igazolására ma már nem alkalmas. 

Az 1922: XII. t.-c. ide vonatkozó rendelkezései a 
következők: 

18. A képesítéshez kötött iparok gyakorlásához álta
lában a következő szakképzettség kimutatása szükséges: 

1. segédlevéllel igazolása annak, hogy az ipart űzni 
kívánó az illető ipart, mint tanonc valamely szakbavágó 
műhelyben, illetőleg üzemben vagy valamely gyárszerüen 
űzött vagy gyári üzemben, a 14. § . 3. és 9. pontjaiban 
említett kereskedést pedig valamely szakbavágó üzletben 
vagy üzemben az előirt (89. § .) , illetőleg a tanszerződésben 
megállapított időn át tanulta, a tanviszony tartama alatt 
az e törvényben megállapított iskolalátogatási kötelezett
ségének eleget tett és amennyiben e törvény másként 
nem rendelkezik, a tanidő végén a segédi vizsgálatot 
sikerrel letette, 

2. munkakönyvvel igazolása annak, hogy az ipart 
űzni kívánó a segédi vizsgálat letétele után, mint segéd 
vagy szakmunkás szakbavágó műhelyben, illetőleg üzemben 
vagy valamely gyárszerüen űzött vagy gyári üzem szakba
vágó osztálya körében, a 14. § . 3. és 9. pontjaiban említett 
kereskedést illetőleg pedig valamely szakbavágó üzletben 
vagy üzemben legalább két éven át szakbavágó munkát 
végzett. 

A kereskedelemügyi miniszter az illető érdekképvise
leteknek meghallgatása után az előbbi bekezdés 2. pont
jában megszabott szakbavágó gyakorlatnak tartamát egyes 
iparokra vagy ipari csoportokra nézve, azok természetének 
figyelembevételével, az ott megállapítottnál rövidebb vagy 
hosszabb időben állapíthatja meg. 

26. § . Azok, akik valamely képesítéshez kötött iparban 
a tanoncidő befejezése után legalább két évi szakbavágó 



gyakorlatot igazolnak, mestervizsgálatot tehetnek s e vizs
gálat alapján mesterlevelet nyerhetnek. 

89. § . A tanidő két évnél rövidebb és négy évnél 
hosszabb, oly tanoncok tekintetében, kik valamely közép
iskola vagy polgári iskola négy osztályát sikerrel elvé
gezték, vagy tizenhatodik életévüket betöltötték, három 
évnél hosszabb és másfél évnél rövidebb nem lehet, oly 
tanoncok tekintetében pedig, akik valamely középiskola 
vagy polgári iskola hat osztályát elvégezték, egy évnél 
rövidebb, akik érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, hat 
hónapnál rövidebb nem lehet. 

104. § . A tanviszony megszűnését, ha a tanviszony 
a kikötött tanidőnek kitöltésével nyer befejezést, annak 
bekövetkezése előtt két héttel kell bejelenteni. 

Az iparhatóság a tanviszony megszűnéséről szóló 
jelentésnek átvétele után megállapítja, segédi vizsgálatra 
bocsátható-e a tanonc és igenlő esetben nyomban intéz
kedik a tanonc képességeinek és az iparban szerzett 
gyakorlati szakismereteinek megvizsgálása iránt. A vizsgá
latot lehetőleg a jelentés átvételét követő két héten belül 
kell megtartani. Ha a tanviszony a tanidőnek kitöltésével 
nyer befelyezést, a segédi vizsgálatot a tanidő két utolsó 
hetében is meg lehet tartani. 

A vizsgálatra a tanonc munkaadóját és, ha a tanonc 
kiskorú, törvényes képviselőjét is meg kell hívni. 

A vizsgálóbizottság a vizsgálat eredményéről az ipar
hatóságnak jelentést tesz. 

105. § . Az iparhatóság a munkaadó és a vizsgáló
bizottság jelentése alapján a tanoncnak a tanviszony 
befejezéséről segédlevelet (bizonyítványt) ad. 

106. § . Azt, aki tanonc nem volt ugyan, de munka
könyvvel igazolja, hogy a 18. § . harmadik bekezdésében 
megszabott gyakorlati időnek legalább négyötödén át 



szakbavágó munkát végzett, jelentkezése esetében az 
iparhatóság segédi vizsgálatra bocsátja. 

107. § . Abban az esetben, ha a tanonc az iskolában 
vagy a segédi vizsgálaton kellő eredményt nem mutat 
fel, az iparhatóság a segédlevelet kiállítja ugyan, de az 
önálló iparűzéshez megkívánt segédi szakbavágó gyakorlat 
tartamát legfeljebb két évvel meghosszabbítja. Az ipar
hatóság vonatkozó határozatát záradék alakjában a segéd
levélbe felvenni köteles. 

A segéd, aki a segédi vizsgálaton kellő eredményt 
nem mutatott fel, a segédi vizsgálatra hat hónap eltelte 
után újból jelentkezhetik. A segédi vizsgálat eredményes 
letétele esetében a segédnek az eredeti segédlevél bevoná
sával új segédlevelet kell kiállítani. Ennek a segédlevélnek 
kiállításával a segédi gyakorlat tartamát meghosszabbító 
iparhatósági határozat hatályát veszti. 

108. § . A segédi vizsgálatért díj vagy költség felszámí
tásának helye nincs. 

A segédlevél kiállításáért szedhető díjat a kereske
delemügyi miniszter rendelettel állapítja meg. 

A törvény eme rendelkezései tették szükségessé a 
89.900/1925. K. M. számú rendelet kiadását 

E rendelet két.fontos intézkedést tartalmaz. Egyrészt 
a letartóztatottnak azt a munkáját, amelyet a büntetőintézet 
(fogház) állami, vagy vállalati kezelésben levő iparüzletében 
végez, az ipari kézbesítés szempontjából, a szabad ipari 
munkával egyenértékűnek ismeri el, másrészt megengedi, 
hogy a letartóztatott büntetésének tartama alatt az inté
zetben (fogházban) segédi vizsgát tehessen. A segédi vizsga 
letehetésének az 1922: XII. törvénycikkben megállapított fel
tételein kívül azonban e rendelet még a következőket írja elő: 

ha a letartóztatott az intézetbe (fogházba) történt befoga
dása előtt tanonc még nem volt, vagy a tanidőt ki nem töltötte, 



s?) A 78.000 1923. K. M. számú rendelet 146. §-ának utolsó bekezdése: 
Abban az esetben, ha a munkaadó saját gyermekét alkalmazza tanoncnak, a 
tanonc érdekeinek megóvása céljából elengedhetetlen követelmény, hogy azok 
a kötelezettségek, amelyek a szülőt a tanviszonyból folyólag a törvényszerű 
tartási kötelezettségen felül, mint munkaadót terhelik, szabatos megállapítást 
nyerjenek. Ebből a célból a szülőnek a törvény (1922 : XII.) 76. §-ának utolsó 
bekezdése szerint írásbeli nyilatkozatot kell kiállítania, amelyet az iparhatóság 
közbejöttével kell szerkeszteni. 

Az 1922: XII. t.-c. 76. §-ának utolsó bekezdése: Ha a munkaadó saját 
gyermekét alkalmazza tanoncnak, ebben az esetben a tanszerződést az ipar
hatóság közben jöttével szerkesztett írásbeli nyilatkozat helyettesíti, melynek 
mindazokat a szerződéses rendelkezéseket tartalmaznia kell, melyek a szülőt a 
tanszerződésből folyóan a törvényszerű tartási kötelezettségen felül, mint munka
adót terhelik. 

a) a vállalati kezelésben levő üzemekben való foglal
koztatása esetében a vállalkozó az előírt tanidőre, illetve 
annak hátralevő részére az iparhatóság előtt tanszerződést 
tartozik kötni, 

b) az állami kezelésben űzött iparokban való foglal
koztatás esetében pedig az intézet igazgatója (kir. ügyész) 
tanszerződés helyett az 1922: XII. t.-c. végrehajtása tárgyában 
kiadott 78.000/1923. K. M. számú rendelet 146. § . utolsó 
bekezdésének megfelelő nyilatkozatot tartozik az iparható
ságnak benyújtani.3 7) 

A segédi vizsgát minden külön megszorítás nélkül 
az intézetben (fogházban) leteheti az a letartóztatott is, 
aki a tanoncidőt már a befogadása előtt kitöltötte. 

A segédi vizsga letétele után végzett gyakorlatot az 
a) alatti esetben a vállalkozó a letartóztatott munkakönyvé
ben, a b) alatti esetben pedig az intézet igazgatója 
(kir. ügyész) külön bizonyítványban igazolja. E megkülön
böztetés azért szükséges, mert a letartóztatott jövője 
szempontjából nem kívánatos, hogy munkakönyvéből rovott 
múltja megállapítható legyen. Épen ezért figyelmet kell 
fordítani arra, hogy a vállalkozó ne vezessen a munka
könyvbe olyan adatokat, amelyekből a munkás büntetett 



előélete kitünhetik, mert az ily munkakönyv a szabad 
életben a letartóztatottnak nem előnyére, hanem csak 
hátrányára lehet. 

A hivatkozott kereskedelemügyi miniszteri rendelet 
végrehajtása tárgyában a büntetőintézetek, valamint a fiatal
korúak bűnözését megelőzni hivatott intézetek igazgató
ságához, továbbá a kir. ügyészségek (bajai kir. ügyész
ségi kirendeltség és jászberényi kir. járásbíróság) vezető
jéhez intézett 1926. évi április hó 28-án kelt 12.494/1926. 
I. M. IX., valamint az 1926. évi október hó 19-én kelt 
43.830/1926. I. M. IX. számú igazságügyminiszteri rende
letek intézkednek.3 8) 

3 8 ) A 12.494/1926. I. M. IX. számú rendelet szövege a következő: 
12.494 1926. I. M. IX. szám. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrnak 

1925. évi 89.900/XXII. szám alatt (megjelent a Budapesti Közlöny 1926. évi 
41. számában), az orsz. büntetőintézetekben és a kir. bírósági fogházakban 
lévő letartóztatottak, valamint a javítónevelés végrehajtására rendelt intézetek 
növendékei ipari munkájának iparjogi képesítő hatálya és az ily munkát végzők 
segédi vizsgálatra bocsátásának feltételei tárgyában kiadott rendeletére utalva, 
felhívom az EinöMV^ezefő^urat ' n ° g y a képesítéshez kötött iparágakban foglal
koztatott letartóztatottakkal szemben a szabad életben való. könnyebb elhelyez
kedésük érdekében az idézett rendelet értelmében járjon el, őket a segédi 
vizsgára készítse elő és a megfelelő szaktudással rendelkezőket a tanonc
szerződés leteltével, a tanoncvizsgáló bizottság előtt vizsgáztassa le. 

Ha a letartóztatottak vállalati műhelyekben dolgoznak, hívja fel a vállalat 
tulajdonosát, vagy vezetőjét arra, hogy a képesítéshez kötött iparágakban fog
lalkoztatott letartóztatottakkal szabályszerű tanoncszerződést kössön és őket 
a tanoncidő lejártával a segédi vizsga letételére utasítsa. 

Felhívom az EinlfkTvezeto)0urat> szigorúan őrködjék afelett, hogy mind
azok a letartóztatottak, illetve növendékek, akik a segédi vizsga letételére 
alkalmasak, az intézetből való elbocsátásuk előtt felszabadíttassanak és a fel
szabadultak számát évenkint december hó 31-ikével jelentse. 

Budapest, 1926. évi április hó 28-án. 
A 43.830/1926. I. M. IX. számú rendelet szövege a következő: 
43.830 1926. I. M. IX. szám. Folyó évi április hó 28-án 12.494 1926. I. M. 

IX. szám alatt kelt rendeletemre utalva értesítem E i n ö M V e z e t ő ) g u r a t > n o § y a 

segédi vizsgára bocsátandó ^növendékekkel31 v a l ° tanoncszerződéskötéshez a váci • 
kir. orsz. fegyintézetnél erre a célra rendszeresített nyomtatványokat szerezhet 
be. A tanoncszerződéskötéssel kapcsolatban felmerülő illetékeket "abségély" 
8 e g éiK n t k e l ! elszámolni. 

Budapest, 1926. évi október hó 19-én. 



A rabiparüzlet jogi helyzetét illetően az 1884. évi 
XVII. t.-c. (ipartörvény) 183. §-ának k) pontja kimondja, 
hogy a börtönök és fogházak ipari foglalkozása nem esik 
az ipartörvény rendelkezései alá. Ezt a kivételt az ipar
törvény módosításáról szóló 1922 : XII. törvénycikk nem 
érinti, az tehát ma is hatályban van. Különös jelentősége 
abban nyilvánul, hogy a büntetőintézetek és fogházak a 
törvényben előírt feltételekre (képesítés, iparigazolvány, 
iparengedély, képesített üzletvezető tartása, stb.) tekintet 
nélkül jogosultak az ipar gyakorlására. 

A rabipar adózása tárgyában az általános kereseti 
adóról szóló 1922 : XXIII. törvénycikk 3. §-ának 11. pontja 
az országos letartóztató- és javítóintézetek, valamint a 
bírósági fogházak ipari foglalkoztatását illetően a kereseti 
adó alól állandó mentességet állapít meg. Ez a mentesség 
a gazdasági rabmunkára nem terjed ki. 

A forgalmi (fényűzési) adó viselése alól a büntető
intézetek és fogházak felmentve nincsenek.™) 

5. § . 
(1. bek.) Az állami kezelésben űzött iparokban az 

intézet részére végzett munka után az ellátmányok 
terhére munkadíj címén csak azt az összeget kell 
felszámítani, amely az alábbi III. fejezet szabályai 
szerint a letartóztatottat munkajutalom címén illeti. 

E rendelkezés megfelel a 3. §. első bekezdésének, 
utalunk tehát az ott közölt fejtegetésünkre. Az 56. § . 
második bekezdésének az 5. §-ra történt utalásából nyilván
való, hogy a munkadíj megállapításánál nem csak a 
szorosan vett munkajutalmat, hanem az esetleg enge
délyezett külön jutalmat is számításba kell venni. 

Az iparüzletnek jövedelme ezen a munkán sem lesz. 
3 9 ) Utalunk a 43. §-al kapcsolatban közöltekre. 



Előfordulhat mégis, hogy az iparüzletnek az intézet részére 
olyan nagyobbszabású munka ellátását kell vállalnia, 
amely e rendelkezés betartása mellett az üzem jövedel
mezőségét hosszabb időre lehetetlenné tenné. Ily különleges 
esetekben az igazságügyminisztériumhoz lehet előterjesztést 
tenni esetleges magasabb rabmunkadíj engedélyezése iránt. 

Nem nyerhet alkalmazást e bekezdés akkor, ha a 
munka nem szorosan véve az intézet, hanem pl. a központi 
raktár, stb. részére készül. 4 0) 

Már a 3. § . első bekezdésével kapcsolatban rámutattunk 
arra, hogy a 3. és 5. § . első bekezdése a munkadíj 
ilyetén megállapításával az ellátmányt kívánta mentesíteni 
a túlságos megterhelés alól. Ebből következik, hogy például 
a leltári érték meghatározásánál e munkadíjra tekintet 
nélkül, az illető tárgy valóságos értékét kell számításba 

4°) E tárgyban az 1926. évi szeptember hó 24. napján 20.250/1926. I. M. 
IX. szám alatt kiadott igazságügyminiszteri rendelet intézkedik. E rendelet 
szövege a következő: 

20.250/1926.1. M. IX. szám. Értesítem az igazgatóságot, hogy a központi 
raktár részére megrendelt rabmunkák után felszámítható munkadíjat a 10.600/1926. 
I. M. számú rendelet 5. §-ának 2. bekezdésére tekintettel a jelen rendeletem 
vételétől kezdve a következőképen állapítom meg: 

az állami kezelésben folytatott kézi szövészetben készült gyártmányok 
után 78 centiméteres szélesség alapul vételével méterenkint 1250, azaz egyezer
kettőszázötven koronában (10 fillér pengő értékben); 

az állami kezelésben folytatott mechanikai szövészetben készült gyárt
mányok után 78 centiméteres szélesség alapul vételével méterenkint 750, azaz 
hétszázötven koronában (6 fillér pengő értékben): 

azTállami kezelésben folytatott cipészetben készült rabbakkancsok után 
páronkint 18.750, azaz tizennyolcezerhétszázötven koronában (150 fillér pengő 
értékben). 

A 10.600/1926. I. M. számú rendelet 5. §-ának 1. bekezdésében érintett 
munkajutalom (külön jutalom) külön felszámításának ennek folytán helye nem lehet. 

Egyéb, a központi raktár részére végzett munkák után felszámítható 
rabmunkadíjat a megrendelés alkalmával esetenkint fogom megállapítani. 

Az intézet részére végzett munkák után a rabmunkadíj felszámítása 
tekintetében továbbra is a 10.600/1926. I. M. számú rendelet 5. §-ának 1. 
bekezdése az irányadó. 

Budapest, 1926. évi szeptember hó 24-én. 



venni. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha az eredetileg intézeti 
célra készült tárgy utóbb mégis más részére lesz értékesítve. 

(2. bek.) Ha a munkát, mint belső munkát, 
igazságügyi hatóság, ideértve a kir. ügyészséget 
is, vagy igazságügyi intézet részére végzik, a 
munkához beosztott minden letartóztatott munkájáért 
a rabbiztosítási díjon felül naponkint 9000 korona 
(72 fillér) munkadíjat kell felszámítani a munkáltató 
igazságügyi hatóság, vagy intézet terhére. 

Megfelel a 3. § . második bekezdésének, a munka 
természetére tekintettel azonban a munkadíj összege 
nagyobb. Mindaz, amit a 3. § . második bekezdésével 
kapcsolatban kifejtettünk, itt is figyelembe veendő lesz, 
a külön jutalom azonban ebben az esetben az 56. § . 
értelmében az iparüzletet terheli. 

A rendelet 5. §-ának második bekezdése a rendszerint 
előforduló, főleg javítási s egyéb kisebb jelentőségű ipari 
munkákra gondol, ellenben nagyobb terjedelmű, (pl. épít
kezés, bútorok rendelése stb.) valamint különleges (pl. 
központi raktár részére végzett munka, nyomtatványok 
egységára stb.) munkák esetében az igazságügyminisz
térium, — miként eddig, — úgy a jövőben is eltérő 
felszámítást engedhet meg. Szóval e szakasz második 
bekezdése, — ép úgy, mint a 3. § . második bekezdése 
is, — az intézetek és fogházak vezetőségére annyiban 
kötelező, amennyiben az igazságügyi hatóságok és ily 
intézetek megrendelései esetében saját hatáskörükben 
kizárólag e szabályok szerint járhatnak el és ettől eltérniök 
csak előzetes igazságügyminiszteri engedély esetében szabad. 

Ily szorosabb értelmezés mellett kell alkalmazni e 
szabályt a 35. §-hoz képest az igazságügyi alkalmazot
takkal szemben is. 

Ha nem belső, hanem külső ipari munkáról van szó, 



nem az 5. § . 2. bekezdése, hanem a 23. § . és 24. § . 
első tétele szerint kell eljárni. 

(3. bek) Más hatóság, vagy magános a helyben 
szokásos szakmabeli szabad munkabéreknek meg
felelő munkadíjat fizeti és ezt mérsékelni csak abban 
az arányban szabad, amelyben a rabmunkás teljesít
ménye a szabad munkásénál mennyiségben, vagy 
minőségben csekélyebb. 

Megfelel a 3. § . harmadik bekezdésében foglalt 
intézkedésnek, az ott közölt megjegyzéseink tehát ide is 
vonatkoznak. A külön jutalom az 56. § . értelmében ebben 
az esetben is az iparüzletet terheli. Ha a munkát nem 
az intézetben, hanem azon kívül végzik, úgy a rendelet 
23. és 25. §-ai az irányadók, mint külső munka azonban 
csak akkor foglalhat helyet, ha annak közmunka jellege 
megállapítható. 

(4. bek.) A raktárra készült áruk árát ugyanilyen 
elvek szerint kell megszabni, de egyúttal arra is 
tekintettel kell lenni, hogy a rabipar kedvezőtlen 
versenyt ne támasszon a szabad iparnak. 

A raktárra készült áruk ármegállapításánál két ellen
tétes érdekkel kell számolnunk. Az egyik, piac biztosítása 
a rabipar termelésének, ami annál könnyebb lesz, minél 
mérsékeltebben szabjuk meg a rabmunka termékeinek 
eladási árát, — a másik a szabad iparnak a rabmunka 
kedvezőtlen versenyétői való megóvása, ami viszont csak 
úgy érhető el, ha az ármegállapításnál irányadóul a szabad 
ipar árait fogadjuk el. Különben is a rabmunka termelésének 
túlalacsony áron való értékesítése az ebből eredő állami 
bevétel szempontjából sem volna kívánatos. Az ármeg
állapításnál tehát a vezetőségnek mindezekre figyelemmel 
kell lennie s az árakat a rendelet 3. és 5. §-ának harmadik 
bekezdése foglaltak alapján kell megszabnia. 



Megjegyezzük, hogy a rabipar termelésének nyílt piacon, 
vásárokon stb. való értékesítése az ipari érdekeltségek 
részéről panaszokra adhat alkalmat, épen azért kerülendő. 

Ugyan ez okból nem lenne kívánatos, hogy az intézet 
nyilvános versenytárgyalásokon, mint ajánlattevő lépjen 
fel. Erre szükség sincsen, mert állami megrendelések 
hivatalos úton is megszerezhetők s a versenytárgyaláson 
való részvétel különösen alkalmas arra, hogy az érdekelt
ségek figyelmét a rabmunka versenyére irányítsa. 

(5. bek.) A gyakrabban előforduló hasonló termé
szetű munkák után fizetendő munkadíjat ugyanilyen 
elvek szerint darabszám szerint lehet megállapítani. 

(6. bek.) Ha az intézet ipari munkát, mint külső 
munkát végez, a jelen rendeletnek a külső bérmun
kára vonatkozó (17—26. §.) rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

E szerint három darabszám szerinti díjjegyzék lehet
séges: az egyik az intézet részére készített gyakrabban 
előforduló hasonló természetű munkákról, e szakasz első 
bekezdésének figyelembevételével megállapítva; — a másik 
az igazságügyi hatóságok és igazságügyi intézetek részére, 
a második bekezdése alapján számítva, amely a 35. § . 
értelmében irányadó lesz az igazságügyi alkalmazottakkal 
szemben is ; 4 1 ) — végül a harmadik az egyéb megren
delőkkel szemben, a harmadik bekezdés szerinti árvetítéssel. 

4 1 ) Tájékoztatásul közöljük egyik büntetőintézetünknek az 5. §. második 
bekezdése, illetve a 35. §. alapján az igazságügyi alkalmazottakkal szemben 
megállapított darabszám szerinti árjegyzékét: 

Szabó ipar: 
Téli kabát hosszú 10 munkanap, 

, „ rövid 9 „ 
Felöltő 9 
Zsakett 12 
Ferencz József kabát 12 „ 
Öltöny 12 



Zakó kabát 6 munkanap, 
Nadrág 3 „ 
Mellény . . . 3 „ 
Fiú ruha készítés 6 „ 
Gyermek ruha készítés 3 „ 
Őri köpeny fordítás 5 „ 

„ zubbony „ 2Va „ 
„ nadrág „ IVa » 

Vászon kabát 3 „ 
„ nadrág I V 2 „ 

Sapka Va „ 
Öltöny vasalás Va » 
Legkisebb javítás Vs „ 

Cipész ipar: 

Férfi csizma 5—8 „ 
Fiú „ 4—6 „ 
Gyermek csizma 2—4 „ 
Férfi csizma fejelés 4—6 „ 
Fiú . „ „ 3—5 „ 
Gyermek csizma fejelés 2Va—3Va munkanap, 
Férfi cipő készítés 3—6 munkanap, 

„ fél cipő készítés 3—5 „ 
„ cipő fejelés egész talppal . . 3—5 „ 
„ féltalp fejeléssel 2 „ 
„ cipő féltalpalás 1 „ 

Női cipő készítés 3—5 „ 
„ fél cipő készítés 3—4 „ 
„ cipő fejelés egész talppal . . . 2l/a—4 munkanap, 
„ „ „ féltalppal 2 munkanap, 
„ „ féltalpalás 3 A „ 

Fiú cipő készítés 3—4 „ 
„ fél cipő készítés 24/a—3 munkanap, 
„ cipő fejelés egész talppal . . . 2Va—3 „ 

féltalppal IVa—2 
„ „ féltalpalás 3 A „ 

Gyermek cipő készítés 2—3 „ 
„ „ fejelés egész talppal . 2—2Va » 
„ „ „ féltalppal . . . 1 \/i—2 „ 
„ „ féltalppalás 3 A n 

Mamusz 1 Va „ 
Legkisebb javítás 1/s „ 

A darabszám szerinti árjegyzék megállapításánál az 
első és második esetben az átlagos munkaidőt kell alapul 
venni. Átlagos munkaidőnek azt az időt kell tekinteni, 



1 m 3 tűzifa felvagás 
Heti 3-szori borotválkozás havi 

.. 2-szeri 

amely alatt a tapasztalati eredmények szerint az illető 
munkát egy rabmunkás az adott viszonyok között rend
szerint elvégezni tudja. Például: tegyük fel, hogy egy 
rabmunkás egy télikabátot 12 nap alatt, egy közönséges 
öltözet ruhát 11 nap alatt, egy pár új cipőt 3 nap alatt, 
egy pár borítást 2 nap alatt, egy pár talpalást egy nap 
alatt végez el. Ha az ekként megállapított munkaidőt az 
első, illetve második bekezdésben előírt munkadíjjal meg
szorozzuk, megkapjuk az alapmunkabért, amelyhez termé
szetesen hozzáadandók azok a járulékok, amelyeket a 
rendelet II. fejezete előír (fő és mellékanyag, szerszám
használati díj, rabbiztosítási díj, forgalmi adó, stb.). Kisebb 
munkáknál a munkaidő órákban is meghatározható, amely 
esetben a 37. § . szerini óránkint a napi munkadíj egy-
nyolcadát kell számításba vennt. Minthogy a 37. § . csak 
az óránkint való megosztást engedi meg, a legkisebb 
munkaidő egy óránál s ennek megfelelően a legkisebb 
rabmunkadíj a napibér egynyolcadánál kevesebb nem lehet. 

A harmadik bekezdés esetében a darabszám szerint 
megállapított árjegyzéknek is a szabad ipar áraihoz kell 
igazodnia. 

Az intézet vagy fogház házi, vagyis állami kezelésben 
folytatott üzemeiben alkalmazott letartóztatottak után ese
dékes rabbiztosítási díjakat az 1926. évi június hó 30. 
napján kiadott 31.400/1926.1. M. számú rendelet 5. §-ának 
utolsó bekezdése értelmében nem az iparüzlet, hanem az 
ellátmány viseli. Az 5. § . második bekezdése, s ennek 
megfelelően a 35. § . is a rabbiztosítási díjat áthárítja a 
megrendelőre, ellenben az első és harmadik bekezdés 

Vegyes ipar: 

11 /2 munkanap, 

IVa 
1 



annak külön felszámítását nem írja elő és pedig azért 
nem, mert az első bekezdés esetében a munkát a ház 
részére végzik, a rabbiztosítási díj külön felszámítása tehát 
lényegileg nem bevételtöbbletet, hanem csak egyszerű át-
számolást jelentene, míg a harmadik bekezdés esetében 
a rabmunkadíjnak a szabad munkabérekhez kell igazodnia, 
ily esetben tehát a rabbiztosítási díj külön felszámításával 
a rabmunkadíj a szabad munkabért meghaladná. 



c) BÉRMUNKA. 

6. § . 
Ha a rendelkezésre álló rabmunkaerőt az állami 

kezelésben levő iparokban és gazdaságokban nem 
lehet teljesen kihasználni, a felesleget bérbeadás 
útján kell hasznosítani. 

Ha a rabmunkaerő bérlője (vállalkozó) a le
tartóztatottakat az intézet falain belül foglalkoztatja, 
a jelen rendeletnek a belső bérmunkára (7—16. §.), 
ha pedig az intézet falain kívül foglalkoztatja, a 
külső bérmunkára (17—26. §.) vonatkozó rendelke
zéseit kell alkalmazni. 

Az előző szakaszokban érintett rabmunkákat az intézet 
saját regiejében végzi. Ha az intézet bérfizetés mellett 
csak a letartóztatottak munkaerejét adja, ellenben a munkát 
a munkáltató regiejében végzik el, az esetben a szerint, 
amint belső, vagy külső bérmunkáról van szó, a rendelet 
7—16, illetve 17—26. §-ait kell alkalmazni. 

A rendelet a bérmunkát kisegítőként veszi tekintetbe 
arra az esetre, ha egyéb célból a rabmunkaerőre szükség 
nincsen. A vezetőség feladata lesz arról gondoskodni, hogy 
a házimunkákra, valamint az állami kezelésben levő 
iparokban és gazdaságokban szükséges munkaerő mindig 
rendelkezésére álljon, vállalkozóknak tehát csak azt a 
munkaerőt szabad átengedni, amelyet az intézet az állami 
munkák fennakadása nélkül nélkülözni tud. 



B E L S Ő BÉRMUNKA. 

7. §• 
A rabmunkaerő bérbeadásakor különösen arra 

kell törekedni, hogy a letartóztatottakat lehetőleg 
olyan ipari munkára alkalmazzák, amely megélhe
tésüket szabadulásuk után biztosítja. 

Egészségre ártalmas, vagy veszélyes üzemet 
folytatni nem szabad. 

A belső bérmunka, amelyet ma általánosan vállalati 
munkának nevezünk, rendszerint nagyobb rabmunkaerőnek 
hosszabb időtartamra a vállalkozó részére szerződésileg 
való lekötését jelenti. 

A belső bérmunka rendszerint ipari munka. 
A munkanem tekintetében e szakasz csak azt a korlá

tozást írja elő, hogy a munka lehetőleg olyan legyen, 
amely a letartóztatott megélhetését szabadulása esetére 
biztosítja. Kizárja ellenben az intézetből az egészségre 
ártalmas, vagy veszélyes munkát. Természetesen az egész
ségre ártalmasság és veszélyesség szempontjából tekintettel 
kell lenni az intézeti különös körülményekre. Sok oly 
munka van, mely a szabad életben különösebb veszéllyel 
nem jár, míg a zárt intézetben az egészségre nagyon káros 
lehet. Viszont e tilalom csak úgy értelmezhető, hogy a 
vállalat a szokásosnál ne legyen ártalmasabb, vagy veszé
lyesebb, mert hiszen minden zárt helyen végzett munka 
az egészségre káros hatást gyakorolhat s kisebb-nagyobb 



mértékben veszélyes is lehet. Vagyis a rendelet oly válla
latok kizárására céloz, amelyeknek ártalmassága, vagy 
veszélyessége szembetűnő s a rendes óvintézkedésekkel 
sem mérsékelhető. 

8. § . 

Vállalkozó olyan természetes, vagy jogi személy 
lehet, aki ellen, — különösen börtönügyi szempont
ból, — aggodalomra ok nincs s aki a házirend és 
az érvényben levő (fegyház-, börtön-, fogház-) rend
tartás szabályainak aláveti magát és szerződésileg 
elvállalt kötelezettségének teljesítése tekintetében 
megfelelő biztosítékot nyújt. 

A vállalkozó tehát vagy természetes, vagy jogi sze
mély. Természetes személy az élő ember, jogi személy 
pedig az oly intézmény, amely jogszabály szerint önnálló 
jogalany lehet. Vállalkozóként szerepelhet a természetes 
személyek tömörülése is, mint például a kereskedelmi 
társaság, vagy alkalmi egyesület stb. 

A vállalkozónak megbízhatónak kell lennie. A meg
bízhatóság részint erkölcsi, részint anyagi szempontból 
vizsgálandó. Nem lehet vállalkozó az, aki ellen különösen 
börtönügyi szempontból alapos kifogás emelhető. Ilyennek 
kell tekinteni a rovott múltú, közismerten rosszhírű, szélső
séges politikai felfogású egyéneket, általában mindazokat, 
akiknek a letartóztatottakkal való érintkezése nem kívánatos. 
Az anyagi megbízhatóság a vállalkozó vagyoni helyzetéből 
következtethető. A kereskedelmi és iparkamaráktól, vagy 
más ipari érdekeltségektől lehet bizalmas úton e tekintetben 
a szükséges tájékozódást megszerezni. 

A vállalkozó a házirend és a rendtartások (fegyház-, 
börtön-, fogház-) szabályaihoz alkalmazkodni tartozik. 



«) Minta a 9. §-hoz. 

Szerződés, 

mely egyrészről a m. kir. államkincstár képviseletében 
- kir. orsz. fegyintézeti igazgató, más

részről - — részvénytársaság 
budapesti bejegyzett cég, mint vállalkozó képviseletében 

Ezeknek megsértése szerződésszegésnek minősül s a szerző
dés kikötése szerint ismétlődés esetén rendszerint annak 
azonnali megszüntetését vonja maga után. 

A vállalkozó szerződésileg elvállalt kötelezettségének 
biztosítására óvadékot tartozik letenni, mely készpénzből 
vagy arra alkalmas értékpapírból állhat. Összegét a vállalat 
körülményeinek figyelembevételével a szerződésben kell 
megállapítani. 

9. § . 

A rabmunkaerő bérbeadása tárgyában a vállal
kozóval mindig Írásbeli szerződést kell kötni és ezt 
jóváhagyás végett az igazságügyminiszterhez kell 
felterjeszteni. 

Az igazságügyminiszter jóváhagyása előtt a 
rabmunkaerőt a vállalkozó rendelkezésére bocsátani 
nem szabad. 

A belső rabmunkára vonatkozó bérszerződést mindig 
írásban kell megkötni, míg külső bérmunkánál egyes ese
tekben a szerződés szóbeli is lehet (18. § . második be
kezdés). A belső bérmunka ugyanis rendszerint nagyobb 
jelentőségű, hosszabb tartamú üzemre vonatkozik, amely
nek bonyolultabb jogviszonyait szóbeli szerződéssel szabá
lyozni nem látszik tanácsosnak. 

A rabmunkabérleti szerződés szövegezésénél szolgál
jon irányadóul az alább közölt minta. 4 2) 



A szerződést mindig az államkincstár nevében kell 
megkötni, de megnevezendő abban az is, aki az állam
kincstár képviseletében eljár: rendszerint az intézet igaz-

igazgatósági tagok között a következő 
feltételek mellett köttetett: 

1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a kir. orsz. fegyintézetben géperővel 
hajtott bútorasztalosüzemet rendez be s erre a célra 40—60 fegyenc munka
erejét kibéreli. 

A rabmunkásoknak legalább 20 (húsz) százalékát magánzárkában kell 
foglalkoztatni. 

Vállalkozó tartozik az 9. pontban megállapított következmények terhé
vel a szerződés jóváhagyásától számított 30 napon belül az üzemet megindí
tani és a megindítástól kezdve a kikötött legkisebb munkáslétszámot minden
esetre állandóan foglalkoztatni. 

2. A rabmunkásoknak a vállalathoz való beosztása, vagy onnan való 
elhelyezése kizárólag az intézet igazgatóságának a joga a nélkül, hogy ebből 
kifolyóan a vállalkozó bármely címen kártérítési igényt támaszthatna. 

3. A rabmunkások napi munkaidejét az intézeti házszabályok határozzák 
meg, ennek rendeleti úton való esetleges megváltoztatása, valamint a házirend 
érdekében az igazgatóságnak a munkáltatással összefüggésben tett intézkedése 
a vállalkozóra kötelező, de kártérítési igénnyel ez alapokon sem léphet fel. 

4. A vállalathoz foglalkoztatás végett beosztott rabmunkások jóakaratú 
munkakészségéről, szorgalmáról, a szükséges rendről és fegyelemről az intézet 
igazgatósága a lehetőség határain belül gondoskodik. 

5. A vállalkozó tulajdonát képező ingóságokra az igazgatóság a fegy
intézet területén felügyeltet, de ebből eredően az államkincstárt felelősség nem 
terhelheti. 

6. A vállalkozó munkadíj címén fejenkint és naponkint: 1.) a magán
zárkában foglalkoztatott munkások után a) 3 hónapig pengőt, 
b) azon túl pengőt; 2.) a közös munkateremben foglalkoztatott munká
sok után a) 3 hónapig pengőt, b) azon túl pedig pen
gőt tartozik fizetni. Ha a vállalathoz oly letartóztatottat osztanak be, aki az 
illető munkanemben már jártas, ez után a beosztás kezdetétől az 1. b) és 2. 
b) alatti munkadíj fizetendő. 

7. A rabmunkadíjat a szabadmunkabérek változásához képest három 
hónaponkint meg lehet változtatni. Az újabb megállapítás tárgyában az igazság
ügyminiszter végérvényesen dönt. Ha a vállalkozó az újabban megállapított 
rabmunkadíjat nem fogadja el, a szerződést három hónapi határidőre felmond
hatja, de a szerződés megszűnése miatt kártérítésre igénye nincsen. A felmondási 
idő alatt a vállalkozó a legutóbb hatályban volt rabmunkadíjat fizeti. 

A rabmunkadij megváltoztatása esetében a 8. pontban kikötött külön 
jutalom (szorgalomdíj) összege aránylagosan szintén megváltozik. 

8. A 6. pontban megjelölt munkadíjon felül vállalkozó külön jutalom 
(szorgalomdíj) címén fejenkint és havonkint pengőt köteles fizetni. 



gatója, vagy a felügyeletet gyakorló kir. ügyészség elnöke. 
Ha a vállalkozó jogi személy vagy kereskedelmi társaság 
stb. a szerződés ennek nevében, de ugyancsak a képvi-

A külön jutalom (szorgalomdíj) címén befolyt összeget a vállalkozó a 
munkateljesítmény arányában az intézet igazgatóságával egyetértve 'hetenkint 
osztja szét az arra érdemes letartóztatottak között. A külön jutalom (szorgalom
díj) összegében a vállalkozó beszámíthatja a letartóztatott kívánságára termé
szetben nyújtott élelmi, tisztasági, vagy egészségügyi, stb. cikkek önköltségi 
árát. 

9. Ha a vállalkozó a rabmunkásokat egyáltalán nem foglalkoztatja, vagy 
a lekötött legkisebb létszámnál kevesebbet foglalkoztat, vis major esetét kivéve, 
a szerződésben megállapított legkisebb létszám után esedékes rabmunkadíjat 
és külön jutalmat ennek dacára megfizetni tartozik, sőt az intézet igazgatósága 
ezen felül birság címén a segélyalap javára az esedékes rabmunkadíj 30%-ában 
elmarasztalhatja. 

10. Vállalkozó a vállalatnál foglalkoztatott rabmunkásoknak baleset 
esetére való biztosítását illetően az 1907. évi XIX. t.-c. s az annak alapján 
kibocsájtott igaziságügyminiszteri rendeletek intézkedéseit magára nézve köte
lezőknek elismeri s az ezekben megállapított rabbiztosítási díjat fizeti. 

Vállalkozó az iparhatóságilag előírt óvintézkedéseket betartani köteles-
Régi, rossz gépek vagy nyitott motorok felállítása tilos. 

11. Vállalkozó a letartóztatottak ipari munkájának iparjogi képesítő 
hatályáról szóló 1926. évi február hó 13. napján kiadott 89.900/1925. XXII. 
számú kereskedelemügyi miniszteri és ennek végrehajtása tárgyában kiadott 
igazságügyminiszteri rendeletek szabályait betartani és az ezzel kapcsolatban 
felmerülő költségeket viselni tartozik. 

12. Vállalkozó az átengedett munkatermek használatáért négyzetméterenkint 
számítva évi.... pengőt, a raktár használatért évi— pengőt, 
az udvarterületért pedig évi pengőt tartozik fizetni. 

A munkatermeket raktár céljaira használni nem szabad. 
Az igazgatóság jogosult a vállalkozónak átadott munkatermek helyett 

szükség esetén más helyiségeket kijelölni és átadni. 
Vállalkozó újabb munkahelyiségeket az intézet igazgatóságának belátásá

hoz képest és csak akkor kaphat, ha munkaterem rendelkezésre áll. 
Ha az üzem berendezése a rendelkezésre bocsátott helyiségek bármely 

átalakítását tenné szükségessé, ehhez a m. kir. igazságügyminiszterium előzetes 
engedélye szükséges. A szerződés megszűnésekor vállalkozó minden megtérí
tési igény nélkül az intézet igazgatójának választása szerint a helyiségeket 
átalakított állapotukban átadni, vagy eredeti állapotukba visszaállítani tartozik. 

Vállalkozó saját költségén újabb épületeket csak előzetes igazságügy
miniszteri engedély mellett emelhet. Ezek az épületek — ellenkező megállapo
dás hiányában — a szerződés lejártával értékmegtérítés nélkül az államkincstár 
tulajdonába mennek át. 



seletében eljáró személyek megnevezése mellett kötendő 
meg. Ilyen esetekben különös gondot kell fordítani arra, 
hogy az eljáró személyek meghatalmazásukat igazolják. 

Anyag-, készgyártmány- s különösen fahulladék- és forgácsnak az inté
zetben való felhalmozása tilos. 

13. A vállalkozó rendelkezésére bocsátott helyiségek világításához, vala
mint a gépek hajtásához szükséges villanyáramot az intézet önköltségi áron 
szolgáltatja. 

Az áram önköltségi árát a szén, olaj, stb. beszerzési árának, a karban
tartási és személyzeti költségeknek és a tőkebefektetés amortizációjának fel
számítása mellett az intézet igazgatósága állapítja meg és pedig ezidőszerint 

pengőben. Ez az ár a szén, olaj, stb. árának változásához képest 
félévenkint újból állapítható meg. 

A vállalkozó köteles az igénybe vett villanyáram mérése céljából saját 
költségén árammérőórát felszerelni. Az intézet igazgatósága 'az árammérőórát 
pecsétjével (plombbal) látja el, mely az igazgatóság tudta nélkül az árammérő
ről el nem távolítható. Joga van az igazgatóságnak az árammérőóra működé
sének helyességét bármikor megvizsgáltatni. Ha a vizsgálat az árammérőóra 
hibás működését állapítja meg, a vizsgálat költségét a vállalkozó viseli. 

14. Az átadott helyiségek fűtéséről vállalkozó tartozik gondoskodni, az 
intézet azonban jogosult e helyiségeket is füttetni, ez esetbe a vállalkozó annak 
az előző pontban előírt módon megállapított önköltségi árát megtéríteni köteles. 

15. A szerződés 6., 8.—14. és 20. pontjában kikötött, valamint az eset
leges egyéb tartozásokat vállalkozó havonként, a tartozási kimutatás kézbesí
tésétől számított 3 (három) nap alatt tartozik az intézet pénztáránál közvetlenül, 
vagy posta útján befizetni. Ennek a fizetési határidőnek elmulasztása esetében 
vállalkozót a jelen szerződésben kikötött egyéb következményeken felül a 
szokásos késedelmi kamat fizetése terheli. 

16. Vállalkozó, illetve esetleges megbízottjai a házirend és az érvényben 
levő (fegyház-, börtön-, fogház-) rendtartás szabályainak, valamint az igazgató
ság saját hatáskörében tett intézkedéseinek magukat alávetik. Azoknak meg
sértése szerződésszegésnek minősül. 

A fegyintézetben való belépésre az engedélyt az intézet igazgatósága 
adja meg. 

17. Vállalkozó a munka ipari vezetésére s a vállalathoz beosztott rab
munkások beoktatására kellő számú szakképzett munkavezetőt köteles a saját 
költségén alkalmazni és ezeket a munka ideje alatt kizárólag a munkáltatás 
ipari vezetésére és a rabmunkások kellő kioktatására felhasználni. A munka
vezetők személyét illetően alkalmazásukhoz az intézet igazgatóságának előzetes 
hozzájárulása szükséges. Az igazgatóságnak joga van a munkavezetőtől a 
belépési engedélyt visszavonni, ha a szabályok ellen vét, vagy ellene egyébként 
komoly kifogás merül fel. 

18. Vállalkozó a szerződésben elvállalt kötelezettségeiért minden ingó és 
ingatlan vagyonával felelős. Óvadékul - pengőt tesz le 



Kétség esetén célszerű lesz a felettes hatóságnál, az ipari 
érdekeltségeknél, vagy kereskedelmi társaság esetében a 
kir. törvényszék céghivatalánál tudakozódni, esetleg a céget 
a hiteles cégjegyzési kivonat bemutatására kötelezni. 

A szerződésben mindkét szerződő fél jogát és köte
lességét a lehető határozottsággal kell megállapítani. 

Első sorban közelebbről meg kell határozni azt a 
munkanemet, amelyet a vállalkozó az intézetben folytatni 
fog, továbbá azt a rablétszámot, amelyet az intézet erre 
a célra a vállalkozónak átenged. 

(bevételeztetett a kir. orsz. fegyintézet letéti pénznaplójában tétel 
alatt). 

19. Az államkincstárt a szerződésből eredő követeléseinek biztosítására a 
a letett óvadékon felül zálog- és megtartási jog illeti meg a vállalkozónak az 
intézetben levő minden ingóságára (gépekre, szerszámokra, egyéb felszerelési 
tárgyakra, kész árukra, nyersanyagokra, stb.). 

Vállalkozó kijelenti, hogy az ingóságok kizárólagos tulajdonát képezik s 
azokat a szerződési viszony megkezdésével az államkincstár birtokába bocsájtja, 
viszont az államkincstár kötelezi magát arra, hogy a vállalkozót, — amennyi
ben kötelezettségeinek eleget tesz, — az ingók használatában nem fogja aka
dályozni és a szerződési jogviszony megszűnése után azokat neki vissza fogja adni. 

20. Ezzel a szerződéssel járó minden illetéket és adót, nevezetesen a 
forgalmi adót is vállalkozó tartozik fizetni. 

21. A vállalkozó a helybeli szabad iparnak tisztességtelen versenyt nem 
támaszthat. A rabmunkaerőt az igazságügyminiszter engedélye nélkül alvállalatba 
nem adhatja, sem a szerződést másra át nem ruházhatja. 

22. A szerződés tartama annak aláírásától kezdődő azaz 
évre terjed. 

Megszűnik a szerződés annak lejárta előtt akkor, ha a törvényhozás, vagy 
a kormány a kir. orsz. fegyintézetekre nézve oly intézkedéseket léptetne életbe, 
melyek mellett vállalkozó üzeme tovább egyáltalán fenn nem tartható. Ebbő! 
kifolyóan a vállalkozó kártérítéssel fel nem léphet. 

A m. kir. igazságügyminisztérium felmondás nélkül jogosult a szerződést 
azonnal megszüntetni abban az esetben, ha a vállalkozó jelen szerződésben el
vállalt fizetési és egyéb kötelezettségének teljesítésében felszólítás dacára 
késedelmes lenne, azt csak részben, vagy épen nem teljesítené. Az állam
kincstár kártérítési igénye ebben az esetben fenmarad. 

Megszűnik a szerződés a vállalat feloszlásával is, de esetleges jogutódja 
a m. kir. igazságügyminisztérium engedélye esetén azt tovább folytathatja. 

23. A szerződő felek kölcsönösen abban állapodnak meg, hogy, ha a 
törvény kizárólagos illetékességet m^g nem állapít, a szerződésből eredhető 



tanú 

tanú 

A munkanem tekintetében a 7. § . rendelkezésére kell 
figyelemmel lenni. A szerződésben megjelölt munkanemtől 
a vállalkozó külön miniszteri engedély nélkül el nem térhet, 
nincs joga például mechanikai szövőüzemet folytatni akkor, 
ha a szerződés kézi szövőüzemet engedélyez. A börtön
ügyi szempontoktól eltekintve, a munkanem önkényes 
megváltoztatása gazdasági szempontból sem engedhető 
meg, mert a munkabérek munkanemenkint lényeges eltérést 
mutatnak, a munkanem megváltoztatása tehát rendszerint 
a rabmunkadíj újabb megállapítását teszi szükségessé. 

A rablétszám meghatározásánál figyelemmel kell lenni 
az intézet átlagos rablétszámára s különösen a 6. § . 
rendelkezésére, amely szerint a házi-, továbbá az állami 
kezelésben folytatott gazdasági és ipari munkához szük
séges munkaerő biztosítása után mutatkozó felesleget lehet 
csak bérbeadás útján hasznosítani. A szerződéskötésnél 
az intézet egyedül a saját rablétszámát veheti tekintetbe 
minden perben csak a budapesti központi kir. járásbíróság, ha pedig a per 
törvényszék hatáskörébe tartozik, csak a budapesti kir. törvényszék legyen 
illetékes. 

24. Ez a szerződés vállalkozót az aláírás után azonnal, a m. kir. állam
kincstárt azonban csak a m. kir. igazságügy minisztérium jóváhagyása után 
kötelezi. 

192 évi hó -án. 

Előttünk: 

fegyintézeti igazgató az államkincstár 
képviseletében. 

igazgatósági tag igazgatósági tag 
vállalkozó cég képviseletében. 

Záradék. 

Ezt a szerződést a m. kir. Igazságügy miniszter úr ő nagyméltóságának 
192 —évi h ó - - - -n - /192 I. M. IX. 
szám alatt kelt rendelete alapján jóváhagyom. 

192 évi - - hó— -n. 

igazgató. 



és nem számíthat arra, hogy a hiányzó munkaerő más 
intézetekből való átszállítás útján fog pótoltatni. 

Tekintettel arra, hogy a fokozatos börtönrendszer 
értelmében a fegyházra és börtönre, valamint az egy évnél 
hosszabb tartamú fogházra elítéltek (Btk. 30., 38. és 40. §.) 
büntetésük egyharmadán, de legfeljebb egy éven át éjjel 
és nappal magánelzárásban tartandók és zárkájukban 
foglalkoztatandók, ezeknek munkáltatása céljából — külö
nösen oly intézetben, ahol ily elítéltek nagyobb számban 
vannak, — szükséges lesz annak kikötése is, hogy a 
vállalkozó a rendelkezésére bocsájtott letartóztatottak ará
nyos részét magánzárkában tartozik foglalkoztatni. 

Nincs joga a vállalkozónak intézeti üzemében a 
rabmunkások mellett szabad munkásokat is foglalkoztatni, 
sem a letartóztatottakat az intézeten kívül végzendő 
munkára felhasználni. 

A szerződésben naptárilag meg kell jelölni azt az 
időpontot, amikor a vállalkozó legalább is a kikötött leg
kisebb létszámmal az üzemet megindítani tartozik. 

A letartóztatottaknak kiválasztása, azoknak a válla
lathoz való beosztása, illetve elhelyezése tárgyában az 
intézet vezetősége határoz. A szerződő felek között köte
lező jóhiszeműség hozza magával, hogy a kikötött leg
kisebb rablétszám a lehetőséghez képest a vállalkozó 
rendelkezésére bocsájtassék, épen ezért kell már a szer
ződés megkötésénél az egyéb munkánál nélkülözhető rab-
létszámra különös tekintettel lenni. Ha mégis a lekötött 
létszám kiállítása lehetetlenné válnék, ebből eredően a 
vállalkozó részéről támasztható kártérítési igényt magában 
a szerződésben kifejezetten ki kell zárni. 

Természetesen, ha az intézet a viszonyok változása 
folytán a szerződésben lekötött legkisebb munkáslétszámot 
kiállítani nem tudná, a szükséges letartóztatottaknak más 



intézetből való esetleges átszállíttatása iránt tehet az 
igazságügyminisztériumhoz előterjesztést. Oly esetben, ha a 
vállalkozó a szerződésben kikötött legnagyobb létszámon 
felül kér átszállítást, az átszállított rabmunkások oda- és 
visszaszállításának költségét rendszerint viselni tartozik. 
Félreértés elkerülése végett erre a vállalkozót mindig elő
zetesen figyelmeztetni kell s csak akkor szabad az átszál
lítás iránt előterjesztést tenni, ha az ennek folytán felme
rülő költség viselése tárgyában a vállalkozó kötelező 
nyilatkozatot állított ki. A rabmunkások oda- és vissza
szállításának költségét a vállalkozó a szerződésben kikötött 
létszámra tekintet nélkül viselni tartozik akkor, ha más 
intézetből már kitanult szakmunkások átszállítását kéri. 

Ha a szerződésben kikötött legmagasabb létszám 
kiállítása után az intézet felesleges munkásokkal még 
rendelkezik s a vállalkozó egészben vagy részben azoknak 
foglalkoztatására hajlandó, ezeket a vállalathoz a szerző
déses létszámon felül is be lehet osztani. 

A letartóztatottaknak a vállalattól való elhelyezése 
szintén a vezetőség kizárólagos joga ugyan, de annak 
gyakorlásánál a vállalkozó méltányos érdekeire mindig 
figyelemmel kell lenni s a vállalathoz egyszer beosztott 
rabmunkást onnan csak kivételesen és fontos okból szabad 
elhelyezni. 

A munkaidő kérdését is a szerződésben kell tisztázni. 
A munkaidőt a házszabályok állapítják meg, a vállal
kozóval tehát a házszabályoknak őt érdeklő minden intéz
kedését meg kell ismertetni. Ha a munkaidő a helyben 
szokásosnál több, — vagy kevesebb, a rabmunkadíj 
meghatározásánál erre figyelemmel kell lenni. 

Ha a szerződésben megállapított munkaidő később 
hivatalosan változást szenved, a vállalkozó ez alapon a 
kincstár ellen kártérítéssel fel nem léphet, ami természe-



tesen nem zárja ki azt, hogy az igazságügyminisztérium a 
munkaidő leszállítása esetén a szerződésileg kikötött rabmun
kadíjat a jog- és méltányosságra tekintettel mérsékelhesse. 

Ha a kikötött munkaidőt egyes napokon betartani 
nem lehetne, az elmaradt időt más alkalommal pótolni 
kell. A rabmunkások beleegyezése esetén a munka a 
szerződésben előírt munkaidőn túl is megengedhető, 
de természetesen a szerződésileg kikötött rabmunkadíj 
és szorgalomdíj aránylagos felemelése mellett. Felmerült 
esetben az igazságügyminisztérium a szerződésben kikötött 
napi 8 órai munkaidőn felül a túlórázást csak a szerző
désben megállapított órabér 50°/o-os felemelése mellett 
engedélyezte és azzal a fenntartással, hogy a fegyház
rendtartás 22., a börtönrendtartás 21., illetve a fogház
rendtartás 156. §-ában megállapított munkaidőn felül 
a letartóztatottak nem foglalkoztathatók (47.214/1926. 
I. M. IX. szám). 

Szabálytalanság s mint ilyen meg nem engedhető, 
hogy a letartóztatottak a munkaidőn túl, kizárólag a saját 
hasznukra dolgozzanak a vállalkozó részére. 

A munkáltatás ipari irányítása — a házirend és a 
rendtartások szabályainak keretében — a vállalkozó hatás
körébe tartozik, a felügyelet azonban kizárólag az intézet 
vezetőségének kezében van. Ennek keretében a vezetőség 
egyrészt a börtönügyi szempontoknak tartozik érvényt 
szerezni, de másrészt a vállalkozó érdekében a rendelke
zésére álló felügyeleti és fegyelmi eszközök felhasználá
sával gondoskodni tartozik arról, hogy a munka rendszeres 
menetében fennakadás be ne álljon, a beosztott letartóz
tatottak állandóan és szorgalmasan dolgozzanak. E gondos
kodásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozót az 
intézetben elhelyezett gépei, szerszámai, kész árui s egyéb 
ingói tekintetében károsodás ne érhesse. 



A rabmunkadíj tárgyában a 10. §. rendelkezik. 

10. § . 
A vállalkozó részéről fizetendő rabmunkadíjat 

szabad megegyezés útján lehetőleg úgy kell meg
állapítani, hogy az a helyben szokásos szakmabeli 
szabad munkabérek átlagának ötven százalékánál 
kevesebb ne legyen. 

A rabmunkadíjat minden munkás után munka-
naponkint kell megállapítani s a darabszám szerinti 
díjazást mellőzni kell. 

A vállalkozó részéről fizetendő rabmunkadíj meg
állapítása szabad megegyezés tárgya lévén, az intézet 
vezetőségének az államkincstár érdekében arra kell töre
kednie, hogy a lehető legmagasabb rabmunkadíjat érje el. 
Irányadónak a szakmabeli szabad munkabért kell venni, 
amelynek összegszerűsége tekintetében előzetesen az ipari 
érdekeltségektől: kereskedelmi és iparkamara, stb. kell 
a hiteles adatokat beszerezni. A rendelet a rabmunkadíj 
megállapítása tekintetében az intézetek vezetőségének 
tulajdonképen szabad kezet ad s csak, mint lehetőséget, 
tájékoztatásul írja elő a szabad munkabérek átlagának 
50°/o-át. Az intézet vezetője oly rabmunkabért fog ki
kötni, amilyent elérni tud, a szerződést ugyanis csak fel
sőbb jóváhagyástól függően kötheti meg, amennyiben 
tehát a kialkudott rabmunkadíjat az igazságügyminisz
térium alacsonynak találná, a szerződés felülvizsgálata 
alkalmával mindig módjában lesz a jóváhagyás megtaga
dásával az államkincstár érdekeinek megvédelmezése. A 
tapasztalati eredmények szerint a rabmunkás rendszerint 
testileg gyengébb, gyakran degenerált, beteges, a munka 
rákényszerítéséből s az intézeti elzártságából kifolyóan 
nem oly lelkiismeretes és kevésbbé törekvő, mint a sza-



bad munkás. Az intézeti házszabályok is gyakran zavarják 
a munka folytonosságát. A rendelet ezeket szem előtt tartva, 
a rabmunkát ebben az esetben a szabad munka felére 
értékeli, ebből folyóan a vállalkozóval szemben a szabad 
munkadíjnak legalább 50%-át kívánja elérni. A rab
munkadíj ilyetén megállapítása — a fentiektől eltekintve 
— azért is. indokoltnak látszik, mert a vállalati szerződés 
rendszerint hosszabb időre szól, nagyobb számú letartóz
tatott foglalkoztatását biztosítja, továbbá, mert a rabmunka
vállalkozó a munkások között nem válogathat, legtöbbször 
kezdő munkásokat kap, a beosztottak állandóan változnak, 
a betanítottak szabadulnak s helyükbe ismét gyakorlatla
nok lépnek. Emellett a vállalkozó a szerződésben kikö
tött rablétszámot köteles állandóan foglalkoztatni, a beosz
tott rabokat el nem bocsájthatja, sőt a munkadíjon felül 
külön birság is terheli arra az esetre, ha azokat fog
lalkoztatni nem tudná. Ily körülmények között lehetetlen 
a vállalkozótól azt követelni, hogy a rabmunkások után 
a szabad munkások munkabérét fizesse. 

Természetesen kedvezőtlenebb körülmények között 
az 50%-nál alacsonyabb munkabér mellett is létesülhet 
szerződés, míg kedvezőbb viszonyok között ennél maga
sabb munkadíj elérésére kell majd törekedni. Ilyen eset 
például: ha az intézeti munkaidő a helybeli szokásos munka
időnél nagyobb. 

A darabszám szerinti díjazást a rendelet kerülni kívánja, 
mert az elszámolásnál számottevő munkatöbbletet okoz, 
az ellenőrzés pedig ily rendszer mellett alig vihető keresztül. 

Oly esetben, amikor a vállalkozó a letartóztatottak 
egy részét magánzárkában foglalkoztatja, de a magán
zárkában, vagy közös munkateremben való foglalkoztatás 
a rab teljesítménye tekintetében különbséget nem tesz, a 
rabmunkadíjat általában egységesen kell megszabni, ellen-



ben a magánzárkán dolgozók után fizetendő rabmunkadíjat 
aránylagosan mérsékelni lehet akkor, ha a munka termé
szeténél fogva a zárkán dolgozók teljesítménye a közös 
munkateremben dolgozókénál csekélyebb. 

Ha a munkanem hosszabb-rövidebb tanulási időt 
vesz igénybe, ennek tartamára mérsékeltebb rabmunkadíj 
állapítható meg, ami azonban nem vonatkozhatik azokra 
a letartóztatottakra, akik akár a szabad életben, akár a 
büntetőintézetben, vagy fogházban végzett gyakorlatuknál 
fogva az illető munkanemben már jártasak. 

11. §. 
A szerződésben világosan ki kell kötni az alábbi 

12—16. §-ban megszabott jogokat és kötelezettsé
geket. 

A 12—16. §-ok a szerződésnek csak lényegesebb 
pontjaira vonatkoznak, de ezenfelül az eset körülményeihez 
képest a részletkérdésekben is szabályozni kell a felek 
jogait és kötelezettségeit. 

A 9. § . kapcsán közölt szerződésminta a részletkérdések
ben is irányadó lehet, de természetesen annak egyes 
pontozatait a szerződésbe csak akkor kell felvenni, ha arra 
a felmerült esetben szükség van. 

12. § . 
A rabmunkadíjat a szabad munkabérek válto

zásához képest három hónaponkint meg lehet változ
tatni. Az újabb megállapítás felől az igazságügy
miniszter végérvényesen dönt. Ha a vállalkozó az 
újabban megállapított rabmunkadíjat nem fogadja 
el, a szerződést három hónapi határidőre felmond
hatja, de a szerződés megszűnése miatt kártérítésre 
nincsen joga. A felmondási idő alatt a vállal-



kozó a legutóbb hatályban volt rabmunkadíjat 
fizeti. 

A rabmunkadíj esetleges újabb megállapítása 
tárgyában, amennyiben a szabad munkabérek idő
közben változtak, az igazságügyminiszterhez három 
hónaponkint jelentést kell tenni. 

Erre az intézkedésre még mindig szükség van, mert 
a gazdasági helyzet változása esetében a rab- és a szabad 
munkabér között levő arány is változást szenvedhet. 

Az intézet vezetőségének a szabad munkabérek válto
zását állandóan figyelemmel kell kísérnie s a külső munka
bérek emelkedése esetében a rabmunkadíj megváltoztatása 
iránt kellő időben jelentést kell tennie. Természetesen a 
szabad munkabér változására vonatkozó adatokat a szakma
beli ipari érdekeltségtől (iparkamara, szakszervezet, ipar
testület, stb.) előzetesen mindig be kell szerezni s azt a 
felterjesztéshez melékelni. 

A szabad munkabér csökkenése esetében hivatalból 
nem lenne indokolt az intézkedés, ily esetben tehát csak 
akkor kell jelentést tenni, ha a vállalkozó a rabmunkabér 
leszállítását kéri. 

A rabmunkadíj újabb megállapítása tárgyában az 
igazságügyminiszter egyoldalúan és végérvényesen dönt. 
A vállalkozó tehát e részben a másik szerződő fél akara
tának van alávetve, ez azonban csak látszólagos, mert a 
rabmunkadíj nem tetszés szerint, hanem e szakasz értelmé
ben csak „a szabad munkabérek változásához képest" 
változtatható meg, lényegileg tehát nem új megállapítás
ról, hanem a rab-, illetve szabad munkadíj között a szer
ződés megkötésének idejében fennállott arány helyreállí
tásáról van szó. Különben is a vállalkozónak, amennyiben 
az újabb megállapítást el nem fogadná, jogában áll a 
szerződésnek felmondás útján való megszüntetése. 



Magától értődik, hogy a rabmunkadíj megváltoztatása 
esetében a járulékos természetű külön jutalom (szorgalmi 
díj) összege ugyanabban az arányban módosul. 

13. §. 

A vállalkozó a 10. §-ban említett munkadíjon 
felül a vállalathoz beosztott letartóztatottak külön 
jutalmazásának céljára átlagosan meghatározott 
összeget is köteles fizetni (szorgalomdíj). 

A külön jutalom címén befolyt összegeta vállal
kozó a munkateljesítmény arányában az intézet 
vezetőségével egyetértve hetenkint osztja szét az 
arra érdemes letartóztatottak között. A külön juta
lom összegébea vállalkozó beszámíthatja a letartóz
tatott kívánságára természetben nyújtott élelmi-, 
tisztasági- vagy egészségügyi stb. (54. §.) cikkek 
önköltségi árát. 

A 10.600 1926. I. M. számú rendelet szerint a 
a letartóztatottak a rabmunka jövedelméből kétféleképen 
részesednek: minden dolgozó letartóztatottnak munka
jutalom jár, ezen felül a kiválóan szorgalmasok külön 
jutalmat is kaphatnak. 

A munkajutalom tekintetében nem tesz különbséget 
az, vájjon a letartóztatott az állam részére, avagy a vállal
kozó üzemében dolgozik-e. Ehhez képest a vállalkozó 
üzemébe beosztott letartóztatottakat is érdemességük 
szerint a 46. §-ban megállapított I., II. vagy III. osztályba 
kell besorozni. A munkajutalom összegszerűsége tekinte
tében velük szemben szintén a 49. § . lesz az irányadó 
s a III. osztályba sorozottak munkajutalma az 50. § . 
második bekezdése értelmében ebben az esetben is a 
segélyalapot illeti meg. De nemcsak e szakaszokat, hanem 
az 56. § . 1—3. bekezdésének kivételével a III. fejezet 



minden intézkedését alkalmazni kell a vállalati üzemhez 
beosztott letartóztatottakkal szemben A .munkajutalmat 
tehát az 52. §. szerint a vállalati üzem esetében is az 
iparüzlet terhére kell kifizetni, mert viszont a vállalkozó 
által fizetendő rabmunkadíj a 42. § . értelmében az ipar
üzlet bevétele lesz. Természetesen az iparüzlet a letartóz
tatottak munkajutalmát akkor is fizetni tartozik, ha netán 
a rabmunkadíjakat a vállalkozótól behajtani nem is tudná. 

A külön jutalom tekintetében azonban már különb
séget tesz a rendelet az állam részére dolgozó, másrészt a 
vállalati üzembe beosztott letartóztatottak között. Az állam 
részére dolgozók külön jutalmát az 56. § . szabályozza, 
míg a vállalati üzembe beosztottak külön jutalmáról a 
13. § . rendelkezik. Lényegileg a külön jutalom mindkét 
esetben azonos elbánás alá esik, de míg az állam részére 
dolgozók külön jutalmát az 52. §-ban foglalt megkülönböz
tetés szerint az iparüzlet, illetve a rabkertészet vagy rab
gazdaság, tehát végeredményben az állam viseli, — addig 
a vállalati üzemben dolgozók külön jutalmát a 13. § . 
értelmében maga a vállalkozó és pedig közvetlenül a 
letartóztatottaknak fizeti ki 

Állandó és régi gyakorlat volt a rabmunkavállalkozók 
üzemében a „kiétkezés". Abból a célból, hogy a rab
munkásokat nagyobb teljesítményre ösztönözzék, anélkül, 
hogy a szerződés szerint arra kötelezve lettek volna, 
a vállalkozók hetenkint jutalmat adtak nekik, amely rend
szerint élelemből állott. Ezt a pótélelmezést a rabmunkások 
szombatonkint kapták meg. A háború alatt az intézetek 
élelmezésében beállott nehézségek kívánatossá tették'ennek 
a pótélelemnek intézményes biztosítását, amiből a külön 
jutalom (szorgalomdíj) fejlődött ki. A vállalkozó a kincs
tár részére kikötött munkadíjon kívül a rabmunkásnak is 
tartozott egy meghatározott összeget fizetni és pedig 



hetenkinti részletekben s a rabmunkás kívánságához képest 
pénzben, élelemben, vagy más megengedett szükségleti 
cikkben. 

A rendelet akkor, amikor a külön jutalmat a vállalati 
üzembe beosztott letartóztatottakat illetően a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően rendszeresítette s annak fizeté
sére és szétosztására a vállalkozót kötelezte, illetve jogo
sította fel, egyben módot kívánt adni a vállalkozónak 
arra, hogy munkásait ennek segítségével nagyobb szor
galomra és jobb munka elérésére serkenthesse. A munka 
megtagadása, a munkában való hanyagság, vagy rossz
akarat fegyelmi úton is megtorolható ugyan, a tapasztalat 
szerint azonban a helyesen alkalmazott jutalmazási rend
szerrel a legtöbb esetben több eredmény érhető el. Sokkal 
nagyobb igyekezetet fog tanúsítani a letartóztatott, ha 
tudja azt, hogy a vállalkozó őt szorgalmáért jutalmazhatja, 
illetve hanyagságáért a külön jutalom elvonásával büntet
heti, — amivel szemben a fegyelmi fenyíték sokszor 
csak a rosszindulatot fokozza, sőt magát a vállalkozót is 
sújthatja. Magánelzárás esetében ugyanis a vállalkozó a 
munkást nélkülözni kénytelen, ami — különösen gyárszerü 
üzemnél — a munka menetében okozhat fennakadást. 
Ezekre figyelemmel engedi meg a 13. § . azt, hogy a külön 
jutalmat a vállalkozó oszthassa szét a letartóztatottak között. 

A külön jutalom (szorgalomdíj) lényege abban áll, 
hogy annak összege fejenkint van ugyan meghatározva, 
a megállapított összeg azonban nem feltétlenül illeti meg 
az egyes rabmunkásokat, hanem az e címen esedékes 
pénzek egy tömeget alkotnak, amelyből a rabmunkások 
nem fejenkint, hanem csak szorgalmuk és munkateljesít
ményük arányában részesednek. Vagyis a szorgalmasabb 
többet, a kevésbbé szorgalmas kevesebbet kap. 

A részesedési kulcs megállapítása az intézet vezető-



ségével egyetértésben a vállalkozó feladata. A vállalkozó 
hivatott ugyanis elsősorban arra, hogy a rabmunkások 
teljesítményét értékelje s az intézet vezetőségének befolyása 
csak arra szorítkozik, hogy netáni szabálytalanságnak, 
illetéktelen kedvezésnek, stb. elejét lehessen venni. Az 
aránykulcs akkordrendszerben, jutalompontokban, vagy 
más módon állapítható meg. 

A külön jutalmat (szorgalomdíjat) heti részletekben 
kell a rabmunkások között felosztani. A munkástól függ, 
hogy azt pénzben, vagy élelemben, vagy más megengedett 
cikkben kívánja-e megkapni. Amennyiben pénzben fizetik ki, 
annak kezelése tekintetében a rendelet 56. §-ának negyedik 
bekezdését kell alkalmazni. A rendelet pénz helyett élelmi-, 
tisztasági-és egészségügyi cikkekről tesz csak említést, de az 
54. §-ra figyelemmel, kétségtelen, hogy kívánságra a szorga
lomdíj az ott megjelölt egyéb cikkekben is kiszolgáltatható. 
Természetbeni kiosztás esetében az intézet vezetőségének 
különösen ügyelnie kell arra, hogy a szétosztásra kerülő 
élelmicikkek frissek és egészségesek legyenek, a kiadott 
mennyiség a szorgalomdíj összegének megfeleljen s a vállal
kozó azokért az önköltségi árnál többet fel ne számítson. 

A már egyszer kifizetett külön jutalmat (szorgalom
díjat) a letartóztatottól a vállalkozó semmi esetben sem 
veheti vissza. Általában a vállalkozó a külön jutalom 
kifizetése után arra többé befolyást nem gyakorolhat, 
egyedül az intézet vezetősége hivatott arra, hogy a III. feje
zet intézkedéseinek érvényt szerezzen. 

Az 56. § . negyedik bekezdése értelmében a letartóz
tatott a külön jutalmat egészben felhasználhatja, de félre 
is teheti, amely esetben javára kell írni s a munkajutalom
ról rendelkező szabályok szerint kell kezelni (50. §.) . 
E jóváírás, illetve kezelés természetesen nem a vállalkozó, 
hanem az intézet vezetőségének feladata. Ugyancsak az 



intézet vezetőségének hatáskörébe tartozik az 53. § . eset
leges alkalmazása, mely szakasz a külön jutalom (szorgalom
díj) fel nem használt része tekintetében vállalati üzemnél is 
helyet foglalhat. 

A rabmunkabérleti szerződésben a munkadíj és külön 
jutalom mellett a vállalkozó járulékos természetű kötelezett
ségeit is meg kell állapítani. 

Úgy gazdasági, mint börtönügyi szempontból különös 
fontossága van annak, hogy a letartóztatottak rendszeres 
foglalkoztatása állandó legyen. A rabmunkavállalkozó 
tehát nemcsak jogosult, de köteles is legalább a lekötött 
legkisebb munkáslétszámot állandóan foglalkoztatni. Erre 
való tekintettel a szerződésben mindig ki kell kötni, hogy 
a vállalkozó a legkisebb létszám után esedékes rabmunka
díjat és külön jutalmat akkor is fizetni tartozik, ha a 
letartóztatottakat nem foglalkoztatja. E kártérítés jellegű 
kikötésen felül a munkáltatás folytonosságához fűződő 
börtönügyi érdek megóvása céljából szerződéseink a vállal
kozót ily esetben még külön birság fizetésére is kötelezik. 

A rabbiztosítást illetően vállalkozót az 1907. évi XIX. t.-c. 
és az ennek alapján kibocsájtott igazságügyminiszteri 
rendeletek betartására, valamint a rabbiztosítási díj fizeté
sére kell kötelezni.4 3) 

A letartóztatottak munkájának iparjogi elismerése 
szempontjából az e tárgyban kiadott rendeletek betartását 
kell kikötni.4 4) 

További járulékos természetű kikötéseket tartalmaz 
a rendelet 14., 15. és 16. §-a. 

14. § . 
A munkateremnek és a vállalkozó által használt 

egyéb helyiségnek fűtésével és világításával járó 
4 3 ) Utalunk a 16. §. második bekezdése kapcsán közöltekre. 
4 4 ) Utalunk a 4. §. kapcsán közöltekre. 



költségek, úgyszintén a vállalkozó részére nyújtott 
egyéb kincstári szolgáltatás (erőátvitel, vízdíj, 
tisztántartás stb.) ellenértékének megfelelő össze
gek a vállalkozót terhelik. 

Ezeket a melléktartozásokat a rabmunkadíj összegébe 
is be lehetne kalkulálni, a tapasztalat azonban azt mutatja, 
hogy ily módon alig lehet a napi rabmunkadíj összegét 
feljebb hajtani. Célszerűbb, s az államkincstárra nézve 
rendszerint előnyösebb tehát e mellékszolgáltatások ellen
értékének elkülönítetten való megállapítása. Nem téveszt
hető azonban szem elől, hogy úgy az e szakaszban fel
sorolt, mint a még felmerülhető (például: helyiség haszná
lati díj, stb.) mellékszolgáltatások ellenértéke a rabmunkadij 
járuléka, s mint ilyen iparüzleti bevétel lesz, következőleg 
az abból eredő jövedelem a rabmunkadíjjal együtt szállí
tandó be a megfelelő bevételi számlára. 

A fűtés és világítás ellenértékének meghatározásánál 
az önköltséget kell alapul venni. Az önköltség tekintetében 
a felhasznált anyagok árát, a személyzeti és karbantartási 
költségeket, valamint a befektetett tőke amortizációját kell 
számításba venni. 

Az átadott helyiségek használati díjának megállapításá
nál a helybeli bérviszonyok lesznek irányadók. 

A helyiségeket illetően a szerződés megkötésénél 
figyelemmel kell lenni arra, hogy a vállalkozónak csak 
annyi helyiség engedtessék át, amennyi az üzem folyta
tása céljából szükséges. Különösen fontos lesz ez olyankor, 
amikor a helyiségek használati díja nem külön, hanem a 
rabmunkadíj összegébe kalkulálva nyer megállapítást. Ily 
esetben a vállalkozó nagyobb igényeket támaszthat, mert 
a helyiségek terjedelme reá nézve külön terhet nem jelent, 
míg bérfizetés esetén gondolni fog arra, hogy felesleges 
helyiségek bére ne terhelhesse. 



Az átengedett helyiségeket a vállalkozó használhatja 
ugyan, de a rendelkezési jog a szerződés tartama alatt 
is az intézet vezetőségét illeti meg. Ennek gyakorlatánál 
azonban a vállalkozó méltányos érdekeire tekintettel kell 
lenni s annyi helyiséget mindenesetre rendelkezésére kell 
bocsájtani, amennyi a lekötött munkáslétszám mellett az 
üzem folytatásához szükséges. 

Esetleges átalakítások börtönügyi és műszaki bizton
sági szempontokból csak előzetes igazságügyminiszteri 
engedély alapján engedhetők meg. Ugyanezért újabb épít
kezésekhez is igazságügyminiszteri engedély szükséges. 

15. § . 
A vállalkozó a szerződésből eredő tartozásaiért 

egész vagyonával felelős. 
Az államkincstárt a szerződésből eredő köve

teléseinek biztosítására zálog- és megtartási jog 
illeti meg a vállalkozónak az intézetben lévő minden 
ingóságára (gépére, szerszámára, egyéb felszere
lési tárgyára, kész áruira, nyersanyagára, stb.) 

A 8. § . értelmében a vállalkozó a szerződésileg 
elvállalt kötelezettségének biztosítására a körülményekhez 
mért értékű óvadékot köteles letenni. Az államkincstár 
érdekének további megóvását célozza a 15. § . rendel
kezése. A zálog- és megtartási jog kielégítési alapot biz
tosit az államkincstárnak arra az esetre, ha a vállalkozó 
kötelezettségeit nem teljesítené. Erre való tekintettel az 
intézet vezetőségének éberen ügyelnie kell arra, hogy a 
vállalkozó ezt a kielégítési alapot el ne vonhassa. A 
zálog- és megtartási jog rendszerint arra szolgál, hogy 
az államkincstár megítélt követelése azoknak tárgyából 
elsősorban kielégítést nyerjen. De peren kívül is hatályos 
lesz, amennyiben az intézet vezetősége annak alapján a kész 



árukra stb. kiviteli tilalmat léptethet életbe s a késedelmes 
vállalkozót ily módon szoríthatja tartozásának teljesítésére. 

A szerződésileg kikötött zálog- és megtartási jog 
hatályossága tekintetében különösen a következőkre kell 
felhívnunk a figyelmet: 

A kereskedelmi törvény 302. §-a szerint ingóságra 
kereskedelmi zálogjog szerzéséhez az szükséges, hogy az 
ingóság a hitelezőnek, vagy az ő részére egy harmadiknak 
átadassék. Az állandó bírói gyakorlat szerint tényleges 
átadás kell, az úgynevezett constitutum possessorium nem 
elegendő, vagyis nem elegendő az a megállapodás, hogy 
az eddigi birtokos, vagyis a vállalkozó ezentúl a hitelező, 
vagyis az államkincstár nevében fogja birtokolni a zálog
tárgyat. A Kt. 309. § . szerint a megtartási jog keletkezésé
hez pedig az szükséges, hogy az adós ingóságai az adós 
akaratával a hitelező tényleges birtokába, vagy rendelkezése 
alá kerüljenek. 

A zálogjog szempontjából közömbös, hogy a szóban
forgó ingók a vállalkozó tulajdonában vannak-e, vagy 
sem, mert a Kt. 299. § . 2. bekezdése szerint a kincstár 
a zálogjogot akkor is megszerzi, ha az ingók nem állanak 
a vállalkozó tulajdonában. Ellenben a megtartási jog 
szempontjából a tulajdonjog kérdése fontos, mert meg
tartási jogot csak az adós ingóságaira lehet szerezni 
(Kt. 309. §.) . 

A kincstár zálog- és megtartási joga nem gátolhatja 
meg a vállalkozó esetleges egyéb hitelezőit abban, hogy 
a szóbanforgó ingóságokra végrehajtást vezessenek, hanem 
csak arra ad jogot a kincstárnak, hogy követelése erejéig 
elsőbbségi igényt érvényesítsen az árverésen befolyó 
összegre. Az elsőbbségi igény érvényesíthetése céljából 
azonban ezt a jogot a végrehajtási törvény 111. §-a 
szerint előzetesen be kell jelenteni. 



Ezekre való tekintettel a vállalkozóval kötendő szer
ződésben ki kell mondani, hogy a szóbanforgó ingó
ságokat a vállalkozó köteles az intézetnek (fogháznak) 
átadni, viszont az intézetnek köteleznie kell magát arra, 
hogy a vállalkozót, amennyiben kötelezettségeinek 
eleget tesz, — az ingók használatában nem fogja akadá
lyozni és a szerződési jogviszony megszűnése után azokat 
neki vissza fogja adni. 

Az intézet (fogház) vezetője emellett különös gondot 
tartozik fordítani arra, hogy a szerződési viszony 
megkezdésekor a szóbanforgó ingók tényleg a kincstár 
birtokába adassanak át. Az átadás megtörténtéről jegyző
könyvet kell felvenni, hogy később esetleges vita alkal
mával e körülmény bizonyítható legyen. 

16. § . 
A vállalkozó a rabmunkaerőt az igazságügy

miniszter engedélye nélkül alvállalatba nem adhatja, 
sem a szerződést másra át nem ruházhatja. 

A rabbiztosítási díjat és a szerződéssel kapcso
latban felmerült illetékeket és adókat, nevezetesen 
a forgalmi adót is a vállalkozó fizeti. 

A rendelet úgy az alvállalatba adáshoz, mint a 
szerződés átruházásához az igazságügyminisztérium enge
délyét kívánja meg, mert csak ily módon lehet az alvállal
kozóval, illetve jogutóddal szemben a 8. §-ban előírt 
követelményeknek érvényt szerezni. 

A rabbiztosítási díj viselése tekintetében azonos 
rendelkezést tartalmaz a rabmunkások biztosítása tár
gyában 1913. évi június hó 6. napján kiadott 29.300/1913. 
I. M. számú 4 5) alaprendelet 23. §-a. E rendelet 24. §-ának 
második bekezdése szerint abban az esetben, ha a vállal-

4 5 ) Módosított szövegét a függelékben közöljük. 



kozó a rabbiztosítási díj fizetése tekintetében késedelembe 
esik, a rabmunkáltatási szerződés megszegésének követ
kezményei állanak be. 

A rabbiztosítási díj megállapítása a most hivatkozott 
alaprendelet 14—18. §-a, — illetve annak módosítása 
tárgyában kiadott 31.400/1926. I. M. számú rendelet 
3. §-a értelmében történik és pedig az utóbbi rendelet 
mellékletét képező veszélyességi táblázat szerinti díj
osztályba sorozás útján. A végérvényesen megállapított 
díjosztály a vállalkozóval fennálló szerződés lejártáig 
változatlanul marad, illetve csak az alaprendelet 18. 
§-ában meghatározott esetekben változtatható meg. 

Újonnan keletkező üzemek díjosztályát az alaprendelet 
19. §-a értelmében az igazgató javaslata alapján az 
igazságügyminiszter esetenkint állapítja meg. 

Az alaprendelet 13. §-a értelmében abban az esetben, 
ha a vállalat üzemébe beosztott letartóztatottak különböző 
díjosztályokba tartoznak, a díjtételt átlagosan lehet ki
számítani. 

A vállalatr szerződéssel kapcsolatban felmerülő 
illetékek és adók, mint járulékos természetű tartozások 
terhelik a vállalkozót. A rendelet külön is kiemeli*a 
forgalmi adót 4 f i ), amelyet, — a 43. §-al egyezően, — a 
vállalkozóra kell áthárítani. A forgalmi adóról szóló 1921. 
évi X X X I X . törvénycikk 29. és 30. §-ai értelmében ugyanis 
a vállalkozó részéről fizetett rabmunkadíj forgalmi adó 
alá esik s az adófizetési kötelezettség az idézett törvény
cikk 34. §-a értelmében az államkincstárt, — mint amely 
a kereseti tevékenységet folytatja, — terheli. E törvény 
III. fejezetének végrehajtása tárgyában 130.000/1921. szám 
alatt kiadott pénzügyminiszteri utasítás 46. §-a azonban 
kifejezetten megengedi, hogy az adó fizetésére kötelezett 

4 Ö ) Utalunk a 43. §-nál közöltekre. 



az általános forgalmi adót az általa szállított áru árába, 
illetve az általa teljesített munka díjába beszámíthassa s 
ily módon, — vagy az adóösszegnek a számlában való 
külön feltüntetése mellett azt átháríthassa. Tekintettel arra, 
hogy a szerződő felek kötelezettségeit egymás irányában 
a szerződés szabja meg, — a forgalmi adót a vállal
kozóra áthárítani csak akkor lehet, ha az áthárítás magá
ban a szerződésben kifejezetten kiköttetett. Ebből folyóan 
a régi szerződéses rabmunkavállalkozókat a forgalmi adó 
csak az esetben terheli, ha ezt a kötelezettséget utólag 
önként elvállalják. 

A rendelet egyes szakaszaival kapcsolatban ezeknek 
megjegyzését tartottuk szükségesnek. A rabmunkabérleti 
szerződést illetően mellesleg még a következőkre kell 
felhívnunk a figyelmet: 

A vállalkozó maga helyett megbízottat állíthat, a 
munka szakszerű vezetése s a letartóztatottak kiképzése 
céljából pedig munkavezetőt köteles alkalmazni. Úgy a 
megbízott, mint a munkavezető erkölcsi megbízhatósága 
tekintetében a 8. § . intézkedése az irányadó, ennek 
tekintetbe vételével az intézetbe való belépési engedélyt 
az intézet vezetősége (igazgató, kir. ügyészség elnöke) 
adja meg, de fontos okokból azt vissza is vonhatja. 

A vállalkozónak, vagy esetleges megbízottjánakszabály
ellenes magatartása szerződésszegésnek minősül s a szer
ződés azonnali megszüntetését vonhatja maga után. A 
munkavezetőtől ily esetben a belépési engedélyt kell 
visszavonni s a vállalkozót más munkavezető alkalmazá
sára kell kötelezni. 

A szabad ipar védelme céljából a szerződésben 
általában ki kell kötni, hogy a vállalkozó a rabmunka 
termelésének értékesítésénél a szabad iparnak tisztesség
telen versenyt nem támaszthat, sőt ha a vállalat nagyobb 



terjedelmű, vagy az intézet kisebb városban fekszik, a 
szerződésben a vállalkozót a helyi piactól egészen el 
lehet tiltani. 

A vállalkozó fizetési kötelezettségét a 41. § . figye
lembevételével kell szabályozni.4 7) 

A szerződés tartama tekintetében a felek szabadon 
állapodhatnak meg. Jelenlegi szerződéseink nagyobbrészt 
6—12 évre szólnak. Túlrövid vagy túlhosszú időtartam 
kikötése egyik szerződő fél szempontjából sem volna 
kívánatos. 

Mindig ki kell azonban mondani a szerződésben azt, 
hogy a kikötött időtartam lejárata előtt és minden kártérí
tési igény kizárásával megszűnik a szerződés akkor, ha 
törvényes vagy kormányintézkedés folytán az üzem fenn
tartása lehetetlenné válik. Ilyen eset például, ha törvény 
vagy kormányrendelet a vállalati munkát az intézetből 
általában kizárná. Ettől eltekintve a szerződés annak 
tartama alatt rendszerint csak akkor szüntethető meg és 
pedig: 

az államkincstár részéről, ha a vállalkozó az elvállalt 
kötelezettségeinek teljesítésében, értve ezalatt nemcsak 
a fizetési, hanem az egyéb főleg börtönügyi természetű 
kötelezettségeket is, — felszólítás dacára késedelmes 
lenne, 

s a vállalkozó részéről, ha a vállalat feloszlik. 
A megszüntetés kérdésében a döntés joga az igazság

ügyminisztériumot illeti meg. 
A bírói illetékesség kikötése tekintetében a 23.000/1922. 

I. M. számú rendelet4 8) értelmében kell eljárni (Igazság-
4 7 ) Utalunk a 41. §. kapcsán közöltekre. 

4 8 ) A m. kir. igazságügyminiszternek 23.000/1922. I. M. számú rendelete, 
az igazságügyi igazgatás részéről kötött szerződésekben a bírói illetékességnek 
kikötése tárgyában. 

Az 1915. évi december hó 16-án 63.101/1915. I. M. szám alatt kelt 



ügyi Közlöny X X X I . évfolyam 5. szám 187. lap). A bírói 
illetékesség kérdése a rabmunkáltatás szempontjából a 
szerződés lényeges pontjának nem tekinthető. Ebből folyóan 
nem hagyható figyelmen kívül az egyébként a kincstárra 
nézve kedvező ajánlat csak azért, mert az ajánlattevő a 
budapesti bíróságok illetékességének magát alávetni nem 
hajlandó. Megengedhető tehát a rendelettől való eltérés 
akkor, ha a szerződés megkötése egyébként a kincstár 
érdekében van. 

Mindig fel kell venni a szerződésbe azt a kikötést, 
hogy az a vállalkozóval szemben az aláírás után azonnal, 
az államkincstárral szemben azonban csak az igazság
ügyminiszter jóváhagyása után válik kötelezővé. 

A szerződés aláírásánál figyelmet kell fordítani arra, 
hogy a kereskedelmi társaságok aláírása cégszerű legyen. 
A cégszerű aláírás formáját a cégjegyzékből lehet meg
állapítani. 

A megkötött szerződést minden esetben az igazság
ügyminisztériumhoz kell felterjeszteni és annak jóváhagyása 
előtt a rabmunkaerőt a vállalkozó rendelkezésére bocsáj-
tani nem szabad. Ellenkező esetben ugyanis a jóváhagyás 
esetleges megtagadása a vállalkozó károsodását eredmé
nyezhetné. A rendelet az igazságügyminiszteri jóváhagyást 
azért írja elő, mert a rabmunkánál irányadó börtönügyi 
és gazdasági szempontok egyöntetű érvényesülése csak 
ily módon lesz biztosítható, másrészt a minisztérium ez 
(az Igazságügyi Közlöny XXIV. évfolyamának 667. lapján közzétett) rendelet 
hatályon kívül helyezésével rendelem, hogy az igazságügyi igazgatás részéről 
kötött szerződésekben per esetére a járásbírósági hatáskör kikötését mellőzni 
kell; a bírói illetékességet pedig a következő szövegezéssel kell kikötni: 

A szerződő felek kölcsönösen abban állapodnak meg, hogy, ha a törvény 
kizárólagos illetékességet meg nem állapít, a jelen szerződésből eredhető min
den perben csak a budapesti központi kir. járásbíróság, ha pedig a per törvény
szék hatáskörébe tartozik, csak a budapesti kir. törvényszék legyen illetékes. 

Kelt Budapesten, 1922. évi május hó 13-án. 



úton állandóan tájékozódást nyer az intézetekben folyó 
vállalati üzemek tekintetében. Ezt célozza a rendelet 62. 
§-a is, amely szerint a rendelet életbelépésekor folyó 
azokról a vállalati rabmunkákról, amelyeknek igazság
ügyminiszteri jóváhagyása még meg nem történt, a vonat
kozó szerződés felterjesztése mellett utólag kell jelentést tenni. 

A rabmunkabérleti szerződés tartama alatt az intézet 
vezetőségére kettős feladat hárul. Egyrészt gondoskodni 
tartozik arról, hogy mindazok a szolgáltatások, amelyeket 
az államkincstár a szerződésben elvállalt, a vállalkozóval 
szemben teljesíttessenek és pedig még az oly kikötések 
is, amelyek peres úton érvényesíthető kötelmet nem 
állapítanak meg. Arra kell tehát törekedni, hogy a kikö
tött munkáslétszám állandóan a vállalkozó rendelkezésére 
bocsájtható legyen, hogy a beosztott munkások a válla
lattól csak kivételesen és fontos okból helyeztessenek el, 
hogy a munkatermekre, munkaidőre, stb. vonatkozó 
megállapodások a szerződéshez híven érvényesüljenek. 
De másrészt az államkincstár érdekében ellenőrizni kell 
a vállalkozót terhelő minden kötelezettség pontos teljesí
tését, idejében intézkedni kell az esedékes tartozások 
beszedése iránt, netáni késedelem esetében pedig a szerző
désben megengedett rendszabályokat kell alkalmazásba 
venni (kiviteli tilalom, késedelmi kamat, stb.). Perindí
táshoz, vagy a szerződésnek azonnali hatállyal való 
megszüntetéséhez az igazságügyminisztérium előzetes enge
délye szükséges. 



KÜLSŐ BÉRMUNKA. 

17. § . . 
Letartóztatottat külső munkára kiadni, — az 

alábbi kivételekkel, — csak az igazságügyminiszter 
engedélyével szabad. 

Nem terjed ki ez a rendelkezés azokra, akik 
a külső munkát az intézet részére végzik, továbbá, 
akiket a rabkertészetben, vagy a rabgazdaságban 
foglalkoztatnak, vagy igazságügyi hatósághoz, vagy 
ily intézethez adnak ki. 

A külső bérmunka cím alatt a rendelet olyan intéz
kedéseket is tartalmaz, amelyek általában minden az inté
zeten kívül végzett munka esetében alkalmazandók lesz
nek, tekintet nélkül arra, hogy az bérmunka-e, vagy sem. 
Ennek csak célszerűségi okát adhatjuk, mert az áttekint-
hetést könnyíti meg az, ha a hasonló természetű kérdésekre 
vonatkozó szabályok lehetőleg csoportosítva vannak. 

A szakasz első bekezdése általános szabályt, míg 
második bekezdése kivételt állapít meg. 

Az első bekezdés szerint a külső munkához az 
igazságügyminiszter engedélye és pedig a 19. § . első 
bekezdésére figyelemmel előzetes engedélye szükséges. 
A rendelet az előzetes miniszteri engedélyt azért 
kívánja meg, mert a külső munka kiterjesztése tárgyában 
a kivételes hatalom alapján kibocsájtott rendeletek az 
1922. évi XVII. t.-c. 6. § . alapján hatályukat már elvesz
tették s így külső rabmunka ma már csak a Btk. 29., 



37. és 40. §-ainak keretében foglalhat helyet. Erre céloz 
a rendelet 1. §-ának első bekezdése akkor, amikor a rab
munkáltatás tekintetében a hatályban lévő törvények korlát
jaira hivatkozik. Az előzetes miniszteri jóváhagyás elő
írásával a rendelet elsősorban épen azt akarja elérni, hogy 
a külső rabmunkáltatásnál a törvény intencióinak egyöntetű 
érvényesülése biztosítható legyen. Mint látjuk a 17. § . 
második, valamint a 19. § . második bekezdésében meg
állapított kivételek kizárólag oly esetekre vonatkoznak, 
amelyekben a külső munka nyilvánvalóan közmunka. 

A közmunka fogalmának határozatlanságára már a 
rabmunkára vonatkozó fentebbi általános fejtegetésünkben 
rámutattunk, de -ez a körülmény a gyakorlatban nehéz
ségeket nem okozhat, mert az előzetes miniszteri jóvá
hagyás az intézetek vezetőségét e részben a felelősség 
alól felmenti. 

Az előzetes miniszteri engedély a 18. §. szerint 
létesítendő írásbeli, vagy szóbeli szerződés jóváhagyásá
ban jelentkezik, tehát külmunkáltatási szerződést előzetes 
miniszteri felhatalmazás nélkül is lehet kötni, de kifeje
zetten oly fenntartással, hogy az a kincstárral szemben 
csak az igazságügyminisztérium jóváhagyása után lesz 
joghatályos. A szerződést foganatba venni, — vagyis a 
letartóztatottakat kiadni, — a 19. § . második bekezdésé
ben írt kivételtől eltekintve, a jóváhagyás leérkezte előtt 
semmi esetre sem szabad. 

A szakasz első bekezdésében foglalt általános szabállyal 
szemben a második bekezdés a kivétel. 

E szerint igazságügyminiszteri engedély nélkül a 
következő esetekben lehet letartóztatottat külső munkára 
alkalmazni: 

1. az intézet részére, 
2. a rabkertészetben vagy rabgazdaságban, 



3. az igazságügyi hatóságok és igazságügyi intézetek 
részére végzendő külső munka esetében. Mindhárom pontban 
csak quasi bérmunkáról van szó, mert a munkáltatás 
egyaránt az igazságügyi tárca javára történik, de épen 
erre figyelemmel annak közmunka jellege is nyilvánvaló. 
Egyéb állami, de nem az igazságügyi tárca javára vég
zendő külső munkáknál már kötelező lesz az igazságügy
miniszter engedélyének kikérése. A rendelet 19. §-ának 
második bekezdése csak annyit enged meg, hogy az 
előírt feltételek fennforgása esetében a letartóztatottakat 
ilyenkor a miniszteri jóváhagyás bevárása nélkül is ki 
lehet adni, egyébként azonban nem. 

Tekintve, hogy az igazságügyi hatóságok vagy ily 
intézetek részére végzendő külső munkát már maga e 
rendelet a 17. § . második bekezdésében általában meg
engedi, az igazságügyi hatóság vagy ily intézet főnöké
nek a külső munka iránt nem az igazságügyminiszterium-
hoz, hanem a helybeli büntetőintézet, illetve fogház vezető
jéhez kell fordulnia, aki a megkeresés tárgyában a 40. 
§-hoz képest tartozik intézkedni, a letartóztatottaknak 
más intézetbe vagy fogházba való átszállíttatását azonban e 
szakaszok alapján saját hatáskörében nem rendelheti el. 

18. § . 
A külső bérmunka felől, — a részmunkát is 

ideértve, a munkáltatóval (munkabérlő) rend
szerint írásbeli szerződést kell kötni s ebbe az 
alábbi 23., 25., 37—43. §-oknak mindazokat a rendel
kezéseit fel kell venni, amelyek a munkáltató és 
az intézet jogaira és kötelezettségeire vonatkoznak. 
A szerződést jóváhagyás végett az igazságügy
miniszterhez kell felterjeszteni. 

Nincs szükség írásbeli szerződésre, ha rövidebb 



ideig tartó alkalmi külső bérmunkáról van szó. Ily 
esetben a külső bérmunka tárgyában létrejött és 
az előbbi bekezdésnek megfelelő szóbeli megálla
podásról kell jóváhagyás végett az igazságügy
miniszterhez jelentést tenni. 

Nem kell szerződést kötni akkor, ha az intézet 
igazságügyi hatóság, vagy ily intézet részére ad 
ki letartóztatottat, ilyen esetben a jelen rendelet 
szabályai külön kikötés nélkül irányadók. 

Ide tartozik a részes munka is, ellenben, ha az inté
zet saját regiejében való mívelésre a termés hányada 
ellenében vesz haszonbérbe ingatlant, akkor a rabkerté
szetre és rabgazdaságra vonatkozó szabályokat (27—34. §.) 
kell alkalmazni. 

A 18. § . szerint a külső bérmunka tárgyában mindig 
szerződést kell kötni, amely rendszerint írásbeli, rövidebb 
ideig tartó alkalmi külmunka esetében szóbeli. Egyetlen 
kivétel, ha a külmunkáltató igazságügyi hatóság, vagy 
igazságügyi intézet, amely esetben a 17. § . szerint még 
miniszteri engedélyre sincs szükség, de viszont ily eset
ben a rendelet szabályai külön kikötés nélkül is irányadók. 

Igazságügyi hatósággal, vagy ily intézettel szemben 
is merülhet fel előzetes megállapodás szüksége, de csak 
akkor, ha arról van szó, hogy ne a jelen rendelet szabá
lyai legyenek az irányadók. 

Szemben a 9. §-al, amely belső bérmunka esetében 
mindenkor írásbeli szerződést kíván, a 18. § . rövidebb 
ideig tartó alkalmi külső bérmunka esetére a szóbeli 
szerződést is megengedi. Úgy az írásbeli, mint a szóbeli 
szerződésben a jogügyletből eredő jogokat és kötelezett
ségeket oly szabatossággal kell megállapítani, hogy e 
tekintetben később a felek között vita fel ne merülhessen. 
A rendelet a szerződés kötését épen azért írja elő, hogy 



ily módon esetleges pereknek elejét vegye, de másrészt, 
hogy per esetén a szerződés bizonyítékul szolgálhasson. 
A hozzá fűződő nagyobb vagyoni érdek kívánja meg, 
hogy hosszabb időre szóló, fontosabb megállapodások 
írásba foglaltassanak. 

Az írásbeli szerződés formája tekintetében irányadó 
lehet a 9. §. kapcsán közölt minta, természetesen a külső 
munka természetének megfelelő módosítás mellett. Külö
nösen a munkaidő tekintetében lesz szükséges ily eset
ben határozott megállapodásra, mert a rendtartásokban 
és házirendben megállapított munkaidő a külső munká
nál legtöbbször be nem tartható. E megállapodásnál 
figyelemmel arra, hogy a rabmunkabér is a szabad munka
bérhez igazodik, a munkaidő tekintetében szintén a 
helybeli szokásos munkaidőhöz kell alkalmazkodni. A szoká
sos munkaidő tekintetében a helybeli hatóságnál, vagy 
érdekeltségnél kell előzetesen tájékozódást szerezni. 

19. § . 
Az igazságügyminiszter jóváhagyását a letar

tóztatottak kiadása előtt be kell várni. 
Kivételesen más hatóság, vagy közintézet részére 

ki lehet adni a jóváhagyás bevárása nélkül is letar
tóztatottat olyankor, ha a munka sürgős, ellene 
börtönügyi szempontból nincs aggodalom és a 
szerződés feltételei a jelen rendeletnek megfelel
nek. 

Már az előző szakasz kimondja, hogy a külső munka 
felől megkötött akár írásbeli, akár szóbeli szerződés 
hatályához az igazságügyminiszter jóváhagyása szükséges. 
Kiegészíti ezt a 19. § . azzal, hogy a jóváhagyást be kell 
várni, tehát annak leérkezte előtt a letartóztatottakat kiadni 
nem szabad. Kivétel, ha hatóság vagy közintézet a munkál-



tató, de ez esetben is csak akkor lehet a letartóztatottakat 
a jóváhagyás leérkezése előtt külső munkára kiadni, ha: 

1. a munka sürgős, 
2. ellene börtönügyi szempontból aggály nincs s 
3. a szerződés feltételei a rendeletnek megfelelnek. 

Ez utóbbi főleg a 23. és 25. §-okban előírt ellenszolgál
tatásra céloz, míg a börtönügyi aggály szempontjából a 
végzendő munka természetét, annak helyét s idejét, valamint 
a külső munka törvényes korlátjait kell az intézet vezető
ségének mérlegelni. Ellenben ily esetben is be kell várni 
a miniszteri jóváhagyást ha: 

1. a munka nem sürgős, 
2. az intézet vezetőségének az ellen börtönügyi, 

esetleg más szempontból aggálya van, vagy 
3. a szerződés feltételei a rendelettől eltérnek, például: 

a munkáltató az előírt helyben szokásos szabad munka
bérrel szemben kedvezmény vagy más kivételes elbánás 
engedélyezését kéri. 

Hangsúlyozzuk, hogy a második bekezdés e kivételt 
kifejezetten csak hatósággal és közintézettel szemben engedi 
meg, magánintézetekkel szemben tehát e szakasz első 
bekezdése szerint kell eljárni. 

A 17—19. §-ok rendelkezéseit a következőkben össze
gezhetjük : 

I. Sem miniszteri engedélyre, sem szerződésre nincs 
szükség, ha a külső munkát 

1. az intézet részére, 
2. a rabkertészetben, vagy rabgazdaságban, 
3. igazságügyi hatóság, vagy igazságügyi intézet részére 

végzik. Mindhárom esetben a rendelet szabályait hivatalból 
kell alkalmazni. 

II. A külső munka terjedelméhez mérten írásbeli-, vagy 
szóbeli szerződést kell ugyan kötni és azt jóváhagyás 



végett fel kell terjeszteni, de a jóváhagyást nem kell bevárni, 
ha a külső munkát: 

hatóság, vagy közintézet részére végzik s a 19. § . 
második bekezdésében előírt egyéb feltételek is fennforognak. 

III. Minden más külső munka esetében írásbeli-, illetve 
szóbeli szerződést kell kötni, azt jóváhagyás végett az 
igazságügyminisztériumhoz fel kell terjeszteni, s a jóvá
hagyás leérkezése előtt a letartóztatottakat a külső munkára 
kiadni nem szabad. 

20. § . 
Külső munkára csak kifogástalan viseletű, meg

bízhatónak látszó letartóztatottat szabad kiadni. 
A külső munkára kiadott letartóztatottra a munka 

egész tartama alatt, — az alábbi kivétellel, — egyen
ruhás és fegyveres őrnek kell állandóan felügyelnie. 

Igazságügyi hatóság, — ideértve a kir. ügyész
séget is, vagy ily intézet részére teljesített külső 
munka esetében, ha az őri felügyelet akadályba 
ütközik, kivételesen meg lehet engedni, hogy a 
letartóztatottat a munka tartama alatt a hatóság 
főnöke, vagy az intézet vezetője részéről kijelölt 
és megfelelően utasított altiszt őrizze. A letartóz
tatottat a munka helyére és az intézetbe vissza 
ilyenkor is egyenruhás és fegyveres őrrel kell 
kísértetni. 

Abban a kérdésben, hogy a letartóztatottak közül 
kik alkalmazhatók külső munkára, határozott szabályt 
felállítani alig lehet. A kiválasztást az intézet vezetőségének 
mérlegelésére kell bízni, mert egyedül a közvetlenségen 
alapuló megfigyelés ad módot a letartóztatott jellemének 
kiismerésére. Erre figyelemmel a 20. § . csak általános 
irányelvként szabja meg, hogy külső munkára csak kifogás-



talán viseletű és megbízhatónak látszó letartóztatottat szabad 
kiadni. A jóviselet egymagában nem lehet alapja a külső 
munkára való kijelölésnek, a tapasztalat ugyanis azt mutatja, 
hogy a büntetőintézeti élethez már hozzászokott, többszörösen 
visszaeső megrögzött bűntettesek leginkább alkalmazkodnak 
a szabályokhoz, mert tudják, hogy ily módon a maguk 
részére kedvezményeket biztosíthatnak. Habár tehát feltétele 
a külső munkára való alkalmazásnak a kifogástalan maga
viselet, mégis döntő jelentősége a megbízhatóságnak lesz. 
Kiadhatók általában a rövidebb időre elítéltek s a bünte
tésük nagyobb részét már kitöltött letartóztatottak, mert 
ezeknek szökésétől kevésbbé kell tartani, de sőt esetleges 
megszökésük sem ütközik annyira a közérdekbe. Az élet 
és testi épség elleni, valamint az indulat és szenvedély 
hatása alatt elkövetett bűncselekmény miatt elítéltek rend
szerint megbízhatóbhak az aljas indokból, vagy nyerész
kedési vágyból elkövetett cselekmények tetteseinél. A 
magánosan álló, vagyontalan és dologkerülő letartóztatot
takkal szemben több óvatosságra lesz szükség, mint a 
családos, számottevő ingatlan vagyonnal rendelkező s a 
szabad életben is rendes foglalkozást űzött elítéltekkel 
szemben. A kiválasztásnál főleg ezekre a körülményekre 
kell a vezetőségnek figyelemmel lennie. A kellő megbíz
hatóság esetében elsősorban azokat a letartóztatottakat 
kell külső munkára alkalmazni, akik a szabad életben 
is az illető munkanemben dolgoztak s szabadban végzendő 
munkára főleg olyanokat, akiknek egészségét a zárt intézeti 
élet veszélyezteti.4 9) 

4 0 ) E kérdést az időközben kiadott alábbi igazságügyminiszteri rendelet 
szabályozza: 

48.119 
JQ2Q I. M . VI. szám. 

A letartóztatottak munkáltatása és munkájuk jutalmazása tárgyában 
10.600,1926. I. M. szám alatt kiadott rendeletemmel kapcsolatban a büntetés-



Nem kevésbbé fontos a felügyelettel megbízandó 
őrszemélyzet megválogatása. A 20. § . második bekezdése 
szerint általános szabály, hogy a külső munka egész tartama 
alatt a kiadott letartóztatottak mellett állandóan egyenruhás 
és fegyveres őr köteles felügyeletet teljesíteni. Összhangban 
van ez a rendelkezés a B. T . K.-val, illetve a fegyház-, 
börtön- és fogházrendtartás ama rendelkezésével, amely 
a közmunka egyik ismérvéül az állami felügyeletet jelöli meg. 

A külső munkások mellé oly őröket kell kivezényelni, 
akik fegyelemtartók s kötelességtudásuknak tanújelét adták. 
végrehajtás törvényszerűségének biztosítása és a rabszökések lehető meggátlása 
érdekében a következőket rendelem el: 

Szabadban végzendő külső (rabgazdasági, rabkertészeti, építési stb.) 
munkára csak olyan letartóztatottat lehet beosztani, aki: 

1. letartóztatása előtt is ilyen munkával foglalkozott, vagy hajlamainál 
és egészségi viszonyainál fogva ilyen munkára alkalmas; 

2. a törvényben meghatározott magánelzárást kitöltötte s szorgalmával 
és jóviseletével a javulásra alapos reményt nyújtott; 

3. akinek egyénisége — figyelemmel az elkövetett bűncselekményre és 
a kiszabott büntetés mértékére is — a szökés veszélyét valószínűvé nem teszi. 

Oly elítéltet, akin a magánelzárást helyi akadályok miatt vagy a Btk. 
32. §-ában megjelölt okból végrehajtani nem lehet, csak a magánelzárás 
törvényes időtartamának eltelte, vagyis a büntetés egyharmad részének, — de 
legfeljebb egy évnek — zártNntézetben való kitöltése után lehet beosztani 
szabadban végzendő munkára. Ha pedig ilyen elítéltnek zárt helyiségben 
való foglalkoztatása az intézeti orvos véleménye szerint veszélyeztetné az 
egészségét, erről — külső munkáltatásának kivételes engedélyezése végett az 
orvosi véleménnyel felszerelt jelentést kell tenni az igazságügyminisztériumnak. 

Kóbor cigányt, valamint olyan letartóztatottat, kit vagyon elleni bűntett 
miatt ismételten elítéltek, egyáltalán nem, egyéb bűntettben többszörösen vissza
esőt pedig büntetése kétharmadrészének kitöltése előtt csak külön engedélyem 
alapján lehet szabadban végzendő munkára beosztani. 

Aki súlyos természetű fegyelmi vétséget követ el, annak külső munkálta
tását azonnal meg kell szüntetni. 

Budapest, 1926. évi november hó 29-én. (Megjegyzés : e rendelet 2. pontja 
természetesen csak annyiban lesz irányadó, amennyiben oly letartóztatottakról 
van szó, akik a törvény szerint magánelzárás alá esnek. Ellenben azok a 
letartóztatottak, akikre nézve a törvény magánelzárást elő nem ír, — például 
az egy évi vagy annál rövidebb tartamú fogházra ítéltek (B. T. K. 40. §.), stb., — e 
rendelet 1. — 3. pontjában előírt egyéb feltételek fennforgása esetében szabadban 
végzendő külső munkára bármikor beoszthatok lesznek.) 



A kirendelendő őrszemélyzet létszáma függ általában az 
intézeti őri létszámtól, a munka természetétől, helyétől, 
idejétől, a kiadott letartóztatottak számától, de főleg azok 
megbízhatóságától. Ezekre tekintettel a rendelet e részben 
szabályt fel nem állíthatott, esetenkint az intézet vezető
ségének kell a fenti szempontok mérlegelésével a külső 
munkához kivezényelendő őri létszámot meghatározni. Itt 
azonban a börtönügyi tekintetek mellett gazdasági szem
pontból arra is figyelemmel kell lenni, hogy az őrszemélyzet 
kiküldetési illetménye (26. §.) a külső munkából várható 
rabmunkajövedelemhez viszonyítva aránytalanul nagy ne 
legyen. 

A rendtartásokban előírt állami felügyelet nem teszi 
okvetlenül szükségessé, hogy a külmunkások őrizetét az 
intézet őrszemélyzete teljesítse, tehát más hatósági közegek 
(rendőrök, csendőrök, katonák stb.) is megbízhatók azzal. 
Tulajdonképen tehát az általános szabály alól nem tekint
hető kivételnek e szakasz utolsó bekezdése, amely szerint 
igazságügyi hatóság és ily intézet részére végzett külső 
munka esetében az őrizettel hivatali altiszt is megbízható. 
Ebben az esetben azonban külön figyelmeztetni kell a 
kirendelt hivatali altisztet megbízatásának jelentőségére, 
eljárásáért ugyanis nemcsak fegyelmileg, hanem büntető
jogilag is felelős. 5 0) 

r>0) B. T. K. 447. § : Aki valamely fogolynak a fogságból, vagy a hatósági 
őrizetből való megszökésére segélyt nyújt: bűntettet követ el és két évig 
terjedhető börtönnel büntetendő. 

Aki pedig a megszökés céliából a fogolynak fegyvert, kulcsot vagy 
bármiféle más eszközt ad: három évig terjedhető börtönnel büntetendő. 

B. T. K. 448. § : Azon őr, felügyelő, vagy hatósági közeg, aki a felügyeletére 
bízott fogolyt szándékosan megszökteti: öt évig terjedhető fegyházzal büntetendő. 

Ha pedig gondatlanságból okozta a felügyeletére bízott fogolynak meg-
szökését: vétség miatt hat hónapig terjedhető fogházzal büntetendő. 

Ezen §. mindkét esetében a szabadságvesztésbüntetésen felül a hivatal
vesztés is kimondandó. 



A második és harmadik bekezdés egybevetéséből 
nyilvánvaló, hogy a 20. § . második bekezdése kizárólag 
az intézeti őrszemélyzetre gondol, az intézet vezetősége 
tehát saját hatáskörében, — a harmadik bekezdésében meg
jelölt kivételtől eltekintve, — a külső munkára kiadott letar
tóztatottak felügyeletére csak intézeti őrt jelölhet ki. Más 
hatósági közeg megbízásához az igazságügyminiszter 
engedélyét kell kikérni. 

21. § . 
A külső munka egész tartama alatt mind a 

letartóztatottakra, mind az őrökre az intézet falai 
közt érvényes szabályok irányadók. 

Kivételes kedvezményképen az intézet vezetője 
a külső munka tartamára az arra érdemes letar
tóztatottnak a dohányzást megengedheti, ha ez 
ellen biztonsági szempontból nincs ok aggodalomra. 
Az intézetbe dohányneműt bevinni ilyenkor sem 
szabad. 

Az intézeti házszabályok természetesen csak annyiban 
alkalmazandók, amennyiben a külső munka természete 
azt megengedi. A börtönügyi rendelkezések, a munka
kényszer, a látogatás, levelezés, stb. szabályai a külső 
munka idején is érvényesülnek, de például a napi séta 
kérdése már a munka minőségéhez képest bírálandó el. 
A szabad levegőn végzett, kellő mozgással járó munkák 
esetében a séta egészen mellőzendő lesz, valamint oly 
esetekben is, amikor a munka helyére és vissza való 
kísértetes gyalogosan történik és megfelelő időt vesz 
igénybe. Zárt helyiségben végzett külső munkánál azon
ban a séta el nem maradhat s azt a körülményekhez 
képest akár az előírt időben, akár azon kívül lehetővé 
kell tenni. 



A dohányzásnak a külső munka idejére való meg
engedése csak részben újítás. Egyes esetekben az eddigi 
szabályaink is megengedték azt és pedig: 

az államfoglyoknak5 1), 
a közvetítő intézeti letartóztatottaknak52) és 
a dologházba utáltaknak5 3). Ellenben a fegyencekkel, 

rabokkal és foglyokkal szemben rendtartásaink54) úgy a 
dohányzást, mint a bagózást kifejezetten eltiltják. A 
10.600/1926. I. M. számú rendelet e tilalmakat hatályon 

5 1 ) Az államfogházbüntetés végrehajtása tárgyában 1895. március 14-én 
1140. I. M. E. szám alatt kibocsátott utasítás 18. §-a (Marschalkó : Igazságügyi 
rendeletek VI. kötet 223. lap). Dohányozni az államfoglyoknak meg van engedve, 
amennyiben ezzel a fogház helyiségeit be nem szennyezik. 

5 2 ) A közvetítő intézeti házszabályok megállapítása tárgyában 1885. évi 
március hó 15. napján kiadott 55.673/1884. I. M. számú rendelet mellékletének 
11. pontja szerint: A dohányrágás és bagózás is tilos. Ellenben a dohányzás 
a szabadban és csak ahol tűzveszélytől tartani nem lehet, mérsékelten meg
engedtetik. Tiltva van tehát a dohányzás még kupakos pipából is'az intézet 
minden födött helyiségében, valamint a szénás- és szérüs kertben, úgyszintén 
széna- s gabonahordás és cséplés alkalmával mindazoknak, kik azzal, vagy ily 
gyúlékony anyagok közelében foglalkoznak. Aki e tilalmat netalán megszegné, 
attól a dohányzás kedvezménye elvonható. 

Ugyanennek 12. pontja szerint: A foglyok munkajutalomdíjuk egyharmadát, 
— amennyiben azt is hasznosabb célra meg nem takaríthatnák, — az igazgatóság 
által meg nem határozott és hetenkint kiadható külön kiétkezési cikkeknek 
valamint pipadohánynak, esetleg szivarnak, s vasárnaponkint, valamint Ő Felsége 
a Király születése és szent István király ünnepe napján félliter bornak beszer
zésére fordíthatják, a beszerzést azonban az igazgatóság közvetíti. (Marschalkó : 
Igazságügyi rendeletek VI. kötet 421. lap). 

5 3 ) A dologházak szervezetének és rendtartásának, valamint a dologházi 
felügyelő hatóságnak ideiglenes szabályozásáról szóló 1916. évi március hó 10. 
napján 62.000 1916. I. M. szám alatt kiadott rendelet 24. §-ának 2. pontja 
szerint: A szorgalmas és jóviseletű dologházba utaltnak a dohányzás meg
engedhető. A dohányzás a munkaidő alatt csak a külmunkánál engedhető meg. 
(Igazságügyi Közlöny XXV. évfolyam 12. sz.) 

5 4 ) Fegyházrendtartás 38. §-a: A dohányzás, bagózás és burnótozás 
szigorúan tiltatik. 

Börtönrendtartás 36. §-a: A dohányzás, bagózás burnótozás tiltatik. 
Fogházrendtartás 37. §-a: A szeszes italok élvezete, úgyszintén a dohány

zás és bagózás tiltva van. 



kívül nem helyezte,csak kedvezményképen kivételt engedett 
meg. E kivétel : 

1. csak külső munka esetében foglalhat helyet, 
2. azt az intézet vezetője engedélyezi, ha 
3. a letartóztatott a kedvezményre érdemes és 
4. biztonsági szempontból aggodalomra ok nincsen. 
A kedvezmény jellegéből következik, hogy büntetés

képen az adott engedély bármikor visszavonható. 
A rendelet a dohányzás megengedhetése kérdésében 

a külső munka minősége tekintetében különbséget nem 
tesz, tehát nemcsak a szabadban, hanem a zárt helyen 
végzett külső munkánál is megengedhető, ha főleg tűz
biztonsági szempontok azt ki nem zárják. Nincs helye 
azonban dohányzásnak az utcán, általában a munka 
helyére és vissza való kísértetes tartama alatt, valamint 
magában az intézetben, ahová dohánynemüt a letartózta
tottaknak bevinni sem szabad. Nincs helye az intézeten 
belül dohányzásnak még akkor sem, ha a munkát nem 
zárt helyen, hanem a szabad levegőn végzik. 

Felhívjuk itt a figyelmet arra, hogy a rendelet 54. 
§-a a megengedett élvezeti cikk megemlítésével a 21. § . 
második bekezdésére céloz. 

22. §. 

Az intézet részére végzett külső munkára be
osztott letartóztatott után az ellátmányok terhére 
munkadíj címén csak azt az összeget kell felszá
mítani, amely — a jelen rendelet III. fejezetének 
szabályai szerint — munkajutalom címén a letar
tóztatottat megilleti. 

Azonos a 3. § . első és 5. § . első bekezdésében 
foglalt rendelkezéssel, elegendőnek tartjuk tehát, ha utalunk 
az ott előadottakra. Az 56. § . második bekezdésének a 



22. §-ra történt utalásából nyilvánvaló, hogy a munka
díj megállapításánál nemcsak a szorosan vett munka
jutalmat, hanem az esetleg engedélyezett külön jutalmat 
is számításba kell venni. 

A rabbiztosítási díjat a 31.400/1926. I. M. számú 
rendelet 5. §-ának utolsó bekezdése értelmében ily eset
ben is közvetlenül az ellátmányból kell a „Rabmunkások 
biztosítási alapja" javára befizetni. 

23. § . 
A 22. §. esetén kívül külső munkára kiadott 

letartóztatottnak kellő biztonságot nyújtó, úgyszin
tén a kivezényelt őrnek megfelelő elhelyezéséről 
s a munka helyére és az intézetbe visszaszállításá
ról a munkáltató saját költségén tartozik gondos
kodni. A munkáltató köteles továbbá a kiadott 
letartóztatottat szabályszerű élelmezésben, a kive
zényelt őrt pedig — kívánságára — megfelelő 
élelmezésben részesíteni s az őrzéssel felmerülő 
külön költséget (26. §.) és a rabbiztosítási díjat 
fizetni. 

Ha az intézet a külső munkára kiadott letar
tóztatottat különösebb nehézség nélkül tudja élel
mezni, a munkáltatót fel lehet menteni a természet
beni élelmezés kötelezettsége alól. Ilyenkor a 
munkáltató a kiszolgáltatott élelmezésnek önkölt
ségi árát készpénzben tartozik megtéríteni. 

Ez a szakasz a rabmunkáért fizetendő ellenszolgál
tatásnak azt a részét tárgyalja, mely minden külső bér
munka esetében egyaránt teljesítendő lesz. 

Az első bekezdésben foglaltak kikötését a külső 
munka természete hozza magával. A munka helye az 
intézettől távol, sokszor más község területén van, a 



letartóztatottak ellátásáról tehát legtöbbször a munkál
tatónak kell gondoskodnia. Ennek körébe tartozik az oda-
és visszaszállítás, az elhelyezés és az élelmezés. 

Az élelmezésnek szabályszerűnek, — az elhelyezésnek 
a szökés veszélye ellen kellő biztonságot nyújtónak 
kell lennie. 

A rendelet a kivezényelt őrről is intézkedik s mert 
az őr a felügyeletére bízott letartóztatottakat el nem 
hagyhatja, a munkáltató az őr (őrök) elhelyezéséről is 
tartozik gondoskodni, míg élelmezést csak akkor kell az 
őrnek adnia, ha kívánja, mert hiszen az őr magával 
hozott, vagy vendéglőből hozatott élelemből is elláthatja 
magát. Ha az őr élelmezést kíván a munkáltatótól, annak 
az őr társadalmi helyzetéhez mérten megfelelőnek kell 
lennie. Összefüggésben van ezzel a 26. §. harmadik 
bekezdése, amely szerint az őr a kívánságára nyújtott 
élelmezés önköltségi árát megtéríteni tartozik. Az elhelye
zésért ellenben térítés nem jár, épen azért mert az 
őr köteles állandóan a kiadott letartóztatottak mellett 
tartózkodni. 

A munkáltatót terheli a 26. § . szerint járó őrzési 
költségnek és a rabbiztosítási díjnak viselése is 5 5 ) . Az 
ellenőrzés költsége szintén az őrzéssel felmerülő külön 
költségnek tekintendő s mint ilyen ugyancsak a munkál
tatót terheli. 

Részesmunka esetében a 23. §-ban meghatározott 
mellékszolgáltatásokat a munkáltatóval rendszerint nem 
lehet külön megtéríttetni. A terméshányadot a helyi szokás 
állapítja meg, ha tehát az intézet a külső részes munka 
után a szokásos terményhányadot megkapja, azon felül 
már nem számíthat fel semmit. Minthogy e mellékszol-

w ) A rabbiztosításról szóló 29.300 1913.1. M. számú rendelet módosított 
szövegét a függelékben közöljük. 



gáltatások értéke benne van a munkáért járó termés
hányadban, amely viszont, mint a külső munkából eredő 
munkadíj, a 42. § . első bekezdése szerint az iparüzletet, 
illetve rabkertészetet, vagy rabgazdaságot illeti meg, ebből 
folyóan ily esetben a mellékszolgáltatások viselése a 42. 
§ . első bekezdésében foglalt megkülönböztetés szerint 
helyesen csak az iparüzletet, illetve rabkertészetet, vagy 
rabgazdaságot terhelheti. 

Ha tehát a kikötött terméshányad megfelel a helyben 
szokásosnak, úgy az oda- és visszaszállításról, elhelyezésről 
és élelmezésről, valamint az őrzési- és rabbiztosítási díj 
viseléséről, — és pedig a 42. §-ban foglalt megkülön
böztetéshez képest az iparüzlet, vagy a rabkertészet, illetve 
rabgazdaság terhére, — az intézetnek kell gondoskodnia. 
Különösen tekintettel kell azonban lenni arra, hogy ezek 
a terhek arányban legyenek a részesmunkából a kincs
tárnak jutó haszonnal, de másrészt, minthogy a rendelettől 
eltérő intézkedésről van szó, az igazságügyminisztérium 
hozzájárulása is kikérendő, a részesmunka tárgyában meg
kötött szerződésnek felterjesztése alkalmával (18. §.) tehát 
a jelentésben e kérdések mikénti megoldására külön ki 
kell terjeszkedni. 

Az intézet azonban részesmunka esetében a 23. §-ban 
kikötött természetbeni szolgáltatásokat csak akkor vállal
hatja magára, ha a letartóztatottak intézeti élelmezése 
általában lehetséges s azok a munka végeztével az 
intézetbe visszatérhetnek. Ha ellenben a részesmunkát az 
intézettől távol, esetleg más község területén kell elvégezni, 
amikor tehát az intézeti elhelyezés és élelmezés rend
szerint keresztül nem vihető, akkor a szerződés csak úgy 
lesz megköthető, ha a munkáltató a 23. §-ban előírt 
mellékszolgáltatások (élelmezés, elhelyezés stb.) természet
ben való teljesítését elvállalja, de viszont ily esetben 



ezeknek értéke arányában a szokásos terményhányadot 
kell majd mérsékelni. 

A második bekezdés megengedi, hogy ha annak 
lehetősége megvan, a külső munkára kiadott letartóz
tatottakat az intézet élelmezhesse. Ily esetben a munka
adó a kiszolgáltatott élelmezés önköltségi árát tartozik 
megtéríteni. Az igazságügyi hatóságokkal és ily intézetek
kel szemben általában ez lesz a gyakorlat, mert ezek a 
legtöbbször helyben vannak s így az intézeti élelmezés 
nehézségbe ütközni nem fog. A második bekezdés azonban 
csak a letartóztatottakra vonatkozik, az őrökre ellenben 
már nem, a külmunkára kivezényelt őrök tehát külön 
miniszteri engedély nélkül még az önköltségi ár megtérí
tése mellett sem részesíthetők intézeti élelmezésben. 

24. § . 
Az igazságügyi hatóságok részére, — ideértve 

a kir. ügyészséget is, valamint az ily intézetek 
részére végzett külső munkáért a 23. §-ban meg
határozott mellékszolgáltatásokon felül ipari, vagy 
gazdasági külső munka esetében minden letartóz
tatott után naponkint négyezer korona (32 fillér) 
egyéb külső munka esetében pedig háromezer 
korona (24 fillér) munkadíjat kell felszámítani az 
illető igazságügyi hatóság, vagy intézet terhére. 

E szakasz a 3. § . második és az 5. § . második 
bekezdéséhez hasonlóan az igazságügyi hatóság és ily 
intézet részére végzett külső munka díját összegszerűen 
határozza meg és pedig: 

ipari vagy gazdasági külső munka esetében napi 
4000 koronában (32 fillérben), 

egyéb (például házi természetű stb.) munka eseté
ben pedig napi 3000 koronában (24 fillérben). 



Mindkét esetben ezen felül az előző szakaszban 
meghatározott természetbeni, — illetve pénzbeli melléktar
tozásokat kell felszámítani. 

A rabbiztosítási díjra mindig gondot kell fordítani. 
A 29.300/1913. I. M. számú rendelet módosítása tár
gyában kiadott 31.400/1926. I. M. számú rendelet 5. 
§-ának második bekezdése szerint a rabbiztosítási díjat ily 
esetekben ép úgy fel kell számítani, mint a magánvállal
kozókkal szemben. 5 0) Különös fontossága van annak, 
hogy a rabbiztosítási díjat az igazságügyi hatóságok és 
ily intézetek is pontosan befizessék, mert a „Rabmunkások 
biztosítási alapjának" viszont az idézett rendelet 5. §-ának 
harmadik bekezdése szerint az intézet lesz köteles azt az 
iparüzlet, illetve rabkertészet, vagy rabgazdaság terhére 
kifizetni. 

A munkajutalom már benne van az előírt 4000, illetve 
3000 koronában. Az 56. §-ban szabályozott külön juta
lom az intézetet ilyen esetben sem terhelheti, azt legfel
jebb a munkáltató igazságügyi hatóság, vagy ily intézet 
terhére lehet engedélyezni, mert annak áll érdekében, 
hogy a letartóztatottat fokozottabb munkára serkentse. 
Az engedélyezett külön jutalmat természetesen a 23. és 
24. §-okban meghatározott ellenszolgáltatáson felül lesz 
köteles az igazságügyi hatóság, vagy intézet fizetni. 

Őrzési díj igazságügyi hatósággal és ily intézettel 
szemben csak a legkivételesebb esetekben fog felmerülni, 
mert a külső munkát rendszerint helyben, a bírósági stb. 
épületben kell elvégezni. 

25. § . 
Más részére végzett külső munkáért járó munka

dijat a helyben szokásos szabad munkabérek ará-

ö f i) Utalunk a 16. §. második bekezdése kapcsán közöltekre. 



nyában esetről-esetre kell megállapítani, de abba a 
23. §-ban meghatározott mellékszolgáltatásokat be 
kell számítani. 

Ha a munkadíjat a munkáltató nem készpénzben, 
hanem terményben fizeti, az ily terményt az intézet 
ellátására kell felhasználni. Ehhez képest munkadíj 
fejében csak olyan terményt szabad elfogadni, 
amely az említett célra felhasználható. / 

Azonos a 3. §. harmadik, illetve 5. § . harmadik 
bekezdésében foglalt rendelkezéssel, eltérést csupán annyi
ban tapasztalunk, amennyiben e szakaszból — szemben 
a 3. és 5. § . harmadik bekezdésével — a magános 
kitétel hiányzik. A külső munka ugyanis csak közmunka 
lehet, már pedig a magánosok részére végzett munkát 
ilyennek minősíteni nem lehet, ennélfogva e szakaszban 
a „magános" megjelölés helyet nem foglalhatott. 

A 25. §. kifejezetten kimondja, hogy a 23. §-ban 
körülírt mellékszolgáltatások összegét ily esetekben a 
munkadíjba be kell számítani, ellenkező esetben ugyanis 
a rabmunkadíj a szabad munkadíjat meghaladná. 

A munkajutalom külön felszámítása itt sem foglalhat 
helyet, ellenben a rabmunkás részére külön jutalom 
szintén csak a munkáltatóval szemben köthető ki. 

A rabbiztosítási díj tekintetében már a 23. § . intéz
kedik, azt azonban e szakasz szerint a munkabér össze
gébe kell belekalkulálni. 

E szakasszal kapcsolatban felmerülhet az a kérdés, 
vájjon a rendelet 10. §-a analógia alapján a külső munka 
esetében alkalmazható-e vagy sem? A kérdésre határo
zottan nemmel kell felelnünk. A 10. §-sal kapcsolatban 
részletesen ismertettük azokat az okokat, amelyek belső 
vállalati munka esetében a szabad munkadíjnak felére 
való mérséklését indokolttá tették. Ezek az okok külső 



munka esetében rendszerint egyáltalán nem, vagy csak 
jelentékenyen kisebb mértékben forognak fenn. Nagyobb 
számú rabmunkás foglalkoztatását biztosító, több évre 
szóló szerződés itt nem fordulhat elő, a külső munka 
menetét a házszabályok (igazgatói, orvosi jelentkezés, 
tanítás, séta stb.) intézkedései nem korlátozzák, ezzel 
szemben a letartóztatottak munkakedvét fokozza az, hogy 
az intézeten kívül, többnyire a szabadban dolgozhatnak, 
munkabeszüntetésről (sztrájk) szó sem lehet s az állandó 
őri felügyelet a henyélést, a munka alól való kibúvást, 
az amerikázást is lehetetlenné teszi. Az eddigi tapaszta
latok azt mutatják, hogy a külső munkát végző letartóz
tatott teljesítménye legtöbbször egyenértékű a szabad
munkáséval, sőt azt gyakran meg is haladja. Ily körül
mények között külső rabmunka esetében a szabad munkadíj 
nagyobb mérvű mérséklésének helye alig lehet. 

A második bekezdés megengedi, hogy a munkáltató 
a munkadíjat készpénz helyett terményben fizethesse. A 
munkadíj fejében adott terménynek egyenértékűnek kell 
lennie a munkadíj pénzben kifejezett összegével. Az átszá
mításnál a tőzsdei középárfolyamot, ennek hiányában a 
helybeli, vagy környékbeli termelői árat kell alapul venni. 
Az ily módon szerzett terményeket az intézet ellátására 
kell felhasználni; Erre való tekintettel a rendelet csak 
oly termény átvételét engedi meg, amely a célnak meg
felel. Főleg a mezőgazdasági és erdei termények lesznek 
ilyenek, de lehet egyéb is, ha arra a házi élelmezésnél, 
az állatok takarmányozásánál, az iparüzletnél (például 
faanyag), a rabgazdaságban, vagy rabkertészetben (például 
vetőmag, facsemeték), stb. az intézetnek szüksége van. 
A külső munka felől kötött szerződésben mindig célszerű 
lesz annak tisztázása, hogy mily terményt és mily árban 
hajlandó az intézet átvenni. Ezzel kapcsolatban, ha mód 



van reá, a munkáltatót kötelezni lehet arra is, hogy a 
terményeket az intézetbe saját fuvarán szállíttassa be. 

A rabmunkával szerzett termények munkadíjat képez
nek, ennélfogva az intézet a felhasznált termények értékét 
megtéríteni tartozik. E tárgyban a rendelet 42. §-ának 
második bekezdése intézkedik. 

Két kérdés lesz ezzel kapcsolatban tisztázandó: egy
részt, hogy honnan kell megtéríteni az ily módon szerzett 
és intézeti célra felhasznált termények értékét, — másrészt, 
hogy hová kell megtéríteni. Az első kérdés tekintetében 
az lesz a döntő, hogy mely célra használták azokat fel. 
Ha szorosan vett intézeti célra történt a felhasználás, 
vagyis ha ennek hiányában az ellátmány terhére kellett 
volna a beszerzésről gondoskodni, — abban az esetben 
a felhasznált termények árát az ellátmányból kell megté
ríteni. Rendszerint ez az eset fog a gyakorlatban előfor
dulni, amennyiben külmunkával többnyire mezőgazda
sági termékekhez, tüzelőanyaghoz stb. jut az intézet. Erre 
gondol a 42. § . második bekezdése is, amikor az intézet 
céljára felhasznált termények értékével az ellátmányt 
terheli meg. Ha azonban nem szorosan véve a ház részére 
használják fel azokat, hanem akár az iparüzletben, akár 
a rabkertészetben, vagy rabgazdaságban lesz rájuk szükség, 
abban az esetben már nem az ellátmányt, hanem a fel
használó iparüzletet, vagy rabkertészetet, illetve rabgazda
ságot terheli értéküknek megtérítése. 

A második kérdést a 42. § . 2. bekezdése maga 
eldönti. A külső munkával szerzett termények értékét: 

1. a rabkertészet, illetve rabgazdaság javára kell 
megtéríteni akkor, ha azokat kertészeti, vagy gazdasági 
külső munkával, 

2. az iparüzlet javára, ha egyéb külső munkával 
szerezték. 



Megtérítendő összegként a 42. § . második bekez
dése a helyben nagyban szokásos piaci árat írja elő, 
mint olyat, amelyért az intézet a terményt a szabad 
forgalomban egyébként beszerezhette volna. 

26. § . 
A felügyeletet teljesítő őrt a hivatalos kikül

detésekre vonatkozóan kiadott kormányrendeletben 
meghatározott esetekben az abban megállapított 
illetmények illetik meg. Az őr ezekről az illetmé
nyekről szabályszerű útiszámlát tartozik benyújtani. 
Az útiszámla összegét a hivatalfőnök felülvizsgálja 
s ha helyesnek találja, azt a 23. §. értelmében a 
munkáltató tartozik megtéríteni. 

Az útiszámlát a pénznaplóhoz kell csatolni. 
Ha a munkáltató a kivezényelt őrt élelmezésben 

részesíti, az őr az élelmezésnek önköltségi árát 
tartozik megfizetni, de ez az őrt illető napidíj 
felénél nem lehet több. 

Vasúti és fuvardíjra a kivezényelt őr nem 
tarthat igényt akkor, ha a munka helyére és az 
intézetbe visszaszállítás a munkáltató költségén 
történt. 

Az őr szempontjából nézve külső bérmunka esetében 
szolgálata hivatalos kiküldetésnek minősül, az után tehát 
külön illetményre csak akkor lehet igénye, ha a mindenkor 
érvényben lévő kormányrendeletek5 7) szerint kiküldetési 
illetmény egyáltalában felszámítható. Ennek az elvnek 

5 7 ) Az állami tisztviselők és egyéb alkalmazottak által a hivatalos kikülde
tések és átköltözködések alkalmával felszámítható illetmények szabályozása tár
gyában az 1925. évi február hó 28. napján kiadott 1.100,1925. M. E. számú, vala
mint az ezt módosító 1927. évi január hó 14. napján kiadott 440/1927. M. E. 
számú kormányrendeletek intézkednek. (Budapesti Közlöny 1927. évfolyam 12. 
szám.) 



szerez érvényt a rendelet 26. §-a. A szabályszerű kikül
detési illetményeken felül semmi más címen külön őrzési 
költség felszámításának helye nem lehet. Kétségtelen, 
hogy csak a külső munka egy része esetében lesz kikül
detési illetmény felszámítható s így az egyéb esetekben 
kivezényelt őrök semmiféle őrzési díjat sem fognak kapni, 
az intézet vezetőségének kell tehát a vezényeléseket úgy 
beosztani, hogy megfelelő sorrend betartásával a külső 
szolgálatra rátermett és arra érdemes őrök felváltva jus
sanak illetményekkel járó kiküldetésekhez. 

A gyakorlatban előfordult, hogy a külső munkával 
kapcsolatban befolyt őrzési díjakát együtt kezelték s egy 
meghatározott kulcs szerint osztották fel az őrszemélyzet 
között. Ez az eljárás csak az őrszemélyzet hozzájárulása 
esetében foglalhat helyet, de hátránya, hogy oly őrök is 
részt kaphatnak, akik arra esetleg nem érdemesek. A 
helyes megválasztással és kellő sorrendben való vezénye-
léssel leginkább lesz elérhető az, hogy csak rátermett 
őrök teljesítsenek külső szolgálatot s csak érdemesek 
jussanak kiküldetési illetményekhez. 

Nagyobb jelentőségű, főleg az intézettől távolabb 
végzett külső munka esetében időnkinti ellenőrzésre is 
szükség lesz. Az ellenőrzés költsége tekintetében szintén 
a 26. § . alkalmazandó, mert ez is az őrzéssel felmerülő 
külön költség (23. §.) keretébe tartozik. A munkáltatóval 
megkötött szerződésben azonban mindenesetre meg kell 
állapítani azt, hogy az ellenőrzés. legalább hozzávetőleg 
hányszor és milyen összeg keretében merülhet fel, nehogy 
a munkáltató az ellenőrzéssel felmerülő költség viselését 
később vitássá tehesse. Figyelemmel kell lenni arra is, 
hogy az őrzési és ellenőrzési költség a külső munka 
terjedelmével arányban álljon annyival is inkább, mert 
a 25. § . szerint ezek a költségek a munkadíjnál szintén 



számításba veendők, végeredményben tehát a kincstárnak 
jutó rabmunkadíj összegét csökkentik. 

Részesmunka esetében az őrzési díjnak a munkál
tatóra való áthárítása legtöbbször nem lesz lehetséges. E 
tekintetben utalunk a 23. §-nál közöltekre. 

A munkáltató az őrnek megfelelő elhelyezéséről 
gondoskodni tartozik, mert az őr a kiadott letartóztatot
takat el nem hagyhatja, azokra állandóan felügyelni 
tartozik. Épen ezért az őr az elhelyezésért a munkál
tatónak semmit sem köteles fizetni, ellenben, ha tőle 
élelmezést kíván, ezért az önköltségi árat megtéríteni 
tartozik, mert e tekintetben már nincs kényszerhelyzetben, 
hiszen magával vitt élelemmel, vagy más módon is ellát
hatja magát. Az önköltségi ár a napidíj felénél több 
nem lehet. 

Az oda- és visszaszállításnál ugyanaz a, kényszerítő 
körülmény áll fenn, mint az elhelyezésnél. Ezért az őr 
nem számíthat fel vasúti- és fuvardíjat akkor, ha az oda-
és visszaszállítás a munkáltató költségén történt. 



d) RABKERTÉSZET ÉS RABGAZDASÁG. 

27. § . 
Rabkertészet, illetve rabgazdaság a kincstári 

tulajdonban lévő, vagy haszonbérelt, vagy részes 
művelésre kivett ingatlanon az intézet részéről 
rabmunkaerővel fenntartott kertészet, illetve gaz
daság. 

A rabmunkáltatásról írt bevezető sorainkban részlete
sen ismertettük azokat az okokat, amelyek a mezőgazda
sági rabmunka rendszeresítését és kifejlesztését szükségessé 
tették. Hazánkban,- mint agrár államban a letartóztatottak 
tekintélyes száma a mezőgazdasággal foglalkozók sorából 
kerül ki. Minthogy a letartóztatási intézetekben azelőtt 
úgyszólván kizárólag csak ipari foglalkoztatás volt, az 
elítélteket általában ilyen munkára kellett beosztani. Termé
szetes, hogy az ipari munkára fogott mezőgazdasági munkás 
munkájával nem sok jövedelmet hajt az államnak. Rövi
debb tartamú szabadságvesztésbüntetés esetében a letartóz
tatott iparilag ki nem képezhető, ha pedig erre a büntetés 
ideje elegendő, az ipari kiképzéssel járó költség legtöbbször 
veszendőbe megy, mert a letartóztatott szabadulása után 
rendszerint visszatér előző környezetéhez és foglalkozásá
hoz, a mezőgazdasági munkához. A mezőgazdasági munká
sok közül kikerülő letartóztatottak munkaerejének gazdasá
gos kihasználása már magában véve indokolttá tette a 
mezőgazdasági rabmunka bevezetését, de az egészségügyi 
állapotok javítása, a szabad ipar mentesítése s állandó 



rabmunka alkalom biztosítása céljából is szükségesnek 
mutatkozott az. 

A mezőgazdasági munkások sorából kikerülő letartóz
tatottak szakszerű foglalkoztatására szolgálnak a rabkerté
szetek és rabgazdaságok. 

28. § . 
A rabkertészet, vagy rabgazdaság az intézet

nek kiegészítő része, s ehhez képest területén az 
intézetre megállapított szabályok irányadók. 

A jelen rendelet 21. §-ának 2. bekezdése a rab
kertészetbe, vagy rabgazdaságba beosztott letartóz
tatottakra is alkalmazást nyer. 

A rabkertészet, illetve rabgazdaság az állami kezelés
ben lévő iparüzlethez hasonlóan állami kezelésben folytatott 
gazdasági üzem. A letartóztatottak szempontjából tehát az 
munkahelyet, a beosztott személyzet szemponjából pedig 
szolgálati helyet képez. Ezt akarja kifejezni a rendelet 
28. §-a akkor, amikor a rabkertészetet és rabgazdaságot 
az intézet kiegészítő részének minősíti. Ebből folyik 
egyúttal az is, hogy az intézetre megállapított szabályok 
a rabkertészetben és rabgazdaságban is irányadók és 
pedig nemcsak a letartóztatottakkal, hanem az oda beosz
tott személyzettel szemben is. Az intézeti szabályok az 
itt folyó munkának megfelelően lesznek alkalmazandók 
épen úgy, mint általában a külső munkánál. 5 8) 

A dohányzást a rendelet elvileg a rabkertészetbe és 
rabgazdaságba beosztott letartóztatottaknak is megengedi, 
de mint a 21. § . második bekezdése szerint a külső bér
munkánál, úgy itt is mint kedvezményt és csak akkor, 
ha az ellen főleg tűzbiztonsági szempontból aggály nem 
merül fel. 

™) Utalunk a 21. §-sal kapcsolatban közöltekre. 



29. § . 
Újabb rabkertészetet, vagy rabgazdaságot léte

síteni, vagy a már meglevőt megszüntetni csak az 
igazságügyminiszter engedélyével szabad. 

A rabkertészet, vagy rabgazdaság céljára 
haszonbérelt, vagy részes művelésre kivett ingat
lan felől a tulajdonossal szerződést kell kötni és azt 
jóváhagyás végett az igazságügyminiszterhez kell 
felterjeszteni. 

Az igazságügyminisztérium, mint főfelügyeleti ható
ság hatáskörébe tartozik, hogy) — miként általában a 
letartóztatottak foglalkoztatását, — úgy a mezőgazdasági 
és kertészeti termelést is központilag irányítsa. Az intéze
tek nyersanyag szükségletének megállapítása, — a szük
séglet kielégítésének az egyes mezőgazdaságok és kertésze
tek között való megosztása, — a termelési eszközöknek 
és főleg a szükséges rabmunkaerőnek kellő számban és 
megfelelő időben való rendelkezésre bocsájtása csak 
központilag vihető keresztül, ennélfogva a központi ható
ságnak a való állapotok felől állandóan és pontosan 
tájékozódva kell lennie. Szükséges tehát, hogy minden 
újabb rabkertészet és rabgazdaság létesítése, vagy a már 
meglevőnek megszüntetése az igazságügyminiszter tudtá
val és engedélyével történjék. 

Tekintettel arra, hogy a rabkertészet, vagy rabgaz
daság céljára szükséges idegen ingatlan haszonbérlete 
tárgyában a tulajdonossal mindig szerződést kell kötni, 
ily esetekben a miniszteri engedélyt a haszonbérleti 
szerződés jóváhagyása már magában foglalja. 

A szerződés tartalmát általában az eset körülményei 
és a helyi szokások szabják meg. A szövegezésnél arra 
kell törekedni, hogy abban a felek jogai és kötelezettségei 
a legpontosabban megállapítást nyerjenek. 



E szakasz nem szól arról, hogy a szerződés írás
beli vagy szóbeli legyen. A 18. §. analógiájára megállapít
hatjuk, hogy a szerződésnek rendszerint írásbelinek kell 
lenni s csak jelentéktelenebb esetben lehet szóbeli. 

A rendelet a már meglevő rabkertészet, vagy rab
gazdaság megszüntetéséhez is az igazságügyminiszter 
előzetes engedélyét kívánja meg. Nem tulajdonítható ennek 
más értelem, mint, hogy az intézet vezetősége a saját 
hatáskörében nincs jogosítva a meglévő rabkertészetet, vagy 
rabgazdaságot tetszése .szerint megszüntetni. Nem lehet 
azonban akadálya ez a rendelkezés annak, hogy az ingat
lan tulajdonosa a szerződésben esetleg kikötött felmondási 
jogát gyakorolhassa, vagy anélkül is a szerződés meg
szüntetése iránt a bírósághoz fordulhasson. 

A határozott időre kötött haszonbérleti szerződés 
a kikötött idő leteltével önmagától megszűnik. A rende
let 29. §-a erre sem lehet kihatással, ellenben ily esetben 
az intézet vezetősége a szerződés lejártát kellő időben 
jelenteni s az igazságügyminiszter kívánságára a lejáró 
szerződés joghatályának meghosszabbítása tárgyában kése
delem nélkül intézkedni tartozik. 

30. § . 
A rabkertészetben, vagy rabgazdaságban foglal

koztatott letartóztatottak után az államkincstár javára 
munkadíjat elszámolni nem kell. Ezeknek a letartóz
tatottaknak a III. fejezet szerint járó munkajutalma 
a rabkertészetet, illetve a rabgazdaságot terheli. 

Már fenntebb rámutattunk arra, hogy a rendelet — 
mintegy alapelvként, — minden munkáltatást az ipar
üzlet körébe von be s ez alól csak a kertészeti és gazda
sági munkát veszi ki. Ennek az alapelvnek következetes 
keresztülvitele abban nyilvánul meg, hogy az iparüzlet 



keretébe vont rabmunkából eredő minden jövedelem az ipar
üzlet bevételét képezi, — de viszont az iparüzletet terhelik a 
felmerülő kiadások is. Ehhez hasonló önálló üzemként 
jelentkezik a rendelet szerint a rabkertészet, .illetve rab
gazdaság. Minden kertészeti, vagy gazdasági munkából 
eredő jövedelmet a rabkertészet, illetve rabgazdaság 
számadásaiban kell elszámolni, de másrészt ennek terhére 
kell a tartozásokat is kifizetni. Megfelel ennek az elvnek 
a 30. § . ama rendelkezése is, amely szerint a rabkerté
szetben, vagy rabgazdaságban foglalkoztatottak után az 
államkincstár javára munkadíjat elszámolni nem kell. 
Ellenkező esetben ugyanis szorosanvett átszámolásról 
lenne csak szó, mert a rendelet 42. §-ának első bekezdése 
szerint a kertészeti és gazdasági külső munkából eredő 
munkadíjakat a kertészeti, illetve gazdasági számadások 
javára kell elszámolni, vagyis a rabkertészet, illetve rab
gazdaság az oda beosztott letartóztatottak munkadíját ön
magának fizetné. A rabkertészetbe, illetve rabgazdaságba be
osztott letartóztatottak munkadíja tehát a rabkertészet, illetve 
rabgazdaság évi tiszta jövedelmében fog megnyilvánulni. 

A rabmunkások munkajutalmát azonban már a rab
kertészet, illetve rabgazdaság terhére kell kifizetni. A 
munkajutalom szempontjából az ide beosztott letartóztatot
takat ép úgy, mint a többi rabmunkást, a rendelet 46. §-a 
szerint kell osztályozni s munkajutalmuk is azonos a 
többiével (49. § .) . A rendelet 56. §-a a különjutalom 
megállapítását a rabkertészetbe, vagy rabgazdaságba 
beosztott letartóztatottakra vonatkozóan is megengedi. 
Annak összegét az igazságügy miniszter állapítja meg, 
kifizetése pedig a rabkertészetet, illetve rabgazdaságot 
terheli. Kifejezést ad ennek az 56. § . második bekezdése 
akkor, amikor a különjutalom kifizetése és elszámolása 
tekintetében a rendelet 30. §-ára is utal. 



A rabbiztosítási díj tekintetében ettől eltérő rendelke
zést tartalmaz a 29.300/1913. I. M. számú rendelet 
módosítása és kiegészítése tárgyában 31.400/1626. I. M. 
szám alatt kiadott rendelet 5. §-ának negyedik bekezdése, 
amely szerint a rabkertészetbe, vagy rabgazdaságba beosz
tott letartóztatottak után esedékes rabbiztosítási díjakat 
az intézet ellátmányából kell a „Rabmunkások biztosítási 
alapja" javára befizetni. 

A rabkertészetbe, illetve rabgazdaságba beosztott 
letartóztatottakról az utóbb hivatkozott módosító és kiegé
szítő rendelet 1. §-a szerint díjosztályonkint kell az 
alaprendelet A.) melléklete szerinti napi létszámjegyzéket 
vezetni. Minthogy azonban úgy a rabkertészet, mint a 
rabgazdaság egységes üzemnek tekintendő, nincs akadálya 
annak, hogy a különböző veszélyességi díjosztályok össze
vonása útján az alaprendelet 13. §-ának 3. bekezdése 
szerint valamennyi ide beosztott letartóztatottra nézve 
átlagos rabbiztosítási díj állapíttassék meg. Az ügyvitel 
szempontjából is célszerű lesz ez, mert ily módon elegendő 
az A.) melléklet szerinti napi létszámjegyzéknek a meg
állapított átlagos díjosztály szerint egy példányban való 
vezetése, sőt a B.) melléklet szerinti összesítő létszám
jegyzékben is a rabkertészetbe, vagy rabgazdaságba 
beosztott letartóztatottakat az átlagos díjtétel alatt egy 
rovatban lehet majd összefoglalni. 

31. §. 
A rabkertészetnek, vagy rabgazdaságnak ter

ményeit az intézet szükségleteire kell felhasználni. 
Ehhez képest a rabkertészetben, vagy rabgazdaság
ban főleg olyan tömeges élelmicikkeket kell termelni, 
amelyek az említett célra felhasználhatók. 

Ha az intézet egész évi szükséglete biztosított-



nak látszik, egyéb olyan terményeket is lehet 
termelni, amelyeknek termelése akár a letartózta
tottak kiképzése, akár a belterjes gazdálkodás, 
vagy a jövedelmezőség szempontjából kívánatos. 

A rabkertészetek, illetve rabgazdaságok müveléséről 
gazdasági évenkint előzetesen üzemtervet kell készíteni s 
azt az igazságügyminisztériumhoz fel kell terjeszteni 
(1922. október 18-án kelt 52.461/1922. I. M. XI . számú 
rendelet). 

A letartóztatottak munkáltatásának egyik fő célja az, 
hogy az intézetek szükségleteiket a rabmunkaerő fel
használásával maguk láthassák el. Míg a házi-és ipari 
munkák biztosítása az iparüzlet feladata, addig a rab
kertészet, illetve rabgazdaság az intézet kertészeti és mező
gazdasági terményszükségletéről tartozik gondoskodni. 
Miként az iparüzletnél a felmerülő munkák elvégeztetése 
egyben módot nyújt az oda beosztott letartóztatottaknak 
szakszerű ipari kiképzésére, úgy a rabkertészetekben és 
rabgazdaságban lehetővé válik azoknak a rabmunkások
nak megfelelő foglalkoztatása, akik a mezőgazdasági 
munkások sorából kerülnek az intézetbe. Ezekre figyelem
mel a rendelet a fősúlyt elsősorban a rabélelmezéshez 
szükséges tömegcikkek termelésére fordítja s csak másod
sorban, — az ezekben jelentkező egész évi szükséglet 
biztosítása után, — engedi meg oly cikkek termelését, 
melyekre a letartóztatottak kiképezése, vagy a jövedelme
zőség vagy a belterjes gazdálkodás szempontjából van 
szükség. Természetesen figyelemmel kell lenni az üzem
terv megállapításánál az élelmezésen kívül az egyéb intézeti 
szükségletekre is (takarmány, nád, stb.). 

32. § . 
Az intézet céljára felhasznált terményeket a 



helyben nagyban szokásos piaci áron kell elszámolni 
és ezt az árat a megfelelő ellátmányból a rabkerté
szet, vagy rabgazdaság részére készpénzben meg 
kell téríteni. 

Az intézet mindazt, amit a rabkertészet, vagy rab
gazdaság termékeiből felhasznál, attól megvenni tartozik 
ép úgy, mintha szükségletét magángazdaságból szerezné 
be. A vételárat a rendelet e szakasza a helyben nagy
ban szokásos piaci árban állapítja meg, amelyet termé
szetesen helyhatósági bizonyítvánnyal kell a számadások
nál igazolni. Ezt az árat az intézet ellátmányából a 
rabkertészetnek, illetve rabgazdaságnak készpénzben meg 
kell fizetni. Különösen két szempontból fontos, hogy az 
intézeti célokfa felhasznált termények nagybani árát az 
ellátmány a rabkertészetnek és rabgazdaságnak pontosan 
megfizesse. Ennek elmaradása esetén ugyanis egyrészt a 
rabkertészet, illetve rabgazdaság jövedelme indokolatlanul 
csökken, sőt esetleg a gazdasági év veszteséggel is zárul
hat, — de másrészt ily esetben az intézet élelmezéséről 
sem kaphatunk helyes képet. A rabkertészet, vagy rab
gazdaság terményeinek ellenérték nélkül, vagy csak mérsé
kelt áron való számítása esetében ugyanis az élelmezés 
önköltségi ára megfelelő arányban csökkenni fog s az 
egységár a valóságosnál kisebb lesz. Az élelmezési egység
árnak ily módon való csökkentése az államkincstár határo
zott . károsodását eredményezi, mert a rabtartási díj 5 9 ) 
ezidőszerint a napi élelmezés önköltségi árának másfélsze
resében van meghatározva, de a jelen rendelet szerint 
is a 23. § . második bekezdésének esetében a munkáltató 
az élelmezés önköltségi árát tartozik megfizetni. 

Ql 17 

5 9 ) 1923. évi március hó 1-én kelt ^ I. M. XI. illetve 1923. évi április 

hó 24-én kelt I. M. XI. számú rendeletek. 



A 32. § . akkor is alkalmazandó lesz, ha a terménye
ket nem az intézet, hanem más társintézet veszi át a 
rabkertészettől, vagy rabgazdaságtól. 

Egyébként a rabkertészetek és rabgazdaságok termé
nyeinek értékesítése tárgyában továbbra is hatályban marad 
az 1925. évi január hó 15-én kelt 2831/1925. I. M. 
XI . számú rendelet.0 0) 

33. § . 
A konyhakerti terményeknek azt a részét, 

amely a házi élelmezés egész évi szükségletének 
fedezése után feleslegként fennmarad, készpénzért 
az igazságügyi alkalmazottaknak lehet eladni. Az ily 
konyhakerti termények ára a helyben nagyban 
szokásos piaci árnál húsz százalékkal lehet olcsóbb. 

Az igazságügyi alkalmazottak részére más 
terményt kedvezményes áron eladni az igazságügy
miniszter engedélye nélkül tilos. 

A kedvezményes áron eladásra kerülő termé
nyekből az igazságügyi alkalmazottak csak olyan 
mennyiséget vásárolhatnak, amely rendes házi 
szükségletüknek megfelel. Visszaélés esetén a ked
vezményt meglehet vonni. 

E szakasz csak kedvezményt állapít meg, de nem ad 
jogot az igazságügyi alkalmazottaknak a konyhakerti termé-

60) A 2831/1925.1. M. XI. számú rendelet szövege: 

I. M. XI. szám. 

„Elrendelem, hogy jövőben az egyes intézeteknél, illetve fogházaknál 
létesített gazdaságok, illetve kertészetek vezetője előzetes engedélyem nélkül 
csupán saját intézete, illetve fogháza részére eszközölhet eladásokat. Minden 
más esetben köteles a XI. (ma már IX.) ügyosztály előzetes engedélyét írásban, 
amennyiben pedig a halasztás az államkincstár érdekét veszélyeztetné, táv
beszélőn (telefon: Teréz 269—26. szám) kikérni. Az utóbbi esetben is azonban 
utólagosan írásbeli jelentést kell tenni." 

Budapest 1925. január hó 15-én. 



nyek feleslegére, tehát az intézet vezetőségének belátásától 
függ, hogy milyen konyhakerti terményt és mily mennyiség
ben oszt szét az igazságügyi alkalmazottak között. A helyben 
nagyban szokásos piaci árból engedett 20%-os ármér
séklés is csak mint a kedvezmény legalsó határa jelentkezik, 
vagyis az intézet vezetősége esetleg a kedvezményt kisebbre 
is korlátozhatja, az előírottnál drágábban eladhat, de 
olcsóbban nem. Ez a kivételes intézkedés kizárólag a 
konyhakerti terményekre vonatkozik és csak arra az 
esetre, ha a házi élelmezés egész évi szükségletének fede
zése után felesleg mutatkozik. 

A 32. § . kapcsán közölt 2.831/1925. I. M. XI . számú 
rendeletre figyelemmel megállapíthatjuk, hogy a konyha
kerti termények feleslegén kívül más kertészeti vagy gazda
sági terményt az igazságügyi alkalmazottak részére külön 
miniszteri engedély nélkül sem kedvezményes, sem piaci 
áron eladni nem szabad. 

34. § . 
A jelen rendelet 26. §-a a rabkertészetbe, vagy 

rabgazdaságba beosztott örökre nem alkalmazható; 
az ily őrök külön illetményt nem számíthatnak fel. 

A rabkertészet és rabgazdaság a 28. § . értelmében 
az intézet kiegészítő része, amiből természetszerűen követ
kezik, hogy az oda beosztott alkalmazottaknak szolgálati 
helyét képezi. A rabkertészetbe és rabgazdaságba beosz
tott alkalmazottakra tehát az ^állami tisztviselők és egyéb 
alkalmazottak által a hivatalos kiküldetések és átköltözkö-
dések alkalmával felszámítható illetmények szabályozása" 
tárgyában 1925. évi február hó 28. napján kiadott 
1.100/1925. M. E. számú kormányrendelet nem vonat
koznánk. Ennek megfelelően intézkedik a rendelet 34. §-a 
akkor, amikor kimondja, hogy a rabkertészetbe, vagy 



rabgazdaságba beosztott őrök sem kiküldetési, sem egyéb 
illetményt nem számíthatnak fel. Az igaz, hogy ilyen módon 
előnyösebb helyzetben lesznek azok az őrök, akiket kikül
detési illetményekkel járó külső munkához vezényelnek 
ki, az intézet vezetőségének azonban gondoskodni kell 
arról, hogy megfelelő sorrend betartásával az arra érdemes 
őrök felváltva jussanak illetményekkel járó kiküldetésekhez. 
Egyébként az állandóan a rabkertészetben vagy rabgaz
daságban szolgálatot teljesítő őröket az 58—59. §-ban 
szabályozott ipari és gazdasági jutalékban lehet részesíteni. 



AZ IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAKRA 
VONATKOZÓ KIVÉTELES RENDELKEZÉSEK. 

A büntetőintézeti tisztviselők és egyéb alkalmazottak 
szigorú pártatlanságának és tárgyilagos eljárásának alap
feltétele, hogy a rájuk bízott letartóztatottakkal szemben 
minden tekintetben függetlenek legyenek. Ezt a függet
lenséget nem kis mértékben veszélyezteti az, ha a büntető
intézeti tisztviselők és egyéb alkalmazottak a letartóztatot
takat saját céljaikra használják fel. A korábbi szabályaink 
e tekintetben határozott tilalmat állapítottak meg és pedig 
elsősorban a tisztviselőkkel, főleg pedig az intézet vezető
ségével szemben. Már a tallosi intézettel kapcsolatban 
helytartótanácsi rendelet állásuktól való megfosztás és 
elbocsátás terhe alatt tiltotta meg az alkalmazottaknak, 
hogy bármily csekély magánmunkára rabokat, vagy rab
nőket alkalmazzanak. Az 1870. évi június hó 10. napján kelt 
igazságügyminiszteri rendelet (Utasítások a kir. orsz. fegy
intézeteknél alkalmazott hivatalnokok és őrök számára) a 
hivatalnokokat a fegyencekkel való bizalmasabb magán
összeköttetéstől, szolgálataik igénybevételétől, vagy tőlük 
bárminek elfogadásától kifejezetten eltiltja, az őrszemély
zetre vonatkozóan pedig kimondja, hogy az igazgató enge
delme nélkül a fegyencekkel sem maguk, sem idegenek 
részére nem dolgoztathatnak.6 1) Ebben az értelemben rendel-

ö l ) 1870. évi június hó 10-én kiadott utasítás 1. részének 78. §-a: A hiva
talnokoknak a fegyencekkel bizalmasabb magánösszeköttetésbe lépni, tőlük 
valamit elfogadni, vagy őket konyhai vagy bármily néven nevezendő magán-



kezik az 1880. évi augusztus hó 9. napján kelt 2106/1880-
I. M. számú rendelet V. mellékletét képező utasítás (fogház
rendtartás) 209. §-ának 6. pontja is, amennyiben kimondja, 
hogy a fogházfelügyelő sem a letartóztatottaktól, sem azok 
érdekében mástól semmit el nem fogadhat, a letartózta
tottakat magánszolgálatra fel nem használhatja s szigo
rúan ügyelni tartozik arra, hogy a letartóztatottakat az 
őrszemélyzet tagjai se vegyék igénybe. 6 2) 

A gyakorlati tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy 
ezek a szabályok nem vihetők szigorúan keresztül. A büntető
intézeteinknek egy része várostól távol, elszigetelten áll, 
az alkalmazottak tehát kényszerülve voltak szükségleteik 
kielégítésénél a rabmunkaerőt igénybe venni. Az intézeti 
tisztviselők, akik rendszerint magában az intézetben termé
szetben kapott lakásokban laktak, a mindennapi háztartási 
munkák elvégzésére szabad alkalmazottat legtöbbször nem 
fogadhattak, részben az intézet elszigetelt fekvésénél fogva, 
részben pedig azért, mert szabad munkások nem szívesen 
szegődtek el a zárt büntetőintézetekbe. A most érintett 
2106/1880.1.M. számú rendelet V. mellékletét képező utasí
tás a fogházfelügyelőre vonatkozóan kifejezetten előírja, hogy, 
ha a helyi viszonyok megengedik, az intézet épületében 
tartozik lakni és folyton ott tartózkodni.0 3) A háztartási 
szolgálatra felhasználni nem szabad. A III. rész 8. §-a: A közőr az intézet 
tulajdonához tartozó tárgyak közül semmit magához nem vehet, valamint az igaz
gató tudta és engedelme nélkül a fegyencak által sem a maga, sem idegenek 
számára semmit nem dolgoztathat. 

62) A 2106/1880.1. M. számú rendelet V. melléklet 209. §-ának 6. pontja: 
A fogházfelügyelő sem maga, sem családja vagy hozzátartozói által el nem 
fogadhat senkitől, semmi szín alatt, oly ajándékot vagy jutalmat, amely csak a 
legtávolabbról is a hűtlen kezelés céljából s az államkincstár érdekeinek rová
sára, vagy valamely fogoly vagy rab érdekében adatnék; ezenkívül letartóz
tatottat magánszolgálatra nem használhat, s köteles arra szigorúan felügyelni, 
hogy ezt a neki alárendelt felügyelő személyzet se tegye. 

63) A 2106/1880.1. M. számú rendelet V. melléklet 209. §-ának 3. pontja 
szerint: A fogházfelügyelő, ha a helyi viszonyok engedik, a börtönépületben 



alkalmazottak tekintetében említett nehézségek ennek folytán 
itt is felmerültek. De a szabad munkások alkalmazása 
börtönügyi szempontból sem látszik kívánatosnak. A bün
tetőintézetek belső rendje és fegyelme azt hozza magával, 
hogy az intézet a lehetőséghez képest a szabad élettől 
elzárva legyen és oda nem tartozók abba be ne juthassanak, 
már pedig szinte lehetetlen megakadályozni azt, hogy az 
intézetben lakó tisztviselők cselédjei a letartóztatottakkal 
ne érintkezhessenek, ami azután rendesen szabálytalan
ságokra, csempészésre, összejátszásra, stb. vezet. Ezeknek 
a szempontoknak érvényesülése mutatkozik 14270/1907. 
számú ügyészségi gazdasági utasítás 133. §-ánál, amely 
a fogházfelügyelőnek a felügyeletet gyakorló kir. ügyész 
hozzájárulása esetében már megengedi, hogy házimunkák 
elvégzésére letartóztatottakat alkalmazhasson s úgy ő, mint 
az őrszemélyzet a fogház iparüzletét kisebb mérvben 
igénybe vehesse. Ez a rendelkezés a büntetőintézetek 
gyakorlatába is átment. A 10600/1926. I. M. számú 
rendelet 35. és 36. §-a a felvetett kérdést úgy a büntető
intézetekre, mint a bírósági fogházakra vonatkozóan újból 
és egységesen szabályozza. Az előbbi szakasz nemcsak 
az intézeti, hanem általában az igazságügyi alkalmazottakra 
vonatkozóan hatályos, míg az utóbbi csak az abban fel
sorolt büntetőintézeti, illetve fogházi tisztviselőkre vonat
kozik. 

35. §. 

Igazságügyi alkalmazottal szemben minden 
esetben a rabbiztosítási díjon és e rendelet II. feje
zetében foglaltakon felül azt a rabmunkadíjat kell 

tartozik lakni s folyton ott tartózkodni; különösen éjjel a királyi ügyész enge
délye nélkül lakásától távol nem lehet. Idegen, esteli 10 óránál tovább, lakásán 
nem tartózkodhatik, s egyáltalán a kir. ügyész engedélye nélkül, családtagjai 
kivételével, lakásán senki nem hálhat. 



felszámítani, amelyet a jelen rendelet hasonló munka 
után igazságügyi hatósággal szemben előír.6 4) 

°4) Az igazságügyi alkalmazottak részére végzett belső rabmunka tárgyában 
az időközben kiadott alábbi igazságügyminiszteri rendelet részletesebben 
intézkedik: 

54583. 
"1926" ^ ' s z ^ m -
Az 1926. évi március hó 1. napján 10.600 1926. I. M. szám alatt (Igazság

ügyi Közlöny XXXV. évfolyam 3. szám 66. lap) kiadott rendelet 35. §-ával 
kapcsolatban az igazságügyi alkalmazottak részére végzett rabmunkáltatás 
tárgyában a következőket rendelem: 

Az igazságügyi alkalmazottak a büntetőintézetekben és a bírósági fog
házakban belső munkamegrendelést csak a rendszerint felmerülő házi szükséglet 
keretében saját személyük és a háztartásukban élő oly családtagjaik részére 
tehetnek, akik után családi pótlékban részesülnek. 

Az igazságügyi alkalmazottak megrendelése ily korlátok között is csak 
akkor fogadható el," ha annak foganatosítása az intézet (fogház) egyéb rendszeres 
munkáltatását nem hátráltatja. 

Az igazságügyi alkalmazottak részéről tett megrendelés felvételéhez a 
munka nemére való tekintet nélkül minden esetben előzetes engedély szükséges. 

Az engedély megadása az igazságügyminisztérium hatáskörébe tartozik: 
1. az intézet igazgatóját és az intézeti tisztviselőket, továbbá a kir. 

ügyészség vezetőjét, a fogházi ügyek intézésével megbízott kir. ügyészségi tagot 
(tagokat), a fogházgondnokot és a fogházhoz beosztott egyéb tisztviselőket 
illetően minden esetben, 

2. az intézeti (fogházi) egyéb alkalmazottakat (díjnokok, az őrszemélyzet 
legénységi tagjai, szolgák stb.), valamint a nem intézeti (fogházi) igazságügyi 
alkalmazottakat illetően akkor, ha nagyobb megrendelésről van szó (amely 
három munkanapnál többet vesz igénybe.). 

Egyéb esetekben az engedély megadása az intézet igazgatója, illetve a 
bírósági fogház feletti felügyeletet gyakorló kir. ügyészségi elnök hatáskörébe 
tartozik. 

Az intézet igazgatója, illetve a bírósági fogház felett felügyeletet gyakorló 
kir. ügyészségi elnök e rendelet második és harmadik bekezdésében megjelölt 
feltételek fennforgásáról köteles előzetesen meggyőződést szerezni s amennyiben 
azokat megállapíthatónak nem találja, a megrendelést köteles visszautasítani 
még akkkor is, ha az engedély megadása az igazságügyminisztérium hatáskö
rébe tartozik. 

Az engedélyre irányuló kérelem felterjesztése esetében az intézet igazga
tója, illetve a bírósági fogház felett felügyeletet gyakorló kir. ügyészségi elnök 
köteles az említett feltételek fennforgásáról is jelentést tenni. 

Az igazságügyi alkalmazottak részére teljesített minden rabmunkáról 
időrendben jegyzéket kell vezetni és azt negyedévenként a következő hó 15. nap
jáig hozzám fel kell terjeszteni. E jegyzéknek az intézet, illetve fogház megjelölésén 



Tekintve, hogy e szakasz kedvezményt állapít meg, 
épen ezért szigorúan értelmezendő, kiterjesztő magyará
zatnak helye nem lehet. 

A 35. §. csak az igazságügyi alkalmazottakkal 
szemben engedélyez kedvezményes elbánást, az egyéb 
közalkalmazottak tehát a magánosokkal esnek egy tekintet 

kívül a megrendelő igazságügyi alkalmazott nevét, hivatali állását, a munka 
minőségét, a munkanapok számát és a felszámított ellenértéket kell feltüntetnie 
annak megjelölésével, hogy a megrendelés felvételére vonatkozó engedély kitől 
ered. Amennyiben az engedélyt az igazságügyminisztérium adta, a vonatkozó 
rendelet számát is fel kell tüntetni. 

A 10.600/1926. I. M. számú rendelet 35. §-ában az igazságügyi alkalma
zottak javára megállapított kedvezmény kizárólag a munkadíjra vonatkozik 
egyébként a 10.600/1926. I. M. számú rendelet intézkedései az igazságügyi 
alkalmazottakkal szemben is kötelezők. A 35. §-ban megállapított munkadíj tehát 
egymagában csak akkor lesz felszámítható, ha az intézet munkaerőnél egyebet 
nem adott, sőt a rabbiztosítási díj és a forgalmi adó még ily esetekben is azon 
felül jár. Ha már a munkához az intézet szerszámait (például favágáshoz fürészt, 
stb.) használták, akkor a 39. §. szerint járó szerszámhasználati díjat is fel kell 
számítani. Az iparüzlet igénybevétele esetében a 35. §. csak tájékoztatást foglal 
magában abban a tekintetben, hogy a kalkulálásnál a munkaerő fejében mily 
összeget kell számításba venni, de e mellett a felhasznált anyagok értéke, a 
szokásos iparüzleti regieköltség ép úgy terheli az igazságügyi alkalmazottakat, 
mint az egyéb megrendelőket. 

Budapest, 1927. évi január hó 24-én. 

(Megjegyzés: E rendelet gyakorlati keresztülvitele tárgyában az igazságügy
minisztérium felmerült esetekben kimondotta, hogy az igazságügyi alkalmazottak 
részéről előterjesztett és e rendelet 1—2. pontja alá eső belső rabmunka meg
rendelésekre irányuló kérelmeknek írásban való benyújtása s azoknak egyenkint 
való felterjesztése felesleges. Az ily kérelmeket, — amennyiben azokat az intézet 
igazgatója, illetve a fogház felett felügyeletet gyakorló kir. ügyészség elnöke e 
rendelet 9. bekezdése alapján visszautasitandóknak nem találja, — jegyzékbe 
kell foglalni s havonkint, esetleg negyedévenkint együttesen kell engedélyezés 
végett az igazságügyminisztériumhoz felterjeszteni. 

A jegyzékbe nemcsak a büntetőintézeti, illetve fogházi, hanem az egyéb 
igazságügyi alkalmazottak kérelmeit is fel kell venni. 

A felterjesztő jelentésben e rendelet 2. és 3. bekezdésében előírt feltételek 
fennforgásáról a 10. bekezdéshez képest nyilatkozni kell. 

Amennyiben azonban nagyobb munkáról van szó, a kérelmet elkülönítve 
kell felterjeszteni, nehogy annak tárgyalása folytán a kimutatásba foglalt kisebb 
jelentőségű kérelmek engedélyezése késedelmet szenvedjen.) 



alá, vagyis velük szemben a 3. és 5. §-nak harmadik 
bekezdését kell alkalmazni. 

A kedvezmény kizárólag a munkadíjra vonatkozik, 
egyébként tehát a 10.600/1926. I. M. számú rendelet intéz
kedései az igazságügyi alkalmazottakkal szemben is köte
lezők. A kedvezmény jellegéből egyúttal az is következik, 
hogy az igazságügyi alkalmazottaknak rabmunkaerő igény
bevételére igényük nem lehet, vagyis megrendelésük elfo
gadását nem követelhetik, annak felvétele vagy vissza
utasítása tárgyában az 54.583/1926. I. M. IX. számú 
rendelethez képest az igazságügyminisztérium, illetve az 
intézet vezetősége legjobb belátása szerint határoz. 

Az igazságügyi alkalmazottakkal szemben mindig azt 
a munkadíjat kell felszámítani, amelyet az adott esetben 
a rendelet igazságügyi hatósággal szemben előír. Ha tehát 
házimunkához hasonló munkát végeznek benn az inté
zetben, igazságügyi alkalmazott részére a rendelet 3. §-ának 
második bekezdését, míg ipari munka esetén az 5. §-nak 
második bekezdését kell irányadóul venni. t 

A 35. §-ban előírt munkadíj csupán a rabmunkaerő 
ellenértékét képezi s így egymagában akkor lesz felszá
mítható, ha az intézet munkaerőnél egyebet nem adott, 
sőt a rabbiztosítási díj és a forgalmi adó még ily ese
tekben is azonfelül jár. Ha már a munkához az intézet 
szerszámait (például favágáshoz fűrészt, stb.) használták, 
úgy a 39. § . szerint járó szerszámhasználati díjat is fel 
kell számítani. Az iparüzlet igénybevétele esetében a 35. § . 
csak tájékoztatást foglal magába a tekintetben, hogy a 
kalkulálásnál a munkaerő fejében mily összeget kell számí
tásba venni, de e mellett a felhasznált anyagok értéke, a 
szokásos iparüzleti regié költség ép úgy terheli az igaz
ságügyi alkalmazottakat, mint az egyéb megrendelőket. 

A 35. § . kedvezményes munkadíjat kíván megállapí-



tani s miként a 33. §-nál, úgy itt is az előírt összegek 
a kedvezménynek legalsó határát képezik, vagyis többet 
fel lehet számítani, de kevesebbet nem. 

A kedvezmény természetéből egyben az is következik, 
hogy az igazságügyi alkalmazottak csak a saját háztartá
sukban előforduló szükségleteik kielégítésére, kisebb mérv
ben vehetik ily feltételek mellett a rabmunkaerőt igénybe. 
Nem lesz tehát alkalmazható ez a szakasz akkor, ha az 
alkalmazott nem a saját céljára kíván dolgoztatni, vagy a 
saját céljára ugyan, de mindennapi szükségletét meghaladó 
rendelést kíván tenni. (pl. bútor megrendelés, házépítés, 
stb.) Ily esetekben a magánosokra vonatkozó szabályok 
lesznek irányadók, hacsak az igazságügyminiszter eseten-
kint külön kedvezményt nem engedélyez. 

Nem alkalmazható a 35. §. akkor sem, ha az igazság
ügyi alkalmazott, mint rabmunkavállalkozó (7—16. §.) 
jelentkezik. 

A határvonal megállapítása az intézet vezetőségének 
belátásától függ, nem szabad azonban szem elől tévesz
teni, hogy az alkalmazottak megrendelései egyébként az 
iparüzlet menetét nem hátráltathatják. 

A rabmunkást a III. fejezet szerint megillető munka
jutalom összege benne van a rendeletben előírt munka
díjban, a rabbiztosítási díj azonban, mint már említettük, 
külön felszámítás tárgya. 

Külön jutalmat az 56. §-hoz képest a kincstár terhére 
engedélyezni rendszerint nem lehet, arról a munkáltató igaz
ságügyi alkalmazott tartozik gondoskodni, mert neki érdeke 
az, hogy a rabmunkás teljesítménye az átlagot meghaladja. 

A rendelet a felszámítandó munkabér szempontjából 
az igazságügyi alkalmazottak között különbséget nem tesz, 
ennélfogva az, mint minimum, a börtönügyi alkalmazot
takkal szemben is irányadó. 



36. § . 
Az intézetben lakó igazgató, fogházgondnok 

(fogházfelügyelő) és büntetőintézeti tisztviselők — 
az utóbbiak a fogház felett felügyeletet gyakorló 
királyi ügyésznek, illetve az igazgatónak engedélyé
vel, ennek belátása szerint házimunkára legfeljebb 
két letartóztatottat vehetnek állandóan igénybe. 

Minden ilyen letartóztatott munkájáért a rab
biztosítási díjon felül a munkaadó naponkint három
ezer koronát (24 fillért) fizet, akkor is, ha a letar
tóztatottat élelmezi. 

A munkadíjat az ily munkára beosztás kezde
tétől annak végéig folytatólagosan minden naptári 
napra fel kell számítani. 

E szakasz szerint a házimunkást csak intézeti tiszt
viselő vehet igénybe és pedig: 

a büntetőintézetek alkalmazottjai közül: 
1. az igazgató, 
2. a büntetőintézeti tisztviselők, 
a bírósági fogházak alkalmazottjai közül: 
3. a fogházgondnok (fogházfelügyelő), 
feltétele: 
a) mindhárom esetben az intézetben (fogházban) való 

lakás, 
b) a 2. és* 3. esetben ezenfelül az intézet igazgató

jának, illetve a bírósági fogház feletti felügyeletet gyakorló 
kir. ügyésznek engedélye. 

Az „intézetben" kifejezés alatt az intézetnek vagy 
fogháznak a külvilágtól elzárt azt a területet kell érteni, 
amelyre az előírt biztonsági intézkedések hatálya kiterjed. 

Nem vehetik igénybe e kedvezményt: 
1. azok az intézeti igazgatók vagy egyéb tisztviselők, 



továbbá azok a fogházgondnokok, vagy fogházfelügyelők, 
akik az intézeten, illetve fogházon kívül laknak, 

2. azok az intézeti alkalmazottak, akik nem tartoznak 
á büntetőintézeti tisztviselők státusába. 

Nem alkalmazható tehát ez a szakasz az őrszemély
zet tagjaira, nevezetesen a fogházőrmesterre, még akkor 
sem, ha ideiglenesen a fogház vezetésével van megbízva; 
nem alkalmazható továbbá a nem tisztviselői rangban levő 
munkavezetőkkel és általában a szerződéses alkalmazottak
kal szemben. 

Házimunkára legfeljebb két letartóztatottat vehet 
egy-egy arra jogosult tisztviselő állandóan igénybe. A 
fenti 2. és 3. esetben a számot az igazgató, illetve a 
felügyeletet gyakorló kir. ügyész határozza meg. 

A házimunkára állandóan igénybe vett letartóztatot
tak után a beosztásuktól kezdve minden naptári napra 
3000 koronát (24 fillért) kell a tisztviselőnek fizetnie, ezen 
felül a rabbiztosítási díj és forgalmi adó is őt terheli. 

Az ekként befolyó összeg az iparüzlet bevétele (42. § . 
első bekezdés) lesz, de viszont az iparüzlet tartozik a 
rabbiztosítási díjat a „Rabmunkások biztosítási alapja" 
javára továbbítani s a munkajutalom fizetése is az ipar-
üzletet terheli. A munkajutalmat, — melynek összegszerű
ségét a jelen rendelet III. fejezete határozza meg, — össz
hangban e szakasz utolsó bekezdésével szintén minden 
naptári napra kell kifizetni. 

A rendelet 56. §-ában érintett külön jutalom ily 
esetben az államkincstár terhére meg nem állapítható, 
azt legfeljebb a tisztviselő biztosíthat a letartóztatottnak, 
mert a saját érdekében van, hogy házimunkását szorga
lomra serkentse. A 36. § . már maga is figyelemmel volt 
erre, amennyiben a tisztviselő részéről nyújtandó élelme
zést a munkadíj összegszerűségének megállapításánál 



figyelmen kívül hagyta, az esetleges pótélelmezést ugyanis 
külön jutalomnak kívánta tekinteni. 

Ez a szakasz a házimunkára állandóan igénybe 
vehető letartóztatottak számát határozza meg, ebből követ
kezik, hogy a 36. §-ban megjelölt tisztviselők ezenfelül 
az 54.583/1926. I. M. IX. számú rendeletben előírt 
igazságügyminiszteri engedéllyel egyes esetekben több 
munkást is foglalkoztathatnak, de már nem az itt meg
állapított, hanem a rendelet 35. §-ában előírt feltételek 
mellett. Azok az intézeti alkalmazottak, akikre a 36. § . 
hatálya ki nem terjed, szintén csak a most hivatkozott 
rendeletben előírt engedély esetén és csak a 35. §-ban 
meghatározott feltételek mellett vehetik a rabmunkaerőt 
igénybe. 

A 36. § . nem jogosítja fel a tisztviselőket arra, hogy 
a házimunkára igénybe vett letartóztatottakat az intézeten 
kívül teljesítendő munkára (például: a városba bevásár
lásra, küldönci szolgálatra, stb.) használhassák fel. A házi
munkásoknak az intézeten kívül való foglalkoztatása a most 
tárgyalt szakasszal ellentétben áll és a külső munkának 
az 1. §-al kapcsolatban közölt törvényes korlátjaiba 
ütközik. 



II. F E J E Z E T . 
Á L T A L Á N O S SZABÁLYOK A FELSZÁMÍTÁS ÉS 

FIZETÉS TEKINTETÉBEN. 

Az 1870. évi június hó 10. napján kiadott igazság
ügyminiszteri utasítás (II. rész 9. és 11. §.) az intézet 
igazgatójának feladatává teszi, hogy a fegyencek foglal
koztatására, mint javításuk egyik leghatalmasabb eszközére, 
különös gondot fordítson. Az igazgató osztja be őket 
az egyes munkákhoz, ügyelni tartozik arra, hogy az illető 
abban betaníttassék, különösen pedig, hogy soha munka 
nélkül ne legyen. Az igazgatónak kell figyelemmel lenni 
arra is, hogy az intézet, — akár házi,- akár vállalati 
kezelés mellett, — célszerű és hasznos munkanemekben 
hiányt ne szenvedjen. Az iparüzletre nézve az igazgatónak 
arra kell törekednie, hogy az intézet élelmi, ruházati, 
bútorzati és egyéb szükségletei lehetőleg a fegyencek 
által készíttessenek, továbbá, hogy az üzlet számára minél 
több megrendelés szereztessék úgy, hogy a raktárra való 
dolgoztatás csak a lehető legkisebb mértékben történjék. 
Minden erejével oda kell hatnia, hogy az intézet minél 
jobban készített és kitűnő minőségű munkát állítson elő. 

A fogházrendtartás (2106/1880. I. M. E. szám V. 
melléklet 209. § . 12. pont) értelmében a fogházakban a 
rendelkezési jog a fogház felett felügyeletet gyakorló kir. 
ügyészt illeti meg, ennek keretei között a fogházfelügyelő 
gondoskodik a munkáltatásról, nevezetesen a szerszámok 
és nyersanyagok beszerzéséről s a letartóztatottaknak a 



munkához való beosztása tárgyában ő tesz javaslatot a 
kir. ügyésznek. 

Ezek a szabályok ma is irányadók. Az intézet vezető
ségének feladata az iparüzlet fellendítése és annak jöve
delmezővé tétele. A 10.600/1926. I. M. számú rendelet az 
iparüzlet vezetésénél, általában a rabmunka értékesítésénél 
csak annyiban kíván korlátozást szabni, amennyiben zsinór
mértékül a szabad munkabért, illetve a szabad ipar árait 
írja elő, mint amelyhez a minőségi különbség mérlegelé
sével a rabmunkabért, illetve a rabipar termékeinek árát 
arányosítani kell. A II. fejezet 37—39. §-ainak intézkedé
seit tehát csak annyiban kell alkalmazni, amennyiben a z ' 
ekként megállapított keretben annak lehetősége meglesz. 
Ha tehát, például a rabmunkás aránytalanul hosszú ideig 
dolgozott valamely munkán, az ármegállapításnál esetleg 
nem lesz mód a munkadíjnak minden munkanap után (37. §.) 
való felszámítására, mert ellenesetben a kalkulálás ered
ménye a szabad ipar árait meghaladná. Ugyanez az eset 
fordulhat elő akkor is, ha az intézet a nyersanyagot szerezte 
be túlmagas áron, stb. Vagyis a II. fejezet szabályait 
nem lehet mereven alkalmazni akkor, ha ennek folytán 
a rabipar termékeinek ára a minőségileg rendszerint jobb 
szabad ipar árait esetleg meghaladhatná, mert ez eset
ben a rabipar versenyképességét, piacát veszthetné el. 

Az elmondottak természetesen csak arra az esetre vonat
koznak, ha az intézet magánosokkal áll szemben, amikor 
tehát a jelen rendelet szerint a szabad ipar árai, illetve 
munkabérei az irányadók. Ha ellenben az intézet önmaga 
részére, vagy igazságügyi hatóság, vagy ily intézet, vagy igaz
ságügyi alkalmazott részére dolgozik, — vagyis amikor a 
jelen rendelet kedvezményes elbánást (3. § . 1—2. bekez
dés, 5. § . 1—2. bekezdés, 22. § . , 24. § . 35., §.) ír elő, — 
akkor a 37—39. §-oknak alkalmazása feltétlenül kötelező. 



37. § . 
A munkadíj rendszerint munkanaponkint jár, 

de ha a munka egész napot nem vesz igénybe, a 
munkadíjat, — napi nyolc órai munkaidőt véve 
alapul, óránkint kell számítani. 

A munkadíjat munkanaponkint kell felszámítani, de 
csak — rendszerint. Ebből következik, hogy a hivatalos 
munkaszüneti napokra munkadíjat felszámítani nem lehet, 
viszont, ha a munkaszüneti napon tényleg dolgoztak, a 
a munkadíj azon napra is felszámítandó. 

Valamely ipari cikk árvetítése esetében azt jelenti e 
szakasz, hogy a jelen rendelet I. fejezetében előírt napi 
munkadíjat annyi nap után kell számításba venni, ahány 
napon át a rabmunkás azon dolgozott. 

Kisebb munka esetében óradíj számítható, mely a 
napidíj egynyolcadát teszi. A legkisebb munkaidő egy 
óra, tehát a legkisebb rabmunkadíj az egy órára eső 
óradíj. Az óránkint való megosztás természetesen a munka
díjat kiegészítő, járulékos természetű ellenszolgáltatásokra 
is vonatkozik, amelyek, naponkint 8 órát véve alapul, 
szintén megoszthatók lesznek, ilyenek: a rabbiztosítási 
díj, a 23. §-ban előírt élelmezési költség, őrzési díj, stb. 

Az állandó rabmunkavállalkozókkal szemben a felszá
mítást a szerződésnek kell meghatároznia. Rendszerint 
csak a hétköznapok után jár a szerződésileg kikötött 
munkadíj, tekintet nélkül azonban arra, hogy a vállalkozó 
foglalkoztatta-e a letartóztatottakat, vagy sem. Sőt, mert 
börtönügyi szempontból az intézetnek állandó munkáltatásra 
van szüksége, szerződéseink szerint erőhatalom (vis major) 
esetét kivéve, a vállalkozó a munkadíjakon felül még külön 
bírságot is tartozik fizetni akkor, ha a szerződésileg kikötött 
munkáslétszámot munkával ellátni nem tudja. 



Külső, különösen szabadban végzendő munka esetében 
a szerződéskötéskor kell a munkáltatóval a napi munkadíj 
felszámítása kérdésében megállapodni, különös tekintettel 
arra az időre, amely alatt kedvezőtlen időjárás a munka 
folytatását esetleg lehetetlenné teszi. Hosszabb külmunka 
esetében ezt a körülményt figyelmen kívül lehet hagyni, 
mert az ebből eredő hátrány a munka huzamosabb ideje 
alatt megoszlik, sőt legtöbbször a munkáltató zárt helyen 
is tudja foglalkoztatni a letartóztatottakat, vagy a munkanélkül 
töltött időt később pótoltathatja. Rövidebb alkalmi munkák 
esetében azonban az ily munka nélkül töltött időre munkadíj 
felszámítható rendszerint nem lesz, legfeljebb ha más 
napokon az elmaradt munkát pótolni lehet. 

Előfordultak esetek, hogy a letartóztatottak a munka
időn túl, vagy munkaszüneti napon is folytatták a munkát, 
de az erre az időre eső munkabért a munkáltató nem a 
kincstárnak, hanem a letartóztatottaknak fizette ki. Az 
ilyen eljárás szabályellenes, sőt az azt elnéző alkalmazott 
kötelességszegését is megállapítja. A túlórázást ott, ahol 
az a házirendbe nem ütközik, kizártnak nem lehet ugyan 
mondani, de a munkadíj a túlórák után is a kincstárt 
illeti meg s a munkáltató az 56. §. illetve 13. § . alapján 
a letartóztatottnak csak külön jutalmat adhat, aminek 
kikötése annál inkább indokolt lesz, mert a túlórák után 
a szabad iparban is a rendes órabér másfél-, vagy 
kétszeresét szokták fizetni.0 5) 

A 37. §-sal szemben kivételként jelentkezik a 36. 
§-nak az az intézkedése, amely szerint az intézeti alkal
mazottak a házimunkás rabok után a munkadíjat minden 
naptári napra fizetni tartoznak. A 36. §. esetében termé-

6 5 ) Utalunk a túlórázás tárgyában kiadott s a 11. §. kapcsán kivonatosan 
közölt 47.214/1926 I. M. IX. számú rendeletre. 



szetesen nem jöhet alkalmazásba a 37. §-nak a munkadíj 
óránkint való megosztását tárgyaló rendelkezése sem. 

38. § . 
A munkához felhasznált akár fő-, akár mellék

anyag értéke, ha az anyagot az intézet szolgáltatta, 
a megrendelőt terheli. A munkához szükséges fő- és 
mellékanyagot a megrendelő természetben is bead
hatja, nem szabad azonban a megrendelőtől elfo
gadni olyan anyagot, amelyből az intézetnek saját 
készlete van. 

Az intézet részéről szolgáltatott fő-, vagy mellék
anyag értékeként a számadásokban szereplő beszer
zési árat kell számítani. Ha a beszerzési ár a 
megrendelés teljesítésekor a helyben szokásos 
forgalmi árnál alacsonyabb, a különbözetet a fél 
terhére százalék alakjában fel kell számítani. 

Ha a fél az átvétellel késik, raktározási százalék 
címén olyan összeget kell a terhére róni, amely 
megfelel a felhasznált fő-, vagy mellékanyag tekin
tetében a felszámítás és az átvétel időpontja között 
előállott áremelkedésnek. 

Az iparüzlet vezetőségétől függ, hogy maga szerzi 
be a nyersanyagot, vagy a megrendelőktől természetben 
kívánja meg annak beadását. Kisebb ipárüzletnél az utóbbi 
látszik célszerűbbnek, nagyobb üzem esetében azonban 
a nyersanyag nagyban való beszerzése már anyagilag is 
feltétlenül előnyösebb lesz. 

A megrendelőtől csak akkor nem szabad anyagot 
elfogadni, ha az intézetnek abból saját készlete is van. 
Ilyen esetben a munkához felhasznált anyag azonosságát 
ellenőrizni alig lehet, ami az intézetben visszaélésekre 
(például a munkás a beadott jobb anyagot kicseréli az 



intézeti kevésbbé jó anyaggal, stb.) a megrendelők részéről 
pedig panaszokra és gyanúsításokra vezethet. 

A 38. §. második és harmadik bekezdése a gazdasági 
viszonyok, különösen a piaci árak állandósulása folytán 
jelentőségéből már ma is sokat veszített, rendes viszonyok 
között pedig alig fog alkalmazásba jönni. A rendeletnek 
mégis ki kellett erre terjeszkedni, mert a gazdasági helyzet 
jövő alakulását előrelátni nem lehet s nagyobb árhullámzás 
esetén a felhasznált nyersanyagnak egyszerűen a beszerzési 
árban való számlázása az iparüzlet s végeredményben az 
államkincstár károsodását eredményezhetné. 

A harmadik bekezdés a számla kiállítása után bekövet
kezhető árváltozásra is tekintettel van. Minthogy azonban 
a számla már leszámolás eredményét képezi, annak 
elfogadása tehát az adós kötelezettségét számlatartozássá 
minősíti s mint ilyen a felek között új jogalapot (novatió) 
létesít, ennélfogva a számla átvétele után az anyagárak 
emelkedését az iparüzlet sikeresen csak akkor követelheti, 
ha az erre való igényét magában a számlában kifejezetten 
fenntartotta. Amikor tehát a gazdasági viszonyok ingado
zása a 38. § . harmadik bekezdésének alkalmazását kívá
natossá teszik, magába a számlába fel kell venni, hogy 
az iparüzlet fenntartja magának a jogot a számla kiállítása 
és annak kifizetése közötti időben bekövetkezhető áremel
kedés utólagos felszámítására. 

A rendelet nem szól arról, hogy miként kell eljárni, 
ha az anyagárak időközben nem emelkedtek, hanem 
csökkentek. Ily eset lehetősége változó gazdasági viszonyok 
mellett könnyen bekövetkezhetik. Az intézet vezetőségének 
üzleti érzékétől függ, hogy az iparüzletének érdekeit ily 
körülmények között miképen tudja megóvni a nagyobb 
károsodástól. A nyersanyag beszerzésénél kell majd erre 
tekintettel lenni. Rövidebb időre való anyagbeszerzés 



mellett az ebből származható veszteség a legkisebb 
mértékre lesz szorítható. Nincs azonban kizárva, hogy az 
iparüzlet ily esetben önköltségen alul, tehát veszteséggel 
lesz kénytelen termelését értékesíteni. 

39. § . 
Ha a munka elvégzésére az intézet gépét, 

szerszámát, vagy egyéb eszközét használják, ezért 
a munkadíjnak legalább tíz százalékát kell fel
számítani. 

Mint már a fejezetben rámutatunk, úgy az előző, 
mint a 39. § . is tulajdonképen csak a jelen rendelettel 
előírt kedvezményezett esetekben lesz kötelező szabály, 
míg egyéb esetekben a lehetőség szerint kell alkalmazni. 

A 10% szerszámhasznáiati díj felszámítása nem mond
ható újításnak, mert a legtöbb intézetnél eddig is gyakorlatban 
volt, sőt a fegyházakra vonatkozóan 1870. évi június 
10-én kiadott igazságügyminiszteri utasítás második részé
nek 65. §-a is magában foglalja azt. A 10% kiszámításánál 
a munkadíj címén járó összeg jön csak figyelembe, ellenben 
anyagérték, rabbiztosítási díj, stb. nem. 

A 10% átlagos ellenértéket jelent, ha azonban a 
munka különösen nagy mértékben veszi igénybe az ipar
üzlet felszerelését, az eszközök teljes elhasználásával jár, 
vagy drága műszerek alkalmazását teszi szükségessé, — az 
iparüzlet vezetősége a szerszámhasználati díjat a megren
delővel szemben, — természetesen mindig csak előzetes 
megállapodással, — a munkadíj nagyobb százalékában is 
megszabhatja. 

Kérdés tárgyát képezheti, vájjon a 3. § . 1—2., továbbá 
az 5. § . 1—2. bekezdése, valamint 22. és 24. §. esetében 
az államkincstár terhére mily százalékos szerszámhasználati 
díj számítható fel? Tekintettel arra, hogy a hivatkozott 



esetekben a munkát az igazságügyi tárca részére kell 
elvégezni s a rendelet épen ezért a költségvetési hitelek 
túlságos megterhelésének elkerülése céljából üzleti hasznot 
vagy egyáltalán nem, vagy csak minimálisát engedélyez, 
ebből következtetve kétségtelen, hogy szerszámhasználati 
díj címén ily esetekben rendszerint csak a hivatkozott szaka
szokban megállapított munkadíj 10%>-át lehet felszámítani 
és ennél többet csak akkor, ha az igazságügyminisztérium 
a magasabb felszámításhoz előzetesen hozzájárult. 

A szerszámhasználási díj külön felszámítása nem 
jelenti azt, hogy az ekként befolyó összegeket az iparüzletnek 
külön kell kezelnie. Erre semmi szükség nincsen. A szer
számokat, műszereket stb. az iparüzlet akkor szerez be, 
amikor arra szüksége van. A beszerzési ár üzleti terhet 
képez, amelyet a mindenkori üzleti bevételekből kell 
fedezni. 

40. § . 
Az állami, különösen az igazságügyi hatóságok

tól, vagy ily intézetektől eredő megrendeléseknek 
a magán megrendelőkkel szemben előnyt kell adni 
és azokat soronkívül kell teljesíteni. Az ilyen meg
rendelés elfogadását előleg adásától függővé tenni 
nem lehet. Ha kivételesen nyomós okból előleg 
mutatkozik szükségesnek és a megrendelő hatóság, 
vagy intézet azt önként nem hajlandó megadni, 
erről az igazságügyminiszterhez kell jelentést tenni. 

A rabmunkáltatásra vonatkozó általános fejtegetésünk
nél már említettük, hogy a szabad ipari érdekeltségek 
úgyszólván állandóan azzal a panasszal szoktak fellépni, 
hogy a rabmunka kedvezőtlen versenye a szabad ipart 
létalapjában veszélyezteti. E panaszt nemcsak a börtön
ügyi, de az ipari és kereskedelmi szakkörök is nagy-



részben alaptalannak tartják. Az intézeti iparok sokféle
sége, a gyártmányoknak rendszerinti gyengébb minősége 
már magukban véve kizárják a komoly veszélyeztetést. 
De ettől eltekintve, mint általában a külföldön, úgy nálunk 
is az ipari munkával foglalkoztatott letartóztatottak száma 
a szabad ipari munkásokhoz viszonyítva elenyészően csekély. 
Ha még figyelembe vesszük azt, hogy a rabmunkás 
átlagos teljesítménye a rendtartások szabályai, a rabságból 
eredő lelki és egyéb befolyások folytán a szabad munkás 
teljesítményének felével sem ér fel, s hogy a rabmunkások 
közül a legtöbb a szabad életben is ugyanabban az iparban 
dolgozott, úgy a felmerülő panaszoknak jelentőséget 
alig tulajdoníthatunk. A kedvezőtlen gazdasági helyzet a 
kérdést ismét felszínre hozta. A felmerült esetekben ugyan 
a háttérben mindig meg lehet találni az egyéni érdeket, 
amely nem annyira az általános ipari szempontok meg-
védelmezését, mint inkább a konkurrens rabmunkavállal
kozók tönkretételét célozza, ennek dacára a panaszok 
felett egyszerűen napirendre térni még sem lehet. A föld
műves letartóztatottaknak mezőgazdasági munkával való 
fokozottabb foglalkoztatása többek között abban leli egyik 
indokát, de erre volt figyelemmel a jelen rendelet is akkor, 
amikor a magánmegrendelőkkel szemben az állami meg
rendeléseknek előnyt biztosított. Lényegileg a szabad ipar 
szempontjából közömbös ugyan, hogy az intézetek magán
megrendelőknek dolgoznak és az állami szükséglet kielé
gítését hagyják a szabad iparnak, vagy megfordítva, 
mégis kevésbbé lehet a szabad ipar részéről kifogás 
tárgyává tenni azt, ha az állam saját szükségleteit a 
rendelkezésére álló rabmunkaerővel maga elégíti ki. A 
magánmegrendeléseket azonban egészen kizárni mégsem 
lehet, mert a letartóztatottak állandó foglalkoztatásáról, 
rendszeres ipari kiképeztetéséről a törvény értelmében 



gondoskodni kell, ennélfogva az állami megrendelések 
elégtelensége esetében az iparüzlet menetének folytonos
sága céljából, másodsorban a magánmegrendeléseket is 
figyelembe kell venni. A jelen rendelet a szabad ipart ez 
esetben azzal kívánja megvédeni, hogy a munkadíj- és 
ármegállapításnál irányadóul a szabad munkadíjat, illetve 
a szabad ipar árait írja elő. 

A 40. § . értelmében az állami megrendelések fel
vételét előleg adásától függővé tenni nem szabad. Fel
tűnnénk itt, hogy a rendelet egyébként az előleg tekin
tetében nem rendelkezik, elő nem írja, de ki sem zárja 
azt. Arra kell ebből következtetnünk, hogy nem állami 
megrendelés esetében az iparüzlet vezetőségének belátá
sától függ: kíván-e előleget, vagy sem. Ezt külön kimon
dani felesleges is lett volna, mert az iparüzlet vezetősége 
szabadon járhat el s a körülmények figyelembe vételével 
maga döntheti csak el azt, hogy szükség van-e előlegre 
vagy sem. 

A magánmegrendelőkkel szemben az előleg nem
csak az anyagbeszerzés stb. lehetővé tételét célozza, hanem 
egyben a megrendelés komolyságát jelképezi, sőt az 
iparüzlet anyagi érdekének előzetes biztosítására is szol
gál. Ez utóbbi szempontok az állami megrendeléseknél 
nem forognak fenn, legfeljebb csak arról lehet szó, hogy 
az iparüzlet esetleg forgótőkéjéből a szükséges nyers
anyagokat beszerezni nem tudja. Ebben az esetben a 
megrendelő hatóságtól, vagy intézettől is lehet előleget 
igényelni, de nem szabad a megrendelés felvételét, — 
ha annak elvégzésére egyébként mód van, - az előleg
adástól függővé tenni. Az előleg kérdésében a megrendelő 
hatósággal vagy intézettel kell megállapodni, ha pedig az 
sikerre nem vezetne, úgy az igazságügyminisztérium 
döntését kell kikérni. 



41. § . 
A számlát az áru átvételekor az intézet pénz

táránál kell kiegyenlíteni. 

A munkadíjat rendszerint a munka befejezése
kor, ha azonban a munka egy hónapnál tovább 
tart, havonkint utólag, a tartozási kimutatás át
vételét követő három nap alatt kell megfizetni. 

Ha a megrendelő a fizetéssel késik, terhére a 
szokásos késedelmi kamatot kell felszámítani. 

Hitelezésnek csak az igazságügyminiszter enge
délye alapján lehet helye. 

Az első bekezdés kész áru eladása, vagy állami 
regieben végzett munka (például bútorjavítás, újrakárpitozás, 
stb.) esetében lesz alkalmazandó. A „do, ut des" (adok, 
hogy adj) elvéből következik, hogy, miként a nyilt 
üzletekben is szokásos, az áru átvételekor a vételárat 
is fizetni kell. Az iparüzlet vezetőjének külön szabály 
nélkül is így kell eljárnia, mert különben kiteszi magát 
annak, hogy később követelését behajtani már nem tudja. 
Természetesen ez a szabály is elsősorban a magánmeg
rendelőkkel szemben lesz kötelező, mert állami meg
rendelések esetében a behajthatatlanság veszélye nem 
forog fenn. 

A második bekezdés bérmunka esetében irányadó, 
tehát akkor, amikor az intézet a munkáltatónak csak 
rabmunkaerőt bocsájt rendelkezésére. Szabály, hogy a 
munkadíja munka befejezésével válik esedékessé. Hosszabb 
munkák esetében ennek a szabálynak alkalmazása az 
iparüzlet érdekét veszélyeztetné, mert csak hosszabb-
rövidebb idő múlva juthatna követeléséhez. Megengedi 
tehát a rendelet azt, hogy hosszabb munka esetén az 
intézet a munkáltatóval havonkint leszámolhasson. Ez 



különben ma is a gyakorlat a belső rabipari vállalkozókkal 
szemben. Magától értetődik, hogy az intézet hosszabb 
munka esetében a havonkinti tartozásokra biztosítékképen 
szintén követelhet előleget. 

A munkáltató a havonkinti leszámoláskor mutatkozó 
tartozását három nap alatt köteles kiegyenlíteni. Ez a 
határidő a tartozási kimutatás átvételével kezdődik, az 
átvétel napja azonban abba nem számítható. Ha a harma
dik nap vasár- vagy ünnepnap, úgy a határidő egy nap
pal kitolódik s még a negyedik napon sem esik az adós 
késedelembe. A közbeeső vasár- és ünnepnap azonban 
a határidőt nem hosszabbítja meg. 

A fizetést az intézet pénztáránál kell teljesíteni, vagyis 
az intézet pénztára mint a teljesítés helye jelentkezik, amiből 
következik, hogy például a tartozásnak postai beküldése ese
tében annak összegéből a portóköltséget levonni nem lehet. 

Ha a megrendelő, illetve munkáltató késedelembe 
esik, e szakasz harmadik bekezdése szerint, terhére a 
szokásos késedelmi kamatot keh felszámítani. A késedelmi 
kamat korábban egyéb kikötés hiányában a tartozás évi 
5°/o-át (törvényes kamat) tette,6 6) ma azonban a késedelmes 
adóssal szemben az 1923. évi XXXIX. t.-c. lesz az irány
adó.*1) Az ennek alapján 1927. évi június hó 3. napján 
kiadott 4.960/1927. 

66) Lásd az 1895: XXXV. törvénycikk 1. §-át. 

6?) 1923:XXX1X. t.-c. 1. § . : Ha az adós késedelembe esik kereskedelmi 
ügyleten, váltón vagy más magánjogi címen alapuló olyan pénztartozás teljesí
tésével, amely pénztartozás a jelen törvény életbelépésének napját követő 
időpontban jár le, késedelmi kamat helyett az ebben a törvényben foglalt 
rendelkezések szerint kártérítéssel tartozik a hitelezőnek. 

2. § . : Az adós a lejárat napjától a tényleges fizetés napjáig a hitelezőnek 
a tőketartozás százalékában (heti vagy havi összeg) kifejezett olyan kártérítési 
összeget köteles megfizetni, amennyit a tőke százalékában kifejezve a m. kir. 
minisztériumnak e törvény életbelépésével egyidejűleg kiadandó rendelete 
megállapítani fog. 



M. E. számú kormányrendelet08) az idézett törvénycikk 
2. §-ának első bekezdése esetére a Magyar Nemzeti 
Bank részéről megállapított mindenkori hivatalos évi váltó
leszámítolási kamatlábat néggyel meghaladó, — míg az 
1924. évi december hó 5. napján kiadott 8.074/1924. 
M. E. számú kormányrendelet0 9) a második bekezdés 

Ha azonban az adós bebizonyítja, hogy késedelme nem vétkes, továbbá, 
ha az adós személyes körülményeinél vagy életviszonyainál fogva teljesen 
nyilvánvaló, hogy a késedelem ideje alatt a tartozás összegével semmiképen 
sem nyerészkedett, az első bekezdésben meghatározott kártérítés helyett a 
lejárat napjától a fizetés napjáig kártérítésként a m. kir. Állami Jegyintézet 
részéről megállapított hivatalos évi kamatlábat annyi százalékkal meghaladó 
kártérítést köteles fizetni, amennyit a tőke százalékában kifejezve, a m. kir. 
minisztérium e törvény életbelépésével egyidejűleg kiadandó rendeletben meg 
fog állapítani. 

Az előbbi mindkét bekezdés alapján járó kártérítés összegének kiszámí
tásában irányadó heti, havi vagy évi százalék magasságát a m. kir. minisztérium 
a gazdasági és pénzügyi viszonyok változásához képest rendelettel bármikor 
fölemelheti vagy leszállíthatja. 

Kölcsönügyletből származó követelésre a 2. bekezdés nem nyer alkal
mazást akkor, ha a szerződést a törvény életbelépése után kötötték. 

G 8 ) A m. kir. minisztériumnak 4.960/1927. M. E. számú rendelete a 
pénztartozás késedelmes teljesítése esetében a hitelezőt megillető kártérítés 
mértékének újabb megállapításáról. (Budapesti Közlöny 1927. évfolyam 128. szám) 

Az 1925: XXXVII. t.-c. 1. §-ával hatályában fenntartott 1923: XXXIX. 
t.-c. 2. §-ának harmadik bekezdésében nyert felhatalmazás alapján a m. kir. 
minisztérium az 1923: XXXIX. t.-c. 2. §-ának első bekezdése értelmében járó 
kártérítésnek mértékét, amelyet 8074/1924. M. E. számú rendelettel (kihirdet
tetett a Budapesti Közlönynek 1924. évi december hó 7. napján megjelent 
268. számában) a tartozási tőkének havi másfél (l1/2) százalékában állapított 
meg, a Magyar Nemzeti Bank részéről megállapított mindenkori hivatalos évi 
váltóleszámítolási kamatlábat néggyel meghaladó százalékra szállítja le. 

Az 1923: XXXIX. t.-c. 2. §-ának második bekezdése értelmében járó 
mérsékelt összegű kártérítésnek a 8074/1924. M. E. számú rendelettel megál
lapított mértéke továbbra is a tartozási tőkének a hivatalos évi váltóleszámí
tolási bankkamatlábat kettővel meghaladó százaléka marad. 

Ez a rendelet 1927. évi június hó 15. napján lép életbe. 
Budapest, 1927. évi június hó 3. napján. 

6 9 ) A m. kir. minisztériumnak 8.074,1924. M. E. számú rendelete, a 
pénztartozás késedelmes teljesítése esetében a hitelezőt megillető kártérítés 
mértékének újabb megállapításáról (lg. Közlöny XXXIII. évf. 12. sz. 243 lap.): 

A m. kir. minisztérium a pénztartozás késedelmes teljesítése esetében 



esetére a Magyar Nemzeti Bank részéről megállapított 
mindenkori hivatalos évi váltóleszámítolási kamatlábat 
kettővel meghaladó százalék felszámítását engedi meg. A 
Magyar Nemzeti Bank váltóleszámítolási kamatlába 7 0) jelen
leg évi 6%, ehhez képest e törvény 2. §-ának első bekezdése 
esetében évi 100/o, — második bekezdése esetében pedig évi 
8°/o lesz felszámítandó. Az intézeteknek tehát a késedelmes 
adóssal szemben ezidőszerinte szabályok szerint kell eljárni. 
a hitelezőt megillető kártérítés összegének megállapítása tárgyában 8.759/1923. 
M. E. szám alatt kiadott (a Budapesti Közlönynek 1923. évi december hó 16. 
napján megjelent 285. számában kihirdetett) rendeletében az 1923. XXXIX. 
t.-c. 2. §-ának első bekezdése értelmében járó kártérítésnek a mértékét a 
tartozási tőke heti két (2) %-ában, az említett §. második bekezdése értelmében 
járó mérsékelt összegű kártérítésnek, a mértéket pedig a Magyar Kir. Állami 
Jegyintézet részéről megállapított hivatalos évi kamatlábat felével meghaladó 
százalékban állapította meg. ' 

Az 1923. XXXIX. t.-c. 2. §-ának 3. bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a m. kir. minisztérium az előbb említett kártérítésnek mértékét (lásd 
az előbb közölt 4.960:1927. M. E. számú rendeletet), a mérsékelt összegű kártérí
tésnek mértékét pedig a Magyar Nemzeti Bank részéről megállapított minden
kori hivatalos évi váltóleszámítolási kamatlábat kettővel meghaladó százalékra 
szállítja le. 

Ehhez képest, ha az adós az 1923. XXXIX. t.-c. 1. §-ában meghatározott 
pénztartozás teljesítésével késedelembe esik, a fejárat napjától, a jelen rendelet 
életbelépése előtt lejárt pénztartozás esetében pedig a jelen rendelet életbe
lépésének napjától a tényleges fizetés napjáig az idézett törvénycikk 2. §-ának 
első bekezdése értelmében járó kártérítésül (lásd az előbb közölt 4.96011927. M. 
E. számú rendeletet), az említett §. második bekezdése értelmében járó mérsé
kelt összegű kártérítésül pedig a Magyar Nemzeti Bank részéről megállapított 
mindenkori hivatalos évi váltóleszámítolási kamatlábat kettővel meghaladó 
százalékot köteles a hitelezőnek megfizetni. 

Ez a rendelet 1924. évi december hó 10. napján lép életbe. 
Budapest, 1924. évi december hó 5-én. 
7 0 ) 60.396 1926. I. M. számú igazságügyminiszteri közlemény: A Magyar 

Nemzeti Bank váltóleszámítolási kamatlába az 1926. évi augusztus hó 26. 
napjától kezdődően évi 6%-ban állapíttatván meg, a pénztartozás késedelmes 
teljesítése esetében a hitelezőt megillető kártérítésről szóló 1923: XXXIX. t.-g. 
2. §-ának második bekezdése szerint járó mérsékelt kártérítés összege a 
8074/1924. M. E. szám alatt kiadott (az Igazságügyi Közlöny XXXIII. évfolya
mának 243. lapján közölt) minisztériumi rendelet értelmében az 1926. évi 
augusztus hó 26. napjától kezdődően a tőkének évi 8 (nyolc) százaléka. 
(Igazságügyi Közlöny XXXV. évfolyam 11. szám 197. lap. 



Természetesen a késedelmi kamat felszámítása nem 
zárja ki a késedelem egyéb következményeinek alkalma
zását. Ezeket az egyéb következményeket a munkáltatóval 
kötött szerződésben kell megállapítani. A késedelem rend
szerint a munka folytatásának azonnali beszüntetését vonja 
maga után. 

A hitelezés engedélyezését a rendelet az igazságügy
miniszternek tartja fenn azért, mert az intézet vezetőségét 
e részben a felelősség alól mentesíteni kívánta. 

42. § . 
A.külső munkából eredő munkadíjak közül a 

kertészeti és gazdasági külső munkából befolyó 
munkadíjakat a kertészeti, illetve gazdasági szám
adások javára, az egyéb külső munkából befolyó, 
valamint általában a belső munkából befolyó munka
díjakat pedig az iparüzleti számadások javára kell írni. 

A 25. §. 2. bekezdése értelmében az intézet 
céljára felhasznált terményeknek helyben, nagyban 
szokásos piaci árát a megfelelő ellátmányból, — ha 
a termények kertészeti vagy gazdasági külső mun
kával szereztettek, a kertészeti vagy gazdasági 
számadás javára, egyébként pedig az iparüzleti 
számadás javára, — készpénzben meg kell téríteni. 

A külső munkások élelmezésének a 23. §. 
második bekezdése értelmében a munkáltató részéről 
megtérített önköltségi ára a munkadíjnak része s 
az ily címen befolyó összegeket az előbbi bekez
désben foglalt megkülönböztetéshez képest a kerté
szeti, vagy gazdasági, avagy az iparüzleti szám
adások javára kell bevételezni. 

A bevezető részben már jeleztük, hogy a szóban
forgó rendelet kiindulópontként a letartóztatottak minden-



nemű foglalkoztatását az iparüzlet keretébe vonja s abból 
csak a rabkertészetet és rabgazdaságot veszi ki. Az ipar
üzlet gondoskodik a házimunkára (2. § . a.) pontja) 
szükséges letartóztatottakról, — az látja el a házi keze
lésben lévő iparüzemeket (4. §.) a szükséges munkaerővel 
s az gondoskodik a felesleges munkaerőnek bérleti úton 
(6. §.) való hasznosításáról. Ennek az alapgondolatnak 
megfelelően, — az érintett kivétellel, — minden rabmunka 
után befolyó ellenértéket az iparüzletnél kíván bevételezni, 
de viszont az iparüzlet fizeti a rabmunkából eredő terheket 
is. (Munkajutalmat, egyes esetekben a rabbiztosítási díját, 
stb.) Szóval az iparüzlet jelentkezik munkaadóként, kivéve 
a rabkertészetet, vagy rabgazdaságot, amelynek körébe 
viszont a kertészeti és gazdasági munkából eredő bevé
telek és az ezt terhelő kiadások tartoznak. A 42. § . a 
bevételek kezelése tárgyában intézkedik, míg a kiadásokra 
részben az 52. § . (munkajutalom), részben pedig a 
rabbiztosításra vonatkozó7 1) rendeletek vonatkoznak. 

A 42. §. szerint a két munkaadóhoz képest két 
számadás lesz vezetendő és pedig: 

I. iparüzleti, 
II. rabkertészeti, illetve rabgazdasági. 

I. 
Az iparüzleti számadásban kell bevételezni minden 

rabmunkajövedelmet, amely 
1. házimunkából, 
2. állami kezelésben űzött ipari munkából, 
3. belső bérmunkából és 
4. külső, — de nem kertészeti, vagy gazdasági 

bérmunkából ered. 
7 1 ) Lásd a függelékben. 



II. 
A rabkertészeti, illetve rabgazdasági számadásban 

kell bevételezni minden jövedelmet, amely 
1. a rabkertészetből, vagy rabgazdaságból, 
2. kertészeti, vagy gazdasági külső bérmunkából ered. 
3. Az intézet fuvarozásából, vagy egyéb gazdasági 

természetű ténykedéséből folyó, valamint a rabkertésze
tekben és rabgazdaságokban bérlet útján hasznosított 
épületekből eredő bevételeket, szintén a rabkertészeti, 
illetve rabgazdasági számadások javára kell írni. A rendelet 
ugyan kifejezetten erről nem intézkedik, de a dolog termé
szetéből önkényt következik. 

Ezidőszerint rabkertészet, vagy rabgazdaság — egy
két kivételtől eltekintve — úgyszólván minden intézet, 
illetve fogház mellett van, ahol azonban nincsen, ott 
a II. 2. és 3. pontja alatt érintett bevételeket is az 
iparüzletnél lehet majd elszámolni, kivéve, ha gazdasági, 
vagy kertészeti külső munkák oly mérvben merülnek fel, 
hogy ennek folytán külön gazdasági, vagy kertészeti 
számadás vezetése szükségessé válik. (Például Sátoralja
újhelyen a szőlőfelújífási külső munkáról.) Természetesen 
ott, ahol csak rabkertészet van, csak rabkertészeti szám
adásokat kell vezetni, ellenben rabgazdasági számadá
sokra oly intézeteknél lesz szükség, ahol rabgazdaság is 
működik. Ily helyeken a rabgazdasági számadásokban 
lehet az esetleges rabkertészetre vonatkozó adatokat is 
elszámolni, hacsak az intézet vezetősége nem kíván a 
rabkertészetről elkülönített számadást vezetni. 

A 25. § . második bekezdése kimondja, hogy a 
külső munkával szerzett terményeket az intézet ellátá
sánál kell felhasználni. A 42. § . második bekezdése 
szerint, — hasonlóan a 32. § . intézkedéséhez, — a fel
használt terményeknek helyben nagyban szokásos piaci 



árát az intézetnek meg kell fizetnie. A kifizetett összeg 
azt a számadási ágat illeti meg, amelybe a munkadíjat 
kellett volna bevételezni akkor, ha a munkáltató nem 
terményben, hanem készpénzzel fizetett volna, tehát: 

kertészeti, vagy gazdasági természetű külső munka 
esetében a rabkertészet, illetve rabgazdaság, 

egyéb külső munka esetében pedig az iparüzlet 
javára lesz elszámolandó. 

E szakasz utolsó bekezdése azt a helytelen gyakor
latot kívánja megszüntetni, amelyet némely intézet követett 
azzal, hogy a külső munkások után a 23. § . második 
bekezdése alapján befolyt élelmezési költséget a rabtar
tásnál, mint térítményt számolta el. A letartóztatottakat 
a kincstár tartozik élelmezni, ha tehát a letartóztatott 
munkájával az élelmezés önköltségi árát megkeresi, — az 
nern térítmény, hanem rabmunkadíj lesz, s mint ilyent: 

kertészeti vagy gazdasági külső munka esetében a 
rabkertészet, illetve rabgazdaság, 

egyéb külső munka esetében pedig az iparüzlet 
javára kell elkönyvelni. 

Ha az imént érintett elvet következetesen akarjuk 
keresztülvinni, akkor az ellátmányból az iparüzlet, - - vagy 
rabkertészet, illetve rabgazdaság javára munkadíj címén 
ki kellene fizetni a munkáltató által a letartóztatottnak a 
23. §. első bekezdése alapján természetben adott élel
mezés értékét is. A rendelet első tervezete ily értelmű 
intézkedést is tartalmazott s azt csak azért kellett elejteni, 
mert a korlátoltan megállapított ellátmányt túlságosan 
megterhelte volna. 

A rabmunkából eredő tiszta jövedelem a 44. § . 
szerint az államkincstárt illeti meg s azt az 57. § . értel
mében a postatakarékpénztárnál nyitott állami bevételi, 
illetve letéti számlákra kell beszállítani. Az iparüzlet és 



a gazdaság folytatásához szükséges, de időlegesen feles
leges pénzkészletek gyümölcsöztetése tárgyában az 1925. 
évi december hó 21. napján 40.789/1925. I. M. XI . szám 
alatt kiadott rendelet intézkedik.7 2) 

? 2 ) " 1925 k ^ ' s z ámu rendelet: 
A m. kir. postatakarékpénztár igazgatóságának a különleges kamato

zású takarékbetétek tárgyában hozzám benyújtott előterjesztését másolatban 
•/. alatt idezárva értesítem a Címet, hogy az iparüzlet és a gazdaság folyta
tásához szükséges, de időlegesen felesleges pénzkészletének a m. kir. posta
takarékpénztárnál különleges kamatozású betétként való elhelyezését megen
gedem. Ez az intézkedésem nem vonatkozik az iparüzletből, illetve gazdaságból 
eredő tiszta jövedelemre, amelyet miként eddig, a jövőben is a m. kir. posta
takarékpénztárnál nyitott 60.506 (jelenleg 71.805) számú állami bevételi számlára 
kell befizetni. 

A m. kir. postatakarékpénztárnál különleges kamatozású betétként elhelye
zett összegeket a vonatkozó (iparüzleti, gazdasági, kertészeti) pénznapló, 
készpénz hasábjában kiadásként, az értékpapírok elszámolására rendelt hasáb
jában pedig egyidejűleg bevételként kell elszámolni. Az elszámolásnak ezt a rend
szerét a felmondott betétekből származó bevételek és kiadások elszámolására is 
megfelelően alkalmazni kell. A kamatokat a vonatkozó pénznapló javára, az 
esetleges költségeket pedig ugyanannak terhére kell elszámolni. 

Amennyiben a Cím a nélkülözhető pénzkészletét a jelen engedélyem 
alapján különleges kamatozású takarékbetétként a postatakarékpénztárnál 
helyezi el, erről esetleges átutalásoknál való figyelembevétel végett tegyen 
hozzám jelentést. 

Budapest, 1925. évi december hó 21-én. 

Másolat a 40.789 1925. I. M. XI. számhoz. M. kir. postatakarékpénztár 
31.012 1925. szám. 

Nagyméltóságú Miniszter Úr! 
Tisztelettel jelentem Nagyméltóságodnak, hogy az állami és önkormány

zati intézmények és üzemek tőkéi után a m. kir. postatakarékpénztár takarék
üzlete körében, a rendes kamatlábat meghaladó, különleges, — ezidőszerint 
évi 9%-os kamatoztatást áll módomban biztosítani. 

Ezzel kapcsolatban kérem Nagyméltóságodat, hogy a bölcs vezetése 
alatt álló minisztérium alá rendelt intézmények és üzemek figyelmét erre a 
körülményre felhívni méltóztassék. 

E különleges kamatozású takarékbetétek kezelését az alábbiakban van 
szerencsém ismertetni: 

A különleges betétekről kiállított betétkönyveket a m. kir. postatakarék
pénztár nem szolgáltatja ki, hanem zár alatt őrzi. A betevő ellenben a takarék
betétszámlán véghezvitt minden egyes műveletről nyugta gyanánt is szolgáló 
értesítést kap. 



43. § . 
A forgalmi adót (fényűzési adót) a megrendelő 

magánfélre kell hárítani s ezt a számlában fel kell 
tüntetni. 

A forgalmi adóról szóló 1921. évi X X X I X . törvény
cikk 29. §-ának 1. bekezdése szerint: Általános forgalmi 
adó alá esik mindenki, aki a belföldön az őstermeléstől 
különböző bármilyen önálló bevétel elérésére irányuló 
kereseti tevékenységet fejt ki. 

A 30. §-nak 1. bekezdése szerint: Az általános 
forgalmi adó tárgya a 29. §. rendelkezései alá tartozó 
önálló kereseti tevékenység körében történt áruszállítás, 
vagy bármely más munkateljesítmény. 

Az ilyen intézmények és üzemek takarékbetétei sem befizetés, sem 
visszafizetés tekintetében semminemű korlátozás alá nem esnek. 

A vonatkozó takarékbetétszámlákra közvetlen befizetés csak a posta
takarékpénztár főpénztáránál eszközölhető; vidéki állami és önkormányzati 
intézmények és üzemek pedig takarékbetéteiket a külön e célra nyitott 55.140 
számú belső kezelési (gyűjtő) csekkszámla javára bármely közvetítő posta
hivatalnál befizethetik csekkbefizetési lapok felhasználásával, amelyeket a 
postatakarékpénztár díjmentesen szolgáltat ki. 

A különleges kamatozású takarékbetétszámla javára tetszés szerinti 
összeget át is lehet utalni az illető üzem, vagy szerv csekkszámlájáról, ebben 
az esetben azonban a vonatkozó csekkürlap rendelkezései rovatán feltünte
tendő, hogy az összeg különleges kamatozású takarékbetétszámla javára írandó. 

A fölmondás közvetlenül a postatakarékpénztárnál történik a betevő 
állami, vagy önkormányzati intézmény, vagy üzem rendszeresen használt s itt 
bejelentett bélyegzőlenyomatával és aláírásával (illetve aláírásaival) ellátott 
egyszerű felmondó levéllel, amelyet a m. kir. postatakarékpénztár haladéktalanul 
érvényesít, de csak abban az esetben, ha az azon alkalmazott bélyegző
lenyomatnak és aláírásnak az itt bejelentettel való azonossága megállapítást nyert. 

Ezért elengedhetetlenül szükséges, hogy az ilyen különleges kamatozású 
számla megnyitásának kérelmezése alkalmával e számla felett rendelkezni 
jogosultak aláírásai, nemkülönben a bélyegző lenyomata külön íven közöltessenek. 

A fölmondott összeget a betevő rendelkezéséhez képest a m. kir. 
postatakarékpénztár vagy főpénztárnál fizeti ki, vagy az 55.140 számú csekk
számláról a megadott címre csekkfizetési utalvánnyal kiutalványozza. 

Budapest, 1925. évi június hó 5-én. 
M. kir. Postatakarékpénztár. 



Munkateljesítmény alatt bármily árunak, vagy anyag
nak visszteher mellett való feldolgozását, el- vagy ki
készítését, továbbá ellenszolgáltatás fejében teljesített 
bármilyen természetű, — testi, vagy szellemi tevékenység 
kifejtését, vagy bármily természetű, az áruszállítástól 
eltérő szolgálattételt kell érteni. 

A 31. §-nak első bekezdése szerint: Az általános 
forgalmi adó alapja az adóköteles által szállított áruk, 
valamint az általa végzett munkateljesítmények ellenértéke 

fejében teljesített fizetések összege. 
A 34. §-nak első bekezdése szerint: Az adófizetési 

kötelezettség azt terheli, aki az adófizetési kötelezettséget 
megállapító önálló kereseti tevékenységet folytatja. 

Ezek szerint a forgalmi adó fizetésének kötelezett
sége akkor is fennáll, ha a kereseti tevékenységet az 
állam, — a jelen esetben tehát az intézet, illetve fogház 
végzi s annak fizetése is az államot, — vagyis az intézetet, 
illetve fogházat terheli. A törvény a forgalmi adó áthárításá
nak lehetőségét nem zárja ki, sőt az áthárítás a forgalom
ban általában gyakorlattá vált. Az intézet érdekében áll 
tehát, hogy a forgalmi adót, ahol annak lehetősége megvan, 
— minden esetben a megrendelőre hárítsa át. Az áthárítás 
azonban csak akkor lesz lehetséges, ha az intézet vezető
sége a megrendelővel előzetesen közölte azt, hogy a 
forgalmi adót külön fogja felszámítani. Szerződés kötése 
esetében mindig magában a szerződésben kell világosan 
kikötni a forgalmi adó áthárítását, mert ennek hiányában 
a szerződő fél a forgalmi adó viselésére nem kötelezhető. 
Erre jövőben a bérmunkára vonatkozó (9. §. , 18. §.) 
szerződéseknél is figyelemmel kell lenni, mert a munkál
tató részéről fizetendő rabmunkadíj is forgalmi adó alá esik. 

Nem tárgya azonban a forgalmi adónak az az 
áruszállítás, vagy munkateljesítmény, amelyet az intézet 



az állam részére, tehát állami hatóságoknak, hivataloknak, 
vagy intézeteknek teljesít, mert ez esetben forgalom 
tulajdonképen nem történt, amennyiben az állam áll saját 
magával szemben. Ilyen eset lesz tehát nemcsak a 
társintézetek, az igazságügyi hatóságok és igazságügyi 
intézetek részére, hanem általában minden állami hatóság, 
hivatal, vagy intézet részére végzett áruszállítás és munka
teljesítmény. Az ily áruszállításokból és munkateljesítmé
nyekből eredő bevételeket az intézetre kivetendő forgalmi 
adó kiszámításánál a pénzügyi hatóságoknak figyelmen 
kívül kell hagyni és forgalmi adóalapul csak az egyéb, 
— tehát a magánosok, vagy nem állami hatóságok, 
hivatalok és intézetek részére végzett áruszállításból, vagy 
munkateljesítményből eredő bevételeket lehet venni. Az 
intézet érdekének megóvása céljából az ezzel ellentétes 
adókivetést jogorvoslattal kell megtámadni. 

Az igazságügyi hatóságok, hivatalok és intézetek 
forgalmi adójának lerovása tárgyában a m. kir. pénzügy
miniszter 21.920 1922/VIII. szám alatt 7 3) a következőket 
közölte a m. kir. igazságügyminiszterrel: 

/. Az 1921 : XXXIX. t.-cikknek az általános for
galmi adóról szóló III. fejezetének végrehajtása tárgyá
ban 130.000/1921. szám alatt kiadott utasítás 46. §-a 
kifejezetten megállapítja, hogy az adó fizetésére kötelezett 
az általános forgalmi adót az általa szállított áru árába, 
illetve az általa teljesített munka díjába beszámíthatja. 
A vállalkozók tehát az igazságügyi hatóságok, hivatalok 
és intézetek részére teljesített szállításoknál is átháríthat
ják az általános forgalmi adót, s az természetesen az 
államot terheli. 

2. A forgalmi adó áthárítása akár az árba való 

7 3 ) Igazságügyi Közlöny XXXI. évfolyam 5. szám 195. lap. 
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belekalkulálás útján, akár az adóösszeg külön feltüntetése 
mellett történhetik. 

3. A 130.00011921. számú utasítás 12. §-ának 1., 
illetőleg 4. pontja szerint az adókötelezettségre nincs 
befolyással az a körülmény, hogy természetes vagy jogi 
személy üzi-e a kereseti tevékenységet, sőt a forgalmi 
adó fizetésének kötelezettsége akkor is fennáll, ha a kere
seti tevékenységet az állam űzi. Kivételt e tekintetben 
csupán azok az állami és községi üzemek alkotnak, 
amelyekre nézve az 1921 : XXXIX. t.-c. 37. §-a kifeje
zetten adómentességet biztosít. 

Az igazságügyi üzemeknek tehát az őstermeléstől 
különböző kereseti tevékenységük folyamán szerzett azok 
a bevételei, amelyeket magánfelek részére teljesített áru
szállításért vagy munkaszolgáltatásért kapnak, általános 
forgalmi adó alá esnek. A forgalmi adó természetesen 
a magánfélre hárítható át. 

Az 1921: XXXIX. t.-c. 29. §-ának 1. pontja alap
ján nem esnek forgalmi adó alá az igazságügyi üzemek 
őstermelésből eredő bevételei; valamely állami hatóság, 
hivatal vagy intézet részére teljesített áruszállítások és 
munkateljesítmények ellenértékeként befolyó bevételei pedig 
azért nem esnek forgalmi adó alá, mert ez esetben for
galom tulajdonképen nem történt, amennyiben az állam 
áll saját magával szemben (20.540/1922. I. M. sz.). 

E pénzügyminiszteri közlemény első pontja akkor 
lesz irányadó, ha vállalkozók teljesítenek az igazságügyi 
hatóságok, hivatalok és intézetek részére forgalmi adó 
alá eső szállítást, ellenben a 2. és 3. pont vonatkozik 
arra az esetre, ha a kereseti tevékenységet a büntetőintézet, 
illetve fogház űzi. Az intézetek vezetőségének tehát az 
ipari és gazdasági rabmunka értékesítésénél a 2. és 3. pont
ban foglaltakra kell figyelemmel lennie. 



A forgalmi adó kulcsát a m. kir. pénzügyminiszter 
legutóbb az 1925 : XXIII. t.-c. 6—9. §-ának végrehajtása 
tárgyában kiadott 4700/1925. P. M. számú 7 4) rendeletével 
(II. fejezet 1. §.) az adóalapnak 2%-ában állapította meg. 

A fényűzési adóról az 1920. évi XVI . törvénycikk 
rendelkezik. Ennek 9. §-a szerint a fényűzési adó kulcsa 
az átruházásért kialkudott ellenérték (vételár) tíz százaléka. 

Nem lesz felesleges itt ismételten felhívni a figyel
met az általános kereseti adóról szóló 1922. évi XXÍÍI. 
törvénycikkre, amely a 3. §. 11. pontjában a kereseti 
adó alól állandó adómentességet biztosit az országos 
letartóztató- és javítóintézetek, valamint a bírósági fog
házak ipari foglalkoztatása javára. 

Az adómentesség kifejezetten csak az ipari foglalkozásra 
vonatkozik, ellenben az intézetek mezőgazdasági munkál
tatásából, a rabkertészetekből és rabgazdaságokból eredő 
tiszta jövedelmek általános kereseti adó alá esnek, amint 
azt a m. kir. pénzügyminiszter felmerült esetből kifolyóan 
23.963 1925. VII. a. szám alatt a m. kir. igazságügy-
miniszterrel külön is közölte (12.702/1925. I. M. szám 
alatt). Természetesen a rabkertészetre, vagy rabgazdaságra 
vonatkozó adóvallomásban a termelési költségek között 
a rabkertészetbe, vagy rabgazdaságba beosztott rabok 
tartási költségeit, (élelmezés, ruházat, gyógykezelés, fűtés, 
világítás, stb.) továbbá a gazdaságba beosztott tisztviselők 
és őrök illetményeit is fel kell tüntetni. 

~4) Budapesti Közlöny 1925. évi 167. számának melléklete. 
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III. F E J E Z E T . 
A MUNKAJÖVEDELEM ÉS A LETARTÓZ

T A T O T T A K MUNKÁJÁNAK JUTALMAZÁSA. 

A rabmunkából eredő jövedelem tekintetében büntető
törvénykönyvünk nem intézkedik, az erre vonatkozó szabá
lyokat a végrehajtási utasításokban találjuk. Az itt lefek
tetett alapelvek régi eredetűek. A rab munkaereje s munká
jának jövedelme felett mindig az rendelkezett, akinek a 
rab hatalmában volt. A szabadságvesztésnek súlyát, a 
munkakényszernek büntetés jellegét épen az adja meg, 
hogy a bűntettesnek munkája ellenértékére igénye nincsen. 
Általában ezt az elvet látjuk érvényesülni úgy az elmélet
ben, mint a gyakorlatban s csak elvétve találkozunk a 
szakirodalomban részben magánjogi, részben közjogi okok
kal támogatott oly felfogással, amely a munka jövedelmét 
a letartóztatottól elvonhatónak nem találja. 

A rabmunkajövedelem már a régi vármegyei börtönök
ben is a rabtartásból eredő terhek fedezésére szolgált. 
Ez volt a szabály első országos intézeteinkben s azonos 
értelemben intézkedett az 1816. évi királyi, majd az 1863. 
évi 20.172 számú helytartótanácsi, valamint az 1869. évi 
február hó 10. napján kelt igazságügyminiszteri rendelet 
is. A büntetőtörvénykönyvünkben elfogadott fokozatos 
börtönrendszer végrehajtása tárgyában kiadott utasítások 
fenntartották a korábbi gyakorlatot, kifejezetten kimondván, 
hogy a rabmunkából eredő jövedelem az államkincstárt 
illeti meg (fegyházrendtartás 32. §. , börtönrendtartás 30. §.) . 



A rabmunkás munkája után csak jutalomban része
sülhet. 

A munkajutalom rendszeresítése szintén régi eredetű. 
Megtaláljuk a vármegyei börtönökben, első országos inté
zeteinkben, valamint a hivatkozott régi rendeletekben is. 
Gyakorlati keresztülvitele főbb vonásaiban a mai szabá
lyoknak felelt meg. A munkajutalom a rabmunka értéké
nek arányában a jövedelem bizonyos kisebb hányadát 
tette, a letartóztatottak azonban büntetésük tartama alatt 
azt kézhez nem kapták, csak a jobb viseletüek használ
hatták fel egy részét élelmezésük javítására, vagy más 
megengedett élvezeti cikkek beszerzésére. 

Rendtartásainknak eddig hatályban volt intézkedései 
a munkajutalmat fenntartották és pedig a letartóztatottak 
munkakedvének felébresztése céljából, de főleg azért, hogy 
szabadulásuk után rögtön ellátás nélkül ne maradjanak. 
A letartóztatott büntetésének tartama alatt munkajutalmá
val nem rendelkezhetett s csak kivételképen volt meg
engedhető a jobb viseletüeknek, hogy annak egy meg
határozott részét felhasználhassák. 

A munkajutalom mértéke tekintetében eddigi szabá
lyainkban háromféle intézkedést találunk és pedig: 

1. Az ipari munkára beosztottak munkajutalma. A 
letartóztatottakat a munkajutalom szempontjából viseletük
höz és szaktudásukhoz képest osztályokba kellett beso
rozni. A fegyház- (33. §.) és börtönrendtartás (31. §.) 
három, a fogházrendtartás (145—146. §.) két osztályt 
állított fel. A munkajutalom fegyenceknél osztályuk sze
rint egyötöd-, illetve egyhatod-, raboknál egynegyed-, 
illetve egyötöd- (mely azonban kivételesen egyharmad-, 
illetve egynegyedrészre volt felemelhető), foglyoknál pedig 
kivételesen egyharmad-, rendszerint egynegyed-, illetve 
egyötödrészét tette a munka tiszta jövedelmének. A fegy-



ház- és börtönrendtartás kimondotta ugyan, hogy a har
madik osztályba sorozottak munkajutalma a segélyalapot 
illeti meg, de a munkajutalom mértéke tekintetében nem 
rendelkezett. 

2. A /ráz/'-munkások munkajutalma határozott pénz
összegben volt előírva. Osztályuk szerint a fegyencek napi 
három, a rabok és foglyok öt, illetve négy krajcárt kap
hattak. • 

A 14.270/1907. I. M. E. számú ügyészségi gazda
sági utasítás az ipari munkások részére három díjosztályt 
állított fel napi 10, 8 és 6 fillér munkajutalommal, míg 
a csoportvezető, vagy kiválóan hasznos munkások részére 
napi 20 fillérig terjedhető munkajutalmat engedélyezett 
(139. § . ) ; a fogház házimunkásai részére napi 28 deka
gramm kenyeret, az irodai munkások részére napi 20, a 
bíróságok és törvényhatóságok részére dolgozó házimun
kások javára pedig 10 fillér munkajutalmat állapított meg 
(132. §.) . 

3. A rabmunkavállalkozók részére dolgozó letartóz
tatottak munkajutalma tárgyában a bérleti szerződésben 
kellett intézkedni. 

E szabályok szerint a munkajutalom összegszerűsége 
nemcsak a viselet és szaktudás, hanem a büntetés neme 
és a munka minősége szerint is más és más volt 

További megkülönböztetést állapított meg a fiatal
korúakkal szemben a 27.300 1909. I. M. számú, valamint 
a dologházra ítéltekkel szemben a 62.000/1906. I. M. 
számú rendelet. Számos megkülönböztetést találunk eddigi 
rendeleteinkben a munkajutalomnak a büntetés tartama 
alatt felhasználható része tekintetében is. 

Jobb élelmezésükre a fegyencek (37. §.) közül a 
kitűnő viseletüek egyötöd-, a megrovás alá nem esők 
egyhatodrészt költhettek el, míg a fegyelmi fenyíték 



szigorúbb nemével sújtottak ezen fenyíték kiállásától 
számítva, a visszaesők pedig a fegyintézetbe való beszállí
tásuktól fogva egy éven át e címen semmit, azután pedig 
jó viselet mellett egyhetedrészt használhattak fel. 

A rabok (35. §.) a fenti esetekhez képest egyharmad-, 
egynegyed-, illetve egyötödrészt költhettek el. 

A fogházrendtartás e részben nem intézkedett, ellenben 
a 14.270/1907. I. M. E. számú ügyészségi gazdasági 
utasítás 153. §-a a munkajutalom fele részének felhasz
nálását engedte meg. 

A közvetítő-intézeti házszabályok szerint a munka
jutalom egyharmadrésze volt felhasználható (12. pont). 

Habár elméletileg a büntetés neme s a bűntettes 
személyi viszonyai szerint való megkülönböztetés helyes, 
mégis a gyakorlatban kivihetetlen akkor, ha ugyanabban 
az intézetben különböző nemű szabadságvesztésbüntetésre 
ítéltek vannak. Ettől eltekintve az ország mai pénzügyi 
viszonyai között a munkajutalom csak mérsékelt lehet s 
így annak különben is csekély összege a megkülönböz
tetésekre teret nem ad. Épen ezért a 10.600/1926. I. M. 
számú rendelet a korábbi alapelveket fenntartotta ugyan, 
de az eddigi megkülönböztetéseket elejtette. A rabmun
kából eredő jövedelem e rendelet szerint is az állam
kincstárt illeti meg, viszont a letartóztatottakat munka
jutalomban kell részesíteni. A hármas osztályozás lényegileg 
hasonló alapokon fennmarad, de az osztályba sorozás 
minden dolgozó letartóztatottra egyaránt kötelező lesz. 
Osztályba sorozandók tehát az állami kezelésben űzött 
ipari, vagy gazdasági munkára beosztott és a házimunkás 
letartóztatottakon kívül a rabmunkavállalkozók, vagy alkalmi 
munkáltatók részére dolgozó letartóztatottak is. Az egyenlő 
elbánás elve követeli ezt, de azért is kívánatosnak mutat
kozott, mert a munkanemek szerint megállapított külön-



böző munkajutalmak a letartóztatottak között versengést, 
a kisebb jutalommal járó munkáról a jobban jutalmazott 
munkára való törekvést idéznek elő, ami végeredményben 
a fegyelem rovására megy. 

Eltérést tapasztalunk az eddigi szabályoktól még 
annyiban, amennyiben e rendelet a munkajutalmat már 
nem a munka tiszta jövedelmének hányadában, hanem 
minden esetben meghatározott pénzösszegben írja elő. 
A munka tiszta jövedelmét megállapítani alig lehetséges, 
az tehát nem szolgálhat a munkajutalom meghatározásának 
biztos alapjául. Más és más eredményre jutunk aszerint, 
amint a tiszta jövedelem kiszámításánál egy, vagy más 
szempontból indulunk ki. Végeredményben az államnak 
a rabmunkából abszolút tiszta jövedelme nincsen, mert a 
rabtartás költsége a rabmunkából eredő bevételt tetemesen 
meghaladja. A relativ tiszta jövedelem attól függ, hogy 
a termelést mily áron sikerül értékesíteni, az eladási ár 
kisebb-nagyobb mérvéhez képest a relatív tiszta jövedelem 
is kisebb, vagy nagyobb lesz. 

A gyakorlatban intézeteink és fogházaink tiszta jöve
delemnek azt a munkadíjat vették, amelyet az árvetítésnél 
felszámítottak. A munkadíj azonban még nem tiszta 
jövedelem, mert nem bizonyos, hogy az a felszámított 
összegben az iparüzlethez be is folyik, emellett ugyanazon 
munka után kedvezményes munkadíj esetében a rabmunkás 
jutalma kisebb lesz, ami ellentétben áll a szabályok 
szellemével. De mindettől eltekintve, ha a rabmunkás 
arra érdemessé válik, nem lehet munkajutalmát függővé 
tenni attól, hogy munkájából van-e az államnak jövedelme, 
vagy sem. Ez főleg a termelés értékesítésétől függ, amire 
a rabmunkásnak befolyása nincsen. A munkajutalom 
célja tehát szükségessé teszi, hogy a letartóztatott szor
galmával kiérdemelt, úgy is csak mérsékelt jutalmát 



akkor is megkapja, ha munkája jövedelmet esetleg nem 
is hoz. 

A munkajutalom az első osztályban napi 750 (6 fillér), 
a második osztályban napi 500 (4 fillér), a harmadik 
osztályban pedig napi 250 korona (2 fillér). A harmadik 
osztályba sorozottak munkajutalma, valamint általában a 
munkajutalmak kamatai a segélyalapot illetik. A meg
állapított összegek mérsékeltek ugyan, de viszonyainkat 
tekintve a rabmunkából eredő relatív jövedelem nagyobb 
mérvű megterhelését kerülni kellett. A házimunkásokkal 
szemben ez a munkajutalom a legutóbbi évekhez képest 
az eddiginél jelentékenyen nagyobb lesz, az ipari- és 
gazdasági munkások tekintetében pedig a rendelet 56. 
§-a módot nyújt arra, hogy az átlagot meghaladó munka
teljesítmény esetében külön jutalomban részesülhes
senek. 

44. § . 
A letartóztatottak munkájából eredő jövedelem 

az államkincstárt illeti. 
Már a munkáltatásra vonatkozó általános fejtegeté

sünkben rámutatunk arra, hogy a 10.600 1926. I. M. 
számú rendelet a letartóztatottak mindennemű foglalkoz
tatását az iparüzlet körébe vonja s abból csak a gazda
sági munkát veszi ki, amelyet viszont a rabkertészet, illetve 
rabgazdaság körébe utal. Az iparüzlettel, illetve a gazda
sági rabmunka tekintetében a rabkertészettel, vagy rab
gazdasággal szemben megrendelő lesz mindenki, aki a 
rabmunkát bármely módon igénybe veszi, tehát meg
rendelőnek lesz tekintendő maga az intézet is a házi
munkások (3. § . 1. bekezdés), az intézet részére végzett 
ipari-, vagy külső (5. § . 1. bekezdés és 22. §.) munka 
tekintetében, valamint akkor is, ha a gazdasági rabmun-



kával szerzett terményeket (25. § . 2. bekezdés 31., 32. §. 
42. § . 2. bekezdés) az intézet részére használja fel. 

Az iparüzlet, illetve rabkertészet, vagy rabgazdaság 
és a megrendelő közötti jogviszonyt szabályozza a ren
delet 1—43. §-a. Ezekben a szakaszokban előírt rab
munkadíjak és egyéb ellenszolgáltatások kivétel nélkül az 
iparüzlet, illetve a rabkertészet, vagy rabgazdaság bevételei 
lesznek s az elért tiszta jövedelem a 44. §. szerint az 
államkincstárt illeti meg. 

Egyrészt az iparüzlet, illetve rabkertészet, vagy rab
gazdaság, másrészt a rabmunkások közötti jogviszonyra 
a 45—46. §-ok vonatkoznak. Ezek a szakaszok határoz
zák meg azt, hogy a letartóztatottak mely esetekben és 
mily összegű munkajutalomban, illetve külön jutalomban 
részesülhetnek. 

A rendelet szigorú megkülönböztetést tesz munkadíj 
és munkajutalom között. A munkadíj mindig az állam
kincstárt illeti meg, míg a letartóztatottnak csak munka
jutalom (esetleg külön jutalom) jár. 



MUNKAJUTALOM. 

45. § . 
A letartóztatottakat ideértve a vállalkozó 

részére átengedett rabmunkásokat is — a fokozatos 
börtönrendszer alapgondolatának megfelelően mun
kakedvük ébrentartása és fokozása s ekkép javulásra 
serkentésük céljából, valamint azért is, hogy 
szabadulásuk alkalmával némi anyagi eszköz felett 
is rendelkezzenek, munkájukért pénzbeli jutalomban 
(munkajutalomban) kell részesíteni. 

Eddigi szabályaink szerint, — mint már említettük, 
— a letartóztatottak munkajutalmat kaptak ugyan, de ez 
kötelezően előírva nem volt, sőt a fogházrendtartás 145. 
§-a épen azt mondta ki, hogy a fogolynak munkájáért 
jutalmazásra igénye nincsen. Ezzel szemben e szakasz a 
munkajutalmat már imperativa írja elő. Általános szabály 
tehát, hogy a letartóztatottakat munkájukért pénzbeli 
jutalomban (munkajutalom) kell részesíteni. Ez azonban 
csak a dolgozó letartóztatottakra vonatkozik, sőt egyes 
kivételes esetekben a dolgozó letartóztatott sem kaphat 
munkajutalmat. 

Nem részesülhetnek munkajutalomban: 
1. általában azok a letartóztatottak, akik munkára 

bármely ok (munkaképtelenség, betegség, munkahiány, 
stb.) miatt nem alkalmazhatók, akik épen ezért a 46. § . 
első bekezdése értelmében osztályba sem sorozhatok, 
— továbbá a munkára beosztottak közül 



2. azok a letartóztatottak, akik a 46. § . 3. pontja 
szerint a harmadik osztályba tartoznak (rossz viselet, 
hanyagság, stb.), — valamint 

3. azok a letartóztatottak, akiket elégtelen munka
teljesítmény miatt a 47. § . alapján 7 5), — illetve 

4. akiket a fegyelmi kihágás esetében a fegyház-
(80. §.) és börtönrendtartás (79. § .) , valamint a fogház
rendtartást módosító 34.560/1881. I. M. számú rendelet7 6) 
alapján a harmadik osztályba lefokoznak. A harmadik 
osztályra vonatkozóan megállapított munkajutalom ugyanis 
az 50. § . értelmében a segélyalap javára esik. 

5. Nem részesülhetnek munkajutalomban a munka
kényszer alatt nem álló letartóztatottak közül azok, akik 
saját számlájukra és nem az államkincstár javára dolgoznak. 

E kivételektől eltekintve minden dolgozó letartóztatott 
munkajutalmat kap és pedig osztályához képest ugyanazt 
a munkajutalmat kapja, tekintet nélkül arra, hogy mint 
házi-, ipari-, vagy gazdasági munkás állami, vagy vállalati 
(bérmunka) kezelésben folytatott üzemben dolgozik-e? 
Szóval a munkajutalom összege csak az osztályok szerint 
változik, egyébként a munka nemére való tekintet nélkül 
mindig ugyanaz. 

A munkajutalmat minden esetben az államkincstár 
fizeti a letartóztatottaknak és pedig az 52. §-ban foglalt 
megkülönböztetés szerint vagy az iparüzlet vagy a rab
kertészet, illetve rabgazdaság terhére. 

A munkajutalom egyrészt a letartóztatott munka
kedvének felkeltését, szorgalmának fokozását s ily módon 
a munka megkedveltetésével javulásának előmozdítását 
célozza, de másrészt a rendelet a rabnak a szabad 
életben való elhelyezkedését kívánja támogatni azzal, hogy 

™) Utalunk a 47. §-nál közlőitekre. 
7 6 ) Marschalkó : Igazságügyi rendeletek VI. kötet 93., 114. és 321. lap. 



a munkajutalmak összegyűjtésével részére szabadulása 
esetére némi tőkét biztosít. 

A letartóztatottaknak munkajutalomban való részesítése 
osztályba sorozás útján történik. 

46. § . 
A munkajutalomra érdemesség szempontjából 

a letartóztatottakat azok kivételével, akik mun
kára bármely ok (munkaképtelenség, betegség, 
munkahiány stb.) miatt nem alkalmazhatók, — az 
alábbi megkülönböztetés szerint osztályokba kell 
sorozni: 

1. Az első osztályba tartoznak azok a jóvise-
letü letartóztatottak, akik 

a) szakképzett iparosok és szakmájukban any-
nyira jártasak, hogy önállóan hibátlan és jó 
munkát képesek előállítani (önálló bútorasztalos, 
önálló szabó stb.), vagy 

b) szakképzett és fontosabb gazdasági munkát 
végző mezőgazdák, vagy 

c) magasabb képzettségüknek megfelelő házi
munkát végeznek (képesített gyógyszerész, ha az 
intézeti gyógyszertárat kezeli, okleveles szülésznő, 
ha a rabkórházban szakmájához tartozó munkát 
végez stb.). 

2. A második osztályba tartoznak azok a jó-
viseletű letartóztatottak, akik 

a) ipari szakmájukban még nincsenek ugyan 
tökéletesen kiképezve, de kellő útmutatás és fel
ügyelet mellett elfogadható munkát készítenek 
(asztalossegéd, szabósegéd stb.), vagy 

b) gyakorlott földmívesek, vagy 
c) mint házimunkások szellemi munkát, vagy 



tanult szakmunkát, vagy nehezebb testi munkát 
végeznek és az l .c) pont alá nem esnek (leírók, 
képzett betegápolók, szakácsok, favágók, mosónők 
stb.). 

3. A harmadik osztályba kell sorozni minden 
letartóztatottat a befogadástól számított három 
hónapig, ha pedig visszaeső, hat hónapig. De ezen 
időn túl is ebbe az osztályba kell sorozni a befoga
dás idejére tekintet nélkül minden rosszviseletü, 
vagy a munkában hanyag letartóztatottat akkor is, 
ha valamely munkanemben teljesen jártas, továbbá 
a kezdő munkásokat mindaddig, amíg szorgalmuk
hoz és a munkában való jártasságukhoz képest a 
második osztályba nem sorozhatok. Ide tartoznak 
azok a házimunkások is, akik a 2. c) pont alá nem 
sorozhatok. 

A jelen §-ban megszabott osztályozás az ipari 
vállalkozók üzemébe beosztott, továbbá a külső 
munkát végző letartóztatottakra, köztük a rabker
tészetben, vagy rabgazdaságban dolgozókra is ki
terjed. 

A letartóztatottaknak munkajutalomban való része
sítése osztályba sorozás útján történik. Tekintve, hogy a 
45. § . szerint a dolgozó letartóztatottakat munkajutalom
ban kell részesíteni, ennek megfelelően az osztályba soro
zás is kötelező és pedig tekintet nélkül arra, hogy a 
letartóztatott mint házi-, ipari-, vagy gazdasági munkás, 
állami vagy vállalati (bérmunka) kezelésben folytatott 
üzemben dolgozik-e. 

A 46. § . a korábbi hármas osztályozást lényegileg 
azonos alapokon továbbra is fenntartja s—mint említettük, — 
az eddigi szabályoktól főleg abban tér el, hogy a munka 
nemére való tekintet nélkül minden dolgozó letartóztatott 



osztályba sorozását kötelezővé teszi. Egyaránt a meg
állapított három osztály valamelyikébe kell tehát besorozni: 

a) a házimunkára, 
b) az állami kezelésben űzött iparokba, 
c) úgy a belső (vállalati), mint a külső bérmunkára, 

valamint 
d) a rabkertészetekbe és rabgazdaságokba beosztott 

letartóztatottakat. 
Ezzel szemben nem lehet osztályba sorozni: 
1. azokat a letartóztatottakat, akik bármely oknál 

fogva (munkaképtelenség, betegség, munkahiány stb.) 
munkára nem alkalmazhatók (46. §. első bekezdés) továbbá 

2. azokat a letartóztatottakat, akik — mint munka
kényszer alatt nem állók, — dolgoznak ugyan, de nem 
az államkincstár javára, hanem a saját számlájukra. Az 
államfoglyok, az elzárásra elítéltek, a vizsgálati foglyok és 
előzetes letartóztatottak, valamint azok a fogházra ítéltek 
élhetnek ezzel a joggal, akiket a bíróság a Btk. 41. §-a 
alapján a munka alól felmentett. Ha ellenben az ily letar
tóztatottak a kincstár részére végzendő munkára vállal
koznak, osztályba sorozásuk s ennek megfelelően munka
jutalomban való részesítésük szintén kötelező lesz. 

Az osztályba sorozásnál nem lehet figyelembe venni 
az oly munkát, amelyet minden letartóztatott már az intézeti 
szabályok alapján köteles elvégezni, mint például zárká
jának kitakarítását, ágyának megvetését, holmijának rend
bentartását stb. 

Az egyes osztályokba való besorozás feltételeit illetően 
a 46. §. kellő útbaigazítást ad, a harmadik osztályt illetően 
mégis a következőket kell megjegyeznünk. 

Minden letartóztatott a befogadástól számított három 
illetve hat hónapig tekintet nélkül magaviseletére, képes
ségére és szorgalmára a harmadik osztályba kerül. Termé-



szetesen ez a rendelkezés csak a munkakényszer alatt 
álló jogerősen elítéltekre vonatkozik (fegyencek, rabok és 
foglyok, ez utóbbiak a Btk. 41. §-ának esetét kivéve). 
Ha az elítélt a három, illetve hat hónapot egészben, vagy 
részben egyik intézetben munkajutalom nélkül már ledol
gozta, átszállítása esetén ezt az időt a javára be kell 
számítani. 

A munkakényszer alatt nem álló letartóztatottak, 
amennyiben az államkincstár javára munkára önkényt 
vállalkoznak és a 46. § . 1. és 2. pontjában meghatározott 
feltételek fennforognak, nyomban az első, illetve második 
osztályba sorozhatok. A munkajutalomnak az első három, 
illetve hat hónapon át való elvonása ugyanis a büntetéssel 
járó munkakényszer súlyát kívánja a büntetés1 kezdetén 
éreztetni, következéskép az államfoglyokra és elzárásra 
ítéltekre, valamint a munka alól felmentett foglyokra azért 
nem terjedhet ki, mert ezek munkakényszer alatt egyáltalán 
nem állanak, míg a vizsgálati foglyok- és előzetes letartóz
tatottakkal szemben a szabadság elvonása csak biztonsági 
intézkedés, elítéltetésük még kérdéses, velük szemben tehát 
ezért nem lehet ezt a büntetés jellegű szabályt alkalmazni. 
Ha azonban jogerősen munkakényszerrel járó büntetésre 
ítéltetnek, a büntetés foganatbavételétől kezdődő első három, 
illetve hat hónapon át ezeket is a harmadik osztályba 
kell besorozni. 

Elvileg nem tekinthető ugyan kizártnak, hogy rossz 
viselet, hanyagság, vagy kellő szaktudás hiánya esetében 
a munkakényszer alatt nem álló letartóztatottak is a harmadik 
osztályba soroztassanak, sőt a 47. § . is alkalmazható lesz 
velük szemben, ennek azonban gyakorlati jelentőséget 
alig tulajdoníthatunk, mert e letartóztatottak habár munkára 
önként vállalkoztak, mégis később ettől elállhatnak s a 
munka folytatását abban hagyhatják. 



A munkakényszer alatt álló jogerősen elítéltekkel 
szemben a három, illetve hat hónap elteltével történik a 
tulajdonképeni osztálybasorozás. 

A legértékesebb munkát teljesítők nyomban az első 
osztályba sorozhatok, 

a kevésbbé értékes munkát végzők egyelőre csak a 
második osztályba kerülnek, míg 

a kezdők, vagyis akiknek munkája a kincstárra nézve 
értéket még nem képvisel, továbbra is a harmadik osztály
ban maradnak. 

Az első és második osztályba sorozás feltétele a jó 
viselet és a szorgalom. Rossz viselet, vagy a munká
ban való hanyagság esetében az egyébként első, vagy 
második osztályba sorozandó letartóztatottat a harmadik 
osztályban kell hagyni a három illetve hat hónap elteltével 
is mindaddig, amíg úgy magaviseletével, mint szorgalmával 
az első, vagy második osztályba való besorozásra érde
messé válik. A rossz viseletű, vagy hanyag letartóztatottnak 
a harmadik osztályban való meghagyása tekintetében a 
rendelet előzetes fegyelmi eljárást elő nem ír, az tehát a 
48. § . rendelkezése szerint történhetik. 

Ha a rossz viselet vagy a munkában való hanyagság 
az első vagy második osztályba való besorozás után 
merül fel, ebben az esetben a letartóztatottat a harmadik 
osztályba kell lefokozni, ami azonban már csak szabály
szerű fegyelmi eljárás után hozott határozat alapján tör
ténhetik (fegyházrendtartás 80. §-ának 4. pontja, börtön
rendtartás 79. §-ának 4. pontja, 34.560/1881.1. M. számú 
rendelet). Ha ellenben az első vagy második osztályba 
történt besorozás után nyer csak megállapítást az, hogy 
a letartóztatott munkája a kincstárra nézve értéket még 
nem képvisel s a munkás mint kezdő a 46. § . 3. pont
jához képest a harmadik osztályba tartozik, ebben az 



esetben fegyelmi eljárás nélkül a 47. § . alapján lehet a 
letartóztatottat ismét a harmadik osztályba sorozni. Ugyan
csak a 47. § . alapján lehet eljárni akkor is, ha határozott 
hanyagság ugyan meg nem állapítható, de az intézet 
vezetősége a végzett munkát elégtelennek találja (amerikázás), 
vagyis amikor a rab teljesítménye nem üti meg azt a 
mértéket, amelyet képességére, testi erejére, stb. tekintettel 
tőle joggal elvárni lehet. 

A 46. § . 3. pontjának utolsó tétele szerint a har
madik osztályba kell sorozni azokat a házimunkásokat, 
akik a 2. c.) pont alá nem sorozhatok. Tekintve, hogy a 
2. c.) pont viszont az 1. c.) pontra utal, ebből következik, 
hogy a harmadik osztályba kell sorozni a házimunkások 
közül mindazokat, akik az első és második osztályban 
felsorolt házimunkások közé nem tartoznak. A rendelet itt 
olyan házimunkákra gondol, amelyek semmi különösebb 
ismeretet nem igényelnek, könnyebb természetűek s ellá
tásuk az államkincstárra nézve értéket nem képvisel. 

Természetesen a 3. pont generális rendelkezései a 
házimunkásokra is kiterjednek, tehát a harmadik osztályba 
kell sorozni minden házimunkára alkalmazott letartózta
tottat is a befogadástól számított három hónapig, ha 
pedig visszaeső hat hónapig, de ezen időn túl is ebben 
az osztályban kell hagyni a befogadás idejére tekintet 
nélkül azokat a házimunkásokat, akik rossz viseletüek, 
vagy munkájukban hanyagok. 

Ezek figyelembevétele mellett az osztályba sorozás 
tárgyában a 48. §-ban foglalt megszorítással az intézet 
igazgatója, illetve a fogház vezetője legjobb belátása szerint 
intézkedik. 

Az osztályba sorozás tekintetében a rendelet a letar
tóztatottnak semmiféle jogorvoslati jogot nem ad, elvileg 
azonban nincs kizárva, hogy akár az intézet igazgató-



ságánál, akár az igazságügyminisztériumnál ez irányban 
kérelmet terjeszthessen elő. 

47. § . 
A letartóztatottat, ha munkateljesítménye elég

telen, alacsonyabb osztályba lehet sorozni akkor is, 
ha ellene más okból fegyelmi eljárásra nincs 
alap. 

Már említettük, hogy a munkajutalom leszállításának, 
vagy teljes megvonásának csak 

1. fegyelmi kihágás, vagy 
2. elégtelen munkateljesítmény (47. §.) esetében lehet 

helye. 
A fegyházrendtartás 80. §-ának 4. pontja, valamint 

a börtönrendtartás 79. §-ának 4. pontja szerint a munka
jutalom leszállítása, vagy teljes megvonása fegyelmi fenyí
téket képez. A munkajutalom leszállítása fokozatosan az 
első osztályból a második s innen a harmadik osztályba 
sorozással történik, mely utóbbi mára munkajutalom elvo
nását jelenti, amennyiben a harmadik osztályba sorozot
tak munkajutalma a segélyalapot illeti meg. E büntetés 
a kihágás nagyságához mérten hosszabb vagy rövidebb 
időre, de fegyenceknél legfeljebb egy évre, raboknál leg
feljebb kilenc hónapra terjedhet. 

A fogházakban letartóztatottak irányában alkalmaz
ható fegyelmi fenyítékek tárgyában 1881. évi október hó 26. 
napján 34.560.1. M. szám alatt kiadott (Marschalkó Igazság
ügyi rendeletek VI. kötet 321. lap) rendelet hasonló 
értelemben intézkedik, mégis a leszállítás, vagy elvonás 
leghosszabb tartamát hat hónapban állapítja meg. 

Ezeknek a rendelkezéseknek hatályát a 10.600/1926. I. 
M. számú rendelet nem érinti, sőt a 47. §-a még kibővíti, 
amennyiben a munkateljesítmény elégtelensége esetében 



az alacsonyabb osztályba való lefokozást megengedi akkor 
is, ha fegyelmi eljárásra egyébként alap nincsen. Ez a 
szakasz módot nyújt a vezetőségnek arra, hogy azokkal 
a letartóztatottakkal szemben, akiknek munkateljesítménye 
nem üti meg azt a mértéket, amelyet tőlük elvárni lehet, 
megtorló intézkedést alkalmazhasson s munkajutalmukat 
minden külön fegyelmi eljárás nélkül leszállíthassa, vagy 
egészen meg is vonhassa. 

A munkajutalom leszállítása, vagy teljes megvonása 
mint fegyelmi büntetés nemcsak a munkáltatásból eredő, 
hanem bármely fegyelmi kihágás esetében helyet foglalhat, 
de csak az igazgatónak, vagy helyettesének szabályszerű 
fegyelmi eljárás útján hozott határozata alapján történhetik. 
Ezzel szemben a 47. §. csak elégtelen munkateljesítmény 
esetében jöhet alkalmazásba, foganatba vétele tárgyában 
a házitanács meghallgatása után a büntetőintézet igazgatója, 
illetve a felügyeletet gyakorló kir. ügyész hozzájárulásával 
a fogház vezetője intézkedik, (48. §.) fegyelmi eljárásra 
azonban szükség nincsen. A rendelet 47. §-a azért nem 
ír elő előzetes fegyelmi eljárást és marasztaló határozatot, 
mert a lefokozásnak ebben az esetben nem kíván hatá
rozott büntető jelleget adni, hanem a munkajutalom leszállí
tásával, illetve megvonásával inkább mintegy serkentőleg 
akar hatni a letartóztatottra, hogy nagyobb szorgalom 
kifejtésével korábbi munkajutalmát újra kiérdemelje. 

Úgy fegyelmi kihágás, mint elégtelen munkateljesít
mény esetében a munkajutalom leszállítása az I. osztályból 
a II. osztályba, — teljes elvonása pedig a III. osztályba 
sorozással történik. A 10.600/1926. I. M. számú rendelet 
ugyanis, — miként a korábbi szabályok, — a harmadik osz
tály felállításával épen azt célozta, hogy az arra érdemetle
nek munkajutalma ne az államkincstárnak, hanem a segély
alap útján a többi letartóztatottnak jusson. 



A 47. § . a munkajutalom leszállítását, illetve meg
vonását határidőhöz nem köti, figyelembe véve azonban, 
hogy fegyelmi, tehát a 47. §-nál súlyosabb esetben a 
rendtartások szerint az egy évnél, kilenc hónapnál, illetve 
hat hónapnál tovább nem terjedhet, e határidőket az 
enyhébb természetű intézkedést tartalmazó 47. § . esetében 
is irányadóknak kell elfogadni. Ily időbeli korlátozás 
mellett a munkajutalomnak a 47. § . alapján történt leszál
lítása, vagy elvonása addig tarthat, amíg a rabmunkás 
teljesítménye a megkövetelhető mértéket el nem éri, de 
viszont a szorgalom újabbi csökkenése esetében bármikor 
ismételten foganatba vehető lesz. 

48. § . 
Az osztályba sorozást, ideértve az alsóbb 

osztályból felsőbb osztályba, vagy felsőbb osztály
ból alsóbb munkaosztályba beosztást is — a házi
tanács meghallgatása után a büntetőintézet igaz
gatója, illetve a felügyeletet gyakorló kir. ügyész 
hozzájárulásával a fogház vezetője teljesíti. 

A bírósági fogházakban az osztályba sorozást a 
fogház vezetője (fogházgondnok, fogházfelügyelő) teljesíti, 
de a felügyeletet gyakorló kir. ügyész hozzájárulásával, 
véleményeltérés esetében tehát a kir. ügyészt illeti meg 
a döntés joga. 

A büntetőintézetekben e tekintetben az igazgató a 
saját hatáskörében szabadon jár el, előzőleg ugyan a 
házitanácsot meghallgatni tartozik, de ennek véleményéhez 
kötve nincsen. 

A házitanács felállítása tárgyában a kir. országos 
fegyintézeteknél alkalmazott hivatalnokok és őrök részére 
1870. évi június hó 10. napján kiadott utasítás első 
részének 84—90. §-ai intézkednek. E szakaszok szerint 



a házitanács elnöke az intézet igazgatója, jegyzője az első 
tiszti írnok, tagjai az ellenőr, a gondnok, az intézeti 
lelkészek, az orvos és a tanító. Üléseit havonkint a hó 
második napján tartja, az üléseken a tagok megjelenni 
kötelesek, annak lefolyásáról a tagok mindegyike által 
aláírt jegyzőkönyvet kell felvenni s a jegyzőkönyveket 
negyedévenkint az igazságügyminisztériumhoz kell fel
terjeszteni. Szükség esetében az igazgató rendkívüli ülést 
hívhat össze, melynek jegyzőkönyvét külön kell felter
jeszteni. 

A házitanács az igazgató mellett, mint véleményező 
szerv működik, rendelkezési joga nincsen. 

49. § . 
A munkajutalom összege az első osztályban 

munkanaponkint hétszázötven korona (6 fillér), a 
második osztályban munkanaponkint ötszáz korona 
(4 fillér), a harmadik osztályban pedig munkanapon
kint kettőszázötven korona (2 fillér). 

A munkajutalom e szerint: 
az I. osztályba napi . . . 750 korona (6 fillér), 
a II. „ „ . . . 5 0 0 „ (4 „ ) , 
a III. „ „ . • • 250 „ (2 „ ) . 
Az összegszerűség tekintetében a rendelet csak az 

egyes osztályok között tesz megkülönböztetést, ellenben 
munkanemek szerint nem, tehát az ugyanabba az osztályba 
sorozott 

a) házimunkások, 
b) állami kezelésben dolgozó ipari munkások, 
c) vállalkozókhoz, vagy alkalmi munkáltatókhoz be

osztott bérmunkások s 
d) rabkertészetben vagy rabgazdaságban foglalkoztatott 



mezőgazdasági munkások egyaránt ugyanabban a munka
jutalomban részesülnek. 

A megállapított munkajutalom összege mérsékeltnek 
mondható ugyan, de nem szabad szem elől téveszteni, 
hogy tulajdonképen a munkajutalom felértékeléséről van 
szó, ami pedig csak fokozatosan történhetik, mert ellen
kező esetben a túlmagasan megállapított munkajutalmak a 
rabmunka jövedelmezőségét veszélyeztetnék. A rendelet 

•szerint járó munkajutalom így is a letartóztatottak több
ségénél az eddiginél magasabb lesz. 

Azt lehetne itt felhozni, hogy ez a mérsékelt munka
jutalom az igazgatóságok kezében nem lesz alkalmas 
eszköz arra, hogy a letartóztatottakat azzal nagyobb 
szorgalomra serkenthessék. Ez az aggály nem helytálló, 
mert a 47. § . egyrészt módot ad arra, hogy az igazgató
ság a letartóztatottól a munkajutalmat egészen elvonhassa, 
másrészt az 56. § . lehetővé teszi, hogy azok a letartózta
tottak, akik az intézet regiejeben dolgoznak, kiváló munka
teljesítmény esetében szorgalmukhoz mérten külön jutalom
ban részesülhessenek. A vállalkozók üzemében dolgozó 
letartóztatottak részére pedig a 13. § . rendszeresít külön 
jutalmat. 

50. § . 
Az első és második osztályba sorozottak munka

jutalmát a számadásban, valamint a rabmunkásnak 
kézbesített munkakönyvben a letartóztatott javára 
kell írni és gyümölcsözőleg kell kezelni, a kama
tok azonban nem illetik meg a letartóztatottat. 

A harmadik osztályba sorozottak munkajutal
mát, valamint az első és második osztályba soro
zottak munkajutalmának kamatait a segélyalap javára 
kell írni. 



Minden kir. törvényszéki fogházban fogoly
segélyalapot kell létesíteni.77) 

7 7 ) E szakasz végrehajtása tárgyában az alábbi rendelet (megjelent az 
Igazságügyi Közlöny XXXVI. évfolyam 1. számában) intézkedik: 

A m. kir. Igazságügyminiszternek 4600 1927. I. M. számú rendelete a 
letartóztatottak munkajutalmának és segélyalapjának kezelése tárgyában. 

Az 1926. évi március hó 1. napján 10.600/1926. I. M. szám alatt 
(Igazságügyi Közlöny XXXV. évfolyam 3. szám 66. lap) kiadott rendelet 50. 
§-ának végrehajtása tárgyában a következőket rendelem: 

Az idézett §. első bekezdése szerint „az első és második osztályba 
sorozott letartóztatottak munkajutalmát a számadásban, valamint a rabmunkásnak 
kézbesített munkakönyvben a letartóztatott javára kell írni és gyümölcsözőleg 
kell kezelni, a kamatok azonban nem illetik meg a letartóztatottat." 

A munkajutalmakat a rabmunkásnak kézbesített munkakönyvben (munka-
keresményi könyvben) egyénenkint kell a letartóztatott javára írni, a munka
jutalmak gyümölcsöző kezelése azonban együttesen történik. E célból a m. kir. 
postatakarékpénztárnál a büntetőintézet, illetve bírósági fogház neve alatt 
„munkajutalmak" megjelöléssel csak egy betéti könyvet kell nyitni s a munka
jutalmaknak fel nem használható részét (10.600,1926. I. M. számú rendelet 54. 
§.) e betétkönyvre együttesen kell elhelyezni. 

A letartóztatott szabadulás esetében a büntetőintézet illetve bírósági 
fogház vezetője a szabaduló letartóztatottat a számadás szerint munkajutalom 
címén megillető összeget oly időben köteles a m. kir. postatakarékpénztárnál 
felmondani, hogy a pénz a szabadulása alkalmával a letartóztatottnak kiadható 
legyen. 

Ha a felmondott összeg a szabadulás idejében a postatakarékpénztártól 
felvehető még nem volna, a büntetőintézet, illetve bírósági fogház vezetője a 
munkajutalmat a szabaduló letartóztatottnak a 10.600 1926. I. M. számú rendelet 
52. §-ához képest az iparüzlet, a rabkertészet, vagy rabgazdaság terhére előlegezi. 
A postatakarékpénztártól később felvett összeget ebben az esetben az előleg 
megtérítésére kell fordítani. 

Ennek megfelelő értelemben kell eljárni abban az esetben is, ha a 
letartóztatottnak más intézetbe átszállítását rendelték el. 

A letartóztatott elhalálozása esetében az őt megillető munkajutalmat szin
tén fel kell mondani és annak felhasználása tárgyában az érvényben • lévő 
szabályok (fegyházrendtartás 39. §., börtönrendtartás 37. §., ügyészségi gazda
sági utasítás — 14270/1907. I. M. E. számú rendelet — 152. §. 6 bek.) szerint 
kell eljárni. 

A 10.600/1926. I. M. számú rendelet 50. §-ának második bekezdése 
értelmében a gyümölcsözőleg kezelt munkajutalmak kamatai nem a letartóz
tatottat, hanem a segélyalapot illetik meg. Ehhez képest a postatakarékpénz
tárban együttesen kezelt munkajutalmak esedéses kamatait évenként a posta
takarékpénztárból fel kell venni és a segélyalap javára kell bevételként 
elszámolni. 



A harmadik osztályba sorozott fegyencek és rabok 
munkajutalma, valamint általában a munkajutalmak kama
tai eddig is a segélyalapot illették meg. (Fegyházrendtartás 
33—34. és 41. §. , börtönrendtartás 31—32., 39. §.) Ezzel 

Az együttes takarékpénztári kezelés nem vonatkozik a letartóztatottak 
saját pénzeire, amelyeket a jövőben is egyénenkint kell a m. kir. postatakarék
pénztárnál elhelyezni s a kiszabaduláskor kamatostul kell az illető letartóz
tatottnak kiadni. 

A koronaügyészség, kir. főügyészségek, kir. ügyészségek és a kir. 
bírósági fogházak pénztári kezelésére, számvitelére, számadásvíteli ellenőrzésére 
és gazdasági ügyeire vonatkozólag 1907. évi december hó 10. napján 14.270 1907-
I. M. E. szám alatt (Igazságügyi Közlöny XVI. évfolyam 12. számának mellék
lete) kiadott utasítás 154. §-ának a jelen rendelettel ellenkező intézkedései 
hatályukat vesztik. 

A 10.600 1926. I. M. számú rendelet 50. §-ának harmadik bekezdése 
értelmében minden kir. törvényszéki fogházban fogolysegélyalapot kell létesíteni. 

A segélyalap tőkéjét, — amennyiben az a 100 pengőt eléri, — a m. kir. 
postatakarékpénztárnál a büntetőintézet, illetve bírósági fogház neve alatt 
„segélyalap" megjelöléssel nyitott betétkönyvre kell elhelyezni. 

A kir. törvényszéki fogházban létesített segélyalapról a kir. ügyészség 
elnökének ellenőrzése mellett a fogház vezetője e rendelethez mellékelt minta 
szerint „Segélyalap pénznapló"-t vezet. 

A segélyalap pénznaplóban bevételként kell elszámolni a 10.600 1926.1. M. 
számú rendelet 50. §-ának második bekezdése értelmében a harmadik osztályba 
sorozott letartóztatottak munkajutalmát, továbbá az első és második osztályba soro
zottak munkajutalmának póstatakarékpénztári kamatait, úgyszintén a postatakarék
pénztárban gyümölcsözés céljából elhelyezett segélyalap-tőkének kamatait is. 

Ebben a pénznaplóban kell elszámolni azokat az összegeket is, amelyek 
a pénzbüntetésekből a letartóztatottak segélyezésére fordíthatók. Itt kell elszá
molni a magánfelek részéről kifejezetten a letartóztatottak segélyezése céljából 
befizetett összegeket, úgyszintén a letartóztatottaknál a szabályok ellenére talált 
és fegyelmi úton elkobzott pénzeket és értékeket, végül az elhalt letartóztatott 
után maradt értékeket is akkor, ha azok a segélyalapot illetik meg. Ez utóbbi 
esetben azonban a temetési költségeket (koporsó, sírhely stb.) egyidejűen ki
adásként kell elszámolni és ha azok a letartóztatott pénzeiből fedezetet nem 
találnának, a különbözetet a segélyalap bevételeiből kell fedezni. 

A segélyalap-pénznaplót félévenként szabályszerűen le kell zárni és a 
többi pénznaplóval együtt a m. kir. igazságügyminisztériumhoz fel kell terjeszteni. 

Az évvégi lezáráskor mutatkozó maradványt, — amennyiben a tapasztalat 
szerint mutatkozó folyó szükségletet meg nem haladja, — nem kell a posta
takarékpénztárba szállítani, hanem a következő évi pénznapló javára kezdő 
maradványként kell átvinni. 

Kelt Budapesten, 1927. évi január hó 26-án. 



szemben a 14.270/1907. I. M. számú ügyészségi gazdasági 
utasítás ily rendelkezéseket nem tartalmaz, vagyis a foglyokat 
illetően ez a korlátozás korábban fenn nem állott s a harmadik 
osztályba sorozottak is megkapták munkajutalmukat, valamint 
a kamatok is őket illették meg. A 10.600/1926. I. M. 
számú rendelet egységesen szabályozza a kérdést és pedig 
a fegyház- és börtönrendtartás rendelkezésével azonos 
értelemben. Munkajutalmat tehát csak az első és máso
dik osztályba sorozottak kaphatnak, míg a harmadik 
osztályra vonatkozóan előírt munkajutalom a segélyalap 
javára esik. Indokolt e rendelkezés, mert a harmadik 
osztályba csak olyan letartóztatottak tartoznak, akik munka
jutalomra számot nem tarthatnak, részint, mert büntetésük 
kezdetén a munkakényszer súlyát kell érezniök, részint, 
mert rossz viseletük, vagy hanyagságuk folytán arra 
érdemetlenek, s részint, mert az általuk végzett munka 
a kincstárra nézve értéket nem jelent. A rendelet akkor, 
amikor ennek dacára a harmadik osztályba sorozottak 
részére, de a segélyalap javára mégis munkajutalmat 
állapított meg, azt célozta, hogy a segélyalap útján az 
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ide sorozottak munkajutalma is az arra érdemes letar
tóztatottaknak jusson. 

Azt az intézkedést, amely szerint a munkajutalmak 
kamatai a segélyalapot illetik meg, célszerűségi okok 
tették szükségessé. A munkajutalom kamatainak egyénen
kinti kiszámítása az intézeteket értékükkel arányban nem 
álló számfejtő munkával terhelné meg és sok esetben 
vitára adna alkalmat. 

51. § . 
Munkajutalmat rendszerint csak a munkában 

töltött egész nap után lehet számítani. Ehhez képest 
a házimunkára, az egyes iparokhoz, továbbá a rab
kertészetbe, vagy rabgazdaságba beosztott letartóz
tatottak számát lehetőleg úgy kell megszabni, hogy 
ott egész napon át dolgozhassanak. 

Ha a munka egész napot nem vesz ugyan 
igénybe, de négy óránál tovább tart, a 49. §. 
szerint járó munkajutalomnak felét lehet számítani. 

Ha rendszeresen ismétlődő munka naponta négy 
óránál tovább nem tart (például a délelőtti takarítás 
stb.), a munkában töltött órákat össze kell számí
tani és nyolc órát egy munkanapnak véve, kell a 
49. §. szerint járó napi munkajutalmat az 50. §-hoz 
képest elszámolni. 

A munkajutalom a rabmunka jövedelmét terheli, külö
nösen figyelemmel kell tehát lenni arra, hogy a rabmunká
ból eredő állami bevételt indokolatlan munkajutalmak ne 
csökkenthessék. 

E szakasz szerint általános szabály, hogy a 49. §-ban 
meghatározott munkajutalom teljes összege csak munká
ban töltött egész munkanap után számítható fel. Egész 
munkanapnak azt az időt kell tekinteni, amelyet a rend-



tartások a munkáltatásra előírnak. Az intézet vezetősé
gének tehát a házimunkára, az egyes iparokhoz, továbbá 
a rabkertészetekbe és rabgazdaságokba beosztott letar
tóztatottak számát úgy kell megszabni, hogy azok egész 
napon át foglalkoztatva legyenek. 

Amely napon a letartóztatott bármely oknál fogva 
nem dolgozott, arra a napra munkajutalomban sem részesül
het. Általában nem számítható fel munkajutalom a munka-
szünetes napokra (vasár- és ünnepnapok). Azokat a letartóz
tatottakat, akiknek munkaszüneti napokon akár rend
szeresen, akár kivételesen dolgozniok kell, az ily napokon 
végzett munkájuk után is munkajutalomban kell részesí
teni. Különösen a házimunkák között akad sok olyan, 
amelyet munkaszünetes napon is el kell végezni, ilyen 
a főzés, a betegek ápolása, a gépházi munka, az állat
állomány ellátása stb., de halasztást nem tűrő rendkívüli 
munkák is előfordulhatnak, mint például, vízcsőrepedés, 
villanyvilágításnál beállott üzemzavar helyreállítása stb. 
E munkák után a munkajutalom vasár- és ünnepnapokon 
is jár. 

Minden naptári napra fizetendő a munkajutalom 
azoknak a letartóztatottaknak, akik a 36. § . alapján az 
alkalmazottakhoz vannak állandó házimunkára beosztva. 
A 36. § . utolsó bekezdése szerint az ily letartóztatottak 
után a kincstár részére előírt munkadíjat a beosztás kez
detétől annak végéig minden naptári napra fel kell szá
mítani, ebből viszont következik, hogy az intézetnek a 
munkajutalmat a rabmunkás (illetve a harmadik osztályúak 
után a segélyalap) részére ugyancsak a beosztás kezdeté
től annak végéig minden naptári napra ki kell fizetni. 

A bérmunkásokat illetően munkajutalom összefüggés
ben van a munkáltató által az államkincstárnak fizetett 
rabmunkadíjjal (37. § .) . Amennyi időre jár az állam-



kincstárnak a munkáltatótól rabmunkadíj, annyi időre 
tartozik az intézet munkajutalmat fizetni a rabmunkásnak, 
illetve a harmadik osztályba sorozottakat illetően a segély
alapnak. 

A szakasz első bekezdésében előírt általános szabály
ival szemben a második és harmadik bekezdés kivételt 
állapít meg. 

Az egész napra járó munkajutalom felét lehet fel
számítani akkor, ha a munka egész napot nem vett ugyan 
igénybe, de négy óránál tovább tartott. Munkajutalom 
tehát csak egésznapos (750, 500 és 250 K azaz 6, 4, 2 
fillér), vagy félnapos (375, 250 és 125 K azaz 3, 2, 1 
fillér) lehet. Egésznapos munkajutalom jár akkor, ha a 
munka a rendtartásokban előírt, illetve a vállalati szerző
désben kikötött napi munkaidőt betöltötte, ha ellenben 
ennél kevesebb volt, de négy óránál tovább tartott, csak 
félnapos munkajutalom számítható fel. 

Négy óránál rövidebb ideig tartó munka után munka
jutalom rendszerint egyáltalán nem jár. A rendelet, — 
szemben a 37. §-sal, — a munkajutalom óránkinti meg
osztását nem ismeri, ily megosztás ugyanis oly kis értékeket 
eredményezne, amelyekkel való számolás a vele járó 
munkát sem érdemelné meg. 

Egyetlen kivételt állapít meg e szakasz harmadik 
bekezdése, amennyiben a négy óráig, vagy annál rövi
debb ideig tartó munkát is figyelembe kell venni, de 
csak akkor, ha rendszeresen Ismétlődő munkáról van szó. 
Ily esetben a naponkint munkában töltött órákat össze 
kell adni s nyolc órát egy munkanapnak véve kell a 
munkajutalmat elszámolni. A munkajutalom természetesen 
ily esetben is csak egész-, vagy félnapos lehet. Például: 
tegyük fel, hogy az intézetben a szakácsok napi három 
órán át dolgoznak. Tekintve, hogy e munka vasár- és 



ünnepnapon is folyik, a havi munkaórák összege (3 + 30) 
90 lesz, a munkások tehát havonkint tizenegy egész napos 
munkajutalmat kapnak. A fennmaradó két óra figyelmen 
kívül hagyandó, mert óra szerinti munkajutalom rendszere
sítve nincsen. 

Ily óraszerinti összeszámítás csak akkor foglalhat 
helyet, ha a rendszeresen ismétlődő munka négy óráig, 
vagy annál rövidebb ideig tart. Ha tehát a példaként 
felhozott esetben a szakácsok napi 5 órán át vannak 
munkában, naponkint csak fél napos munkajutalomban 
részesülhetnek, ellenben a napi négy órán felüli munka
órák összeszámításának helye már nem lehet. 

Oly esetben, amikor a letartóztatott egy munka
napon több megrendelő részére dolgozott s a munkában 
töltött idő együttvéve a napi négy órát meghaladta, e 
szakasz első, illetve második bekezdéséhez képest járó 
munkajutalomban részesítendő még akkor is, ha az egyes 
megrendelők részére végzett munka a négy órát nem is 
haladta meg. Munkajutalom ugyanis csak akkor nem jár, 
ha a napi munkaidő négy óra, vagy annál kevesebb, az 
a körülmény azonban, hogy a letartóztatott egy vagy több 
munkáltató részére dolgozott, a munkajutalom szempontjá
ból figyelembe nem jön. 

52. § . 
A munkajutalmat a házimunkások után, továbbá 

az állami kezelésben levő, valamint a vállalati 
iparban dolgozó letartóztatottak után az iparüzlet 
terhére, a rabkertészetben, vagy rabgazdaságban 
dolgozó letartóztatottak után pedig a rabkertészet, 
vagy rabgazdaság terhére kell kifizetni és elszá
molni. 

A rabkertészet, vagy rabgazdaság terhére kell 



kifizetni és elszámolni a gazdasági külső munkát 
végzők munkajutalmát is. 

Más külső munkát végző letartóztatottak munka
jutalma az iparüzletet terheli. 

A rendelet 42. §-a a rabmunkából befolyó jövede
lem bevételezéséről, viszont az 52. § . ennek megfelelően 
a munkajutalom kifizetéséről intézkedik. 

I. 
Az iparüzlet terhére kell a munkajutalmat fizetni 

azoknak a letartóztatottaknak, akik: 
I. házimunkát, 

II. állami kezelésben ipari munkát, 
III. belső bérmunkát, 
IV. külső-, de nem kertészeti, vagy gazdasági bér

munkát végeznek. 
II. 

A rabkertészetet, illetve rabgazdaságot azoknak a 
letartóztatottaknak munkajutalma terheli, akik: 

1. a rabkertészetben, illetve rabgazdaságban dolgoznak, 
2. kertészeti vagy gazdasági külső bérmunkát végeznek. 
A 42. és 52. §. egybevetéséből azt látjuk, hogy a 

munkajutalom minden esetben onnan fedezendő, ahova 
a rabmunka jövedelme befolyt. 

Ott, ahol rabkertészet, vagy rabgazdaság nincsen s 
így rabkertészeti, illetve rabgazdasági számadás vezeté
sére sincs szükség, minden rabmunkajövedelem az ipar
üzletnél lesz bevételezendő, de természetesen minden 
munkajutalmat is az iparüzlet tartozik kifizetni.7 8) 

E rendelet szerint a munkajutalom nem magát a 
rabmunkadíjat, hanem általában az iparüzletet, illetve 

7 8 ) Utalunk a 42. §. kapcsán közöltekre. 



rabkertészetet és rabgazdaságot terheli, vagyis a letartóz
tatottnak kiérdemelt munkajutalmát az iparüzlet, illetve 
rabkertészet és rabgazdaság akkor is viselni tartozik, ha 
esetleg a megrendelőtől a rabmunkadíjat behajtani nem 
tudja. 

53. § . 
A munkajutalom végrehajtás alá nem vonható, 

de annak a kárnak az összegét, amelyet a letar
tóztatott szándékosan, vagy vétkes gondatlanságból 
okoz, az intézet igazgatójának, illetve a fogház 
felett felügyeletet gyakorló kir. ügyésznek hatá
rozata alapján a munkajutalomból le kell vonni. 

E szabályt az eddigi rendtartásokban is megtaláljuk, 
(fegyházrendtartás 35. §. , börtönrendtartás 33. §.) s fenn
tartása már csak azért is szükséges volt, mert ellenesetben 
a munkajutalomnak ama célja, hogy a letartóztatott 
szabadulása esetén némi tőkével legyen ellátható, töké
letesen meghiúsulna, hiszen a szabaduló letartóztatottat 
a rabtartásdíj terheli, amely legtöbb esetben már egymagá
ban felemésztené a munkajutalomból megtakarított össze
get. A végrehajtás alól való mentességnek jelentősége 
egyebek közt épen abban nyilvánul, hogy a szabaduláskor 
a munkajutalmat rabtartásdíj fejében visszatartani nem lehet. 

Ha a letartóztatott szándékosan, vagy vétkes gondat
lanságból kárt okoz, a kár összegét a munkajutalmából 
megtéríteni tartozik. Szándékosság forog fenn, ha a letar
tóztatott a kárt tudva és akarva idézte elő, míg vétkes 
gondatlanság akkor terheli, ha személyes tulajdonságaira 
tekintettel megállapítható, hogy a kár bekövetkezését a 
tőle elvárható figyelem mellett előre láthatta volna. Ez a 
kártérítési kötelezettség a már esedékes és a büntetés 
tartama alatt még esedékessé váló munkajutalmat egyaránt 



terheli. Kártérítés fejében a munkajutalom teljes összegében 
igénybe vehető, amennyiben azonban abból a kár ki 
nem telik, a különbözet megtérítése polgári perútra 
tartozik s a rab hozzájárulása nélkül magánpénzét, vagy 
egyéb ingóságát kártérítésül elszámolni, vagy visszatar
tani nem lehet. 

A kártérítés és annak összege tekintetében az intézet 
igazgatója, illetve a felügyeletet gyakorló kir. ügyész határoz. 
Ez a határozat csak a munkajutalom szempontjából lesz 
hatályos, egyébként, — mint említettük, — a rab kár
térítési kötelezettségének megállapításához és marasztalá
sához bírói ítélet szükséges. Az igazgató, illetve a kir. 
ügyész határozata ellen használható jogorvoslatról a rende
letben említés nincsen, a rabot tehát jogorvoslat nem illeti 
meg, nem tekinthető azonban kizártnak, hogy akár az 
igazgatónál, illetve kir. ügyésznél, akár az igazságügy
minisztériumnál e tárgyban kérelmet terjeszthessen elő. 

Az itt megállapított kártérítési kötelezettség nemcsak 
a munka közben, hanem általában a letartóztatás tartama 
alatt felmerült kártételre vonatkozik, ha tehát a letartóz
tatott szándékosan, vagy vétkes gondatlanságból ablakot 
tör, ruháját elszakítja, vagy egyéb felszerelési tárgyat meg
rongál, stb., az okozott kárt munkajutalmából le kell 
vonni. A kárnak a munkajutalomból való megtérülése a 
letartóztatottnak fegyelmi úton való felelősségrevonását 
nem befolyásolja. 

Nem szabad a munkajutalomból megtéríteni az olyan 
kárt, amelyet a letartóztatott nem szándékosan és nem 
vétkes gondatlanságból okozott. Rendtartásaink kifejezetten 
is kimondották, hogy az egyes iparágak megtanulásával 
járó anyagrontás és a véletlenül bekövetkezett kár esé
lyei az intézeti iparüzletet terhelik. Az 53. §-ból ily rendel
kezés hiányzik ugyan, de ennek kimondására szükség 



sincsen, mert az itt lefektetett szabályból ez „a contrárió" 
önként következik, sőt e szakasz helyes értelme szerint 
a letartóztatott munkajutalmát a tudatlanság és véletlen 
esetén kívül kártérítésül visszatartani akkor sem szabad, 
ha gondatlanság terheli ugyan, de az vétkesnek nem minő
síthető. 

54. § . 
A letartóztatás tartama alatt a letartóztatott 

munkajutalmát teljes egészében a bűncselekmé
nyével okozott kár megtérítésére fordíthatja, azt 
más célra — az alábbiak kivételével fel nem 
használhatja. 

A kifogástalan viseletű letartóztatottak közül 
a fegyencek munkajutalmuk egynegyedrészét, a 
rabok munkajutalmuk egyharmadrészét, a foglyok 
pedig munkajutalmuk felerészét letartóztatásuk 
tartama alatt közeli hozzátartozóik segélyezésére* 
továbbá hetenkint egyszer élelmi-, tisztasági-, 
egészségügyi- és megengedett élvezeti cikkek, vala
mint könyvek, írószerek és levélbélyegek beszerzé
sére felhasználhatják. 

Méltánylást érdemlő esetekben az intézet 
vezetője a munkajutalom nagyobb hányadának és 
más célra való felhasználását is megengedheti, de 
figyelemmel kell lennie arra, hogy a munkajuta
lomból legalább annyi maradjon meg, amennyi a 
szabaduláskor a letartóztatott hazautazásának költ
ségét fedezi és részére némi tőkét biztosít. 

A munkajutalomnak, — mint említettük — kettős célja 
van. Egyrészt a letartóztatott szorgalmát akarja fokozni, 
másrészt szabadulása esetére némi tőkét kíván részére 
biztosítani. Ez utóbbi cél elérése a letartóztatás tartama 



alatt kiérdemelt munkajutalmak összegyűjtését teszi szük
ségessé, viszont a szorgalom fokozása szempontjából a 
munkajutalom tőkésítésénél nagyobb jelentősége van annak, 
ha a letartóztatott munkája gyümölcsét már a letartóztatás 
tartama alatt élvezheti. Erre való tekintettel, mintegy kiegyen
lítésül, már a régi szabályaink is megengedték a munka
jutalom egy részének felhasználását. Rendtartásaink ez irány
ban a magaviseletre, a büntetés nemére stb. tekintettel 
számos megkülönböztetést tettek, a 10.600/1926. I. M. 
számú rendelet azonban a helyzetet e részben is egyszerű
sítette. 

Az 54. § . szerint a letartóztatás tartama alatt a munka
jutalmat egészen felhasználni csak a bűncselekménnyel 
okozott kár megtérítése céljából szabad. Az erkölcsi meg-
javulás legbiztosabb jele az, ha a bűnös büntetése dacára 
a cselekményével okozott kárt jóvátenni igyekezik, e törek
vésében tehát a rendelet ily módon is támogatni kívánta. 
Ettől eltekintve, a fegyencek munkajutalmuk harmad-, 
a rabok negyed-, a foglyok pedig felerészét használhatják 
fel. Méltánylást érdemlő esetben az intézet vezetője a 
munkajutalom nagyobb részének és más célra való fel
használását is megengedheti, a teljes felhasználásra azon
ban még méltánylást érdemlő esetekben sem adhat enge
délyt, mert a munkajutalomból legalább annyit kell tarta
lékolni, amennyi a rab hazautazásának költségét fedezi 
és részére némi tőkét biztosít. A hazautazás költsége köny-
nyen megállapítható, a „a némi tőkét" illetően pedig a 
letartóztatott vagyoni viszonyaira kell figyelemmel lenni. 
Jómódú, vagy oly letartóztatottal szemben, akinek szaba
dulása esetére munkahelye, általában megélhetése bizto
sítva van, kevesebb súlyt kell majd erre helyezni, ellen
ben nagyobb jelentősége lesz oly esetekben, amikor a 
szabaduló rab minden támasz nélkül lép ki az életbe. 



A munkajutalom egy részének felhasználásáról csak 
az első és második osztályba sorozott letartóztatottakkal 
szemben lehet szó, mert a harmadik osztályba sorozottak 
munkajutalma a segélyalapot illeti meg. 

A munkajutalom részben való felhasználásának fel
tétele a kifogástalan magaviselet, ehhez képest rossz viselet, 
vagy egyéb kihágás esetében e kedvezmény a letartóz
tatottól megvonható. Mint kedvezmény elvonás, általában 
fegyelmi büntetésként alkalmazható (fegyházrendtartás 80. § . 
3. pont, börtönrendtartás 79. § . 3. pont, 34.560/1881. 
I. M. számú rendelet 1. bekezdés 3. pont), de a 47. § . 
esetében, — mint az alacsonyabb osztályba sorozásnál 
enyhébb intézkedés, — fegyelmi eljárás nélkül is helyet 
foglalhat. A fegyelmi fenyíték hátrányos következményei
nek időtartamát7 9) a fegyház- (83. §.) és börtönrendtartás 
(82. § .) , illetve a 34.560/1881. I. M. számú rendelet 
állapítja meg, fegyelmi büntetés esetében tehát e határ
idők alatt a munkajutalom részben való felhasználása sem 
engedhető meg. 

A letartóztatottak munkajutalmuk felhasználható részét 
a következő célokra fordíthatják: 

1. Közeli hozzátartozóik segélyezésére, 
2. élelmi-, (mindennemű élelmiszer) 
3. tisztasági-, (szappan, fogpép, kefe, fogkefe stb.) 
4. egészségügyi-, (fertőtlenítőszer, sósborszesz, szem

üveg stb.) 
5. megengedett élvezeti cikkek, (szeszesital, dohány 

az engedélyezett esetekben) 
6. könyvek, (de csak olyanok, amelyek az intézetbe 

bevihetők) 
7. írószerek, (papír, tinta, toll stb.) és 
? l ) Fegyencekkel szemben egy év, rabokkal szemben kilenc hónap, fog

lyokkal szemben legföllebb hat hónap. 



8. levélbélyegek beszerzésére. 
A 2—8. alatti célra a munkajutalom felhasználható 

részét hetenkint egyszer (rendszerint szombaton) lehet 
igénybe venni, az 1. pont alatti tekintetében azonban 
a rendelet időbeli korlátozást nem állít fel, mert itt a fel
merülő szükség lehet csak irányadó. 

A munkajutalom fel nem használt részét gyümölcsöző
leg kell kezelni s azt csak a büntetés leteltével, vagy 
az esetleges feltételes szabadságra bocsájtáskor szabad 
kiadni. A foglyok szabadulásukkor munkajutalmuk meg
takarított részét egészben kézhez kapják, a fegyenceknek 
és raboknak ellenben csak a hazautazásukra szükséges 
összeg adható ki, mig a többit leendő tartózkodási helyük 
címére postán kell elküldeni s csak a postai feladóvevényt 
kell saját igazolásukra elismervény mellett kezükhöz kéz
besíteni. E rendelkezés elejét kívánja venni annak, hogy 
a hosszabb időre elzárt letartóztatott szabadulásának köz
vetlen hatása alatt a kezéhez kapott pénzt könnyelműen 
elfecsérelhesse, épen ezért nemcsak a megtakarított munka
jutalomra, hanem a fegyenc és rab egyéb magánpénzére 
is vonatkozik (fegyházrendtartás 42. § . , börtönrendtartás 
40. §. , fogházrendtartás 150. és 164. § .) . 

Egyik intézetből a másikba való átszállítás esetében 
a munkajutalom megtakarított részét a letartóztatott javára 
az utóbbi intézethez kell megküldeni (14.270/1907.1. M. E. 
számú utasítás 152. §-a). 

A letartóztatott halála esetében a munkajutalom meg
takarított része a temetési költségre fordítandó. A netáni 
maradvány kezelése tekintetében különbséget kell tenni 
egyrészt a fegyencek és rabok, másrészt a foglyok között. 

A foglyokat illetően a netáni maradványt az illetékes 
hatóság útján a jogutódoknak (törvényes örökösök) kell 
kiadni, de csak akkor, ha a tartási költségek megtéríttet-



tek. Jogutódok nem létében, vagy ha a tartási költségek 
meg nem téríttettek a munkajutalom a segélyalap javára 
esik (fogházrendtartás 151. §-a.) . 

A fegyenceket és rabokat illetően a maradványt tekintet 
nélkül a tartási költségekre, az illetékes gyámhatóság útján 
a szegénysorsú özvegynek, keresetre még nem képes gyer
mekeknek és a munkaképtelen szülőknek kell kiadni, 
tehát oldalrokonok arra igényt nem támaszthatnak s a 
felsoroltak is csak akkor, ha arra rászorulnak (szegény
sorsú, keresetre még nem képes, munkaképtelen). Ilyenek 
hiányában a munkajutalom itt is a segélyalapot illeti meg 
(fegyházrendtártás 39. § . , börtönrendtartás 37. §.) . 

^ 55. § . 
Azokat az élelmi-, tisztasági-, egészségügyi stb. 

cikkeket, amelyeket a letartóztatottak az előbbi §. 
értelmében munkajutalmukból vásárolhatnak, az 
intézet kézi bevásárlás útján szerzi be és a 
beszerzési áron számítja fel a letartóztatottaknak. 

Ilyen értelemben intézkedett a 14.270/1907. I. M. E. 
számú utasítás 153. §-a is. 



KÜLÖN J U T A L O M . 

56. § . 
A munkajutalmon felül külön jutalomban (szorga

lomdíj) lehet részesíteni azokat a letartóztatottakat, 
akiknek munkateljesítménye az átlagot jelenté
kenyen meghaladja. Külön jutalomban mind a 
házimunkára, mind az állami kezelésben űzött ipa
rokba, mind a rabkertészetbe, vagy rabgazdaságba 
beosztott letartóztatottak részesíthetők. A vállalati 
iparban dolgozó letartóztatottak külön jutalmáról 
a 13. §. rendelkezik. Egyéb bérmunka esetében 
külön jutalmat szintén csak a munkáltatóval szemben 
lehet kikötni. 

A külön jutalom összegét az intézet vezető
jének javaslatára az igazságügyminiszter állapítja 
meg és annak kifizetése és elszámolása tekinte
tében a 3., 5., 22., 30. és 52. §§. intézkedései az 
irányadók. 

A külön jutalom pótélelmezés alakjában is 
megállapítható, ha pedig pénzből áll, annak össze
gébe a közönséges étrenden felül kiadott pótélel
mezés önköltségi árát be kell számítani. 

A külön jutalmat a letartóztatott letartóztatása 
alatt teljes egészében felhasználhatja. A külön juta
lomnak fel nem használt részét a letartóztatott 
javára kell írni és a munkajutalomról rendelkező 
szabályok szerint kell kezelni. 



Harmadik osztályba sorozott letartóztatott külön 
jutalomban nem részesülhet.80) 

A 10.600/1926. I. M. számú rendelet szerint a letar
tóztatottak a rabmunka jövedelméből kétféleképen része
sednek: minden dolgozó letartóztatottnak munkajutalom 
jár, ezenfelül a kiválóan szorgalmasak külön jutalmat 
is kaphatnak. 

A munkajutalom mindig az illető osztályra megálla
pított fejenkinti és naponkinti pénzösszegből áll, ezzel 
szemben a külön jutalom lényege abban nyilvánul, hogy 
bár rendszerint az is fejenkint és naponkint számított 

8 0 ) A külön jutalom összegét a budapesti kir. országos gyűjtőfogházra, 
a váci és soproni kir. országos fegyintézetekre és a szegedi kir. kerületi börtönre 
vonatkozóan az alábbi igazságügyminiszteri rendelet egyöntetűen állapítja meg: 

38219. 
~1926~ szám. 
A 10.600 1926. I. M. számú rendelet 56. §-ában rendszeresített külön 

jutalom végrehajtásának tárgyában a következőket rendelem: 
Az állami kezelésben űzött iparokba beosztott letartóztatottak külön 

jutalmának legmagasabb összegét fejenként: 
az I. osztályba sorozottakat illetően napi 16 fillérben, 
a II. osztályba sorozottakat illetően napi 8 fillérben, 
a házi és gazdasági munkára alkalmazott letartóztatottak külön jutal

mának legmagasabb összegét pedig, amennyiben azok a I. vagy II. osztályba 
tartoznak, fejenként napi 4 fillérben állapítom meg. \ 

A most megállapított legmagasabb összeg keretén belül a külön jutalom 
összegének meghatározását az Igazgatóság belátására bízom, intézkedésénél 
azonban az Igazgatóság legyen tekintettel arra, hogy külön jutalomban csak 
olyan letartóztatott részesüljön, akinek munkateljesítménye az átlagot jelen
tékenyen meghaladja, továbbá, hogy a munkajutalmakkal az iparüzlet, illetve 
rabkertészet, vagy rabgazdaság bevétele túlságosan meg ne terheltessék. 

A letartóztatottak részére engedélyezett külön jutalom összegébe a 
10.600/1926. I. M. számú rendelet 56. §-ának 3. bekezdése értelmében a közön
séges étrenden felül kiadott pótélelmezés önköltségi árát be kell számítani. 

A külön jutalmak elszámolása tárgyában a hivatkozott rendelet 56. §-ának 
2. bekezdése értelmében kell eljárni. 

Ez a rendelkezésem 1927. évi január hó 1-ső napjával lép hatályba. 
Budapest. 1926. évi december hó 9-én. 
(Megjegyzés : e rendelet csak a fenntebb felsorolt négy intézetnek adatott 

ki, másutt tehát nem ez a rendelet, hanem a 10.600/1926. I. M. számú rendelet 
56. §-ának második bekezdése lesz irányadó.) 



pénzben van meghatározva, de a fejenkint megállapított 
pénzösszegek nem feltétlenül illetik meg az egyes letar
tóztatottakat, hanem azok egy tömeget alkotnak, amelyből 
az egyesek nem fejenkint, hanem szorgalmuk és munka
teljesítményük arányában részesednek. Vagyis az intézet 
vezetőségének, illetve a vállalati üzem esetében az intézet 
vezetőségével egyetértésben a vállalkozónak megállapítása 
szerint a szorgalmasabbak többet, a kevésbbé szorgal
masak kevesebbet kapnak. Emellett a külön jutalom nem
csak pénzben, hanem élelemben, stb. is megállapítható. 

A munkajutalmat a letartóztatottak csak részben 
használhatják fel, míg a külön jutalom a letartóztatás 
tartama alatt teljes egészében felhasználható. 

A munkajutalmat mindig az iparüzlet, illetve rab
kertészet vagy rabgazdaság, végeredményben tehát az 
állam viseli akár az állam, akár a vállalkozó üzemében 
dolgozik a letartóztatott. A külön jutalom tekintetében 
azonban a rendelet már különbséget tesz aszerint amint 
a letartóztatott az állam, avagy vállalkozó, illetve alkalmi 
munkáltató részére dolgozik. Az állam részére dolgozók 
külön jutalmát az 56. § . szabályozza, míg a vállalati 
üzemben beosztottak külön jutalmáról a 13. § . rendelkezik. 
Lényegileg a külön jutalom mindkét esetben azonos 
elbánás alá esik, de míg az állam részére dolgozók 
külön jutalmát is az 52. §-ban foglalt megkülönböztetés 
szerint az iparüzlet, illetve a rabkertészet, vagy rabgaz
daság, tehát végeredményben az állam viseli, — addig 
a vállalati üzemben dolgozók külön jutalmát a 13. § . 
értelmében maga a vállalkozó és pedig közvetlenül a 
letartóztatottaknak fizeti ki. 

Az állam terhére külön jutalomban csak: 
1. a házimunkások (2. § . a. pont), továbbá 
2. az állami kezelésben űzött iparokban (2. § . b. pont) és 



3. a rabkertészetben, vagy rabgazdaságban dolgozó 
(2. § . d. pont) letartóztatottak részesülhetnek. E felsoro
lásból nyilvánvaló, hogy az előírt feltételek fenforgása 
esetében is az 56. § . alapján külön jutalmat csak oly 
letartóztatottak részére lehet engedélyezni, akik az intézet 
regiejében dolgoznak. Az államkincstár terhére tehát nem 
kaphatnak külön jutalmat: 

1. a vállalati iparban dolgozó letartóztatottak, akiknek 
külön jutalmáról a 13. §. rendelkezik, 

2. az egyéb bérmunkások, akik részére külön jutalmat 
szintén csak a munkáltató terhére lehet kikötni (56. §. első be
kezdés utolsó tétele). Mindkét esetben a munkáltató érdeké
ben áll, hogy a beosztott letartóztatottakat fokozott szorgalom
ra, jobb és nagyobb munkateljesítmény elérésére serkentse. 

Gyakorlati szempontból nézve a különjutalomnak— 
tekintve, hogy csak az átlagot jelentékenyen meghaladó 
munkateljesítmény esetében engedélyezhető, — főleg a bün
tetőintézetekben, s elsősorban az állami kezelésben űzött 
iparokban foglalkoztatott letartóztatottakkal szemben lesz 
nagyobb jelentősége, mert itt van meg a lehetősége annak, 
hogy a rabmunkás szorgalmával a kincstárnak nagyobb 
hasznot hajtson s ezzel a külön jutalomra magát érdemessé 
tegye. A bírósági fogházakban a külön jutalom legfeljebb 
a nehéz testi munkásokra előírt étrend szerinti élelme
zésből állhat. Erre célzott a rendelet akkor, amikor kimon
dotta, hogy a külön jutalom pótélelmezés alakjában is 
megállapítható. A rabkertészetekben és rabgazdaságokban 
foglalkoztatott letartóztatottak már eddig is jobb élelme
zésben részesültek, külön jutalmak tehát szintén a közön
séges étrenden felül kiadott pótélelmezés lesz. Elvileg 
házimunkás is részesülhet külön jutalomban, figyelemmel 
azonban a házimunka természetére, annak engedélyezése 
csak a legkivételesebb esetekben foglalhat helyet. 



A külön jutalmat az intézet vezetőjének javaslatára 
az igazságügyminiszter engedélyezi. Feltétele, hogy a 
letartóztatott munkateljesítménye az átlagot jelentékenyen 
meghaladja. Külön jutalom csak az I. vagy II. osztályba 
sorozott letartóztatott részére engedélyezhető, ellenben a 
III. osztályba sorozottak e kedvezményből ki vannak zárva. 

A külön jutalom kifizetése és elszámolása tekintetében 
a 3., 5., 22., 30. és 52. §-ok intézkedései az irányadók. 
A 3., 5. és 22. §-okra való hivatkozás azt jelenti, hogy 
e szakaszokban előírt munkadíj kiszámításánál nemcsak a 
munkajutalmat, hanem az esetleg engedélyezett külön 
jutalmat is figyelembe kell venni. A 30. §-ra utalás értel
mében a rabkertészetekbe és rabgazdaságokba bepsztott 
letartóztatottaknak nemcsak munkajutalma, hanem külön 
jutalma is a rabkertészetet, illetve rabgazdaságot terheli. 
Végül az 52. §-ra történt hivatkozáshoz képest a külön 
jutalmat ép úgy, mint a munkajutalmat, az 52. §-ban 
foglalt megkülönböztetés szerint az iparüzlet, illetve a 
rabkertészet, vagy rabgazdaság terhére kell kifizetni. 

Amennyiben a letartóztatott külön jutalmát egészben 
fel nem használja, annak fenmaradó részét javára kell 
írni és a munkajutalomról rendelkező szabályok szerint 
kell kezelni. Vagyis a külön jutalom fel nem használt 
részét az 50. § . szerint 4600/1927. I. M. számú rende
lethez képest szintén gyümölcsözőleg kell elhelyezni, azt 
a letartóztatottnak rendszerint csak a szabadulásakor 
szabad kiadni, a kamatokra azonban igénye nincsen. 
Átszállítás, elhalálozás, stb. esetében szintén a munka
jutalomra vonatkozó fentebb ismertetett szabályok szerint 
kell eljárni. Az 53. § . rendelkezése a külön jutalom 
megtakarított része tekintetében is alkalmazásba jöhet, 
fegyelmi kihágás esetében pedig a fegyházrendtartás 
80. §-ának 3. pontja, a börtönrendtartás 79. §-ának 



/ 

3. pontja, illetve a 34.560/1881. I. M. számú rendelet 
1. bekezdésének 3. pontja alapján, — mint kedvezmény
elvonást, — a külön jutalom felhasználását is egészen, 
vagy részben meg lehet tiltani. 



IV. F E J E Z E T . 
Vegyes rendelkezések. 

a) AZ INTÉZETI IPAR ÉS G A Z D A S Á G HASZNÁ
NAK PÉNZTÁRI K E Z E L É S E . 

57. § . 
Az iparüzlet, valamint a rabkertészet és a 

rabgazdaság tiszta jövedelmének kilencven százalé
kát havonként a megfelelő állami bevételi számlára, 
tíz százalékát pedig ugyancsak havonkint a rendel
kezésem alá tartozó „Igazságügyi minisztérium: 
Ipari és gazdasági jutalék Letéti számla Buda
pest" elnevezéssel 64.223. (hatvannégyezerkettőszáz
huszonhárom) szám alatt nyitott állami letéti szám
lára a m. kir. postatakarékpénztárnál be kell fizetni. 

Előre kell itt bocsájtanunk, hogy az 1926. évi ápri
lis hó 6. napján 17.055/1926. I. M. IX. szám alatt kelt 
igazságügyminiszteri rendelet a 10.600/1926. I. M. számú 
rendelet IV. fejezetének 57—59. §-ait 1926. évi április 
hó 1. napjától kezdődő hatállyal a fiatalkorúak bűnözé
sének megelőzésére hivatott (állami nevelő- és átmeneti 
otthonok) intézetekben is életbe léptette. 

Az igazságügyi tárca bevételeinek pénztári kezelése 
tárgyában 1924. évi október hó 24. napján 23.775/1924. 
I. M. E. szám alatt kiadott, illetve 1926. évi június hó 
30. napján 8894/1926. I. M. E. szám alatt módosított 
rendelet szerint a büntetőintézetek és bírósági fogházak 



mindennemű rabmunkajövedelmet, valamint a mezőgazda
ságilag művelt ingatlanok és haszonbérletek jövedelmét 
az „Igazságügyi minisztérium: Igazságügyi gazdasági ellá
tás és üzemek Bevételi számla Budapest" elnevezésű 
71.805. (régi száma 60.506) számú s esetleg az „Igazság
ügyi minisztérium: Büntetések végrehajtása Bevételi 
számla Budapest" elnevezésű 71.804. (régi szám 60.505) 
számú — az állami nevelő- és átmeneti otthonok, továbbá 
a fiatalkorúak ceglédi fogháza pedig az ipari és gazda
sági jövedelmüket az „Igazságügyi minisztérium: Fiatal
korúak bűnözése elleni védekezés. Ipari és egyéb bevéte
lek, bevételi számla Budapest" elnevezésű 71.807. (régi 
száma 60.507) számú állami bevételi számla javára tar
toznak befizetni. Tekintettel arra, hogy az állami bevételi 
számlák felett a pénzügyminiszter rendelkezik, az ipari 
és gazdasági jutalék rendszeresítése egy, az igazságügy
miniszter rendelkezése alatt álló letéti számla nyitását 
tette szükségessé, amelyről az 58—59. §-ok alapján 
megállapítandó ipari és gazdasági jutalékok utalványoz
hatok lesznek. Erre a célra szolgál a m. kir. postatakarék
pénztárnál „Igazságügyminisztérium: Ipari és gazdasági 
jutalék Letéti számla Budapest" elnevezéssel 64.223. 
szám alatt nyitott állami letéti számla. A rendelet 57. §-a 
ezzel kapcsolatban a hivatkozott 23.775/1924. I. M. E. 
számú rendeletet csak annyiban módosítja, amennyiben 
1926. évi április hó 1. napjától kezdődően úgy a büntető
intézetek és bírósági fogházak, mint az állami nevelő- és 
átmeneti otthonok, illetve a fiatalkorúak ceglédi fogháza 
ipari és gazdasági tiszta jövedelmüknek csak kilencven 
(90) százalékát fizetik be a 71.805. (esetleg 71.804., illetve 
71.807. számú állami bevételi számlára, míg a fenmaradó 
tíz (10) százalékot a 64.223. számú állami letéti számlára 
tartoznak befizetni. 



E szakasz szerint a beszállítandó tiszta jövedelem 
90%-át kell az állami bevételi és 10%>-át kell az 
állami letéti számlára befizetni. Vagyis a befizetések közötti 
arány kilenc az egyhez (9 : 1). Ehhez képest a letéti 

• számlára befizetendő összegnek minden esetben a bevételi 
számlára befizetendő összeg egykilenced részét kell 
kitennie. 

Előfordulhat olyan eset, hogy valamely vállalkozó, 
vagy más adós az iparüzletet, vagy rabkertészetet, illetve 
rabgazdaságot megillető jövedelmet nem az intézetnél, ha
nem a postatakarékpénztárnál közvetlenül fizet be a 
bevételi számlára. Ily esetben a jutalék céljára szolgáló 
letéti számlára befizetendő 10%-ot áz iparüzlet, vagy 
rabkertészet, illetve rabgazdaság egyéb bevételéből utólag 
kell majd pótolni. A kiszámításnál azonban nem szabad 
szem elől téveszteni, hogy ilyenkor nem a bevételi szám
lára befizetett összeg 10°/o-át, hanem ennek egykilenced 
részét (tehát a befizetett összeg osztva kilenccel) kell a 
64.223. számú letéti számlára befizetni, mert a két számla 
közötti arány (kilenc az egyhez) csak így állítható helyre. 

Különös fontossága van annak, hogy az 57. §-ban 
előírt arány az egyes befizetéseknél a legpontosabban be-
tartassék, mert ellenkező esetben az év végén eszközlendő 
zárlatnál eltérések merülhetnek fel, amelyeknek tisztázása 
az alkalmazottak jutalékának megállapítását fogja késlel
tetni, sőt esetleg kellő fedezet hiányában a jutalék egész
ben kiutalványozható sem lesz. Erre való tekintettel az 
1926. évi április hó 6. napján a büntetőintézeteknek 
17.061/1926. I. M. IX. szám alatt, — a bírósági fogházak
nak 17.054/1926. I. M. IX. szám alatt s az állami nevelő-
és átmeneti otthonoknak 17055/1926.1. M. IX. szám alatt8.1) 

17.061. 
sn inoa I- M. IX. számú rendelet: 



kiadott igazságügyminiszteri rendeletek kimondották, hogy 
a beszállítandó tiszta jövedelem Összegét mindenkor ki 

Tekintettel arra, hogy a letartóztatottak munkáltatása és munkájuk 
jutalmazása tárgyában kiadott 10.600 1926. I. M. számú rendelet az 1926. évi 
április hó 1-én életbelépett, felhívom az Igazgatóságot, hogy az iparüzlet, 
valamint a rabkertészet és a rabgazdaság tiszta jövedelmének a postatakarék
pénztárba történt beszállításánál az idézett számú rendelet 57-ik §-ában foglal
takhoz képest járjon el. 

Felhívom továbbá az Igazgatóságot, gondoskodjék arról, hogy a posta
takarékpénztárba beszállítandó jövedelemösszeg mindenkor 100.000 koronára 
kikerekíttessék, hogy annak 90° o-a, illetve 10%-a könnyen és pontosan kiszámít
ható legyen. 

Budapest, 1926. évi április hó 6-án. 

17.054. 
i n o ^ I. M. IX. szamu rendelet: 1926. 

A „Munkajövedelem", továbbá „Ingatlanok és haszonbérletek jövedelme" 
címén a m kir. postatakarékpénztárba beszállítandó összegek számvevőségi 
könyvelésének és ellenőrzésének egyszerűbbé tétele, valamint az eljárás egyön-
.tetűsége céljából a következőket rendelem : 

Az 1926. évi április hó 1-től kezdve a kir. járásbírósági fogházaknak a 
60.505. és 60.506. (jelenleg 71.804. és 71.895.) számú állami bevételi számlára, 
valamint a 64.223. szám alatt nyitott állami letéti számlára közvetlenül semmi
féle befizetést teljesíteni nem szabad,' hanem az ezen számlákra beszállítandó 
összegeket köteles a kir. járásbíróság elnöke minden hónap végén — ellátmány
számadásában átfutóként történt keresztülvezetés után — megküldeni az 
illetékes kir. ügyészség elnökének, aki az átvett összeget az ügyészségi ellát
mányszámadásban ugyancsak átfutóként történt keresztülvezetés után a kir. 
törvényszéki fogház rabmunka-, illetőleg kertészeti, vagy gazdasági jövedel
mével együtt a 10.600 1926. I. M. számú rendelet 57. §-a értelmében a meg
felelő állami bevételi, illetőleg a 64.223. számú állami letéti számlára a m. 
kir. postatakarékpénztárnál befizeti. 

Ez a rendelkezés kiterjed a bajai kir. ügyészségi kirendeltségre is, ellenben 
nem vonatkozik a jászberényi kir. járásbíróságra, amely járásbíróság a jövőben 
is közvetlenül szállítja be az említett jövedelmeket a megfelelő bevételi, illetőleg 
letéti számlára. 

A kir. járásbíróság által a kir. ügyészség elnökének megküldött összegek 
postai utalványozásával felmerült költség a rabmunkajövedelmet terheli, tehát 
ezt a költséget az utalványozott összegből le kell vonni. 

A kir. ügyészség elnöke gondoskodjék arról, hogy a póstakarékpénztárba 
beszállítandó jövedelemösszeg mindenkor 100.000 koronára kikerekíttessék, 
hogy annak 90%-a, illetve 10°/o-a könnyen és pontosan kiszámítható legyen. 

Jelen rendeletemet egyidejűleg valamennyi érdekelt kir. járásbíróság 
elnökének tudomásvétel és miheztartás végett másolatban megküldöttem, 

Budapest, 1926. évi április hó 6-án. 



kell kerekíteni, hogy a 90, illetve 10°/° könnyen és ponto
san kiszámítható legyen. Ez a kikerekítés rendszerint le
felé történik, s a maradvány a jövő havi beszállításig a 
kézi pénztárba lesz kezelendő. Természetesen a kikerekí
tés csak a beszállítandó tiszta jövedelem összegére 
vonatkozik s nem bevételi, — illetve letéti számlára 
befizetendő 90, illetve 10%-ra, amelyeket mindenkor 
pontosan kell kiszámítani és kikerekíteni semmi esetre 

ad Y926 s z á m ú rendelet: 

Félreértések elkerülése végett közlöm, hogy a folyó évi április hó 6-án 
17.054 1926. I. M. IX. szám alatt kelt rendeletem kizárólagosan csak a „Munka
jövedelem"- és az „Ingatlanok és Haszonbérletek jövedelmé"-nek a beszállí
tására vonatkozik és nem érinti a kir. járásbíróságokkal a kir. ügyészségek 
útján közölt 62.913/1924., illetve 23.775/1924. I. M. számú rendeleteket és 
azoknak különösen nem azon részét, mely a 60.505. (jelenleg 71.804.) számú 
csekkszámla javára történő térítménybefizetésekről szól. Az említett rendeletekben 
felsorolt térítményeket — az ott említett feltétel fennforgása mellett — ezentúl 
is a 60.505. (jelenleg 71.804.) számú csekkszámla javára kell befizetni. 

Budapest, 1926. évi április hó 17-én. 
17.055. 
. n o g - I. M. IX. számú rendelet: 1926. 

A letartóztatottak munkáltatása és munkájuk jutalmazása tárgyában 
kiadott 10.600/1926. I. M. számú rendelet (lásd az Igazságügyi Közlöny XXXV. 
évfolyam 3-ik szám) IV. fejezetének 57—59. §-aiban foglalt rendelkezéseket az 
1926. évi április hó 1-től kezdődő hatállyal a fiatalkorúak bűnözését megelőzni 
hívatott intézetekre (állami nevelő otthonok és állami átmeneti otthonok) is 
kiterjesztem. 

Felhívom ehhez képest az Igazgatóságot, hogy az idézett számú rendelet 
57-ik §-a értelmében, 1926. évi április hó 1-től kezdve az ipari és gazdasági 
(kertészeti) tiszta jövedelem kilencven százalékát havonkint a 60.507. (je'enleg 
71.807.) számú állami bevételi számlára, tíz százalékát pedig egyidejűleg a 
rendelkezésem alá tartozó „Igazságügyi minisztérium : Ipari és gazdaság; jutalék. 
Letéti számla. Budapest" elnevezéssel 64.223. szám alatt nyitott állami letéti 
számlára a m. kir. postatakarékpénztárnál fizesse be. 

A beszállítandó tiszta jövedelem összegét mindenkor 100.000 koronára 
kell kikerekíteni, hogy annak 90°/o-a, illetve 10%-a könnyen és pontosan 
kiszámítható legyen. 

Intézkedtem egyidejűleg aziránt, hogy a 64.223. számú póstatakarék-
pénztári csekkbefizetési lap megfelelő mennyiségben az Igazgatóság részére 
megküldessék. 

Budapest, 1926. évi április hó 6-án. v 



* 

sem szabad, mert ellenesetben a két számla közötti arány 
( 9 : 1 ) megváltozik. 

Ugyancsak egyszerűsítés és esetleges zavarok elkerü
lése céljából a 17.054/1926. I. M. IX. számú igazságügy
miniszteri rendelet a következőkép rendelkezett: A kir. 
járásbírósági fogházak (a jászberényi kivételével) sem 
ipari, sem gazdasági jövedelmet a bevételi, illetve letéti 
számlára közvetlenül be nem fizethetnek, hanem az ily 
címen beszállítandó összegeket a kir. járásbíróság elnöke 
havonkint a hó végén, — ellátmányszámadásában átfutó 
tételként történt keresztülvezetése után, — az illetékes 
kir. ügyészség elnökének tartozik megküldeni, aki az átvett 
összeget az ügyészségi ellátmányszámadásban ugyancsak 
átfutó tételként történt keresztülvezetés után a kir. törvény
széki fogház rabmunka,- illetőleg kertészeti vagy gazda
sági jövedelmével együtt fizeti be a 10.600/1926. I. M. 
számú rendelet 57. §-ában meghatározott arányban a 
megfelelő állami bevételi 71.805. számú) illetőleg letéti 
(64.223. számú) számlára. A kir. járásbíróság által a 
kir. ügyészség elnökének megküldött összegek postai 
utalványozásával felmerült költségek a rabmunkajöve
delmet terheli, tehát ezt a költséget a kir. járás
bíróság elnökének az utalványozandó összegből le kell 
vonnia. 



b) AZ ALKALMAZOTTAK IPARI ÉS GAZDASÁGI 
/ JUTALÉKA. 

58. § . : 

Az igazságügyminiszter az ipari és gazdasági 
jutalék elnevezésű állami letéti számlára befizetett 
összegből ipari, vagy gazdasági jutalékban része
sítheti azt az alkalmazottat, aki akár újabb munka
nem meghonosítása, vagy újabb rabkertészet, vagy 
rabgazdaság létesítése és fellendítése körül, akár 
az ipar, illetve gazdaság jövedelmezősége érdeké
ben az irányítás, felügyelet és munkáltatás terén 
a rendes hivatali kötelességet meghaladó eredmé
nyes tevékenységet fejtett ki. 

A rendelet 58. §-a az alkalmazottak részére ipari és 
gazdasági jutalékot rendszeresít. A jutalék a gyakorlatban 
korábban is megvolt. Afogházfelügyelő részére a 14.270/1907. 
í. M. E. számú ügyészségi gazdasági utasítás 148. §-a 
e címen az iparüzlet adóhivatalba szállított tiszta jövedel
mének 5%-át biztosította, míg a büntetőintézetek alkal
mazottjai részére az igazságügyminiszter esetenkint, — 
rendszerint a költségvetési év végén, — a mérleg szerint 
mutatkozó tiszta jövedelemhez mérten engedélyezett jutalé
kot. A 6000/1923. M. E. számú kormányrendelet (Buda
pesti Közlöny 1923. évi 171. szám) I. fejezet 1. pontjá
nak első bekezdése a tényleges szolgálatban álló állami 
alkalmazottak fizetés természetével nem bíró pótlékainak 
beszüntetését is elrendelte, ennélfogva a 47.789/1923. I M . 



XI . számú rendelet a hivatkozott utasítás 148. §-át hatályon 
kívül helyezte s a jutalék kifizetését 1923. évi június hó 
végével beszüntette. Az 5000/1924. M. E. számú kormány
rendelet I. fejezetének 33. pontja viszont kimondotta, 
hogy a tisztviselők és egyéb alkalmazottak egyes csoport
jaira nézve érvényben álló jutalékszabályzatokat felülvizsgá-
gálat alá kell venni s a pénzügyminiszterrel egyetértőleg 
a változott viszonyoknak megfelelően módosítani kell. 
Ennek kívánt eleget tenni a 10600/1926. I. M. számú 
rendelet akkor, amikor az alkalmazottak ipari és gazda
sági jutalékának szabályozását is keretébe vonta. Az itt 
lefektetett alapelvekhez a m. kir. pénzügyminiszter 1926. évi 
február hó 22. napján 139/1926./I. fő. szám alatt hozzá
járult, a jövőben tehát az ipari és gazdasági jutalék jog
alapja e rendelet 58. §-a lesz. 

Ipari és gazdasági jutalékot az igazságügyminiszter 
engedélyezhet. A rendelet a jutalék tekintetében az alkal
mazottak részére igényt nem állapít meg, a jutalék tehát 
csak mint egyoldalú kedvezmény jelentkezik. Jutalék
ban oly alkalmazott részesíthető, aki az 

irányítás, 
felügyelet és 
munkáltatás 

terén a rendes hivatali kötelességet meghaladó eredmé
nyes tevékenységet fejt ki. Ehhez képest nem részesülhet 
jutalékban az alkalmazott, ha tevékenysége a hivatali 
kötelesség keretét meg nem haladja, vagy ha a hivatali köte
lességet meghaladó tevékenysége az ipar és gazdaság jöve
delmezősége tekintetében eredményesnek nem minősíthető. 

A jutalék célja, hogy az anyagi érdekeltség meg
állapításával az alkalmazottakat a munka helyes irányítá
sára és vezetésére, a munkanemek és eszközök körültekintő 
megválasztására, a rabmunkaerő gazdaságos felhasználá-



sára, a termelés megfelelő értékesítésére, stb. s ily módon 
a rabmunkáltatásból eredő állami bevétel fokozására ser
kentse. Ebből folyólag az itt rendszeresített jutalékban 
csak állami alkalmazott részesülhet, ellenben szerződés
sel alkalmazott nem. A jutalék elvileg a szerződéssel 
alkalmazottakkal szemben sincs kizárva, minthogy azonban 
ezeknek jogviszonyát a szerződés határozza meg, juta
lékban csak akkor részesülhetnek, ha ily járandóságot 
részükre a szerződés kifejezetten megállapít. Az ily jutalék 
azonban nem esik a rendelet 58. §-a alá. A szerződéses 
alkalmazottak mindennemű illetményét az az üzletág viseli, 
amelynek terhére a felfogadás történt, a szerződés szerint 
járó jutalékot tehát az illető ipar, vagy gazdaság nyers 
bevételéből kell fedezni, vagyis ez a jutalék a beszállítandó 
tiszta jövedelmet fogja csökkenteni. 

A 60. §-ra tekintettel azok a rendelkezések, amelyek 
1926. évi április hó 1. előtt egyes állami alkalmazottak 
részére esetenkint jutalék felszámítását engedték meg, e 
rendelet életbelépésével hatályukat elvesztették, ellenben 
a szerződéses alkalmazottakkal szemben szerződésileg 
kikötött esetleges jutalékra az 58. szakasz kihatással nincsen. 

59. § . 
Az ipari, vagy gazdasági jutalék megállapítása 

céljából a költségvetési év végén az állami bevé
teli számlán, valamint a 64.223. számú állami letéti 
számlán befizetett összegeket tételenkint feltüntető 
jelentést kell tenni az igazságügyminiszterhez. 

Az ipari, vagy gazdasági jutalék intézetenkint 
egy összegben állapíttatik meg és annak egyénen
kénti felosztása tárgyában a büntetőintézet igaz
gatósága, illetőleg a bírósági fogház feletti felügye
letet gyakorló kir ügyész külön tesz javaslatot. 



Az utóbbi évek jutalékmegállapításánál az igazság
ügyminisztérium már az itt előírt elvek szerint járt el. 
Az intézetek az ipari, illetve gazdasági jutalék megállapítása 
céljából a költségvetési év végén külön felhívás nélkül 
tartoznak jelentést tenni arról, hogy az elmúlt költség
vetési évben (július hó 1-től a következő év június hó 30-ig) 
tételenkint feltüntetve mely összegeket szállították be: 

1. az állami bevételi és 
2. a 64.223. számú letéti számlára. 
Ha a beszállítás pontosan az 57. § . előírása szerint 

történt, az év végén mutatkozó zárlat szerint egyrészt az 
állami bevételi, másrészt a letéti számlára történt beszál
lításnak 9 : 1 arányban kell állnia. 

A jutalék megállapításának alapja a jövőben is a 
beszállított teljes ipari, illetve gazdasági tiszta jövedelem, 
— tehát a bevételi (71.804., 71.805. és 71.807. számú) 
és letéti (64.223 számú) számlákra történt befizetéseknek 
együttes összege lesz s a 64.223 számú letéti számla 
csak arra szolgál, hogy a megállapítandó jutalék arról 
utalványozható legyen. Ha tehát a letéti számlára az 
arányszerintinél nagyobb összeg folyik be, ez a körülmény 
semmiesetre sem lesz befolyással a jutalék összegére, 
sőt csak a megállapítást fogja késleltetni, mert elsősor
ban az eltérés okát kell megállapítani s a bevételi és 
letéti számla összegére nézve előírt arányt helyreállítani. 
Ha ellenben a letéti számlára az arányszerintinél kevesebb 
fut be, a megállapított jutalékra elegendő fedezet nem 
lesz s így a befizetésnél szabálytalanul eljáró intézet 
alkalmazottjai a hiány erejéig a jutaléktól feltétlenül eles
nek, mert a bevételi számlák felett a pénzügyminiszter 
rendelkezik s így a különbözetet a bevételi számlákról a 
letéti számlára visszatéríteni utólag már nem lehet. 

A jutalék megállapítása intézetenkint egy összegben 



történik s a megállapított összeg a 64.223. számú letéti 
számláról fog kiutalványoztatni. 

Az intézet igazgatója, illetve a bírósági fogház feletti 
felügyeletet gyakorló kir. ügyész, mint akik elsősorban 
hivatottak az alkalmazottak tevékenységének elbírálására, 
az egyénenkint való felosztás tárgyában külön tesznek 
javaslatot az igazságügyminiszterhez. A javaslattételnél 
az 58. § . rendelkezése az irányadó, szerződéses alkal
mazottat azonban, — mint fentebb kifejtettük, — a fel
osztási tervezetnél figyelembe venni nem lehet. A kir. 
járásbírósági fogházak alkalmazottjait illetően a jutalékban 
való részesítés elvileg kizártnak nem mondható, mégis 
a gyakorlatban ez csak elvétve fordulhat elő, mert a 
járásbírósági fogházak munkáltatásánál a jutalék, alapját 
képező „a rendes hivatali kötelességet meghaladó tevé
kenységiről alig lehet szó. Ha ily alkalmazott részére 
jutalék megállapítása esetleg mégis indokoltnak látszik, 
a felügyeletet gyakorló kir. ügyésznek az 59. § . második 
bekezdése alapján teendő javaslatában kell arra kiter
jeszkednie. Természetesen ez- a megjegyzésünk a férfi 
dologházul kijelölt jászberényi kir. járásbírósági fogházra 
nem vonatkozik. Itt az 59. § . második bekezdésében érintett 
javaslatot a felügyeletet gyakorló kir. járásbírósági elnök 
saját hatáskörében teszi meg. 



c) A RENDELET É L E T B E L É P T E T É S E ÉS 
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK. 

60. § . 
A jelen rendelet 1926. évi április hó 1. napján 

lép életbe s életbelépésével egyidejűleg minden 
azzal ellentétes akár általános, akár kivételes korábbi 
rendelkezés hatályát veszti. 

Különösen hatályát veszti a 2106/1880. I. M. 
E. számú rendelet II. mellékletének (fegyházrend
tartás) 32—37. §-a, IV. mellékletének (börtönrendtar
tás) 30—35. §-a, V. mellékletének (fogházrendtartás) 
145—149., 151 - 1 5 5 . és 176. §-a, továbbá a 14.270/1907. 
I. M. E. számú rendelettel a koronaügyészség, kir. 
főügyészségek, kir. ügyészségek és a kir. bíró
sági fogházak pénztári kezelésére, számadásvite
lére, számviteli ellenőrzésére és gazdasági ügyeire 
vonatkozólag kiadott utasítás (Igazságügyi Közlöny 
XVI. évfolyamának 12. számához csatolt mellék
let) 128—133., 138., 139., 148. és 153. §-a. 

A 60. § . külön csak a rendtartások és a 14.270/1907. 
1. M. E. számú ügyészségi gazdasági utasítás hatályon 
kívül helyezett szakaszait sorolja fel, de ezeken kívül 
hatályát vesztette minden olyan 1926. évi április hó 1-je 
előtt kiadott általános, vagy kivételes rendelkezés, mely 
a 10.600/1926. I. M. számú rendeletbe felvett szabályok
kal ellentétben áll. A jövőben tehát úgy a belső, mint a 
külső rabmunka tekintetében egyedül e rendelet lehet 



irányadó s kivétel csak annyiban foglalhat helyet, ameny-
nyiben arra e rendelet életbelépése után kiadott igazság
ügyminiszteri rendelet felhatalmazást ad. 

A hatályukat vesztett fontosabb általános rendeletek 
a következők: 

a rabkertészetekről és tisztviselői különkertészetekről 
rendelkező s 1922. évi április hó 19. napján kelt 35.288/1922. 
I. M. XI . számú, továbbá 

ennek kiegészítése tárgyában 1922. évi május hó 31. 
napján kelt 27.448/1922. I. M. XI . számú; 

az őrzési díjra vonatkozó s 1922. évi május hó 6. 
napján kelt 14.666/1922. I. M. számú, továbbá 

ennek kiegészítése tárgyában 1922. évi július hó 4. 
napján kelt 32.946/1922. I. M. XI . számú, valamint 

1923. évi szeptember, hó 12. napján kelt 45.347/1923. 
I. M. XI . számú; 

az igazságügyi hatóságok terhére felszámítandó rab
munkadíjra vonatkozó s 1925. évi március hó 1. napján 
kelt 11.713/1925. I. M. XI . számú; 

a bérmunkás letartóztatottak munkajutalmáról szóló 
1924. évi március 29. napján kelt 17.680/1924. I. M. 
XI . számú; 

az igazságügyi alkalmazottak terhére felszámítandó 
ipari rabmunkadíjra vonatkozó s 1923. évi november hó 
7. napján kelt 56.038/1923. I. M. XI . számú rendeletek. 

A külmunkára vonatkozó 
12.849/1920. I. M. XI . , 
23.532/1920. I. M. XI . , 
12.873/1920. I. M. X I . és 
43.109/1920. I. M. XI . számú, valamint az ezeket 

módosító és kiegészítő későbbi rendeletekről e szakasz 
ezért nem emlékezik meg, mert e rendeletek az 1922. 
évi XVII. törvénycikk 6. § . alapján a törvény életbe-



léptetésétől számított 6 hó elteltével, tehát 1923. évi 
február hó 12-ével már hatályukat vesztették. 

61. § . 
A már megkötött szerződések joghatályát a 

jelen rendelet, — az alábbi kivétellel, nem 
érinti. 

Ha a korábban megkötött szerződés a jelen 
rendelet intézkedéseivel lényegesen ellenkezik és 
a szerződés megszüntetése (p. o. felmondás útján) 
lehetséges, az ily szerződést fel kell bontani és a 
jelen rendeletnek megfelelő új szerződést kell kötni. 

A 61. § . félreértések kikerülése végett kifejezetten 
kimondja, hogy a rendelet a megkötött szerződések jog
hatályát nem érinti. Szerződést ugyanis rendelettel egy
oldalúan megváltoztatni nem lehet. Ha azonban a szer
ződés a rendelettel lényegesen ellenkezik és felbontására 
mód van, úgy a 61. § . szerint azt meg kell szüntetni s 
a rendeletnek megfelelő új szerződést kell kötni. A szer
ződés felbontása csak lényeges eltérés esetén jöhet szóba 
és ily esetben is csak akkor, ha az előzetes tárgyalások 
arra mutatnak, hogy sikerülni fog az eddiginél előnyösebb 
szerződést kötni. Nem alkalmazható tehát a 61. §. második 
bekezdése akkor, ha csak mellékes jelentőségű eltérés 
forog fenn, vagy a szerződés rövidebb tartamú, valamint 
akkor sem, ha nincs kilátás arra, hogy az újabban meg
kötendő szerződés a kincstárra nézve előnyösebb lesz. 

62. § . 
Ha a jelen rendelet életbeléptetésekor valamely 

vállalkozó az igazságügyminiszter jóváhagyása 
nélkül rabmunkaerőt foglalkoztat, vagy ha az inté
zet nem kincstári tulajdonban levő ingatlanon az 



igazságügyminiszter jóváhagyása nélkül rabkerté
szetet, vagy rabgazdaságot folytat, erről az utó
lagos jóváhagyás kieszközlése végett az igazságügy
miniszterhez haladéktalanul jelentést kell tenni s 
a vonatkozó szerződést is fel kell terjeszteni. 

E szakasz a 9. és 18. §-okban előírt igazságügy
miniszteri jóváhagyás utólagos kieszközlését követeli meg 
s főleg arra szolgál, hogy a legfőbb felügyeleti hatóság 
a való állapot tekintetében tájékozódást szerezhessen. 

63. § . 
Azok a letartóztatottak, akik sem fegyház-, sem 

börtön-, sem fogházbüntetés végrehajtása alatt nem 
állanak, ha dolgozni akarnak, a jelen rendelet 
alkalmazása szempontjából a foglyokkal esnek egy 
tekintet alá. 

A munkakényszer alatt nem álló, de a kincstár 
javára munkára önként vállalkozó letartóztatottakkal szem
ben a foglyokra előírt szabályokat kell alkalmazni, a 
letartóztatottra nézve ugyanis ezek a legkedvezőbbek. A 
munkakényszer alatt nem álló letartóztatottak helyzetét 
egyébként az 1. §-sal kapcsolatban részletesen ismertettük. 

64. § . 
Ahol a jelen rendelet az intézet kifejezést 

használja, ott mind a büntetőintézeteket, mind a 
fogházat kell érteni. 

A rendelet, — mint fentebb már említettük, — általában 
mindennemű letartóztatottra nézve egyöntetűen intézkedik 
s hatálya mindazokra az intézetekre egyaránt kiterjed, 
amelyekben letartóztatottak, mint ilyenek vannak el
helyezve. 

Nagymagyarországnak 65 kir. törvényszéki, 320 kir. 
— 290 — 



járásbírósági fogháza és 14 országos büntető intézete 
volt. Csonkamagyarországnak rendelkezésére ál l : 

89 kir. járásbírósági (23 egyelőre szünetel) fogház, 
és pedig az alábbi székhellyel: 

Abaújszántó, 
Abádszalók, 
Battonya, 
Bácsalmás, 

5. Berettyóújfalu, 
Békés, 
Békéscsaba, 
Bicske, 
Cegléd, 

10. Celldömölk, 
Csepreg, 
Csongrád, 
Csorna, 
Derecske, 

15: Devecser, 
Dombóvár, 

- Dunaföldvár, 
Dunavecse, 
Edelény, 

20. Enying, 
Esztergom, 
Gödöllő, 
Gyoma, 
Gyöngyös, 

25. Hajdúböszörmény, 
Hajdúnánás, 
Hajdúszoboszló, 
Hatvan, 
Heves, 



30. Hódmezővásárhely, 
Igal, 
Jászapáti, 
Jászberény, 
Kapuvár, 

35. Karcag, 
Keszthely, 
Kiskőrös, 
Kiskunfélegyháza, 
Kiskunhalas, 

40. Kisújszállás, 
Kisvárda, 
Körmend, 
Kőszeg, 
Kunszentmárton, 

45. Kunszentmiklós, 
Lengyeltóti, 
Letenye, 
Magyaróvár, 
Makó, 

50. Marcali, 
Mátészalka, 
Mezőcsát, 
Mezőkövesd, 
Mezőtúr, 

55. Mohács, 
Mór, 
Nagyatád, 
Nagyigmánd, 
Nagykáta, 

60. Nagykőrös, 
Nyírbátor, 
Orosháza, 



Paks, 
Pápa, 

65. Pesterzsébet, 
Püspökladány, 
Sajószentpéter, 
Salgótarján, 
Sárospatak, 

70. Sárvár, 
Sásd, 
Siklós, 
Sümeg, 
Szarvas, 

75. Szeghalom, 
Szentes, 
Szerencs, 
Szigetvár, 
Szikszó, 

80. Szirák, 
Tab, 
Tamási, 
Tapolca, 
Tata, 

85. Tiszalök, 
Törökszentmiklós, 
Újpest, 
Vasvár, 
Vác. 

Ezidőszerint a kir. járásbírósági fogház szünetel a 
következő helyeken: 

Adony, 
Balatonfüred, 
Bonyhád, 
Csurgó, 



Balassagyarmat . . . . . átlagos létszáma: 150 
Budapest (bünt. tvszéki) „ n 450 
Budapest (pestv. „ ) „ n 400 
Debrecen „ n 230 
Eger • . . . „ » 150 

„ » 150 
Gyula „ 160 
Kalocsa 100 

5. Fehérgyarmat, 
Gyönk, 
Monor, 
Nagykálló, 
Ócsa, 

10. Pécsvárad, 
Pétervására, 
Ráckeve, 
Rétság, 
Sárbogárd, 

15. Szentendre, 
Szentgotthárd, 
Szentlőrinc, 
Szécsény, 
Tét, 

20. Tiszafüred, 
Tokaj, 
Vámosmikola,. 
Zirc. 

A kir. törvényszékek székhelyén lévő kir. járás
bíróságok foglyai részére a kir. törvényszéki fogházak 
szolgálnak. 

Rendelkezésünkre áll még 23 kir. törvényszéki és 
egy kir. törvényszéki kirendeltségi fogház. Ezeknek 
székhelyei: 



8 2 ) A közveszélyes munkakerülőkről szóló 1913 : XXI. t.-c.-ben a dolog
házra vonatkozóan megállapított rendelkezéseknek életbelépése és végrehajtása 
tárgyában 1915. évi december hó 29. napján 68.400/1915. I. M. szám alatt 
kiadott rendelet dologházul egyelőre férfiakra nézve a jászberényi kir. járás
bírósági fogházat, nőkre nézve pedig a kalocsai kir. törvényszéki fogházat 
jelölte ki. (Igazságügyi Közlöny : XXIV. évfolyam 12. szám 667. lap.) 

A jászberényi férfi dologház befogadóképessége 300—350, a kalocsai 
női dologházé 200 fő. 

Kaposvár átlagos létszáma: 150 fő. 
10. Kecskemét . „ „ 160 „ 

Miskolc „ „ 150 „ 
Nagykanizsa „ „ 80 „ 
Nyíregyháza „ „ 320 „ 
Pécs „ „ 200 „ 

15. Sátoraljaújhely . . . . . „ „ 150 „ 
Sopron „ „ 50 „ 
Szeged (fiókfogház) . . . „ „ 40 „ 
Szekszárd „ „ 150 „ 
Székesfehérvár „ „ 120 „ 

20. Szolnok „ „ 140 „ 
Szombathely . . . . . . „ „ 70 „ 
Veszprém „ „ 100 „ 
Zalaegerszeg . . . . . . . „ 90 fő. 
Kir. törvényszéki kirendeltségi fogház van: 
Baján ; . átlagos létszáma: 40 fő. 
Dologházaink 8 2 ): 
a jászberényi kir. járásbírósági fogházzal kapcsolatos 

férfi dologház, 
a kalocsai kir. törvényszéki fogházzal kapcsolatos 

női dologház. 
Büntetőintézeteink: 
1. A fiatalkorúak ceglédi fogháza. A fogház eredetileg 

lovassági laktanya volt. Az igazságügyi kormány az 1913. 
évi május hó 30. napján kelt szerződéssel (32.986/1913. 



I. M. szám) az ingatlant a rajta levő épületekkel együtt 
Cegléd városától megvette s az 1908 : X X X V I . törvény
cikkben fiatalkorú bűntettesekkel szemben megállapított 
fogházbüntetés végrehajtása céljából büntető intézetté 
alakíttatta át. 

Az intézet kizárólag fiatalkorú férfiak befogadására 
szolgál, befogadóképessége 200 fő. 

2. A kir. orsz. gyűjtőfogház85) az ország legújabb 
és legmodernebb büntetőintézete. 1895/96-ban épült, 
panoptikus rendszerben, mintegy 6 kat. holdnyi területen, 
melyet a főváros bocsájtott díjtalanul az igazságügyi 
kormány rendelkezésére. Az intézetben, — címének meg
felelően, — nemcsak a különböző nemű szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, hanem vizsgálati foglyok és előzetes 
letartóztatottak is elhelyezést nyernek. Befogadóképessége 
850 fő. 

Az intézetben külön rabkórház és tüdőbeteg szana
tórium áll fenn. Az ország összes büntetőintézetéből és 
fogházából az igazságügyminisztérium beutalására ide 
szállítják át a súlyosabb betegeket. 

A kir. országos gyűjtőfogházzal kapcsolatban létesült 
annakidején az „Igazságügyi országos megfigyelő- és 
elmegyógyító intézet". Szervezeti szabályait az 1906. évi 
április hó 15-én 9052/1. M. szám alatt kiadott rendelet8 4) 
állapítja meg. 

A gyűjtőfogházban van elhelyezve a büntetőintézetek, 
bírósági fogházak és nevelőotthonok központi ruha
raktára is. 

3. A szegedi kir. kerületi börtön 1885. január 1-én 
nyílt meg s magában foglalja a kir. törvényszéki fogházat 

8 3 ) Büntetöintézeteink részletes leírását Dr. Megyery István: „A magyar 
börtönügy és az országos letartóztatási intézetek" című müve tartalmazza. 

y 4 ) Lásd Marschalkó: Igazságügyi rendeletek IX. kötet 715. lap. 



is. A zárkacsarnok, mely négy szárnyból álló, három
emeletes épület, — csillagrendszerben épült, innen ered 
az intézet „csillagbörtön" elnevezése. 

Befogadóképessége: 

Az intézettel kapcsolatban államfogház áll fenn. 
4. A hartai kir. országos büntetőintézet Wagner Pál 

kishartai földbirtokos által börtönügyi célra az államnak 
hagyományozott ingatlanon 1883-ban létesült. Eredetileg 
közvetítő-intézet volt, utóbb kir. országos büntetőintézetté 
alakíttatott át. Az igazságügyi kormány a meglevő mező
gazdaság fejlesztése céljából 1920-ban haszonbérbe vette 
a szomszédos 2406 kat. hold 1186 négyszögöl terjedelmű 
miklapusztai birtokot, jelenleg tehát az intézet 2640 kat. 
hold 113 négyszögölnyi területen folytat rabgazdaságot. 
Időközi újabb építkezések folytán az intézet befogadó
képessége 430 főre emelkedett. 

Az intézetnek nem Harta, hanem Állampuszta a 
posta- és vasútállomása.8 5) 

5. A váci kir. országos fegyintézet középső része 
1755-ben, eredetileg magyar nemes ifjak részére nevelő
intézetnek épült, majd 1808-ban I. Ferenc király a Ludovica 
akadémiának ajándékozta. Az akadémiától később gróf 
Nádasdy Ferenc váci püspök vette meg, majd „a fegy-
intézeti alap" terhére 1855-ben országos fegyintézet 

8 5 ) A hartai kir. orsz. büntetőintézetnek szóló postai küldemények 
címzése. A m. kir. igazságügyminiszter figyelemmel arra, hogy a kir. orsz. 
büntetőintézetnek nem Harta, hanem Állampuszta a posta- és vasútállomása, 
elrendelte, hogy az említett intézetnek szóló leveleket és egyéb postai külde
ményeket a következő címzéssel kell ellátni: „A kir. orsz. büntetőintézet Igaz
gatóságának Állampuszta". (3.987/1926. I. M. számú rendelet. Igazságügyi 
Közlöny XXXV. évfolyam 3. szám 74. lap.) 

börtön: 
fogház: 

650 fő, 
250 

összesen: 900 fő. 



céljára szereztetett meg. 1855-től 1880-ig fegyintézet, 
1880-tól 1885-ig kerületi börtön volt, míg 1885-től kezdve 
ismét mint fegyintézet működik. 

Az intézet befogadóképessége 800 fő. 
Az intézettel kapcsolatban államfogház áll fenn. 
6. A soproni kir. országos fegyintézet azelőtt cukor

gyár volt, de már a fokozatos börtönrendszer alapelveire 
figyelemmel lett 1884—86-ban fegyintézet céljára átépítve. 

Sopron városától északra, 7—8 km-nyi távolságban 
a pozsony-várasdi országút mellett fekszik. A vidéken 
közönségesen „kőhidai" fegyháznak nevezik. Egyedüli 
intézetünk, mely kizárólag magánzárkarendszerben épült. 
Befogadóképessége 700 fő. 

7. Kizárólag nők részére szolgál a márianosztrai 
kir. országos büntetőintézet. Régebben pálosrendi zárda 
volt. A szerzetes rendeknek II. József alatt történt eltörlése 
folytán a zárda a hozzátartozó ingatlanokkal együtt a 
„vallásalap" tulajdonába ment át, amelytől a kormány női 
fegyintézet céljára 1857-ben bérbe, majd utóbb 1893-ban 
megvette. Az intézet már eredetileg szerződéses alapon 
a „Paulai szent Vincéről nevezett irgalmas nővérek" szerzet 
igazgatása és kezelése alá került s ez az állapot jelenleg 
is fennáll. Az állam és a szerzet közötti jogviszonyt most 
az 1906. évi január hó 30. napján kelt és 4826/1906. 
I. M. szám alatt jóváhagyott szerződés szabályozza. 

Az igazságügyi kormány 1894-ben az intézet fejlesz
tése céljából háromemeletes zárkacsarnokot építtetett. 
Befogadóképessége 500 fő. 

A 10.600/1926. I. M. számú rendelet hatálya a 
felsorolt intézetekre és fogházakra egyaránt kiterjed. Köte
lező lesz tehát az a kir. törvényszéki, kir. törvényszéki 
kirendeltségi és kir. járásbírósági fogházakban és pedig 
mint dologházakban is. 



Kiterjed hatálya a váci és soproni kir. országos 
fegyintézetre, a budapesti kir. országos gyűjtőfogházra, 
a szegedi kir. kerületi börtönre és a hartai kir. országos 
büntetőintézetre. 

A fiatalkorúak ceglédi fogházában, valamint általában a 
fogházbüntetésre ítélt fiatalkorúakkal szemben a fiatal
korúak fogház-, államfogház- és elzárásbüntetésének végre
hajtása tárgyában kiadott 27.300/1909. I. M. számú 8 6) 
rendelet különös intézkedéseinek figyelembevételével és 
annak megfelelően alkalmazandó. 

A márianosztrai kir. országos büntetőintézet kivételes 
helyzetét a következő fejezetben ismertetjük. 

8 6 ) Igazságügyi Közlöny XVIII. évfolyam 12. számának melléklete, 
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IV. 

A 10.600/1926. I. M. számú rendelet 
hatálya a márianosztrai kir. országos 

büntetőintézetet illetően. 
A nőelítéltek befogadására szolgáló márianosztrai kir. 

országos büntetőintézet kezelése tekintetében, alapítása 
óta a teljes bérleti rendszer (lease system) áll fenn. Az 
intézet igazgatását és kezelését a „Paulai szent Vincéről 
nevezett irgalmas nővérek" szerzet látja el s az állam a 
letartóztatottak után a szerzetnek tartásdíjat fizet. A bér
leti viszonyt legutóbb az 1906. évi január hó 30. napján 
kelt szerződés szabályozta, amely 4,826/1906. I. M. szám 
alatt nyert jóváhagyást. 

A szerződésben a szerzet kötelezte magát arra, hogy 
a letartóztatottak foglalkoztatását az érvényben lévő, vala
mint később életbeléptetendő törvényeknek és szabályoknak 
megfelelően fogja eszközölni (1. pont), viszont az állam
kincstár a rabmunkából befolyó jövedelmet a szerzetnek 
engedte át (14. pont). Ehhez képest a 10.600/1926. I. 
M. számú rendeletnek börtönügyi vonatkozású rendel
kezései erre az intézetre is kötelezők, ellenben tárgyta
lanok azok az intézkedések, amelyek kizárólag gazda
sági természetűek, vagyis amelyek a rabmunka jövedel
mezőségére és a tiszta jövedelem kezelésére vonatkoznak. 
Erre figyelemmel, az intézetben a rendelet következő 
intézkedései lesznek alkalmazandók: 



Úgy a belső, mint a külső rabmunka a hatályban 
lévő törvények fentebb ismertetett korlátjai között foglalhat 
helyet (1. §.) . 

A házi kezelésben űzött iparban csak igazságügy
miniszteri engedéllyel szabad újabb munkanemet meghono
sítani (4. §.) . E szabály eddig is hatályban volt, ameny-
nyiben a fegyház- (32. §.) és börtönrendtartás (30. §.) 
hasonló intézkedést tartalmazott. 

A bérmunkát illetően, elsősorban meg kell állapí
tanunk, hogy a szerzettel kötött szerződés már magában-
véve bérleti viszonyt létesít, ha tehát a szerzet a rabmunka
erőt más részére engedi át, albérlet keletkezik, melynek 
érvényességéhez a rendelet 16. §-a szerint igazságügy
miniszteri engedély szükséges. A vállalkozó személyi 
megbízhatóságát, a munkanem minőségét s az egyéb 
börtönügyi szempontok érvényesülését az igazságügy
minisztériumnak itt ép úgy ellenőriznie kell, mint a többi 
büntetőintézetnél. A 7—9. §-ok rendelkezéseit tehát a 
rabmunka albérletbe adása esetében a szerzetnek be kell 
tartani, a vállalkozó vagyoni megbízhatósága, a rabmunka
díj s egyéb mellékkötelezettség tekintetében azonban 
szabadon járhat el. 

A külső bérmunkára vonatkozó 17—21., valamint a 
26. § . kötelező, a 22—25. § . ellenben nem. A szerzet 
tehát, — a 17. §. második bekezdésében foglalt kivé
teltől eltekintve, — külső munkára letartóztatottat csak 
az igazságügyminiszter engedélye mellett adhat ki, s e 
célból a vonatkozó írásbeli, vagy szóbeli szerződés jóvá
hagyását tartozik kikérni. A jóváhagyás megérkezése előtt 
a 19. § . 2. bekezdését kivéve, letartóztatottak külső munkára 
ki nem adhatók. A szabályszerű őri felügyelet, valamint 
az intézeti szabályok a külső munka egész tartama alatt 
betartandók. 



A külső bérmunkánál alkalmazott őrt a 26. § . szerint 
járó illetmények itt is megilletik, hacsak arról egészben, 
vagy részben önként le nem mond. Természetesen az őrzési 
költség ily esetekben a munkáltatót terheli. Az intézeti 
gazdaságban szolgálatot teljesítő őrök azonban a 34. §-hoz 
képest, külön illetményt nem számíthatnak fel. 

A szerzettel kötött szerződés 14. pontja az intézeti 
ingatlanon létesített gazdaság kezelését a szerzetre bízza 
s egyben visszteher nélkül átengedi a szerzetnek a földek 
és gazdasági épületek használatát. A használati jog személy
hez kötött, ehhez képest a 14. pont nem jogosítja fel a 
szerzetet arra, hogy az intézeti ingatlanokat akár egészben, 
akár részben albérletbe adhassa, kivéve, ha erre az 
igazságügyminisztertől engedélyt kap. 

A 10.600/1926. I. M. számú rendelet 27—28., vala
mint 34. §-a a szóbanforgó gazdaságra is irányadó. Újabb 
rabkertészetet, vagy rabgazdaságot a szerzet csak a 29. 
§-ban előírt igazságügyminiszteri engedély esetén léte
síthet. 

A rabgazdaságba foglalkoztatott letartóztatottak munka
jutalma itt is a gazdaságot terheli, egyébként azonban 
a 30—33. §-ok rendelkezése alkalmazást nem nyer. 

A 35. § . rendelkezése a szerzetre nem kötelező. 
A 36. § . első bekezdésében engedélyezett házimun

kásokat az intézetben lakó tisztviselők igénybevehetik 
ugyan, de a munkadíjat a szerzet belátása szerint állapít
hatja meg. 

A II. fejezet, valamint a III. fejezet 44. § . és 56. 
§-ának, továbbá a IV. fejezet 57—59. §-ának rendel
kezései a márianosztrai intézetre nem vonatkoznak. 

A rendelet III. fejezetének 45—55. §-ai börtönügyi 
szabályokat állapítanak meg, amelyek a szerzetre a szer
ződés 1. pontja alapján ép úgy kötelezők, mint a többi 



intézetre nézve. E szakaszok értelmezését illetően utalunk 
fentebb az illető helyen közölt fejtegetésünkre. A 49. 
§-ban meghatározott munkajutalom az a legkisebb összeg, 
amelyet e címen a szerzet a letartóztatottaknak, illetve a 
segélyalapnak juttatni tartozik. Az 56. § . , — mely a 
különjutalmat rendszeresíti, — az intézetre nem vonat
kozik ugyan, de a szerzet a letartóztatottakat a 49. §-ban 
előírottnál nagyobb munkajutalomban is részesítheti, sőt 
kényszerülni fog erre, ha az átlagosnál nagyobb munka
teljesítményt kíván elérni. 

A szerződés értelmében a szerzet az előírt kötelezett
ségeinek betartása mellett a megállapított tartásdíjnak, 
valamint a rabmunka és rabgazdaság jövedelmének fel
használása tekintetében szabadon rendelkezhetik, a munka
jutalmakat tehát korábban ezeknek bármelyikéből fizet
hette. A 331/1925. I. M. számú rendelet a helyzetet 
megváltoztatta, amennyiben a szerzet azóta ellátmány
szerű havi átalányt kap. Felmerül tehát az a kérdés, 
vájjon a munkajutalmak a havi átalány terhére elszámol-
hatók-e, vagy sem. Nézetünk szerint a rendelet 3. és 5. 
§-ának első bekezdésében, valamint 22. §-ában meghatá
rozott esetek kivételével a munkajutalmak a havi átalányt 
nem terhelhetik. A letartóztatottaknak, mint munkásoknak 
díjazása a munkáltatás terhét képezi a büntetőintézetekben 
ép úgy, mint a szabad életben, a munkajutalmakat, 
tehát az ipar és gazdaság jövedelméből kell fizetni s azt 
a havi átalány terhére elszámolni annál kevésbbé lehet, 
mert a 331/1925. I. M. számú rendelet szerint az kife
jezetten a letartóztatottak tartási költségeire szolgál. 

A 3. és 5. § . első bekezdése, valamint a 22. § . 
esetében a munkát nem a szerzet, hanem az intézet 
javára végzik, az ily munkára alkalmazott letartóztatottak 
munkajutalmával tehát a havi átalány megterhelhető lesz. 



Ugyanezt mondhatjuk a rabbiztosítási díjak tekinte
tében is, amelyeket a szerzet, — a fenti kivétellel, —szintén 
a rabmunka és rabgazdaság jövedelméből tartozik megfizetni. 

A rendelet életbeléptetésére vonatkozó, valamint az 
átmeneti intézkedéseknek hatálya erre az intézetre is 
kiterjed. ' 



Függelék. 
A rabmunkásoknak és a javítónevelő intézetek 

növendékeinek baleset esetére való biztosítása 
tárgyában 1913. évi június hó 6. napján kiadott 
29.300/1913. I. M. (Igazságügyi Közlöny XXII. 
évfolyam 6. szám, 291. lap) számú rendelet kiegé
szítve az 1922. évi december hó 14. napján kiadott 
51.254 1922. I. M. (Igazságügyi Közlöny XXXI. 
évfolyam 12. szám 642. lap), valamint 1926. évi 
június hó 30. napján kiadott 31.400/1926. I. M. 
(Igazságügyi Közlöny XXXV. évfolyam 7. szám, 143. 
lap) számú módosító és kiegészítő rendeletekkel 



A m. kir. igazságügyminiszternek 29300/1913. 
I. M. számú rendelete, 

a rabmunkásoknak és a javítónevelő intézetek 
növendékeinek baleset esetére való biztositása 

tárgyában. 

Az 1907 : XIX. t.-c. 8. §-ában nyert fölhatalmazás 
alapján azokat az eltéréseket, amelyekkel az említett törvény 
a letartóztató- és a javítóintézetek üzemeire alkalmazandó, 
a törvény nem érintett rendelkezéseit is beillesztve a 
jelen rendelet szövegébe, a következőkben állapítom meg: 

I. F E J E Z E T . 

B E V E Z E T Ő RENDELKEZÉSEK. 

1. §• 
A jelen rendelet alkalmazásánál „rabok" elnevezésen 

általában a letartóztatottakat kell érteni. 

2- §• 
Büntetőintézetek a jelen rendelet értelmében a kir. 

országos fegyintézetek, a kir. országos közvetítő-intézetek, 
a budapesti kir. országos gyűjtőfogház, a szegedi kir. 
kerületi börtön és a márianosztrai kir. országos letartóztató 
intézet, úgyszintén a kir. törvényszéki fogházak, a fiatal
korúak fogházai és a jászberényi kir. járásbírósági fogház. 

A jelen rendelet alkalmazásánál „igazgató" elne-



vezésen az előbbi bekezdésben felsorolt országos intézetek 
igazgatóit, a szegedi kir. kerületi börtön igazgatóját, továbbá 
a kir. ügyészségeknek a kir. törvényszéki fogház igazga
tásával megbízott tagját és a jászberényi kir. járásbíróság 
vezetőjét kell érteni. 

3. §. 

A m. kir. igazságügyminiszter a rabmunkások biztosí
tása felett a felügyeletet a m. kir. igazságügyminisztérium 
börtönügyi osztályának tagjai közül kirendelt tisztviselő 
(rabbiztosítási felügyelő) útján gyakorolja. 



II. F E J E Z E T . 

BIZTOSÍTÁSI K Ö T E L E Z E T T S É G . 

Balesetbiztosítási kötelezettség alá esnek mindazok, 
akik fegyház-, börtön-, fogház-, vagy elzárásbüntetésüket 
a 2. §-ban említett büntetőintézetekben töltik (1896: XXXIII . 
t.-c. 506. § . 1. és 2. bekezdése), még pedig akkor is, 
ha a szabadságvesztésbüntetést pénzbüntetés helyett szabták 
ki rájuk. 

Nem esnek balesetbiztosítási kötelezettség alá azok 
a rabok, akiket a bírósága munka alól felmentett (1878:V. 
t.-c. 41. §.) , vagy akiknek büntetése a mellékbüntetés 
hozzászámításával sem ér el egy hónapot, hacsak valamely 
rabmunkavállalkozó üzemében nem foglalkoznak. 

5. §. 

A balesetbiztosítási kötelezettség keletkezésekor a 
rabra nézve egyúttal a balesetbiztosítás hatálya is meg
kezdődik és a szabadonbocsátásig szakadatlanul tart. 

Nem áll fenn a balesetbiztosítás hatálya a büntetés 
félbeszakítása és a szökés tartama alatt. 

6. § . 
A rabok betegség esetére való biztosítás kötelezettsége 

alá nem esnek. 
A rabok szabad elhatározásuk alapján csupán szabadon-



bocsátásuktól kezdődő hatállyal biztosíthatók az Orszá
gos Munkásbetegsegélyző és Balesetbiztosító Pénztárnál 
(1907 : XIX . t.-c. 7. és 8. § .) . 

7. § . 
A jelen rendelet akkor is alkalmazandó, ha a rab 

vagy a rabmunkavállalkozó nem magyar állampolgár. 



III. F E J E Z E T . 

A BIZTOSÍTOTT RABOK NYILVÁNTARTÁSA. 

8. § . 
A biztosított rabokról egyéni nyilvántartást nem kell 

vezetni. 
A rabmunkavállalkozó köteles az üzemében foglalkozó 

rabokról az A) melléklet mintája szerint napi létszám
jegyzéket vezetni. 

Ha a rabmunkavállalkozónak ugyanabban a büntető
intézetben oly különböző üzemei vannak, melyek különböző 
díjosztályokba (13. §.) tartoznak, a napi létszámjegyzéket 
a különböző üzemekről elkülönítve köteles vezetni. 

Módosítja a 31.400/1926. I. M. számú rendelet 1. 
§-ának első bekezdése: 

Az alaprendelet 8. és 11. §-a akként módosul, hogy 
e rendelet életbelépésétől kezdve a foglalkoztatás módjára 
tekintet nélkül minden balesetbiztosítás alá eső rabról és 
növendékről kell az alaprendelet A) és B) mellékletén 
feltüntetett minta szerint napi és összesítő létszámjegyzéket 
vezetni. A napi létszámjegyzéket az üzemi munkásként 
foglalkoztatottakról üzemenkint, az intézeti házi- vagy 
gazdasági munkásként foglalkoztatottakról díjosztályon-
kint, az alkalmi munkáltatóknál foglalkoztatottakról pedig 
a munkáltató szerint külön-külön kell vezetni. Az összesítő 
jegyzékben az alaprendelet B) mellékletének mintáján 
feltüntetett díjegységeket a jelen rendelethez mellékelt s 



az alaprendelet C) mellékletének helyébe lépő táblázaton 
megállapított összegekkel kell helyettesíteni; a B) minta 
17. rovata pedig tárgytalan. 

9. § . 
A rabmunkavállalkozó köteles a napi létszámjegyzéket 

minden munkanapon a munka lezárása előtt kitölteni s a 
létszám ellenőrzésével megbízott büntetőintézeti tisztviselő
nek avégből átadni, hogy ez a jegyzékben foglalt adatok 
helyességét megvizsgálja, azokat szükség esetében helyes
bítse s nevét a „Jegyzet" rovatba beírja. 

Ha a rabmunkavállalkozó a létszám kiigazításába bele
egyezik, köteles azt nevének a „Jegyzet" rovatban való 
aláírásával elismerni. Máskülönben a tényállást az igazgató 
vagy helyettese köteles még a nap folyamán megállapítani. 

10. § . 
A napi létszámjegyzéket minden hó utolsó napján 

le kell zárni. 
Ez alkalommal a létszámrovat összegezendő s a 

mutatkozó eredmény az illető hó munkanapjainak számával 
elosztandó. A hányadost, melyhez a netán mutatkozó 
maradék fejében egy egész hozzáadandó, a létszámjegyzék 
élén feltüntetett díjegységgel (50—130 fillér) meg kell 
szorozni. A szorzás eredménye mutatja fillérekben azt az 
összeget, melyet a rabmunkavállalkozó az illető üzemben 
abban a hóban foglalkoztatott rabmunkások után biztosítási 
díj fejében fizetni köteles. 8 7) 

(A napibér mellett külmunkára átengedett rabmunkások után a munka
adó naponkint és fejenkint két fillért köteles biztosítási díj fejében fizetni. Ezt 
a díjat a munkabérrel együtt kell beszedni. Az ilyenekről az A) melléklet 
mintája szerint napi létszámjegyzéket nem kell vezetni s reájuk a jelen rendelet 
13-19., 22., 24, 25. §-ai nem alkalmazandók.) 

8 7 ) Példa a rendelet függelékében. 



A 31.40011926. I. M. számú rendelet 1. §-ának 
második bekezdése szerint: 

Az alaprendelet 10. §-ának utolsó bekezdése hatályát 
veszti. > 

i i . §. 

A létszám ellenőrzésével megbízott büntetőintézeti 
tisztviselő a rabokról a B) melléklet mintája szerint összesítő 
jegyzéket vezet. 

A minta 2—16. rovatai helyett az összesítő jegyzékbe 
csak annyi rovatot kell felvenni, ahány díjosztályba az 
illető büntetőintézetben fennálló munkanemek tartoznak. 

(A minta 17. rovatába tartozó rabokat ebben a rovatban akkor is külön 
fel kell tüntetni, ha van a büntetőintézetben oly rabmunkavállalkozói üzem, 
mely a legalacsonyabb díjosztályba tartozik.) 

A betegeket ahhoz képest, amint biztosításra kötelesek 
vagy nem (4. §.) , (ri.y*) vagy 18. rovatba kell bejegyezni. 

Az összesítő jegyzéknek az a rovata, mely a minta 
19. rovatának felel meg, pontosan kell, hogy egyezzék az 
illető nap teljes rablétszámával. 

Az összesítő jegyzéket napról-napra pontosan kell 
vezetni és a hó utolsó napján le kell zárni. 

A lezáráskor mutatkozó végeredményt, mely a büntető
intézet összes biztosított rabjai után az illető hóra járó 
biztosítási díjak végösszegét mutatja, a jegyzék megfelelő 
rovatában betűkkel is ki kell írni. 

Az igazgató a havi végeredményt számszerűleg felül
vizsgálja s a lezárt lapot aláírja. 

Módosítja a 31.400/1926.1. M. számú rendelet 1. §-a: 
Az alaprendelet 8. és 11. §-a akként módosul, hogy 

e rendelet életbelépésétől kezdve a foglalkoztatás módjára 

8 8 ) A biztosításra köteles betegeket a 17. rovat helyett a 31.400/1926. 
I. M. rendelet 2. §-ának negyedik bekezdéséhez képest az I. díjosztályba kell 
sorozni. 



tekintet nélkül minden balesetbiztosítás alá eső rabról és 
növendékről kell az alaprendelet A) és B) mellékletén 
feltüntetett minta szerint napi és összesítő létszámjegyzéket 
vezetni. A napi létszám jegyzéket az üzemi munkásként 

foglalkoztatottakról üzemenkint, az intézeti házi, vagy 
gazdasági munkásként foglalkoztatottakról díjosztályon-
kint, az alkalmi munkáltatóknál foglalkoztatottakról pedig 
a munkáltató szerint külön-külön kell vezetni. Az összesítő 
jegyzékben az alaprendelet B) mellékletének mintáján 
feltüntetett díjegységeket a jelen rendelethez mellékelt 
s az alaprendelet C) mellékletének helyébe lépő táblázaton 
megállapított összegekkel kell helyettesíteni; a B) minta 
17. rovata pedig tárgytalan. 

Az alaprendelet 10. §-ának utolsó bekezdése, valamint 
11. §-ának harmadik bekezdése és negyedik bekezdésében 
a 17. rovatra utalás hatályát veszti. 

12. §. 

Az igazgató köteles havonkint legalább kétszer várat
lanul megvizsgálni, hogy a létszámjegyzékeket pontosan 
vezetik-e. Ilyenkor a jegyzékeknek a vizsgálat napjáról 
szóló rovatát ő is aláírja. 

A rabbiztosítási felügyelő a büntetőintézetek napi-
és összesítő jegyzékeit bármikor megvizsgálhatja, a nagyobb 
intézetekéit pedig évenkint legalább kétszer megvizsgálni 
köteles. Vizsgálatot tart időnkint a m. kir. igazságügy
minisztérium számvevőségének igazgatója, vagy az ő 
kiküldöttje is. 

A lezárt napi- és összesítő jegyzékeket a büntető
intézet irományai között három évig meg kell őrizni. 



IV. F E J E Z E T . 

A DÍJOSZTÁLYOKBA VALÓ SOROZÁS É S 
A BALESETBIZTOSÍTÁS KÖLTSÉGEINEK 

F E D E Z É S E . 

13. § . 
(A büntetőintézetekben űzött minden üzem, veszélyességének foka szerint 

a C) mellékletben felsorolt 14 díjosztály valamelyikébe tartozik.) 

Az ugyanegy üzemnél foglalkoztatott rabok külön
böző díjosztályokba nem tartozhatnak. 

Ha az üzem a C) mellékletben foglalt részletezés 
szerint több különböző díjosztályba tartoznék, díjosztályát 
átlagos veszélyessége alapján kell megállapítani. E végből 
ki kell deríteni, hogy az illető üzemben foglalkozó rabok 
átlagos napi létszámából külön-külön mennyi esik a 
különböző díjosztályokba. Az egyes díjosztályok létszámai 
az illető díjosztály díjegységével megszorzandók, a szor-
zási eredmények összegezendők és az egész üzemnél 
foglalkozók átlagos napi létszámával elosztandók. Ezek 
után a C) mellékletben felsorolt 14 díjegység közül azt 
kell'az illető egész üzem díjegységéül kijelölni, melyhez 
a hányados legközelebb áll . 8 9 ) 

A díjegység az az összeg, mely egy rabmunkás 
után egy hónapra balesetbiztosítási díj fejében jár. 

(A házimunkásoknak és a büntetőintézet házi üzemében foglalkozó 
raboknak díjegysége, tekintet nélkül a munka nemére, 50 fillér.) 

Módosítja a 31.40011926.1. M. számú rendelet 2. §-a: 

m ) Példa a rendelet függelékében. 



Az alaprendelet 13. §-ának első bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

A balesetbiztosítás alá eső rabokat és növendékeket 
a munkanem veszélyességének e rendelethez mellékelt 
táblázaton feltüntetett osztályozás alapján megállapított 
fokához képest e rendelethez mellékelt táblázaton meg
jelölt 24 díjosztály valamelyikébe kell besorozni. 

A besorozás szempontjából nem tesz különbséget az, 
hogy a rabok vagy növendékek vállalkozó üzemében, alkalmi 
munkáltatóknál, vagy az intézet házi üzemében, az intézet 
területén vagy azon kívül üzemi-, gazdasági-, vagy házi
munkásként vannak-e foglalkoztatva. 

Azokat a rabokat és növendékeket, akiket foglalkozta
tásuk alapján egyik díjosztályba sem lehet besorozni, a 
balesetbiztosítási díj fizetése^ szempontjából az I. díj
osztályba tartozóknak kell tekinteni. 

Az alaprendelet 13. §-ának utolsó bekezdése hatályát 
veszti. 

14. §. 
Minden igazgató köteles a jelen rendelet közzététe

létől számított 30 nap alatt a vezetése alatt álló büntető
intézet vállalkozói üzemeinek díjosztályát a rabmunka
vállalkozónak vagy alkalmazottjának meghallgatása után 
megállapítani. 

Az igazgató a megállapító határozatot a rabmunka
vállalkozónak kézbesíti. 

A kézbesítéssel azonos hatályú a határozat kifüg
gesztése, ha az a rabmunka-vállalkozónak a büntető
intézetben levő helyiségében, az őrszemélyzet két tagjának 
jelenlétében történik s a kifüggesztő közeg a kifüggesztés 
napját úgy a kifüggesztett határozatra, mint a kifüggesz
tésről szóló s az iratoknál megőrzendő tanúsítványra 



reávezeti s ezt a feljegyzést úgy maga, mint az őrszemély
zetnek tanuként alkalmazott két tagja mindkét helyen 
aláírja. 

A rabmunka-vállalkozó a határozat ellen a közléstől 
számított három nap alatt felszólalhat. 

A kir. bírósági fogházak főnökei a kir. főügyészhez, 
a 2. §-ban felsorolt többi intézetek igazgatói pedig a 
m. kir. igazságügyminiszterhez kötelesek a felszólalási 
határidő lejártától számított három nap alatt a díjegység 
megállapítására vonatkozó összes iratokat hivatalból akkor 
is felterjeszteni, ha felszólalást nem adtak be. 

Kiegészíti a 31.40011926.1. M. számú rendelet 3. §-a: 
Minden Igazgató köteles a munkanemek veszélyes

ségének fokát e rendelethez mellékelt táblázaton feltün
tetettosztályozásalapján e rendelet életbelépésétől számított 
30 napon belül az alaprendelet 14. §-ában meghatározott 
eljárás alkalmazásával megállapítani. A megállapító 
határozat felülvizsgálata tekintetében az alaprendelet 
14. §. utolsó bekezdésének és 15—17. §-ainak rendel
kezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

15. § . 
A kir. főügyész a hatósága területén levő fogházak 

főnökeinek megállapításait különösen abból a szempontból 
helyesbíti, hogy a hasonló veszélyességi üzemek díjosztályai 
között túlságos eltérések ne legyenek. 

E végből a kir. főügyész az egyes üzemeket magasabb 
vagy alacsonyabb díjosztályba sorozhatja. 

16. § . 
A kir. főügyész a legutolsó határozatnak hozzá történt 

felterjesztésétől számított 15 nap alatt köteles határozatot 
hozni s azt az összes iratokkal, valamint a hatósága 



alá tartozó területen fennálló összes fogházi üzemekről 
s ezek díjosztályairól készített táblázattal együtt a m. 
kir. igazságügyminiszterhez felterjeszteni. 

A m. kir. igazságügyminiszter különös méltánylást 
érdemlő okokból egyes üzemeket alacsonyabb díjosztályba 
sorozhat, mint amelybe azok a C) mellékletben foglalt 
felsorolás szerint tartoznának. Ezenfelül ott, ahol a házi
munkások, továbbá a büntetőintézet házi üzemeiben 
foglalkoztatott rabok után fizetendő biztosítási díjak a 
munkajövedelmet aránytalanul megterhelnék, ezeknek a 
raboknak a díjegységét 50 fillérnél kisebb összegben 
állapíthatja meg. 

A m. kir. igazságügyminiszter határozata végérvényes. 

17. § . 
A díjosztályoknak a 14—16. §-ok alapján történő 

megállapításától számított hat hónap múlva a kir. főügyészek 
és a 2. §-ban felsorolt kerületi és országos intézetek 
igazgatói jelentést tesznek a m. kir. igazságügyminisz
ternek arról, hogy a díjosztályokba való sorozás a tett 
tapasztalatok szerint módosításra szorul-e és mily irányban. 

Ez alkalommal a jelen rendelet módosítására vonat
kozó kívánságaikat is előterjesztik. 

18. § . , ; 
A végérvényesen megállapított díjosztály a rabmunka

vállalkozóval fennálló szerződés lejártáig változatlanul 
marad, hacsak a m. kir. igazságügyminiszter a C) mellék
letben foglalt táblázat helyett újat nem bocsát ki. 

Ha azonban a vállalkozó üzemében oly változások 
állanak be, melyek annak veszélyességét lényegesen 
fokozzák, azt az igazgató a változás bekövetkeztétől 
számítva, magasabb díjosztályba sorozhatja. 



Ebben az esetben a további eljárásra a 14. § . négy 
utolsó bekezdése alkalmazandó azzal, hogy a határozat 
felterjesztésének csak felszólalás esetében van helye és 
hogy a kir. főügyész határozata végérvényes. 

A díjegységnek az üzemben előállott változások 
alapján való leszállítását csak a m. kir. igazságügy-
miniszter engedélyezheti. 

19. §. 

A jelen rendelet életbeléptetése után keletkező üzemek 
díjosztályát az igazgató javaslata alapján a m. kir. igazság
ügyminiszter állapítja meg. 

20. § . 
A befolyó biztosítási díjak a „Rabmunkások biztosí

tási alapja" elnevezéssel, mint külön célra szolgáló 
kincstári vagyon, gyümölcsözőleg kezelendők. 

Ennek az alapnak jövedelme s szükség esetében 
tőkéje, csak a baleseti segélyek és járadékok, továbbá 
a jelen rendelet végrehajtásából felmerülő kezelési és 
ellenőrzési, hivatali, irodai és utazási költségek fedezésére 
használható fel. 

21. § . 
A rabmunkások biztosítási alapja részére a m. kir. 

postatakarékpénztár, vagy a m. kir. igazságügyminiszter 
által kijelölendő pénzintézet számlát nyit s az igazgatók 
kötelesek a befolyt biztosítási díjakból a 20. §-ban felsorolt 
kiadások teljesítése után fennmaradó összeget minden 
hó 15-éig az alap számlája javára a m. kir. postatakarék
pénztárba vagy a kijelölendő pénzintézethez befizetni. 

A biztosítási alap felett a kezelési és rendelkezési jog 
a m. kir. igazságügyminisztert illeti meg, de kétszáz 



koronát meg nem haladó összeget a rabbiztosítási fel
ügyelő is utalványozhat az alap terhére. 

Az alap vagyona szabály szerint óvadékképes érték
papírokban helyezendő el. Kivételképen az országos büntető-
és javítónevelő-intézetek házi iparüzletei részére, vagy 
kellő biztosíték mellett a büntető- és javítónevelő-intézeti 
személyzet körében létesített fogyasztási és egyéb szövet
kezetek részére a m. kir. igazságügyminiszter az alapból 
megfelelő kamatláb és előre meghatározott törlesztési terv 
mellett kölcsönöket engedélyezhet. • 

A rabbiztosítási felügyelő az alapról minden év 
január havában okmányolt számadást terjeszt be a m. 
kir. igazságügyminiszterhez. Ugyanekkor köteles a m. kir. 
állami munkásbiztosító hivatalhoz évi jelentést tenni, 
amelyre vonatkozó észrevételeit az említett hivatal közvetet-
lenül a m. kir. igazságügyminiszterrel közli. 

A rabbiztosításf felügyelőnek a számadások megvizs
gálásában és saját számadásainak elkészítésében a m. 
kir. igazságügyminisztérium számvevőségének egy tagja 
segédkezik. 

Kiegészíti a 31.40011926.1. M. számú rendelet 4. §-a: 
Az alaprendelet 21. §-a a következő rendelkezéssel 

egészíttetik ki: 
A rabbiztosítási díjakat a rabbiztosítási felügyelő 

útján rendelkezésre bocsátott befizetési lapok felhaszná
lásával a „Rabmunkások biztosítási alapja" címén a 
Pesti Hazai Első Takarékpénztárnál nyitott folyószámlára 
kell befizetni. 

22. § . 
Ha a rabmunkások biztosítási alapjáról vezetett szám

adás lezárásakor az tűnnék ki, hogy az alapnak a keze
lési és ellenőrzési költségek levonása után fennmaradó 



jövedelmei a baleseti segélyek és járadékok fedezésére 
nem voltak elégségesek, a m. kir. igazságügyminiszter a 
mutatkozó hiányt a rabmunkavállalkozókra és a kir. 
kincstárra abban az arányban veti ki, amily arányban 
ezeket a hiány felmerülésének évében a biztosítási díjak 
terhelték. 

• 



V. F E J E Z E T . 

FIZETÉSI K Ö T E L E Z E T T S É G . 

23. § . 
A balesetbiztosítási díjak vállalati üzemben a rab

munkavállalkozót, a büntetőintézet házi üzemében vagy 
házimunkások gyanánt dolgozó rabok után pedig a kir. 
kincstárt terhelik. A balesetbiztosítási díjak fejében a 
megállapított munkabérből bármit is levonni, vagy a 
balesetbiztosítási díjak terhét más módon áthárítani nem 
szabad. 

24. § . 
A rabmunkavállalkozó köteles a 9. § . utolsó bekezdése 

szerint kivetendő s vele közlendő (14. § . 3. bek.) biz
tosítási díjat a hó 5. napjáig a pénzkezeléssel megbízott 
büntetőintézeti tisztviselő kezéhez kifizetni, ellenkező eset
ben 5°/o késedelmi kamataival együtt az a rabmunkavál
lalkozó óvadékából levonható. 

A rabmunkaválialkozó fizetési késedelme esetében a 
rabmunkáltatási szerződés megszegésének következményei 
állanak be. 

25. § . 
Az igazgatónak a 24. § . alapján hozott határozatai 

ellen a rabmunkavállalkozó a határozat közlésétől számított 
három nap alatt a m. kir. igazságügyminiszterhez felleb
bezhet. 



A fellebbezésnek halasztó hatálya nincs. 
A m. kir. igazságügyminiszter határozata végérvényes. 

26. § . 
A behajthatatlan biztosítási díjak a biztosítási alap 

részére annak a büntetőintézetnek üzleti jövedelméből 
terítendők meg, melynél a díjak felmerültek. 

27. § . 
A rabmunkavállalkozó csődje esetében a biztosítási 

díjak az 1881 : XVII. t.-c. 60. §-ának 3. pontjában fel
sorolt követelésekkel egy osztályba sorozandók. 

28. § . 
A házimunkásokként alkalmazott, valamint a fogház 

házi üzemeiben foglalkozó rabok után esedékes biztosítási 
díjakat mindig annak az állami költségvetési előirányzat
nak terhére kell a biztosítási alapba befizetni, amelyből 
az illető rabok munkadíjai fizettetnek, vagy fizetendők 
lennének. 

Kiegészíti a 31.400/1926.1. M. számú rendelet 5. §-a : 
Az alaprendelet 28. §-a a következő rendelkezéssel 

egészíttetik ki: 
Az alaprendelet 23—27. §-át megfelelően alkalmazni 

kell a rabmunkavállalkozókon felül az egyéb munkálta
tókkal (bíróságok, ügyészségek, igazságügyi alkalmazot
tak, magánosok stb.) szemben is. 

A munkáltatóktól ekként befolyó rabbiztosítási díjakat 
ugyanabban a számadásban kell bevételként elszámolni, 
amelyben a befolyó rabmunkadíjak számolandók el és 
viszont a „Rabmunkások biztosítási alapja" javára ugyan
ennek az elszámolási ágnak terhére kell kifizetni, illetőleg 
kiadásként elszámolni. 



Ellenben az intézeti házi vagy gazdasági munkásként 
alkalmazott, valamint az intézet házi üzemeiben foglal
koztatott, vagy egyébként biztosítás alá eső rabok után 
esedékes biztosítási díjakat az ellátmány terhére kell kifizetni. 



VI. F E J E Z E T . 

A BALESETI S E G É L Y E K ÉS JÁRADÉKOK. 

29. § . 
A balesetbiztosítás célja annak a kárnak a jelen rendelet 

értelmében való megtérítése, melyet a biztosítás hatálya 
(5. §.) alatt a rabot ért üzemi baleset folytán előálló testi 
sérülés vagy halál okozott. Az üzemi balesettel egy tekintet 
alá esik az oly baleset is, amely meghagyás teljesítése 
közben állott elő. 

Nincs helye a kár megtérítésének, ha a testi sérülést 
vagy a halált más ok, például a 47. § . esetén kívül vala
mely bűncselekmény vagy erőhatalom idézte elő. 

30. § . 
Testi sérüléssel járó baleset után a biztosított 
1. baleseti segélyt, 
2. járadékot kaphat. 
A baleseti segély ingyen orvosi kezelésben, továbbá 

a kötő- és gyógyító szerek, valamint a gyógyászati segéd
eszközök ingyenes kiszolgáltatásában, a körülményekhez 
képest pedig betegpénzben és esetleg tartáspénzben áll. 

Járadék csak a munkaképesség megszűnése, vagy 
lényeges csökkenése esetében állapítható meg. 

31. § . 
A baleseti segélyeket a büntetés leteltéig az állami 

— 3 2 4 — 



költségvetésben a büntetőintézetek dologi kiadásaira enge
délyezett előirányzat terhére kell kiszolgáltatni. 

Ugyanez áll akkor is, ha az orvos véleménye szerint 
kórházi ápolásra szoruló rab saját akaratából, vagy mert 
elszállítása életét veszélyeztetné, a büntetőintézet kórházá
ban a szabadulási nap bekövetkezése után is visszamarad. 

32. § . 
Ha a rab oly helységet jelöl ki szabadulása után 

való tartózkodása helyéül, ahol törvényszéki fogház, országos 
büntető-vagy javító-nevelő intézet van, az ingyenes orvosi 
kezelésben, ha erre még szabadulása után is szükség van, 
a tartózkodási helyén levő ily fogház vagy intézet orvosa 
köteles őt részesíteni, még pedig ha az orvosnak a büntető
intézeten kívül rendelőszobája van, a szabadult rab kíván
ságára itt, ellenkező esetben a büntetőintézeti rendelő
szobában, de a letartóztatottaktól elkülönítve. Ha a baleseti 
segélyt megállapító határozat (57. §.) a szabadult rab 
lakásán való orvosi kezelés szükségességét mondotta ki 
és a büntetőintézet orvosa erre -vállalkozik, ezt az orvos 
saját igazgatójának bejelenteni köteles. 

A kir. bírósági fogházorvosok a jelen §. alapján 
teljesítendő kezeléseket a betegápolási napokhoz hozzá
számíthatják, még pedig a fogházi helyiségben való kezelést 
egyszeresen, az orvos magán-rendelőszobájában való kezelést 
háromszorosan és a szabadult rab lakásán való kezelést 
ötszörösen. Egy-egy szabadult rab után naponkint csak 
egy kezelés számítható fel. 

A rabbiztosítási felügyelő, ha ennek szükségét látja, 
Budapesten az itt tartózkodó szabadult rabok orvosi kezelé
sével magánorvosokat is megbízhat. Az ilyenek, valamint 
az országos büntető- és javítónevelő-intézetek orvosai, 
továbbá az oly fogházorvosok részére, kik a betegápolási 



napok után számított maximális, tiszteletdíjat már elérték, 
a jelen § . alapján teljesítendő orvosi kezelésekért a m. 
kir. igazságügyminiszter a rabbiztosítási felügyelő javaslata 
alapján a rabmunkások biztosítási alapjából megfelelő évi 
tiszteletdíjat utalványoz. 

A jelen § . esetében a szabadult- rabnak szükséges 
kötő- és gyógyítószereket s azok árát az illető büntető
intézet egyéb hasonló szükségletével együtt kell elszámolni. 
A gyógyászati segédeszközöket (pl. műláb) azonban mindig 
a rabmunkások biztosítási alapjának terhére kell beszerezni. 

33. § . 
Az előbbi §. esetében azt, hogy a rab jövendő 

tartózkodási helyén működő büntetőintézeti orvos hajlandó-e 
a rabot lakásán kezelni, még a rab szabadulása előtt 
tisztázni kell. Ha kellő időben kielégítő felelet nem érkezik, 
azt kell feltételezni, hogy az orvos erre nem hajlandó. 

34. § . 
Ha a rab szabadulásakor nyilvánvaló, hogy a 32. § . 

szerint ingyen orvosi kezelésben nem részesíthető, részére 
a rabmunkások biztosítási alapjából baleseti segély fejében 
betegpénzt kell megállapítani. 

A gyógyászati segédeszközök a biztosítási alap terhére 
ilyenkor is beszerzendők. 

35. § . 
(A betegpénz napi egy koronától napi egy korona ötven fillérig terjedhet és) 

azt a 71. §-ban meghatározott fizető hatóság szolgáltatja ki. 
A szabadult rab tartózkodási helyének elöljárósága 

(polgármestere) elrendelheti, hogy a szabadult rabot a 
betegpénz, vagy annak egy része helyett a községi (városi), 
vagy körorvos gyógyítsa. Ebben az esetben a betegpénz 



a községet (várost) illeti, de ez úgy az orvosi díjat, mint 
a szükséges kötő- és gyógyítószerek árát viselni köteles. 

Ha az elöljáróság a betegpénz kifizetését találja helyén
valónak, ezt a fizető hatóság napi vagy heti előleges 
részletekben teljesíti. 

Módosítja a 31.40011926.1. M. számú rendelet 6. §-a: 
A 35. §-ban említett betegpénz a napi munkakeres

mény 50°/o-ától annak 75°/o-áig terjedhet. 

36. § . 
A fizető hatóság (71. §.) a betegpénz folyósítását 

azonnal megszünteti, mihelyt a szabadult rab oly helyzetbe 
jut, hogy a 32. §-ban meghatározott orvosi kezelést veheti 
igénybe. Ebben az esetben, valamint akkor is, ha a 
gyógyulás rövidebb idő alatt.következett be, mint amennyire 
a betegpénzt megállapították, a betegpénz maradványát 
vissza kell küldeni az utalványozó igazgatónak. 

37. § . 
Ha a betegség keresetképtelenséggel jár, de sem 

ideiglenes, sem végleges járadék nem állapíttatott meg, 
a szabadult rab a rabmunkások biztosítási alapjából 
keresetképtelenségének tartamára tartáspénzt is kap. 

(A tartáspénz napi egy korona.) 

A tartáspénz a fizető hatóság (71. §.) belátása sze
rint napi vagy heti előleges részletekben szolgáltatandó ki. 

Módosítja a 31.400/1926.1. M. számú rendelet 6. §-a: 
A 37. §-ban említett tartáspénz a napi munka

keresmény 50°/o-a. 

38. § . 
A baleseti segély legfeljebb 20 hétig jár a rab 

szabadulási napjától számítva. 



A balesetvizsgáló bizottság határozata (57. §.) ennél 
hosszabb időre sem ingyenes orvosi kezelést (32. §.) , sem 
beteg- vagy tartáspénzt meg nem állapíthat. 

39. § . 
A feltételes szabadonbocsátás a baleseti segélyek 

szempontjából a végleges szabadonbocsátással egy tekintet 
alá esik. 

40. §. 
Ha a rab baleset következtében állandóan munka

képtelenné válik, vagy munkaképességének állandó csök
kenése áll be, a szabadulás napjától, különös méltánylást 
érdemlő esetben pedig már a feltételes szabadságra való 
bocsátás napjától kezdve járadékra nyílik joga. 

A járadék, mely havi előleges részletekben fizetendő, 
teljes munkaképtelenség esetében és annak tartamára, 
mint teljes kártalanítás, a biztosított rab évi munka
keresményének (45. § . ) (60(yo-a,) a munkaképesség részleges 
csökkenése esetében pedig annak tartamára e teljes 
járadéknak az a hányada, mely az elvesztett munkaképesség
nek aránylagosan megfelel. 

Ily részleges kártalanításra azonban a sérültnek csak 
akkor van igénye, ha munkaképességének csökkenése 
10%-ot meghalad. 

Ha a sérült a baleset következtében nemcsak teljesen 
munkaképtelenné, hanem tehetetlenné is vált, úgy, hogy 
állandó ápolásra vagy gondozásra is szorul, e gyámoltalan-
ságának tartamára járadéka a kártalanítás alapjául szolgált 
teljes évi munkakeresmény egész összegére felemelendő. 

Módosítja a 31.40011926.1. M. számú rendelet 6. §-a: 
A 40. §. második bekezdésében említett járadék az 

évi munkakeresmény 662j^h-a. 



Ha a baleset halálos volt, az elhalt rab belföldön 
lakó hozzátartozóinak (42., 43. §.) járadékra nyílik joguk 
attól a naptól kezdve, amelyen a rabra kiszabott büntetés 
teljesen letelt volna, vagy — amennyiben a rab feltételes 
szabadságra bocsátásának törvényes akadálya nem lett 
volna — attól a naptól kezdve, amely napon a rab feltételes 
szabadságra lett volna bocsátható. 

Ha a halál nem közvetetlenül a baleset után, de még 
a rab letartóztatása alatt áll be, a hozzátartozóknak a 
járadékra való joga abban az esetben nyílik meg, ha a 
balesetvizsgáló bizottság határozatában, amelyet a halál 
bekövetkezte után haladék nélkül hivatalból kell meg
hoznia, kimondja, hogy a halál a balesetnek közvetetlen 
következménye volt. 

Ha a halál már a rab szabadulása után következik 
be, a hozzátartozóknak a járadékra való joguk csak abban 
az esetben nyílik meg, ha a halál a baleset napjától 
számított egy éven belül állott be és a balesetvizsgáló 
bizottság a hozzátartozók által szolgáltatott bizonyítékok 
alapján megállapítja, hogy az a balesetnek volt közvetetlen 
következménye. Ebben az esetben a járadék a halál 
napjától kezdve fizetendő. 

42. § . 
Az özvegyen maradt nő járadéka haláláig vagy újból 

való férjhezmeneteléig a baleset következtében elhalt rab 
évi munkakeresményének 20%-a. 

Az özvegyen maradt férj járadéka, ha neje biztosítva 
volt (4. §.) és őt részleges vagy teljes munkaképtelensége 
miatt eltartásban részesítette, munkaképtelenségének tar
tamára a baleset következtében elhalt nő évi munka
keresményének 20%-a. 



A hátrahagyott gyermekek járadéka 16. életévük 
betöltéséig egyenkint 15—15°/o-a, teljes árvaságuk esetén 
pedig 30—30%-a a baleset következtében elhalt rab évi 
munkakeresményének. Ez a járadék az örökbefogadott 
gyermeket is megilleti, ha az örökbefogadás a balesetet 
megelőzőleg történt, továbbá a házasságon kívül született 
gyermeket is akkor, ha az a rabbal, ennek letartózta
tása előtt egy háztartásban élt, vagy a rabbal közös ház
tartásban élő nőtől a letartóztatást követő 300 napon 
belül született, vagy ha a rabot a gyermek tartására a 
balesetet megelőzőleg indított kereset alapján bírói ítélet 
kötelezte. 

Nem kap járadékot a gyermek, ha állami gyermek
menhelyben, vagy más jótékonysági intézetben elhelyez
hető. 

Ha a házasságot a baleset után kötötték, az özvegy 
csak abban az esetben kap járadékot, ha a házasságkötés 
által járadékjogosult gyermek törvényesíttetik. 

A járadékot élvező özvegy nő újból való férjhezmenetele 
esetében az elhalt rab évi keresményének 60%-át kapja 
végkielégítésül. 

Nem kap járadékot az a nő, akinek a sérült rabbal 
kötött házasságát a bíróság a nő hibájából — bárha a 
férj vétkesnek nyilvánítása mellett is — felbontotta, továbbá 
az a nő, aki a rabbal kötött házasságának felbontása 
iránt a rab elítélésének alapjául szolgáló cselekmény el
követése után az 1894 : X X X I . t-c. 79. §-a, vagy 80. 
§-ának d) pontja alapján indított keresetet. 

A házasság felbontásának egyéb eseteiben, továbbá 
tartós különélés esetében a nőnek csak akkor van járadékra 
joga, ha részére bírói ítélet a férj ellenében tartásdíjat 
állapított meg. Ebben az esetben a járadék legfeljebb a 
tartásdíj erejéig jár. 



Szülők és nagyszülők együttesen, továbbá a teljesen 
árván maradt unokák is együttesen évi járadékul 20%-át 
kapják az elhalt rab évi keresményének, ha eltartásukról 
túlnyomólag a rab gondoskodott. 

Ezt a járadékot az unokák 16. évük betöltéséig, a 
szülők és nagyszülők pedig mindaddig kapják, amíg 
segélyre szorulnak. 

44. § . 
A hátramaradottak évi járadékai együttvéve nem 

haladhatják túl az elhalt rab évi munkakeresményének 
(60o/o-át). Ha a házastárs és gyermekek évi járadékai már 
ezt a (60o/o-ot) kiteszik, a 43. §-ban felsorolt rokonok jára
dékot nem kaphatnak. Ha a házastárs és gyermekek jára
dékai a (60%-ot) meghaladják, azok nagyságuk arányában 
csökkentendők. 

A szülők járadéka a nagyszülőkét s ez utóbbiaké 
az unokáét megelőzi. 

Módosítja a 31.40011926.1. M. számú rendelet 6. §-a: 
A hátramaradottaknak a 44. §-ban említett évi jára

dékai együttvéve az elhalt rab évi munkakeresményének 
662/d°/o-át nem haladhatják meg s a 44. §-ban említett 
további következmények pedig akkor állanak be, — ha 
az ott említett évi járadék az évi munkakeresmény 
662/s°/o-át eléri, illetőleg meghaladja. 

45. § . 
A 40., 42. , 43. és 44. §-ban említett évi munka

keresményt (400 koronánál kisebb és 600 koronánál) nagyobb ÖSSZeg-
ben nem lehet megállapítani. Ehhez képest (4oo korona) évi 
munkakeresmény akkor is megállapítható, ha a rab, le
tartóztatása előtt és alatt semmit sem keresett s (600 korona) 



évi munkakeresménynél többet akkor sem lehet meg
állapítani, ha a rabnak a letartóztatás előtt való munka
keresménye ennél az összegnél többet tett ki. 

Ezeken a határokon belül az évi munkakeresményt 
a balesetvizsgáló bizottság a rab előéletének és a le
tartóztatás alatt tanúsított munkaszorgalmának mérlege
lésével állapítja meg. 

Módosítja a 31.400!1926.I. M. számú rendelet 7. §-a: 
Az alaprendelet 45. §-a akként módosul, hogy az 

ott említett évi munkakeresmény legkisebb összege négy
millió-nyolcszázhetvenötezer korona (háromszázkilencven 
pengő), legnagyobb összege pedig hétmilló-ötszázezer 
korona (hatszáz pengő); ehhez képest a napi munka
keresmény legkisebb összege tizenhatezer-kétszázötven 
korona (egy pengő harminc fillér), legnagyobb összege 
pedig huszonötezer korona (két pengő). 

46. § . 
Ha a rab a balesetet szándékosan, engedetlenségből, 

vagy a szabályok megsértése által idézte elő, sérüléséből 
kifolyólag semmi kártalanítási igénye sem keletkezik. Ha 
azonban a baleset halálos, a hozzátartozók a járadékokat 
megkapják. 

47. § . 
Ha a rabmunkavállalkozó vagy közege a balesetet 

szándékosan idézte elő, vagy ha a baleset annak a 
mulasztásnak következtében állott elő, hogy a rabmunka
vállalkozó üzemében a törvény alapján hatóságilag el
rendelt óvórendszabályokat nem foganatosították, illetőleg 
az így elrendelt óvókészülékeket nem állítottak fel : a 
baleset folytán nyújtott kártalanításért és az ebben az 
ügyben felmerült összes költségekért a rabmunkavállal-



kozó a „Rabmunkások biztosító alapjá"-nak kártérítéssel 
tartozik. 

A kártérítési követelést az alap részére a kir. kincstár 
rendes bírói úton érvényesíti. A kereset a baleset napjától 
számított egy év alatt elévül, de ha ebben a határidőben 
megindították, a csak később előálló nagyobb kárt újabb 
keresettel az egy évi határidő után is lehet követelni. 

A kártérítésre kötelezett a járadék tőkéjét biztosítani 
köteles. 

Módosítja az 51.254/1922. 1. M. számú rendelet 
1. §-a. Közölve a 65. §. után. 

48. § . 
A 47. § . első bekezdésének esetében a sérült rab 

és ha a baleset halálos, azok, kiknek tartására a rab 
jogügylet, törvény, vagy bírói ítélet alapján köteles volt, 
kártérítési igényt támaszthatnak a rabmunkavállalkozó 
ellen, ha jogerős büntetőbírósági ítélet megállapította, 
hogy az illető rabmunkavállalkozó vagy megbízottja a 
balesetet szándékosan vagy a 47. § . első bekezdésében 
említett mulasztásával idézte elő. 

Ha a megbízott a balesetet előidéző magatartásával 
a megbízást túllépte, a kártérítésre egyedül ő köteles. 

Az ezen §. alapján megállapítandó kártérítési összegbe 
a jelen rendelet alapján nyújtott kártalanítás beszámítandó. 

Más esetekben, mint amelyeket a jelen és az alábbi 
§ . megállapít, a rabmunkavállalkozó a rabot ért balesetből 
kifolyólag kártérítéssel nem tartozik. 

Módosítja az 51.254/1922. I. M. számú rendelet 
1. §-a. Közölve a 65. §. után. 

49. § . 
A kir. kincstár a jelen rendeletben megállapított 



baleseti segélyeket és járadékokat meghaladó kár meg
térítésére semmi körülmények között sem köteles. 

Ha a baleset valamely állami alkalmazott szándékos
sága vagy annak következtében áll elő, hogy a büntető
intézet házi üzemében a 47. § . első bekezdésében meg
határozott mulasztás történt, a 48. §-ban körülírt kár
térítési követelés az ellen az állami alkalmazott ellen 
érvényesíthető, akit a jogerős büntetőbírósági ítélet a 
szándékos cselekmény, vagy a 47. §-ban meghatározott 
mulasztás miatt bűnösnek kimondott. 

Más esetekben a rabot ért balesetből kifolyólag az 
állami alkalmazottak sem tartoznak kártérítéssel. 

Módosítja az 51.25411922. L M. számú rendelet 
1. §-a. Közölve a 65. §. után. 

50. §. 

A 48. és 49. §-ban megállapított kárköveteléseket 
polgári peres úton, büntetőbírósági ítélet nélkül is lehet 
érvényesíteni, ha a szándékosság, vagy a 47. §-ban meg
határozott mulasztás büntetőbírósági megállapítása a bal
eset előidézőjének személyében rejlő ok miatt nem volt 
lehetséges. 

A 48. és a 49. § § . eseteiben a kereset a baleset 
napjától számított egy év alatt elévül. A bűnvádi eljárás 
tartama alatt a keresetelévülés nyugszik. 

Módosítja az 51.254J1922. I. M. számú rendelet 
1. §-a. Közölve a 65. §. után. 

51. §. 
A rabbiztosítási felügyelő a „Rabmunkások biztosí

tási alapjá"-nak terhére (60 koronáig) terjedhető temetkezési 
segélyt engedélyezhet, ha a sérült rab halála már a 
szabadulás után következett be. 



Ha a halálosan sérült rab életfogytig tartó fegyházra 
volt ítélve, a m kir. igazságügyminiszter a hozzátartozók 
közül azoknak, kiket a rab még életében keresményéből 
segített, az alap terhére járadékot engedélyezhet. 

A m. kir. igazságügyminiszter az alap terhére baleseti 
segélyeket és járadékokat engedélyezhet akkor is, ha a 
baleset oly rabot ér, aki nem volt biztosítva. 

Az előbbi két bekezdésben említett segélyeket és 
járadékokat csak abban az esetben szabad engedélyezni, 
ha az előző évben az alap bevételei a kiadásokat leg
alább háromszorosan meghaladták. 

Módosítja a 31.400/1926.I. M. számú rendelet 6. §-a: 
Az 51. §-ban említett temetési segély legmagasabb 

összege a napi munkakeresmény ötvenszerese. 



VII. F E J E Z E T . 

A BALESETEK B E J E L E N T É S E , MEGVIZSGÁLÁSA 
ÉS A KÁRTALANÍTÁSI ELJÁRÁS. 

52. § . 
Ha a rabot baleset éri, az orvos a sérülést azonnal 

megvizsgálja és a haladéktalanul teljesítendő orvosi teen
dők elvégzése után az igazgatónak jelentést tesz. 

A jelentés, ha a sérülés jelentéktelen, élőszóval, 
különben írásban teendő. 

• 5 3 . § 
Az írásbeli jelentés beérkezése után a balesetvizsgáló 

bizottság a tényállás megállapítása végett sürgős vizsgá
latot tart kivéve, ha nyilvánvaló, hogy a baleset okozta 
sérülés még a rab letartóztatásának tartama alatt a munka
képesség minden csökkenése nélkül teljesen meg fog 
gyógyulni. 

54. § . 
A balesetvizsgáló bizottság elnöke az igazgató vagy 

helyettese, tagjai: a bírósági fogházakban az orvos és a 
fogházfelügyelő, esetleg a fogházfelügyelői teendőket végző 
fogházőrmester, a kerületi és az országos büntetőintézetek
ben pedig az orvos és a gondnoki teendőket végző 
tisztviselő. 

Ha az igazgatónak a fogházfelügyelő vagy a fogház-



őrmester elfogulatlansága felől aggálya van, helyette a 
bizottságba egy írnokot hívhat be. A kerületi és az 
országos büntetőintézetekben a gondnok érdekeltsége 
esetében más tisztviselőt kell a bizottságba meghívni. 

A márianosztrai országos letartóztató intézetben a 
gondnok helyett a sérült rab hitfelekezetbeii lelkésze, 
ennek hiányában a rend egyik tagja hívandó meg. 

55. § . 
A vizsgálat a sérült rab személyi adatainak megálla

pításán kívül a következőkre terjed ki : 
1. a baleset időpontjára és okára; 
2. a sérülés természetére és következményeire; 
3. annak megállapítására, hogy nem forog-e fenn a 

jelen rendelet 46., 47. vagy 49. §-ának esete. 

56. § . 
A balesetvizsgáló bizottság szükség esetében a kihall

gatott tanuk vallomásának és a meghallgatott szakértők 
véleményének az 1896: XXXIII . törvénycikk 217—219., 
221. és 222. §-a, illetőleg 229. és 233. - § a értelmében 
való megerősítéséről is gondoskodni köteles. 

A tanúvallomásokról és a szakértői véleményről jegyző
könyvet kell felvenni s ehez a netán készített helyszín
rajzot, fényképeket és más hasonló bizonyító eszközöket 
csatolni kell. 

A vizsgálat során a sérült, halálos balesetnél leg
közelebbi hozzátartozója, valamint a rabmunkavállalkozó, 
vagy megbízott ügyvédük egyes vizsgálati cselekmények 
tekintetében indítványokat tehet, melyek felett a baleset
vizsgáló bizottság határoz. 

Ha nincs kizárva az, hogy a balesetnek a 47. § . első 
bekezdésében meghatározott mulasztás volt az oka, a 



vizsgálatban az illetékes iparfelügyelőnek szakértői minő
ségben részt kell vennie. Mindig meghívandó az iparfel
ügyelő, ha a baleset a fogház saját ipari üzemében történt. 

57. § . 
A vizsgálat befejeztével a balesetvizsgáló bizottság 

zárt ülésben tartandó tanácskozás után szótöbbséggel hatá
rozatot hoz. 

A határozat rendelkező részének a következőket kell 
tartalmaznia: 

1. a sérült rab nevét, törzskönyvi számát, a kiszabott 
büntetés nemét és tartamát, valamint a szabadulás napját; 

2. a baleset helyét, időpontját, létrejöttének körül
ményeit és okát; 

3. a baleset-okozta sérülésnek az orvosi lelet alapján 
való pontos leírását és ha a baleset halálos volt, ennek 
megemlítését; 

4. az 55. § . 3. pontja vonatkozó megállapítást; 
5. annak megállapítását, hogy a rabnak szabadulása 

után lesz-e joga baleseti segélyre (30. § . 2. bek.) és med
dig (38. § ) s ha igen: ezt a 32. vagy a 34. §-ban 
meghatározott módon kell-e kiszolgáltatni s utóbbi esetben 
a betegpénznek mily napi összegében; 

6. annak megállapítását, hogy jár-e a tartáspénz, s 
ha igen, mennyi ideig; 

7. ha a baleset nem halálos, annak megállapítását, 
hogy a sérült rab munkaképességét teljesen elvesztette-e 
s egyúttal gyámoltalanná (40. § . 4. bek.) vált-e, vagy ha 
a munkaképesség csak csökkenést szenvedett, ez a csök
kenés hány százalék, végül, hogy van-e kilátás a sérült 
gyámoltalanságának megszűnésére, illetőleg munkaképes
ségének visszanyerésére, s ha igen, hozzávetőleg mennyi 
idő múlva; 



8. annak eldöntését, hogy van-e helye járadék fize
tésének vagy nincs, ha igen, kinek részére, mennyi ideig 
és mily összegben. 

Ha nyilvánvaló, hogy a munkaképességnek számba
vehető mértékben való visszanyerésére nincs kilátás, a 
sérültet a 79. §-ban megállapított időszaki jelentkezések 
alól fel kell menteni, máskülönben erre a jelentkezésre 
a sérültet a határozat szövegében utasítani kell. 

Ha az 5., 6., 7. és 8. pontokban foglalt kérdések 
felett való határozathozatalt el kell halasztani (58. §.) , a 
rendelkező részben ezt az elhalasztást kell kimondani. 

A határozathoz rövid megokolást kell fűzni. 

58. § . 
Az 57. § . 5—8. pontjaiban foglalt kérdések felett a 

vizsgálat befejezésekor csak abban az esetben kell hatá
rozni, ha a baleset halálos, vagy ha már ekkor nyilvánvaló, 
hogy sem baleseti segély, sem járadék megállapításának 
nincs helye, vagy végül, ha a rab szabadulása oly közel van, 
hogy a sérülés következményeinek megállapítása szempont
jából a szabadulásig még hátralevő időnek nincs jelentősége. 

59. § . 
Ha az 58. § . esete nem forog fenn, az 57. § . 5. és 

6. pontjaiban foglalt kérdésekben a rab szabadulását 
megelőzőleg 8 nappal kell a határozatot meghozni. 

Az 57. § . 7. és 8. pontjában foglalt kérdésekben 
a határozatot azonnal meg kell hozni, mihelyt a sérült 
állapota a 7. pontban foglalt kérdések eldöntésére már 
végleges alapot nyújt. 

60. § . 
Ha az 57. § . 7. és 8. pontjai tárgyában még a rab 
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szabadulásakor sem lehetne határozni, a bizottság a 
szabaduló rabnak, ha tartáspénzt nem kap és járadékjogo
sultsága igen valószínű, legfeljebb tíz hét tartamára 
ideiglenes járadékot állapít meg. 

Mihelyt a szabadult rab ily esetben munkaképes
ségének csökkenését vagy megszűnését megállapíthatónak 
véli, a tartózkodási helyéhez legközelebb eső büntető
intézet balesetvizsgáló bizottságának határozatát kérheti ki. 

61. § . _ 
Ha a sérült rab részére a balesetvizsgáló bizottság 

már a szabadulás után állapít meg járadékot, a tartás
pénzt vagy az ideiglenes járadékot azonnal megszünteti 
s a járadékot csak ezek tényleges megszüntetésének 
napjától kezdve állapítja meg. 

62. § . 
Az 57. § . 5—8. pontjaiban foglalt kérdések felett a 

60. § . 2. bekezdésének esetét kivéve, mindig annak 
a büntetőintézetnek balesetvizsgáló bizottsága határoz, 
melyben a sérült rab a határozathozatalra megállapított 
időpontban le van tartóztatva. 

A balesetvizsgáló bizottság eljárására vonatkozó összes 
iratok a sérült rab értesítő jegyzéke mellett őrzendők. 

63. § . * 
A balesetvizsgáló bizottság határozata a rabnak, 

halálos baleset esetében a 42., 43. §-okban felsorolt 
hozzátartozóinak vagy törvényes képviselőiknek egyszerű 
másolatban kézbesítendő. 

Ha a határozat baleseti segélyt, vagy járadékot állapít 
meg, azf a rabbiztosítási felügyelőnek is oly időben meg 
kell küldeni, hogy ez a 64. § . második bekezdésében 



meghatározott intézkedést még a rab szabadulása előtt 
megtehesse. 

A határozatot csak a jelen §. első bekezdésében 
említett személyek és csak az 57. § . 8. pontjában foglalt 
kérdésekben támadhatják meg fellebbezéssel. 

A fellebbezést a kézbesítéstől számított 15 nap alatt 
kell a balesetvizsgáló bizottság elnökénél szóval bejelenteni, 
vagy írásban benyújtani. 

A szóval bejelentett fellebbezésről jegyzőkönyvet kell 
felvenni. 

A balesetvizsgáló bizottság elnöke a fellebbezést az 
összes iratokkal együtt a biztosítási felügyelőnek küldi 
meg, ki az ügyet másodfokú határozat hozatala végett 
az Állami Munkásbiztosítási Hivatal bírói osztálya elé 
terjeszti. 

Az Állami Munkásbiztosítási Hivatal bírói osztályának 
határozata végérvényes. 

Módosítja az 51.25411922. I. M. számú rendelet 
2. §-a. Közölve a 65. §. után. 

64. §. 
Fellebbezés hiányában is köteles a biztosítási fel

ügyelő az Állami Munkásbiztosítási Hivatal bírói osztálya 
elé terjeszteni a határozatot, ha az a baleseti segélyek 
vagy járadékok megállapításánál a jelen rendeletben 
megállapított kereteket túllépte, vagy ha kiegészítésre szorul. 

Ebben az esetben az Állami Munkásbiztosítási Hivatal 
bírói osztálya a határozatot abban a részében, mely a 
jelen rendeletben megvont kereteket túllépi, megsemmisíti, 
amennyiben pedig a határozat kiegészítésre szorul, azt a 
jelen rendelet határozmányainak és a balesetvizsgáló 
bizottság által megállapított tényállásnak alapulvételével 
kiegészíti. 



A jelen szakasz esetében a rabbiztosítási felügyelő 
határozza meg, hogy a tanács döntéséig a határozat 
végrehajtható-e és mily mértékben. 

Módosítja az 51.254/1922. I. M. számú rendelet 
2. §-a. Közölve a 65. §. után. 

65. § . 
(Az Állami Munkásbiztosítási Hivatal bírói osztálya a 63. és 64. §-okban 

meghatározott esetekben háromtagú tanácsban határoz. A tanács a hivatal 
elnökén vagy másodelnökén kívül egy közigazgatási vagy bírói és egy műszaki 
képesítéssel bíró kinevezett tagból áll. 

Előadója, szavazati jog nélkül, a rabbiztosítási felügyelő. 
A tanács a határozatot zárt ülésben az ügy előadása alapján szótöbbség

gel hozza; véleményeltérés esetében az elnök dönt. A határozat az Állami 
Munkásbiztosítási Hivatal nevében adatik ki.) 

Hatályon kívül helyezte az 51.25411922. I. M. számú 
rendelet 4. §-a. 

E rendelet szövege a következő: 
A m. kir. igazságügyminiszternek 51.254/1922 I. M. 

számú rendelete, a rabmunkásoknak és a javítónevelő
intézetek (nevelő-otthonok) növendékeinek baleset esetére 
biztosítása tárgyában 29.300/1913. I. M. szám alatt 
kiadott rendelet módosítása tárgyában. 

Az 1907: XIX. t.-c. 8. §-ában, valamint az 1921. évi 
XXXI. t.-c. 29. §-ában kapott felhatalmazás alapján az 
1913. évi június hó 6. napján 29.300/1913. I. M. szám 
alatt kiadott (a Magyarországi Rendeletek Tára 1913. évi 
kötetének 1391. lapján közzétett) rendelet egyes rendelke
zéseit az 1921. évi XXXI. törvénycikknek megfelelően a 
következőképen módosítom: 

i- §• 
Egyfelől a m. kir. államkincstár, másfelől a rab

munkavállalkozó, vagy közege között a rabmunkavállal
kozónak, illetőleg közegének kártérítési kötelezettsége 



tárgyában a 29.300! 1913. I. M. számú rendelet 47. §-a 
alapján megindítható perek a munkásbiztosítási bíróság 
hatáskörébe tartoznak. 

Ugyancsak a munkásbiztosítási bíróság hatáskörébe 
tartoznak az idézett rendelet 48., 49. és 50. §-a alapján 
megindítható perek is. 

Az idézett rendelet 47. §-a alapján megindítható 
perekben kizárólag a budapesti kir. munkásbiztosítási 
bíróság illetékes. 

2- §• 

A 29.300/1913. I. M. számú rendelet 63. és 64. 
§-ában meghatározott fellebbezések, illetőleg felterjesztések 
elintézése a m. kir. Munkásbiztosítási Felsőbíróság hatás
körébe tartozik. 

3. §. 

A Munkásbiztosítási Felsőbíróság a jelen rendelet 
2. §-ában meghatározott esetekben három tagú tanács
ban határoz. 

4. §. 

A 29.300/1913. I. M. számú rendelet 47., 50. és 
63—65. §-ainak, úgyszintén általában az idézett rendelet
nek a jelen rendelettel ellentétes rendelkezései hatályu
kat vesztik. 

5. §. 

A jelen rendelet kihirdetésének napján lép életbe.90) 
Kelt Budapesten, 1922. évi december hó 14-én. 

ö 0 ) Az 51.254,1922. I. M. számú rendelet kihirdetésének napja: 1922. évi 
december hó 19-ike. (Budapesti Közlöny 1922. évi 290. szám.) 



VIII. F E J E Z E T . 

A KÁRTALANÍTÁSI HATÁROZATOK 
VÉGREHAJTÁSA. 

66. § . 
Ha a jogerős határozat baleseti segélyt vagy járadé

kot állapít meg, arról az indokolás elhagyásával hiteles 
kiadmány készítendő. 

A hiteles kiadmány célja az, hogy abból pontosan 
kitűnjék: kinek javára és mily igényeket állapítottak meg. 

Ha a baleset halálos volt, a hiteles kiadmánynak 
csak az elhalt rab nevét a balesetre való utalással, továbbá 
a járadékjogosult személyi adatait, az elhalthoz való rokoni 
viszonyát és a járadékra vonatkozó részletes határozmányo-
kat kell tartalmaznia. Ebben az esetben mindegyik járadék
jogosult részére külön s csak az illető jogosultat érdeklő 
adatokat tartalmazó hiteles kiadmány készítendő s a jogo
sultnak vagy törvényes képviselőjének kézbesítendő. 

Ha a baleset nem halálos, a hiteles kiadmányt csak 
egy példányban kell elkészíteni, előlapján a rab fényképé
vel ellátni s a rabnak a szabaduláskor átadni, vagy 
részére, ha már szabadlábon van, kézbesíttetni. 

A hiteles kiadmányt az igazgató aláírásával és hiva-
los pecsétjével kell ellátni. 

A hiteles kiadmány hátlapjai a jelen rendelet kivona
tát tartalmazzák. 

A szabadult rab, valamint a járadékjogosult hátra-



maradottak a jelen rendeletben megállapított jogaikat csak 
a hiteles kiadmány felmutatása mellett gyakorolhatják. 

Az elveszett hiteles kiadmány helyett másodpéldány 
állítandó ki. A másodpéldány kiállítása előtt azonban ponto
san meg kell állapítani, hogy az eredeti alapján a jogosult 
mily összegeket vett már fel s ezt a másodpéldányban fel 
kell tüntetni. 

67. § . 
A hiteles kiadmányt csak akkor lehet kiállítani, ha 

a balesetvizsgáló bizottság fellebbezéssel meg nem táma
dott határozatának végrehajtásához a biztosítási felügyelő 
hozzájárult, vagy haa határozatnak hozzáküldésétől számítva, 
három nap alatt nem intézkedik. 

Ha a határozatot fellebbezéssel támadták meg, ennek 
elintézése megvárandó. 

A 64. § . esetében a biztosítási felügyelő a hiteles 
kiadmány kiállítását a fellebbviteli bíróság döntéséig fel
függeszti. 

68. § . 
Ha az 57. §-ban említett határozat egyes részeit 

különböző balesetvizsgáló bizottságok hozták, a hiteles 
kiadmányt az utoljára eljáró bizottság elnöke állítja ki. 

69. § . 
A 60. § . esetében a hiteles kiadmány kiadandó, 

de annak szövegében megemlítendő, hogy a végleges 
járadék kérdése még nincs eldöntve. Mihelyt ez a döntés 
megtörténik, új hiteles kiadmány állítandó ki (68. §.) és 
a régivel kicserélendő. 

70. §. 
A betegpénzt, tartáspénzt és járadékot mindig az az 



igazgató utalványozza a biztosítási díjakból kezén levő 
összegekből, aki a hiteles kiadmányt kiállította. 

Ha a hiteles kiadmányt a rab szabadulásakor még 
nem lehet kiadni, az igazgató szükség esetében a határozat
ban megállapított betegpénzből, tartáspénzből és járadék
ból megfelelő előleget engedélyezhet. 

71. §• 
A 32. § . esetében az igazgató a hiteles kiadmány 

másolatát a szabadult rab tartózkodási helyén levő büntető
intézet igazgatójának megküldi. 

A 34. és a 37. §-nak, valamint járadék megállapí
tásának esetében a betegpénz vagy a tartáspénz egész 
összegét, a járadéknak pedig mindenkor esedékes részleteit 
a szabadult rab tartózkodási helyének elöljáróságához, ha 
azonban ott kir. ügyészség van, ennek, ha pedig csak 
járásbíróság van, az utóbbinak vezetőjéhez kell kifizetés 
végett elküldeni. Első alkalommal a hiteles kiadmány 
másolata is átküldendő. 

A kir. ügyészség vagy kir. járásbíróság vezetője 
hivatalból intézkedik, hogy, ha ez kívánatosnak mutatkozik, 
az elöljáróság a 35. § . második bekezdésében foglaltak 
tárgyában sürgősen határozzon. 

72. § . 
A fizető hatóság (71. §.) a személyazonosságról 

minden egyes esetben meggyőződik s a fizetést csak a 
hiteles kiadmány bemutatása esetén teljesíti. 

Ha a betegpénz, a tartáspénz vagy a járadék felvétele 
végett a jogosult betegség miatt, vagy más fontos okból 
nem jelenhetik meg személyesen, a fizető hatóság a fizetést 
küldönc útján vagy postai úton teljesíti. 

A jelen rendelet alapján teljesített összes fizetéseket, 



valamint más lényeges hatósági cselekményeket fel kell 
jegyezni a hiteleles kiadmányra. Az előbbi bekezdés esetében 
a hiteles kiadmányt előre be kell kívánni és mindaddig 
visszatartani, amíg szükséges. 

A fizetések mindenkor bélyegtelen nyugtatványok 
ellenében teljesítendők. A nyugtatványokat esetről-esetre 
meg kell küldeni annak az igazgatónak, aki a kifizetett 
összeget utalványozta. 

Postai küldésnél a nyugtatványt a postautalványról 
kiállított feladóvevény pótolja. 

73. § . 
A betegpénz kifizetését meg kell tagadni: 
1. a 36. §. eseteiben; 
2. a szabadult rab halála, letartóztatása vagy külföldre 

költözése esetében. 

J 4 . §. 
A tartáspénz kifizetését meg kell tagadni: 
1. ha a szabadult rab keresetképessé válik; 
2. a 73. § . 2. pontja esetében. 

75. § . 
A járadék kifizetését meg kell tagadni: 
1. ha a járadékjogosultat egy hónapnál hosszabb 

szabadságvesztéssel büntetik vagy javítóintézetben helyezik 
el. Az előbbi esetben oly hozzátartozói, akik halála esetében 
igényjogosultsággal bírnak, a sérült halála esetére őket 
megillető járadékot kapják; . 

2. ha a hiteles kiadmányból nem tűnik ki, hogy a 
szabadult rab a 79. §-ban meghatározott jelentkezési 
kötelezettségnek eleget tett; 

3. ha a járadékjogosult külföldre költözik. Visszatérése 



esetében azonban a visszatérés után esedékessé váló 
részletek kiadandók: 

4. ha a járadékrészlet esedékessé váltától számítva 
egy év elmúlt (82. § . ) ; 

5. ha a járadékjogosult meghal. Ebben az esetben 
a halál előtt egy éven belől esedékesekké vált, fel nem 
vett járadékrészletek az örökösöknek kiadandók. 

76. § . 
Ha a fizető hatóság (71. §.) úgy találja, hogy a 

sérült munkaképessége egészen vagy jelentékeny részben 
helyreállott, a sérültet a legközelebbi balesetvizsgáló 
bizottság elnökéhez utasítja és ezt a hiteles kiadmányba 
bejegyzi. 

77. § . 
Az előbbi §-ban említett utasítás után esedékesekké 

váló járadékrészletek csak a balesetvizsgáló bizottság 
elnökének a hiteles kiadmányba bevezetett rendelkezése 
alapján fizethetők ki. 

78. § . 
A 73—77. §-ok értelmében kifizetésre nem kerülő 

pénzösszegeket kellő felvilágosítás mellett vissza kell küldeni 
az utalványozó igazgatónak. 

79. § . 
A járadékkal ellátott sérült köteles évenkint egyszer 

a mindenkori tartózkodási helyéhez legközelebb eső kir. 
ügyészség vezetőjénél jelentkezni, hacsak a jelentkezés 
alól a hiteles kiadmány szerint fel nem mentették (57. §.) . 

Ha ilyenkor, vagy a 76. § . esetében a kir. ügyészség 
vezetője az orvos meghallgatása után úgy találja, hogy a 
sérült munkaképessége lényeges mértékben helyreállott, 



a járadék megszüntetése vagy leszállítása kérdésében az 
elnöklete alatt álló balesetvizsgáló bizottság határozatát 
eszközli ki. 

A járadékot élvező sérültnek is jogában áll, ha munka
képességének további lényeges csökkenését érzi, a járadék 
felemelését kérelmezni. Hasonló esetben járadék meg
állapítását kérheti az a sérült is, kinek munkaképessége 
a balesetvizsgáló bizottság határozata szerint csak tíz vagy 
ennél kisebb százalékkal csökkent. 

Az előző bekezdésben foglalt kérelmek elutasítás 
esetében csak egy év múlva ismételhetők meg. 

Az újonnan megállapított járadék csak a határozat 
jogerőre emelkedését követő hónapban lép hatályba. 

A járadék megszüntetése esetében a hiteles kiadmány 
a sérülttől elveendő, a járadék összegének változása, vagy 
új járadék megállapítása esetén pedig egyúttal új hiteles 
kiadmány állítandó ki. Az eredeti hiteles kiadmányt 
mindegyik esetben vissza kell küldeni a történtek közlé
sével a kiállítónak. 

A 70. § . első bekezdése a jelen §. esetében is 
irányadó. 

80. § . 
A járadék megváltását indokolt esetben a m. kir. 

igazságügyminiszter engedélyezheti. 
Ha a járadékjogosult a megváltási tőkeösszeget nem 

fogadja el, addigi járadékát továbbra is megkapja. 

81. § . 
A biztosítottnak vagy hozzátartozójának a jelen rende

leten alapuló jogai nem engedményezhetők, le nem foglal
hatók, el nem zálogosíthatok s azokkal szemben beszámí
tásnak helye nincs. 



A betegpénz, a tartáspénz és a járadékrészletek 
esedékességüktől számított egy év alatt elévülnek. 

83. § . 
A m. kir. igazságügyminiszternek, a rabbiztosítási 

felügyelőnek és az Állami Munkásbiztosítási Hivatal bírói 
osztályának a jelen rendelet alapján tett intézkedései és 
hozott határozatai ellen semminemű további jogorvoslat
nak nincs helye. 

A kir. főügyésznek, az igazgatónak és a baleset
vizsgáló bizottságnak a jelen rendelet alapján tett intéz
kedései és hozott határozatai ellen jogorvoslatnak csak 
annyiban van helye, amennyiben ezt a jelen rendelet 
megállapítja. 

Ez a rendelkezés azonban nem zárja ki a bírói út 
igénybevételét oly ügyekben, melyek nem vonatkoznak a 
rabmunkavállalkozóknak, továbbá a letartóztatva levő, 
vagy szabadult raboknak és hozzátartozóiknak a jelen 
rendelettel szabályozott jogaira és kötelezettségeire, hanem 
a kir. kincstárral, mint a „Rabmunkások biztosítási alapjá"-
nak tulajdonosával szerződési viszonyba lépő harmadik 
személyek jogait és kötelezettségeit illetik. 



IX. F E J E Z E T . 

V E G Y E S RENDELKEZÉSEK. 

84. § . 
A rabbiztosítási felügyelő a m. kir. igazságügyminisz

térium műszaki közegeivel állandóan ellenőrizteti azt, 
hogy a büntetőintézetek üzemeiben megteszik-e mindazon 
intézkedéseket, amelyek a rabok életének és egészségének 
megóvására és a balesetek lehető elhárítására szükségesek. 
Ebből a szempontból a rabbiztosítási felügyelő a nagyobb 
intézeteket időnkint iparfelügyelővel is megvizsgáltathatja. 

85. § . 
A rabmunkavállalkozó köteles mindazokat az óvrend-

szabályokat életbeléptetni és mindazokat az óvókészüléke
ket alkalmazni, amelyeket a m. kir. kereskedelemügyi 
miniszter, vagy más illetékes hatóság az illető üzemre 
már eddig is előírt vagy ezentúl előír. 

Ebbeli késedelme esetében a szerződésszegés követ
kezményei állanak be. 

86. § . 
A megszabott óvórendszabályokat és tilalmi rendel

kezéseket tartalmazó figyelmeztetést a rabmunkavállalkozó 
köteles a rabok anyanyelvén írásban megszerkeszteni és 
az összes munkahelyiségekben kifüggeszteni. 

Ezenkívül azokat a gépeket, melyeket a 84. §-ban 



megnevezett műszaki közegek veszélyesnek nyilvánítottak, 
az alkalmazott védőkészülékeken kívül az illető műszaki 
közeg által megállapított szövegű figyelmeztetéssel kell 
ellátni. 

Ha a rab az itt említett figyelmeztető hirdetménye
ket és felírásokat szándékosan megrongálja vagy eltávo^ 
lítja, fegyelmileg büntetendő. Ily cselekmény miatt mást 
az igazgató tíz koronáig terjedhető rendbírsággal sújthat. 

87. § . 
A rabmunkások biztosítási alapjának kezeléséből ki

folyólag kiállított összes okiratok, továbbá a jelen rendelet 
alapján folytatott minden tárgyalás, úgyszintén a jelen 
rendelet rendelkezéseiből kifolyólag kiállított mindennemű 
okirat, ideértve a kimutatásokat, jelentéseket, beadványo
kat és nyugtatványokat is, bélyeg- és illetékmentes. 

A rabmunkások biztosítási alapja mindennemű állami, 
törvényhatósági- és községi adótól, adópótléktól, átírási 
díjtól, illetéktől és illetékegyenértéktől mentes. Ugyanily 
teljes adómentességben részesülnek a jelen rendelet alap
ján megállapított baleseti segélyek és járadékok is. 

88. § . 
A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egy

letek, az iparosok, kereskedők, gyárosok és egyéb válla
latok által az e rendelet következtében fizetendő járulékok 
és összes költségek oly üzleti kiadásoknak tekintendők, 
melyek az adótörvények értelmében a nyers jövedelem 
(a kereseti tiszta nyeremény) megállapításánál levonásba 
hozandók. 

' 89. § . 
Ha a jelen rendelet alapján végzendő hatósági cselek-



mény Horvát-Szlavonországokban volna teljesítendő, a 
rabbiztosítási felügyelő elrendelheti, hogy azt a jelen 
rendelet hatályossági területének valamely hatósága telje
sítse s a szabadult rab vagy hozzátartozója ennél jelent
kezzék. 



X . F E J E Z E T . 

A J A V Í T Ó N E V E L Ő - I N T É 2 E T E K NÖVENDÉKEIRE 
VONATKOZÓ ELTÉRÉSEK. 

90. § . 
A jelen rendelet I., II., VI . , VII., VIII. és IX. fejezetei 

a királyi és magán javítónevelő-intézetekre azzal az eltérés
sel alkalmazandók, hogy a biztosítási kötelezettség az 
intézet összes növendékeire kiterjed (és hogy a biztosítási díjak 

a „Büntetéspénzek országos alapjá"-t terhelik). 

Módosítja a 31.40011926.1. M. számú rendelet 8. §-a: 
Az alaprendelet 90. §-a akként módosul, hogy az 

ott megjelölteken felül az alaprendelet III., IV. és V. feje
zetének, valamint a jelen rendeletnek rendelkezéseit mind 
az állami javítónevelő-intézetekkel (nevelő-otthonokkal, 
átmeneti-otthonokkal) szemben, mind az igazságügy-
miniszter részéről oda beutalt fiatalkorúakat illetően az 
erre a célra kijelölt magánintézetekkel szemben is meg
felelően kell alkalmazni. 

Az állami intézetekbe beutalt növendék után esedékes 
rabbiztosítási díjakat az ellátmány terhére kell a „Rab
munkások biztosítási alapja" javára fizetni. 

A magánintézetekbe beutalt fiatalkorúak után esedékes 
rabbiztosítási díjak az intézet fenntartóját terhelik. 

A növendékekre vonatkozóana balesetbiztosítás hatálya 
a kísérleti kihelyezés, valamint a szökés tartama alatt 
nem áll fenn. 



Az alaprendelet 90. §-ának az az intézkedése, hogy 
a biztosítási díjak a „Büntetéspénzek országos alapja"-t 
terhelik, hatályát veszti. 



XI . F E J E Z E T . 

ZÁRÓ RENDELKEZÉS. 

91. § . 
A jelen rendelet 1913. évi augusztus hó 1. napján 

lép életbe. 
Kelt Budapesten, 1913. évi június hó 6-án. 
A 31.40011926. I. M. számú rendelet 9. és 10. §-a: 
9. §. Az alaprendelet többi rendelkezése érintetlenül 

marad. Ahol valamely jogszabály az alaprendeletnek ezzel 
a rendelettel módosított rendelkezésére hivatkozik, ott 
ennek a rendeletnek megfelelő rendelkezését kell érteni. 

10. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe.91) 
Rendelkezéseit alkalmazni kell azokban az esetekben is, 
amikor a baleset a rendelet kihirdetése előtt következett 
be, de a jelen rendelet alá eső igények tárgyában csak 
a rendelet kihirdetése után keletkezik jogerős határozat. 

Életbelépésével a rabmunkásoknak és a javítónevelő
intézetek növendékeinek baleset esetében járó segélyeken 
és járadékokon felül háborús baleseti segélyek engedé
lyezéséről szóló 40.030/1918. I. M. számú (az Igazság
ügyi Közlöny XXVII. évfolyamának 8. számában a 364. 
oldalon közölt) rendelet hatályát veszti. 

Kelt Budapesten, 1926. évi június hó 30-án. 

9 1 ) A 31.400/1926. I. M. számú rendelet kihirdetésének napja: 1926. évi 
június hó 4-ike. (Budapesti Közlöny 1926. évi 149. szám.) 



A) melléklet. 

Biztosított rabok napi létszámjegyzéke. 

év hó. A büntetőintézet székhelye: 
A rabmunka-vállalkozó neve vagy cége: 
Az üzem megjelölése: 
A díjegység: -

A h ó 
napja 

A rabok 
száma 

Jegyzet 

í 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Összesen 

A biztosítási díj összege — kor. fill. 



A 11. §-hoz. B) melléklet. 
Biztosított rabok összesítő jegyzéke. 

1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 11 | 121 13 j 141 151 16 1 7 18 1 9 2 0 

A 
hó 

napja 

A rabok létszáma 

A 
há

zil
ag

 fo
gla

l
ko

zó
 bi

zto
sít

ott
 

rab
ok

 s
zá

ma
 

Ne
m 

biz
tos

íto
tt 

ra
bo

k 
szá

ma
 

Ös
sz

es
 r

ab
lét


szá

m 

Jeg
yz

et 

A 
hó 

napja 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 1 2 o | l 3 D 

na
pi 

két 

A 
há

zil
ag

 fo
gla

l
ko

zó
 bi

zto
sít

ott
 

rab
ok

 s
zá

ma
 

Ne
m 

biz
tos

íto
tt 

ra
bo

k 
szá

ma
 

Ös
sz

es
 r

ab
lét


szá

m 

Jeg
yz

et 

A 
hó 

napja 
filléres díjegységű üzemben A 

há
zil

ag
 fo

gla
l

ko
zó

 bi
zto

sít
ott

 
rab

ok
 s

zá
ma

 
Ne

m 
biz

tos
íto

tt 
ra

bo
k 

szá
ma

 
Ös

sz
es

 r
ab

lét


szá
m 

Jeg
yz

et 

1 
2 
3 

— 4 — 

5 
— 

1 
6 — 

7 — — — — 
8 — — 

— — — — 

9 
— — 

— — — 

10 
11 
12 — 
13 

— 
— 

14 

— 
— 

15 
16 
17 — — — — — — — 
18 

— — — — — — — 

19 
20 
21 — — 
22 

— — 
— — 

23 
— — 

24 — — — — 
25 

— — — — 

26 -27 -
28 
29 
30 1 

31 I 1 
Összesen 
Napi átlag -Biztosítási 
díj fillérek

ben 

-
Az összes biztosítási díj kor.-- fillér, azaz. 

korona, -fillér. 
létszámvezető tisztviselő. fogházfőnök. 



A 13. §-hoz. 

C) M E L L É K L E T . 

A munkanemeknek díjosztályba való sorolása. 

A 29.30011913. I. M. számú rendelet C) melléklete 
helyébe a 31.40011926. I. M. számú rendelet melléklete 
lépett. 

M E L L É K L E T A 31.400 1926. I. M. SZÁMÚ 
RENDELETHEZ. 

A munkanemek osztályozása a veszélyesség foka 
alapján. 

Sor- A munka megnevezése Veszélyességi 
szám osztály 

/. Mezőgazdasági üzemek. 

1. Gőz- és egyéb motoros ekék, ideértve a 
javítási, raktári stb. munkálatokat is X X . 

2. Mezőgazdasági gépüzemek általában . . XVIII. 
3. Mezőgazdaság (földműves) és szőlő 

munkák . IV. 
4. //. Állatok tartása, idomítása és hizlalása VII. 
5. Kertészet IV. 

IV. Szállítás. 

6. Teherszállítás iparvasúton X X I . 
7. Házi kezelésben végzett (előfogatos) sze

mély- és teherfuvarozás XIII. 



Sor- A munka megnevezése Veszélyességi 
szám osztály 

8. Házi kezelésben végzett automobil teher
fuvarozás XVIII. 

9. Teherszállítás motorikus- és állati erő 
nélkül VII. 

10. Automobil személyfuvarozás . . . . . XVI . 
V. Kő- és földipar. 

11. Puhább, csákányolható kőzetek fejtése, 
ideértve az anyag rakodását és elszál
lítását is XVIII. 

12. Ásótelepek (homok-, salak-, kavics-, 
agyag- stb. ásás), beleértve az anyag 
rakodását és elszállítását is . . . . X X I . 

13. Kőbányát, beleértve az anyag rakodását 
és elszállítását is XXIII. 

14. Kőfaragó-, fűrészelő- és csiszoló munkák 
motorral XVI . 

15. Kőfaragó-, fürészelő- és csiszoló munkák 
motor nélkül, kézi erővel VIII. 

16. Géptéglagyártás, az anyagbányászást is 
beleértve X V . 

17. Téglagyártás kézi erővel, az agyag-
bányászást is beleértve X . 

18. Földanyagok feldolgozása motorikus 
üzemben V. 

19. Földanyagok feldolgozása kézi erővel III. 
VI. Fémfeldolgozó ipar. 

20. Elemi erővel hajtott gépeket is használó 
bádogos üzemek, illetve vasbádogáru 
gyártás XII. 

21. Ugyanaz kizárólag kézi erővel . . . . VI. 



Sor- A munka megnevezése Veszélyességi 
szám osztály 

22. Kovácsipari üzemek . . XI . 
23. Vas- és rézbútorgyártás VII. 
24. Lakatosáru gyártás elemi erővel . . . XII. 
25. Ugyanaz kézi erővel IX. 
26. Egyéb fémfeldolgozó és fémmegmunkáló 

üzemek elemi erővel VIII. 
27. Ugyanaz kézi erővel VI. 
28. Kocsigyártó üzem motorral XI . 
29. Kocsigyártó üzem motor nélkül (bognár

üzem) . . VII. 
30. Automobil gyártás és automobil javító

műhely X . 
VII. Textilipar. 

31. Szövés, fonás, kötés, kötszövés, kötélverés, 
szőnyegszövés, csipkeverés, csipke
anyag feldolgozás stb. elemi erővel . XII. 

32. Ugyanaz kézi erővel II. 
VIII. Papír- és bőrfeldolgozó ipar. 

33. Papírkonfekció, szivarszipka, levélboríték, 
papírzsák, papírdoboz stb. gyártása 
elemi erővel VIII. 

34. Ugyanaz kézi erővel III. 
35. Könyvkötóüzem elemi erővel V. 
36. Ugyanaz kézi erővel III. 
37. Bőrfeldolgozás (szíjgyártóáru, bőröndáru, 

cipőgyártás, stb.) elemi erővel . . . VI. 
38. Ugyanaz kézi erővel III. 

IX. Faipar és rokonszakmák. 

39. Fadöntés XXIV. 



Sor- A munka megnevezése Veszélyességi 
szám . osztály 

40. Fakitermelés, ideértve annak összes mel
lékmunkálatait, v valamint a donga- és 
tűzifakikészítést, faszénégetést stb. . . X X I . 

41. Fafuvarozás tengelyen, iparvásúton stb. XXII . 
42. Tűzifaaprítás elemi erővel XXIV . 
43. Ugyanaz kézi erővel VII. 
44. Rönkfeldolgozás dongává, tűzifává, cser

hántás, stb. kézi erővel IX. 
45. Faesztergályozó, fafaragó, kerékgyártó 

üzemek, kefefa, seprű-, meszelő-, bot-
és esernyőnyélgyártás, ládagyártás elemi 
erővel, körfürész, gyalu- és marógépek 
használata mellett XVII . 

46. Ugyanaz körfűrész, gyalu- és marógépek 
nélkül XI . 

47. Faesztergályozó, fafaragó, kerékgyártó 
üzemek, faszobrászat, képkeretkészítés, 
láda- és hordókészítés (kádáripar) ki
zárólag kézi erővel VII. 

48. Hordógyártás elemi erővel XVIII. 
49. Kefefa- és nyél készítés kizárólag kézi 

erővel IV. 
50. Faárugyártás (dongafa, fazsindely, fa-

gyapot, furnír, kaptafa, fadíszmű, 
hordódugó, fadoboz, keret és keretléc, 
stb.) elemi erővel X I X . 

51. Bútorasztalosüzem motor nélkül . . . VII. 
52. Épületasztalosüzem motor nélkül, ideértve 

a parkettrakást és az épületen végzett 
munkát is X . 



Sor- - A munka megnevezése Veszélyességi 
szám osztály 

53. Bútor- és épületasztalosüzem motor nél
kül, beleértve az épületen végzett 
munkát is VIII. 

54. Asztalosáru és egyéb famegmunkáló 
üzemek, melyekben a kézimunka túl
nyomó, körfűrészt nem használnak, az 
egyengető gyalu- és marógépek kés
tartói forgásfelületté vannak kiképezve, 
a munkagépeket közvetlenül kapcsolt 
elektromotorok vagy mind a négy 
oldalról zárburkolattal körülvett transz
misszió útján hajtják XVIII. 

55. Ugyanazok egyéb esetben motor erővel X X . 
X. Szaru-, szalma-, szőr-, és tollfeldolgozó ipar. 

56. Szaru, csont, kődió, gyöngyház, stb. áru 
gyártás és faragás motoros üzemben VII. 

57 Ugyanaz motor nélkül III. 
58. Szalma-, nád- és vesszőfonás, kosáráru, 

gyékény, stb. gyártás kézi erővel . . II. 
59. Kefekötés, seprő, meszelő, ecset, stb. 

készítés elemi erővel . . . . . . . . VIII. 
60. Ugyanaz kizárólag kézi erővel . . . . IV. 
61. Tollfeldolgozás kézi erővel III. 
62. Szőrmék feldolgozása, tisztítása, javítása 

(szűcsipar) stb. kézi erővel . . . . IV. 
XI. Élelmezés. 

63. Pékműhely motorikus erővel IX. 
64. Ugyanaz kizárólag kézi erővel . . . . IV. 
65. Természetes jégkitermelés, beleértve a 

jégvermelést is X X . 
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XII. Ruházati ipar. 

66. Ruha, fehérnemű, stb. készítés kézi erővel II. 
67. Cipőgyártás kézi erővel III. 
68. Ugyanazok elemi erővel VI. 

XIII. Tisztító ipar. 

69. Gőzmosóda XII. 
70. Kézi mosoda VII. 
71. Fertőtlenítés VII. 
72. Fodrász- és borbélyipar II. 

XIV. Építési ipar. 

73. Bontás XXIV. 
74. Kőmívesipar, beleértve a tatarozási munká

latokat is XIV. 
75. Tetőfedőipar X X . 
76. Kézi szerszámmal legfeljebb 1 méter 

mélységig végzett építési földmunkák VII. 
77. Ugyanaz 1 méternél nagyobb mélységben X V I . 
78. Kútásás és kútfalazás XXIV. 
79. Bádogosmunkák épületeken XVII. 
80. Ácsmunkák épületeken XVIII. 
81. Kályhásipar VI. 
82. Üzemek, melyek munkái létrákon, állvá

nyokon végeztetnek (stukatúrozás, 
szobafestés, mázolás, lámpa- és ablak
tisztítás, stb.) III. 

83. Kárpitosipar VIII. 
84. Csatorna- és pöcegödörtisztítás . . . . XVII. 

XV. Sokszorosító ipar. 

85. Kő- és könyvnyomda elemi erővel . . V. 
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86. Ugyanaz kizárólag kézi erővel . . . . II. 

A díjosztályok tételei. 

Az osztály 
megjelölése: 

A havonkint Pengő 
fizetendő összeg értékben: 

korona: 

I. . . . . . . 125 ( 1 fillér) 
II 250 ( 2 „ ) 

III 375 ( 3 « ) 
IV 500 ( 4 » ) 
V. . . . . . . 625 ( 5 » ) 

VI 750 ( 6 „ ) 
VII 1000 ( 8 » ) 

VIII 1250 (10 » ) 
IX 1500 (12 „ ) 
X 1750 (14 » ) 

• XI 2000 (16 n ) 
XII 2250 (18 » ) 

XIII 2500 (20 V ) 

X I V . . . . . . . 2750 (22 » ) 
X V 3000 (24 n ) 

XVI 3250 (26 » ) 
XVII. . . . . . . . . 3500 (28 » ) 

XVIII 3750 (30 » ) 
XIX 4000 (32 » ) 
X X 5000 (40 » ) 

X X I 6000 (48 » ) 
XXII . . . . . . . 7000 (56 „ ) 

XXIII 8000 (64 » ) 
X X I V 9000 (72 „ ) 



F Ü G G E L É K . 

Példa a 10. §-ban közölt számításhoz. 

A rabmunkavállalkozó asztalosságánál foglalkozott: 

1-én 54 
2-án 48 
3-án 71 
4-én 75 
5-én 73 
6-án 70 
7-én (vasárnap) 
8-án 61 
9-én 74 

10-én 68 
11-én 60 
12-én 65 
13-án 68 
14-én (vasárnap) 
15-én 60 
16-án 60 
17-én 62 
18-án 62 
19-én 62 
20-án 62 
21-én (vasárnap) 
22-én 66 
23-án 36 
24-én 62 
25-én 62 
26-án 62 
27-én : 62 
28-án (vasárnap) 
29-én 48 
30-án 62 

Összesen: 1.615 

1615 : 26 = 621 

62 -f- maradvány = 63 fő a napi átlag. Ha a díjegység pl. 75 fillér 
(1. a 13. §-nál közölt példát) az illető hóban a vállalkozó 47 korona 25 fillér 
biztosítási díjat fizet. 



Példa a 13. §-ban közölt számításhoz. 

A rabmunkavállalkozó asztalosipart űz a fogházban napi 63 főnyi átlagos 
rablétszámmal. Ebből 8 a gépeknél foglalkozik (130 filléres O díjosztály), 
50 bútorasztalos (D osztály), 5 kézi szállítást végez rendes üzem alkalmával 
(D osztály). 

8 (0 díjosztály á : 130) = 8.130 = 1040 
50 (D „ á : 65) = 50.65 = 3250 

5 (D „ á : 65) = 5.65 = 325 

Összesen: 63 4615 
4615 : 63 = 73.2 

a díjegység tehát 75 fillér. 










