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Előszó.
Dr. Szöllössy Oszkár: „Magyar című

művének legutóbbi kiadása 1935-ben jelent meg.
Azóta számos börtönügyi rendelkezés nap

világot, a felszabadulás óta pedig ez a, jogterület hatalmas 
fejlődésnek indult. Egymás után születtek a humánus szi
gor szellemében fogalmazott rendelkezések, amelyek a bör
tönrendszerünket uj alapokra helyezték.

Szükségesnek mutatkozott ennek a nagy joganyag
nak az összefoglalása, áttekinthető rendszerezése, ínért a 
rendeletek sokaságában a gyakorlati szakemberek is nem 
egyszer eltévedtek és a keresgélés az érdemi munkát hát
ráltatta.

Ez a könyv az Igazságügyminisztérium Börtönügyi 
Osztálya által kiadott k ö r r e n d e l e t e k e t  tartalmazza 
olyan k i v on a t  olás  bán, amely az ügyintézés során fel
merülő napi problémák megoldásánál vezérfonalként szol
gálhat.

A gyakorlati ember kivonatban megtalálja
benne a ma élő börtönügyi joganyagot.

A IV. ügyosztály rendeletéin a szükséghez
képest beleillesztettem a büntetőjogi (IV.), gazdasági (V.) 
és a volt népbírósági (X.) ügyosztály börtönügyi vonatko
zású rendeletéit is.

Nem kivonatoltam azokat a körrendeleteket, ame
lyek szövegezésüknél fogva kivonatolásra, alkalmatlanok 
és egész terjedelmükben kellett volna leközölnöm (pl. le- 
tartóztatóintézeti házszabályok), továbbá azokat, amelyek 
elvi kérdéseket nem érintő részproblémákkal foglalkoznak 
(pl. egyes élelmiszerek beszerzése letartóztatottak részére). 
Ezeket az I. számú, a kivonatolásra ugyancsak alkalmat
lan M. E., Korm. és a Magyar Közlönyben megjelent I. M. 
rendeleteket pedig a II. számú függelékben számszerű 
megjelöléssel soroltam fel.



Könyvem tehát az elvi jelentőségű börtönügyi kör
rendeleteket kivonatban, az egyéb börtönügyi vonatkozású 
rendelkezéseket pedig tárgymutató szerinti megjelöléssel 
tartalmazza.

Az anyagot dr.SzöUössy Oszkár művének alapul
vételével foglaltam rendszerbe, mert a „Magyar Börtön- 
ügy“-et a letartóztatóintézeti alkalmazottak, mint állandó 
vezérfonalat használják és. annak fejezetei átmentek a köz
tudatba.

E könyv összeállításával a börtönügy dolgozóinak 
mindennapi munkáját igyekeztem megkönnyíteni.

Ha ezáltal a napi kérdések megoldását és a ma
gyar börtönügyet előbbrevinnem sikerült, munkám elérte 
a célját.

Itt ragadom meg az alkalmat, hogy a tárgymutató 
összeállításánál készséggel és igen hathatósan segédkező 
Keszthelyi László és dr. Vecsernyés István l. i. századosok
nak őszinte köszőnetemet fejezzem ki.

Budapest, 1949. évi augusztus hó napján.

dr. Majoros Richárd



I .

A büntetés kezdete.
Halasztás és félbeszakítás.

Amennyiben a felsőbíróságok még végrehajtásra váró 
szabadságvesztésbüntetést szabnak ki, vagy hagynak hely
ben, határozatukról nyomban meghozatala után írásbeli 
értesítést kell adniok a vádhatóság jelenlevő képviselőjének, 
ha pedig a vádhatóság képviselője nincs jelen, azt rövid 
úton kell továbbítani az illetékes felső vádhatóságnak. Ennek 
tényét fel kell jegyezni. A felsőbírósági értesítésnek a Bp. 
506. §-ának (4) bekezdésében foglalt adatokon kívül tartal
maznia kell az átvevő, valamint az ügyben eljárt állam (nép) 
ügyészség ügyszámát, továbbá azt, hogy az elítélt fogva 
van-e, végűi annak fogházi törzskönyvi számát. — Ha a 
felsőbíróságok a beszámítást az alsóbíróságra bízzák az ira
tokból kétségtelen bizonyossággal megállapítható adatok, 
továbbá kétségtelenül meg nem állapítható adatok (az elí
télt bemondása, stb.) alapján az értesítésen fel kell jegyezni, 
hogy összesen mennyi időt töltött előzetes letartóztatásban, 
vagy vizsgálati fogságban. — A felső vádhatóságoknak még 
az átvétel napján továbbítaniok kell az értesítést az I. fokon 
eljárt vádhatósághoz, a Te. 110. §-a esetében pedig az ille
tékes államügyészséghez. — Az I. fokon eljárt vádhatóság 
á felsőbírósági értesítés vétele után a házi iratokat felsze
relteti és a fogvalevő terheltekre vonatkozó értesítéseket a 
felső vádhatóságtól való leérkezés után 48 órán helül továb
bítja a kebelbeli fogházba. Ennek megtörténtét a tárgyalási 
jegyzéken kell feljegyezni. — A nem fogvalevő terheltekre 
vonatkozólag az I. fokú vádhatóság 48 órán belül intézkedik 
a behívás iránt. — 1. évi, vagy azt meghaladó büntetés ese
tén mindig, enyhébb büntetéseknél pedig fontos okból elő
vezetés iránt (szükség esetén távbeszélőn is) kell intézkedni. 
A felsőbírósági értesítést a büntetés-végrehajtási napló veze
tőjének kell átadni, aki mindaddig nyilvántartja, amig az 
elítélt jelentkezik. A büntetés foganatbavételét a tárgyalási
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jegyzéken fel kell tüntetni és arról az elsőbíróságot érte
síteni kell. Az államügyészségek vezetőinek a rendőrható
ságnál ki kell eszközölniük a büntetés végrehajtása tárgyában 
érkező megkeresések soronkíviili elintézését. — A nép
ügyészségek a NOT-tól érkezett felsőbírósági értesítést 48 
óra alatt továbbítják az illetékes államügyészségnek. Az 
illetékes államügyészségnek az értesítés kézhezvétele után 
24 órán belül kell a fentiek szerint intézkednie. — A nép
ügyészség a NŐT értesítés vétetele után maga is intézked
hetik az elítéltnek az illetékes államügyészséghez való 
elővezetése iránt. Úgy a fogvalevő, mint a fogva nem levő 
elítéltekre vonatkozó felsőbírósági értesítéseket külön ren
delvény-könyvvel kell a fogházba kézbesíteni. Ha a terheltet 
időközben máshová szállították el, a fogház 24 óra alatt a 
felsőbírósági értesítést és az elítéltre vonatkozó jogerős 
ítélet-kiadmányt továbbítja a büntetést foganatosító letartóz
tatóintézetnek. — Ha a felsőbíróság az I. fokon eljárt bíró
ságra bízta a beszámítást és a még végrehajtandó büntetés 
2 hónapot meg nem halad, a foganatbavételt mellőzni lehet. 
— Ha a még hátralevő büntetés a 2 hetet meg nem haladja, 
a foganatbavételt mellőzni kell. — A Te. 110. §-a esetében az 
elítélt behívása, vagy elővezetése iránt tett intézkedésről az 
I. fokon eljárt járásbíróságot értesíteni kell. Ha az elítélt 
ennél a járásbíróságnál van fogva, a felsőbírósági értesítést 
48 órán belül oda kell továbbítani. — Felső vádhatóságok 
az ítélet kihirdetéskor az elítéltet őrizetbe is vehetik. Ilyen
kor a felsőbíróság székhelyén levő államügyészséghez kell 
átkisértetni, amely a büntetést akkor is foganatba veszi, ha 
egyébként nem illetékes. Erről az I. fokú bíróságot és 
ügyészséget értesíti. — Ha a felsőbíróság a beszámítást az 
I. fokú bíróságra bízta, ezt a körülményt az értesítésre, vala
mint a rendelvényre fel kell jegyezni. Ebben az esetben a 
fogház a megkapott értesítés alapján ideiglenes szabadulási 
napot köteles kiszámítani éspedig akként, hogy kezdőnap
nak az előzetes letartóztatás vagy vizsgálati fogság beszá
mítása tárgyában legutóbb határozott alsóbírósági ítélet keltét 
veszi. Ha az alsóbírósági ítélet az előzetes letartóztatás vagy 
vizsgálati fogság beszámítása kérdésében nem határozott, 
vagy ha az előzetes letartóztatást, vagy vizsgálati fogságot 
a korábbi nem jogerős ítélet és a későbbi jogerős ítélet 
között vették foganatba, akkor kezdőnap: az előzetes le
tartóztatás vagy vizsgálati fogság kezdőnapja. — Az ideig
lenes szabadulási nap előtt 12 nappal a büntetést végrehajtó

— 6 —



intézetvezetője köteles az illetékes államügyészségnek, ille
tőleg népügyészségnek jelentést tenni, amely a bíróságnál a 
beszámítás tárgyában hozandó határozatot kisürgeti. Ha ez 2 
nappal az ideiglenes szabadulás időpontja előtt nem járna 
sikerrel, az államügyészség utasítja a büntetést végrehajtó 
letartóztatóintézet vezetőjét, hogy az elítéltet helyezze sza
badlábra. — A jogerőre emelkedéskor nyomban foganatba 
nem vett büntetésekről büntetésvégrehajtási naplót kell ve
zetni, ehhez külön betűs'oros névjegyzéket is kell készíteni. 
— Az I. fokú bíróság a jogerős határozat keltétől, a Bp. 506. 
§-a esetében pedig a büntetés megkezdésétől számított 2 
hónapon belül köteles a jogerős ítélet indokolását is tartal
mazó kiadmányát az illetékes állam- (nép) ügyészséghez 
megküldeni. — Hogy az ellenőrizhető legyen, az állam-, il
letőleg népügyészségeken jegyzéket kell vezetni. Ha a még 
végrehajtásra váró büntetetés 4 hónapot nem halad meg, 
a jegyzékbe nem kell bevezetni. — Ha a felsőbíróság a be
számítást az alsóbíróságra bízta, a felsőbírósági határozatot 
soronkívül kell írásba foglalni és az alsóbíróságnak a beszá
mítás kérdésében ugyancsak soronkívül kell határoznia. 
(124.429/1948. I. M. VI.)

Az értesítőjegyzéket felterjesztés, átszállítás esetén a 
jogerősségi és végrehajthatósági záradékkal ellátott ítélet
kiadmányokkal fel kell szerelni. A letartóztatóintézetek 
vezetői evégből szorgalmazzák a bíróságoknál az ítéletkiad
mányok megküldését.
(48.250/1948. I. M. VI.)

Ha a bíróság az I. fokú nem jogerős marasztaló ítélet 
kapcsán a lejárati idő, illetőleg időtartam megjelölése nél
kül, vagy általában „az ítélet jogerőre emlkedéséig,“ vagy 
a felsőbíróság ellenkező határozata hiányában „a kiszabott 
nem jogerős szabadságvesztés büntetetésnek, illetőleg hátra
levő részének kitöltéséig11 rendelte el, vagy hosszabbította 
meg a Bp. 330. §-ának (4) bekezdése alapján az előzetes 
letartóztatást, vagy vizsgálati fogságot, annak az I. fokú nem 
jogerős szabadságvesztés büntetésre tekintettel történő lejá
rati napját és a szabadulás napját a törzskönyv és az érte
sítőjegyzék 14 rovatának felső részében a nem jogerős I. 
fokú ítélet tartalmának bejegyzése után mindenkor fel kell 
tüntetni és ugyanott, valamint a 10 rovatban feli kell jegyezni, 
hogy az előzetes letartóztatás vagy vizsgálati fogság elren
delése, vagy meghosszabbítása a Bp. 330. §-ának (4) bekez



dése alapján történt. Hogy ez kiszámítható legyen, a 
törvényszéki fogháznak olyan rendelvényt kell leadni, 
amely a Bp. 330. §-ának (4) bekezdése alapján történt elő
zetes letartóztatás, vagy vizsgálati fogság elrendelésének 
tényén kívül az I. fokú nem jogerős ítélet tartalmát is magá
ban foglalja. Ha az így kiszámított szabadulási napig a 
letartóztató intézethez ellenkező utasítás nem érkezik, a 
terheltet e napon szabadlábra kell .helyezni és erről az ügy
ben eljárt állam- (nép) ügyészséghez és az I. fokú bíróság
hoz jelentést kell tenni. — Ha a bíróság az előzetes letar
tóztatást, vagy a vizsgálati fogságot a Bp. 158. §-ának (2) 
bekezdése alapján I. fokú nem jogerős felmentő ítélet vagy 
megszüntető határozat kapcsán, vagy a Bp. 330. §-ának (4) 
bekezdése alapján ugyan, de naptárilag határozatlan időtar
tamban, vagy időpontig rendeli el vagy hosszabbítja meg, 
abban az esetben a 14. rovat felső részében a nem jogerős 
I. fokú ítélet, vagy megszüntető határozat tartalmának be
jegyzése után, valamint a 10. rovatban csak azt kell feltün
tetni, hogy az előzetes letartóztatás vagy vizsgálati fogság 
határozatlan időtartamban illetve időpontig rendeltetett el. 
— Amennyiben a bíróság a Bp. 330. §-ának (4) bekezdése 
alapján határozott időtartamban, vagy időpontig rendelte el 
az előzetes letartóztatást, vagy a vizsgálati fogságot, akkor 
a 14. rovatot ennek megfelelően kell kitölteni és az időtar
tam, illetőleg időpont elérkeztével a terheltet szabadlábra 
kell helyezni.

A törzskönyv, illetőleg értesítőjegyzék 14. rovatában 
az I. és II. fokú nem jogerős, valamint jogerős ítélet tartal
maként csak az eljáró bíróságot, az ítélet számát, keltét, 
röviden a megállapított bűncselekményt, fő és mellékbünte
tést, a kitöltöttnek vett idő tartamát és azt kell bejegyezni, 
hogy a II. fokú ítélet az I. fokút helybenhagyta, vagy hogy 
a II. vagy III. fokú végzés a semmiségi panaszt el, vagy 
visszautasította.

Ha a 14. rovatban újabb bejegyzésnek hely nincs, a 
bejegyzendő adatokat a rovat fölé ragasztandó papírszeletre 
kell írni, nem szabad azonban a bírósági értesítést, vagy 
rendelvényt minden további nélkül a rovat fölé ragasztani.

Az ítélettel történt egyeztetést a 14. rovat baloldali 
margójára kéll feljegyezni. — A 15. rovatban csak a jogerős 
és a Bp. 506. §-ának (2) bekezdése alapján foganatba vett 
nem jogerős szabadságvesztés büntetés kezdő, végső és sza
badulási napját kell feltüntetni. Egyidejűleg az előzetes
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letartóztatás, vizsgálati fogság lejárati napját a 14. rovatban 
látható áthúzással törölni kell és a törlést a törzskönyv
vezetőnek aláírásával kell ellátnia. — A 15. rovatra papír
szeletet ragasztani és azon feljegyzést eszközölni csak ak
kor szabad, ha a Bp. 506. §-ának (2) bek. alapján foganatba 
vett nem jogerős szabadságvesztés büntetés végső és szaba
dulási napját több Ízben is át kellett igazítani és a bejegy
zések a rovatban már nem férnek el. Ilyenkor a hatályukat 
vesztett bejegyzéseket látható áthúzással érvényteleníteni 
kell és az áthúzást a törzskönywezetőnek alá kell írni. 
Előzetes letartóztatás vagy vizsgálati fogság megszüntetése 
esetében a szabadlábra helyezést a 13. rovatban kell fel
tüntetni. Ha bírói határozat van, annak kelte és száma is 
feltüntetendő. A 22. rovat csak a jogerős, vagy a Bp. 506. § 
(2) bekezdése alapján foganatba vett nem jogerős szabadság- 
vesztés büntetésből való szabadlábra helyezés (szabadulás, 
félbeszakítás, kegyelem, feltételes szabadságra bocsájtás) té
nyének bejegyzésére szolgál, — a 26. rovatot jogerős, vagy 
a Bp. 506. §-ának (2) bekezdése alapján foganatba vett nem 
jogerős büntetésből való szabadulás, továbbá előzetes letar
tóztatás (vizsgálati fogság) megszüntetésének esetén is ki 
kell tölteni. A terheltnek illetékesség vagy hatáskör címén 
más államügyészséghez, vagy egyéb hatósághoz való végle
ges átkisérése esetén ezt a tényt a törzskönyv és értesítő
jegyzék 21. rovatába kell feljegyezni.—

Fegyelmi büntetést, a kiszabás időpontját és a fe
gyelmi könyv vonatkozó tételszámát a törzskönyv és értesítő
jegyzék 19. rovatába kell beírni és átszállítás esetén a fe
gyelmi könyv kivonatát is csatolni kell. —

Népbírósági letartóztatottakról külön törzskönyvet 
vezetni nem kell, hanem a törzskönyvi szám elé “P„ jelet 
kell írni.—

Törvényszéki fogházak az ugyanazon ügyből kifolyó
lag újból letartóztatásba kerülő terheltek számára újabb 
törzskönyvet ne nyissanak, hanem a korábbi törzskönyvbé 
vezessék be (II. jelzés mellett.). Ha ugyanazon ügyben a 
terheltet harmadszor is letartóztatják, új törzskönyvet kell 
nyitni és ugyancsak új törzskön^v nyitható másodszori 
letartóztatás esetén, ha az első letartóztatás alkalmával 
annyi bejegyzést kellett eszközölni, hogy már újabbak nem 
férnek el.

A törzskönyvvezetőnk törvényszéki fogházban a törzs
könyvvel való egyeztetéskor a 124.429/1948. I. M. VI. sz.
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rendeletnek 15. pontja értelmében visszatartott jogerős itélet- 
kiadmány alapján, országos büntetőintézetben pedig a 
törvényszéki fogházak által átszállítás kapcsán megküldött 
jogerős ítéletkiadmányok alapján azok tartalmáról elítéltek 
felett felügyeletet gyakorló illetékes osztályvezető li. őröket 
lehetőleg hetenként tájékoztatni kell. — Ha a terhelt átszál
lítása után a vele együtt megküldött értesítőjegyzék (utóbb 
beérkezett felsőbírósági értesítésre, különféle előzetes fog
ságok, utólagos beszámítására tekintettel, vagy más okból) 
kiegészítésre szorul, annak a letartóztató intézetnek, amely
ből az átszállítás történt, (anyafogház) kiegészítés végett az 
értesítőjegyzéket nem kell visszakérnie a terheltet fogva 
tartó letartóztatóintézettől, hanem a kiegészítés alapjául szol
gáló felsőbírósági értesítésre stb. rá kell írnia a saját törzs
könyvében keresztülvezetett újabb adatokat és az így ki
egészített értesítést a terheltet fogvatartó intézetnek kell 
továbbítania. Ennek a letartóztató intézetnek az értesítőjegy
zéket ki kell egészítenie, saját törzskönyvén a szükséges 
keresztülvezetést el kell végeznie és erről röviden értesítenie 
kell az anyafogházat. Ha az anyafogház már eredetileg nem 
a jelen rendeletnek megfelelően töltötte ki az értesítőjegy
zéket, azt hozzá vissza kell küldeni. Ha pedig meg nem fe
lelő kiállítás ugyanazon intézet részéről többször is előfordul, 
erről, az esetek felsorolásával a miniszterhez jelentést kell 
tenni.
(20.650/1949. 1. M. VI. — 20. 653/1949. I. M. VI.)

Népbírósági eljárásban a szabadságvesztésbüntetés 
végrehajtásának elhalasztása tárgyában mindig az igazság
ügyminiszter határoz.
(13.704/1946. I. M. X.)

Ha népbírósági elítélt nem a Bp. 507. §-ában, vagy 
508. §-ának (1) bekezdésében megengedett okból kér halasz
tást, a kérelem felterjesztését mellőzni kell és az állam- 
ügyészség vezetőjének kell a kérelmezőt'értesítenie, hogy a 
kérelem teljesítésének törvényes akadálya van.
(65.027/1946'. I. M. X.)

Amennyiben valamely szabadságvesztésbüntetés hosz- 
szabb idő (a jogerőre emelkedéstől számított 2-3 hónap) óta 
foganatbavéve nincs, a végrehajtás elhúzódásának indokát a 
miniszternek részletesen jelenteni kell.
(43.376/1949. I. M. VI.)
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II.

Letartóztatás. Beutalás. Rabszállítás.

Az elítéltek állampolgárságát a szigorított dologház
ba való befogadáskor meg kell vizsgálni. Ha e tekintetben 
kétség merül fel, az állampolgárság megállapítása végett az 
elsőfokon eljárt államügyészséghez kell fordulni. 
(38.343/1933. I. M. VI.)

Beutalás iránti felterjesztésekhez mellékelni kell az 
értesítőjegyzéket, a jogerőre emelkedett ítélet záradékolt 
kiadmányát, vagy fellebbezés esetén valamennyi ítélet indo
kolással ellátott kiadmányát és az elítélt egészségi állapo
tára vonatkozó orvosi bizonyítványt.
(38.295/1939. I. M. VI.) v

Politikai bűncselekmény miatt előzetes letartóztatásba 
helyezett személynek a fogház részére való átadásakor a 
népügyészségnek a rendelvényen fel kell tüntetnie a vád 
tárgyává tett bűncselekményt, annak körülményeit és azt, 
hogy a vádlott egyéniségére, vagy a bűncselekmény súlyára 
tekintettel szökésétől tartani kell-e. A rendelvényen utasí
tani kell a fogházfelügyelőt, hogy az ilyen rabokat fogházon 
kívül ne foglalkoztassa.
(22.722/1946. I. M. X.)

Fegyenceket, kényszermunkára, szigorított dologházra 
ítélt személyeket, továbbá 1 évet meghaladó börtönbünte
tésre ítélt rabokat és 1 évet meghaladó szabadságvesztés
büntetésre ítélt népbírósági elítélteket országos büntetőinté
zetbe a miniszter utalja be. Beutalás iránt — kivételesen 
sürgős szükség esetétől eltekintve — havonként egyszer a 
hó elején kell felterjesztést tenni. Ehhez külön kimutatást 
kell mellékelni a szabadságvesztésbüntetések tartamának 
fogyó sorrendjében a férfiakról, nőkről, fegyencekről, rabok
ról, szigorított dologházra, kényszermunkára ítéltekről, a 
Bp. 506. §-ának (2) bekezdése alá eső személyekről és a 
nem jogerős népbírósági elítéltekről. Mellékelni kell az
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értesítőjegyzéket is. Az a körülmény, hogy a bíróság a jog
erősségi záradékkal ellátott ítéletkiadmányt még nem küldte 
meg, a felterjesztésnek nem akadálya. Az értesítőjegyzéket 
azonban az átszállításkor lehetőleg fel kell szerelni a zára
dékolt ítéletkiadmánnyal, vagy pedig azt utólag kell meg
küldeni a büntetést végrehajtó intézetnek. A Bp. 506. §. (2) 
bekezdése alá eső elítéltek a jogerős elítéltekkel azonos 
tekintet alá esnek. Ilyen esetben az értesítőjegyzéket a bíró
sági értesítéssel kell felszerelni és a jogerős kiadmányt 
utóbb kell a büntetést végrehajtó intézetnek megküldeni. ' 
Beutalt elítélteket a miniszteri rendelet vételétől számított 
8 nap alatt kell a kijelölt intézetbe elszállítani.

Fegyencet és 1 évet meghaladó börtönbüntetésre 
ítélt rabot csak a miniszter engedélyével szabad fogházban 
visszatartani. Az engedélyt minden elítéltre külön, tüzetesen 
indokolva kell kérni. Az értesítőjegyzék 14. rovatának meg
felelő alrovatba nemcsak a jogerős, hanem a jogorvoslattal 
megtámadott ítélet adatait is be kell jegyezni. A büntetés 
kezdőnapja előzetes letartóztatottaknál, vagy vizsgálati fog
lyoknál az ítélet jogerőre emelkedésének napja, többi 
elítélteknél a befogadás napja. Ezt a 15. rovatban fel kell 
tüntetni. A Bp. 506. § (2) bekezdése esetében a büntetés 
kezdőnapja az a nap, amikor a bíróság az elítéltet az állam- 
ügyészségnek átadja. Ez a kezdőnap jogerő után is meg
marad.
(15.255/1945. I. M. VI.)

Az 1 évet meghaladó börtönbüntetésre ítélt rabok
nak országos büntetőintézetbe utalása tárgyában akkor is 
felterjesztést kell intézni a miniszterhez, ha a büntetés hát
ralevő tartama 1 évet már meg nem halad. Ilyen esetben 
— ha a büntetés rövidebb tartama, vagy más ok a beuta-’ 
lás mellőzését teszi indokolttá, — azt külön kérni kell. 
(91.536/1943. I. M. VI.)

Ha az értesítő-jegyzékből vagy más iratból kitűnik, 
hogy szabadságvesztésbüntetését töltő személy ellen főbün
tetésként elzárásbüntetés van megállapítva és azt az elítél
ten még nem hajtották végre, a már foganatba vett szabad
ságvesztés büntetésnek az elzárás büntetéssel összbüntetésbe 
foglalása iránt sürgősen intézkedni kell. (65.000/1939. B. M. sz. 
rendelet, 226. §. Rendeletek Tára 1726. lap,)
(10.900/1936. I. M. VI.)
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Átkiséréshez..és.J&m.etésra. kikiséráslxez ° min1*0"*"*
engedélyét kikérni nem kell. Ezekben a letartóztatóiiitézet 
vezetője intézkedik. 
flO.180/1949. T'ítóT VI.)

Letartóztatottat (és fiatalkorút) villamoson is lehet 
szállítani. A villamos szállítási díját fel lehet számítani. 
(12.130/1948. I. M. VI.)

Előzetes letartóztatásban levő népbírósági terheltek, 
amennyiben a nyomozás érdeke megkívánja, az államren
dőrségnek átadhatók, de minden esetben fel kell hívni az 
eljáró rendőri közeg figyelmét, hogy szökését, a gyanúsított
nak illetéktelen személlyel való érintkezését akadályozza 
meg és a foglyot 48 óra alatt, illetőleg legkésőbben a nyo
mozati cselekmény foganatosítása után nyomban kísérjék 
vissza az államügyészséghez.
(3.774/1949. I. M. IV.)
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Napirend. Érintkezés a letartóztatottakkal. .
Letartóztatott bárminemű bántalmazása, vagy vele 

szemben testi fenyíték alkalmazása szigorúan tilos. 
(94.417/1947. I. M. VI.)

Letartóztatottakkal komolyan és szigorúan, de ember
ségesen igazságosan kell bánni. Megszólításnál az „Ön“ szót 
kell használni.
(38.963/1947. I. M. VI.)

Férfi letartóztatottnak női zárkába lépni tilos. Az őr
ség tagjai zárás után csak ügyeletes fogházőrmesterrel együtt 
léphetnek be.
(9.662/1941. I. M. VI.)

Letartóztatottakat borotvában és rendesen kell a 
főtárgyalásra előállítani.
(33.421/1947. I. M. VI.)

Előzetes letartóztatásba, vizsgálati fogságba helyezett 
és jogerősen elítélt katolikus papi személyek — ha a terüle
tileg illetékes megyéspüspök a bor és ostya szükségletről 
gondoskodik — vasárnap és ünnepnap a többi letartóztatot
tak jelenléte és ministráns közreműködése nélkül misét 
mondhatnak. Ezek a személyek az egyházi főhatóság, vagy 
egyházközségi karitatív szervezet által ruhával, ágyneművel, 
élelemmel és gyógyszerrel elláthatók. Papi személyek az 
ítélet jogerőre emelkedéséig papi ruhájukat viselhetik és a 
főtárgyaláson is abban jelenhetnek meg.
(92.861/1948. I. M. VI.)

Ugyanazon elítélt részéről — kivételesen méltányos 
esetektől eltekintve — évenként csak egy kegyelmi kérvény 
terjeszthető elő. — Kényszermunkára és szigorított dolog
házra ítéltek személyes kegyelmi kérvényéit és egyéb folya
modványait az intézetvezető is átveheti és továbbíthatja a 
miniszterhez. (A fegyházrendtartás 72. §-a hatályát veszti). 
Az elitéltek (politikaiak és nem politikaiak) indokolt pana
szaikat az intézet vezetője útján az intézeten kívülálló ható
ságokhoz is fordúlhatnak.
(17.529/1948. I. M. VI.)

III.
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♦

A letartóztatottak elhelyezése.

Politikai bűncselekmény miatt letartóztatott, vagy elí
télt személyeket közönséges bűncselekmény miatt letartóz
tatott, vagy elítélt személyekkel közös zárkában elhelyezni 
nem szabad.
(70.056/1947. I. M. VI.)

A fiatalkorú bűnözőket a felnőttektől el kell különí
teni és érintkezésüket lehetetlenné kell tenni.
(29.311/1947. I. M. VI.)

Elítéltek borotvaeszközt és üvegpoharat nem tarthat
nak a zárkájukban. Bádogpoharat kell használni.
(89.637/1948. I. M. VI.)

IV.
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V.

Élelmezés.

Nem dolgozó letartóztatottak részére napi 1800, dol
gozó letartóztatottak részére napi 2600 kalóriát tartalmazó 
élelmezést kell kiadni.
(54.913/1947. I. M. V.)

A letartóztatottaknak lehetőleg ló, vagy marhahúst 
kell kiszolgáltatni. Kényszervágott állat húsa csak akkor 
használható, ha az illetékes húsvizsgáló közfogyasztásra al
kalmasnak találta.
(37.532/1948. I. M. VI.)

Hús hiányában 2—2 drb. főtt tojást kell kiadni. 
(30.827/1948. I. M. VI.)

Nehéz testi munkások részére — a részükre enge
délyezett többi ételeken felül — munkanaponként és fejen
ként 25 dkg. szabadkenyeret, ha pedig szabadkenyér nincs, 
meleg állapotban 50 dkg. héjában főtt egészséges burgonyát 
kell kiadni.
(131.690/1948. I. M. VI.)

Aratást, cséplést és egyéb megerőltető testi munkát 
végző letartóztatottak részére — kizárólag a munkák tartama 
alatt — fejenként és naponként 25. dkg. kenyérpótadag, 
továbbá 15. dkg. hús, illetőleg 5. dkg. szalonna, vagy 5 dkg. 
50% -os cukorral édesített gyümölcsíz szolgáltatható ki. 
(66.872/1948. I. M. VI.)

A kenyér minőségének ellenőrzése végett az igazgató 
és a gondnok naponta egy-egy negyed adag, barna és 1-1 
negyed adag fehér kenyeret vehet igénybe. Ennél nagyobb 
kenyérmennyiség önköltségi ára megtérítendő.
(43.627/1907. I. M. VI.)

Az orvos részére kiszolgáltatandó kenyéradag nem 
lehet nagyobb'mint az igazgatóé vagy a gondnoké. 
(50.184/1907. I. M. VI.)
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A letartóztatóintézetekbe akár közvetlenül, akár pos
tán küldött csomagokat két állandóan ezzel foglalkozó őrnek 
egy tiszt felügyelete alatt kell felbontani.

Tiltott élelmet, vagy tárgyat el kell kobozni. Tiltott 
élelmet a fiatalkorúák között kell szétosztani, tiltott tárgyat 
pedig a rabsegély javára el kell árverezni. A gyógyszerkül
deményt a letartóztatott nevének feltüntetése mellett az or
vosnak kell átadni, aki a letartóztatott részére adagolhatja 
ki, ha ilyen gyógyszerrel az intézet nem rendelkezik és a 
letartóztatott gyógyítására szükséges. Élvezeti vagy mámort 
okozó gyógyszert beadni nem szabad. A beadott élelmisze
rekről és tárgyakról 2 példányban jegyzéket kell készíteni 
és az egyiket a csomag átadásával egyidejűleg a letartózta
tottnak kell kézbesíteni. A másikat a fogházvezető tiszt őr
zi. Elkobzott cikkekre és tárgyakra vonatkozólag ugyanígy 
kell eljárni. A csomagokról nyilvántartást kell vezetni. 
(110.337/1947. I. M. VT.)

A letartóztatóintézeti orvos rendelvénye alapján az 
arra rászoruló beteg, vagy leromlott szervezetű letartózta
tottak részére burgonya, dara, vagy más olcsó és könnyen 
emészthető ételek felhasználásával beteg-élelmezést, vagy 
az előírt kalórián felül tejterméket, tojást, gyümölcsízt, sza
lonnát kell kiszolgáltatni. Ennek ára az egészséges dolgozó 
rabok önélelmezési önköltségi árát legfeljebb 50%-al halad
hatja meg. .. i y /  / f
(27.751/1948. t. M, VI.)

I. A foglyok — II. pontban részletezett kivételekkel 
— továbbá rabok, fegyencek, dologházba, szigorított dolog- 
házba utaltak, kényszermunkára ítéltek és fellebbező foglyok
csak a megszabott ájlarni élelmezésben részesülhetnek—— 
Á betegek a miniszter előzetes engedélye alapján saját költ
ségükön élelmezhetik magukat. A felterjesztéshez csatolni 
kell az elítélt kérelmét, felszerelt értesítő jegyzékét és az 
intézeti orvos indokolt véleményét, amelyben a betegség 
előrelátható tartamára és a szükségesnek mutatkozó étrend
re is ki kell térni. — II. Előzetes letartóztatottak és vizsgá
lati foglyok az elsőfokú érdemleges határozatig, J&yábbiu-a-
(oglyok közii] azok, akiknek a bírósági ítélet a Btk. 41. §.-a 
^lápján megengedte és'azok, akiket a jácásfekóság, ítélt fog- 
kázbüntetésjce s büntetésüket járásbírósági fogházban töltik, 
^aját költségükön élelmezhetik magukat/ Ezek részére hoz
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zátartozóik íejenkint és naponkint egyszer a nem dolgozók 
részére megállapított kenyéradagnak megfelelő kenyeret, 
reggelire és vacsorára együtt szűknyakú fehér átlátszó üveg
ben legfeljebb 5 dl. kávét, vagy szesznélküli teát, vagy 5 dkg. 
szalonnát, vagy 5 dkg. tepertőt, vagy 5 dkg. túrót, vagy 5 
dkg. vajat, ebédre levest és főzeléket, vagy levest és tésztát, 
ezenkívül legfeljebb 10 dkg. hazai nyers gyümölcsöt adhat
nak be. Csütörtökön és vasárnap főzelék, illetve tészta 
helyett legfeljebb 15 dkg. hús-étel, burgonya, vagy rizs, vagy 
főzelék körettel adható be. — III. Az összes jogerősen elítéltek, 
továbbá a II. alatt felsorolt letartóztatottak részére hozzá
tartozóik kéthetenkint legfeljebb 2 kg. súlyú hideg élelemből 
álló csomagot adhatnak be, amelyben húsnemű, szalonna, 
tepertő, főtt tojás, sajt, túró, vaj, rántás, köttes-, sült tészta, 
keksz, egyszerű cukorka, étkezési cukor, nyers hazai idény 
gyümölcs, hagyma, zöld paprika, retek, paradicsom, 200 drb. 
cigaretta és 4 doboz gyufa lehet. Luxuscikk, ínyencség be 
nem adható. — Önélelmezés és csomag beadás során a leve
lezést, üzenetváltást, csempészést meg kell akadályozni, 
visszaélés esetén a csomagbeadás visszavonása iránt a mi
niszterhez jelentést kell tenni. Önélelmezés csak azoktól von
ható meg, akiket járásbíróság ítélt fogházbüntetésre és bün
tetésüket jb. fogházban töltik. Az önélelmezés megvonásá
hoz előzetes miniszteri hozzájárulás szükséges. Azok a jó 
viseletű letartóztatottak, akik hozzátartozó hiányában az 
önélelmezést vagy csomagbeadás kedvezményét igénybe ven
ni nem tudják, a magukkal hozott, beküldött, vagy letét
ként kezelt pénzből, valamint munkakeresményükből a fent 
részletezett élelmi cikkek bevásárlására használhatnak fel 
és pedig a dolgozók legfeljebb havonta 90, a nem dolgozók 
legfeljebb 60 forintot. Az élelmi cikkeket kézi bevásárlás 
útján kell a beszerezni és ̂ beszerzési áron kell letartóztatot
taknak felszámolni. — Akik a csomagbeadás kedvezményét 
igénybe veszik, azok június 1.-től október 1.-ig fejenként és 
kiétkezésenkint 1 kg. nyers hazai gyümölcsöt szereztethetnek 
be.
(40.900/1949. I. M. VI.}

Szoptatós anyák részére a gyermek 6 hónapos ko
rának betöltéséig a betegfejadagon felül liter tejet és a 
közellátási körülményekhez képest két zsemlyét, vagy bucit 
kell kiszolgáltatni.
(80.532/1948. I. M. VI.)
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Nagyobb távolságra kisért elítéltek ellátására a letar- 
tóztatóíntézet vezetője az utazás idejére a kenyéren felül a 
dolgozó rabok élelmezési költségét legfeljebb 50%-al meg
haladó beszerzési értékű hideg élelmet adhat ki.
(53.262/1948. I. M. VI.)
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VI.

Egészségügy.

A- bírósági fogházban megbetegedett letartóztatottat 
kórházba szállítani csak akkor szabad, ha a fogházban el
helyezni, vagy kezelni nem lehet. Ilyenkor elsősorban 
büntétőintézeti kórházba, vagy szükségből és miniszteri 
engedély alapján közkórházba kell szállítani. Magánkórházba, 
magángyógyintézetbe szállításhoz miniszteri engedély kell.

\ Ezt sürgős esetben távbeszélőn is lehet kérni. Az engedély 
kérelmezése irántT írásbeli felterjesztéshez minden esetben 
esatolni kell az értesitőiegyzéket és a fogházorvos indokolt 
bizonyítványát. gM vesz^  .eseté» előzetes engedély nélkül 
Is lM érTó^ázIj^zain tM k Beteg letartóztatott á kórházban 
csáTí T o ' napfg niáradhat, Pontúi fogházorvosi," vágy kórházi 
őiWsi br/onyítvátiy felterjesztése mellett 15 nappal való 
meghosszabbítását kell kérni a minisztertől.közkórházban 
a" letartóztatottat őrizni kell. A kórházi ápolási dijak tek in 
tetében az 54:801/1939. I. M. számú rendelet szerint kell

llffio/1947. I. M. VI.)
Nem kell miniszteri engedélyt kérni azoknak a 

letartóztatottaknak, (növendékeknek) a közkórházba, klinikára, 
tüdőgondozó és szakorvosi rendlőbe való ki- és visszakísé- 
réshez, akiket a betegség természetét tekintve az intézeti 
orvos véleménye alapján szakorvosi kezelés vagy vizsgálat 
végett kell kikisérni. A ki- és visszakísérésekről utólag csak 
abban az esetben kell jelentést tenni, ha a szakorvosi 
kezelés, vagy a vizsgálat folytán 50 Ft-ot meghaladó költség 
merül fel.

1 napot meghaladó gyógykezelés végett közkórházba, 
vagy magánkórházba szállítás esetén a 31.100/1947. 1. M.
VI. számú rendelet szerint kell eljárni.
(142.900/1948. I. M. VI.) —

Ha az intézeti orvos bármely letartóztatottnál vér
bajra utaló tünetet észlel, haladéktalanul vesse alá Wasser-
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mami reakciós vizsgálatnak. A vizsgálatot a Budapesti Orszá
gos Büntetőintézet vérvizsgáló állomása végzi. A vizsgálandó 
anyagot hetenkint egyszer, kisérő irattal ellátva, megfelelő 
csomagolásban közvetlenül az „Igazságügyi Országos Meg
figyelő és Elmegyógyító Intézetthez "kell küldeni. Önköltségi 
ár megtérítése mellett igazságügyi alkalmazott vagy annak 
családtagjai is végeztethet ilyen vizsgálatot.
(87.500/1942. I. M. VI.)

Budapesti országos büntetőintézet kórházába letar
tóztatottakat, csak feltétlen indokolt és szükséges esetben 
szabad szállítani. Tüdőbetegeket Vácra kell szállítani. Házi 
kezelésben részesíthető betegek számára gyógyszert (pl. 
penicillint) a letartóztató intézetek központi házi gyógyszer- 
tárából kell igényelni.
(26.581/1948. I. M. VI.)

Teherben lévő női letartóztatottakat csak szülés 
előtti utolsó hónapban szabad a budapesti országos büntető
intézet kórházába átszállítani. Evégből a fogházorvosnak a 
terhesség idejét pontosan kell megállapítania.
(44.046/1947. I. M. VI.)

A letartóztatottak közkórházi ápolási költségeit, 
amelyeket kórházak kifejezetten az intézet terhére számí
tanak fel, az intézet ellátmányából kell megtéríteni, a rab
tartási költségekhez kell számítani és a fennálló szabályok 
szerint kell behajtani. A nyilvános betegápolási átalányt 
terhelő esetekben még a beszállítás előtt az intézet vezetője 
köteles gondoskodni a szükséges egészségügyi hatósági 
rendelkezés, illetőleg orvosi igazolás megszerzéséről.
(54.801/1939. I. M. VI.)

Gyógyszerrendelést havonta egyszer a Budapesten X. 
Maglódi-út 34. szám alatt működő „Házi gyógyszertár,,-nál 
kell eszközölni. A rendelést a fogház (nevelőintézeti) orvos 
és a fogház vezető Írja alá. „Magistralis,, azaz vényszerű 
gyógyszereket is lehet rendelni. A szükséges tartályokat, 
kannákat, a megrendelő intézetnek kell házigyógyszertár 
rendelkezésére bocsátani. A házigyógyszertár által leszál
lított gyógyszereket a gyógyszerszámadásba kell bevé
telezni és az átvételi elismervényen a gyógyszerszámadás 
adatait is fel kell tüntetni. Ezt postafordultával vissza kell 
küldeni a házigyógyszertárnak. — Nyilvános (külső) gyógy
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szertárból csak azokat a gyógyszereket szabad beszerezni, 
amelyek a szállítás idejében nincsenek a házigyógyszertárban 
és beszerzésük feltétlenül szükséges, illetőleg amelyek rom
lásnak vannak kitéve. Ilyenkor a vényen a „Statim,, szót 
kell feljegyezni.
(145.721/1948. I. M. VI.)

Penicillint a budapesti országos büntetőintézettől kell 
igényelni.
(40.688/1947. I. M. VI.)

1949. évi február hó 1. napjától kezdve a központi 
házi gyógyszertárból igényelt, vagy intézetek és fogházak 
részére máshonnan beszerzett gyógyszereket kizárólag letar
tóztatottak és nevelőintézeti növendékek gyógykezelésére 
szabad fordítani. Indokolt esetben azonban a letartóztató 
intézeti alkalmazottak — kizárólag saját és velük együtt élő 
hozzátartozóik részére — a teljes önköltségi ár megtérítése 
mellett az intézetek és fogházak gyógyszerkészletéből vásá
rolhatnak.
(10.201/1949. I. M. VI.)

Lejárt érvényességű neosalvarsan fiolákat a letar
tóztatóintézetek házi gyógyszertárának kell visszaküldeni.
(48.252/1948. I. M. VI.)

. Letartóztatottakat (nevelőintézeti növendékeket) té
len nyáron hetenként egyszer melegvizes fürdőben kell ré
szesíteni.
(38.730/1948. I. M. VI.)

Letartóztatottak borotválásával megbízott őrnek vagy 
rabnak a borotvát fertőtlenítenie kell.
(55.299/1947. I. M. VI.)

Elhalt letartóztatottakat legegyszerűbb fakoporsóban 
kell eltemetni. A keresztet az ellátmány terhére házilag kell 
elkészíteni.
(47.864/1947. I. M. VI.)

A letartóztatóintézetekben született csecsemők szü
letési helyéül a létartóztatóintézetet utca és házszám szerint 
kell megjelölni. Mellőzni kell azonban annak bejelentését, 
hogy a születés „letartóztatóintézetben,, történt.
(119.547/1948. I. M. VI.)
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Az ideiglenes biztonsági őrizet végrehajtásánakmód
jára az előzetes letartóztatásra, illetőleg vizsgálati fogságra 
Vonatkozó szabályosát kell alkalmazni. Az egyazon ügyben 
szereplő biztonsági őrizeteseket egymástól el kell különíteni 
éspedig akként, hogy közvetve sem érintkezhessenek. — Ha 
a biztonsági intézetbe be- (vissza) szállítás után derül ki, 
hogy az őrizetes az őrizetbe helyezést (visszahelyezést) 
kimondó határozat jogerőre emelkedésétől a  biztonsági 
intézetbe való beszállításig az 50.500/1949. I. M. számú 
rendelet 6. §-ának (1) bekezdésében említett szabadság- 
elvonás, vagy ápolás alatt állott, erről az őrizet foganatosí
tására utasítást adó államügyészségnek (jb-nek) jelentést kell 
tenni és az őrizet kezdőnapja tekintetében újabb utasítást 
kell kérni. — Ha a biztonsági intézet az elrendelt őrizet 
lejárta előtt 10 nappal nem kapja meg a további őrizetben- 
tartásra szóló rendelvényt, a beszállításra utasítást adó 
államügyészségnek jelentést tesz. — A biztonsági intézetbe 
szállított terheltekről nyilvántartólapot (kartotékot) kell fel
fektetni. Ezt három csoportban kell kezelni: 1. Ideiglenes 
biztonsági őrizetbe helyezettek, 2. Jogerős ítélettel beutaltak, 
3. Azok, akiknek jogerős ítélettel elrendelt őrizete meghosz- 
szabbíttatott. — A nyilvántartólapokba bevezetett határidőkről 
nyilvántartási könyvet kell felfektetni.. A nyilvántartólapon 
eszközölt bejegyzések alapjául szolgáló összes iratokat az 
irattárban együtt, a nyilvántartólap száma alatt kell kezelni. 
— Ha az 50.500/1949. I. M. számú rendelet 10. §-ának (3) 
és (4) bekezdéseiben írt jelentések megtétele után a tár
gyalás kitűzéséig az őrizetes elmeállapotában változás állana 
be, az újabb jelentést lehetőleg a tárgyalás napjáig kell 
felterjeszteni. Ha az ideiglenes biztonsági őrizetbe helyezett 
személy megállapíthatóan nem elmebeteg, erről is jelentést 
kell tenni. — Az egy évet meg nem haladó fogházbüntetés 
végrehajtására vonatkozó szabályokat a biztonsági őrizetnél 
az intézet különleges viszonyaihoz és az őrizet céljához 
képest megfelelően kell alkalmazni. Ugyancsak megfelelően 
alkalmazandó az ideiglenes biztonsági őrizetre az előzetes 
letartóztatás és vizsgálati fogság szabályai is. — Az őrizetest 
elbocsátáskor elbocsátólevéllel kell ellátni. Ha a bizton
sági intézet az elbocsátásra utasítást adó hatóságtól az 
elbocsátás módjára vonatkozólag különleges utasítást nem 
kap és a szabadonbocsátást aggályosnak tartja, a miniszter
hez rövid úton jelentést kell tennie és az utasításnak meg
felelően kell eljárnia. — Félbeszakítás esetén a, biztonsági
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intézet a terhelt tartózkodási helye szerint illetékes rendőr- 
hatóság megkeresése útján intézkedik a visszakisérés iránt. 
Jogerős őrizet végrehajtásának a R. 14. §-ának (2) bekezdése 
alapján történt félbeszakításáról az I. fokon eljárt bírósághoz 
és — amennyiben a félbeszakítás elrendeléséről az intézet 
nem az államügyészség útján értesült — az állam- 
ügyészségnek is jelentést kell tenni. Az újbóli íoganatba- 
vételt ezelqiek a hatóságoknak és a miniszternek is jelenteni 
kell. — Ha az őrizetes olyan betegségbe esik, amely a 
félbeszakításra nem ok és az illető, a budapesti országos 
büntetőintézetben eredményesen nem kezelhető a miniszter
től kell utasítást kérni. Ha ideiglenes biztonsági őrizetbe 
helyezett esik ilyen betegségbe, akkor az őrizet megszün
tetése iránti intézkedés végett a beszállítást elrendelő állam- 
ügyészséghez kell fordulni és múlhatatlanul szükséges intéz
kedéshez a miniszter hozzájárulását kell kérni. Jogerősen 
biztonsági őrizetbe helyezett szökése esetén nyomozólevelet 
kell kibocsátani, nem jogerős őrizetes szökése esetén az 
államügyészséghez kell fordulni. A szökésekről és kézre- 
kerülésről a miniszterhez, továbbá az államügyészséghez és 
a bírósághoz jelentést kell tenni. — Ha biztonsági intézetben 
álló személyt valamely letartóztatóintézetbe kell átszállítani, 
az átszállítás kapcsán az értesítőjegyzék helyett a nyilván
tartólap másolatát, kórházbaszállítás esetén pedig a beteg
ségre-vonatkozó kórrajz másolatát kell megküldeni. Abban 
a vonatkozásban, hogy külső kórházba átszállított személyt 
fegyőrrel kell-e őriztetni, a miniszter utasítását kell kérni. 
Az intézetben elhelyezett őrizetesekről minden hónap 5. 
napjáig kimutatást kell felterjeszteni a miniszterhez-
(36.954/1949. I. M, VI.)
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VII.

Erkölcsi támogatás:
Istentisztelet, levelezés, látogatás.

A fogházba bejáró lelkészek díja: óránként 8 Ft. 
(97.955/1947. I. M. VI.)

Bejáró lelkészek egyházi temetésen való közreműkö
désének díja: 12.-Ft. Ha az egyszerű temetésért megállapított 
e'gyházi temetési díj ennél kevesebb, csak a kisebb összeg 
számítható fel. Villamosviteldíj felszámítható. A temetési és 
villamosviteldíjat a „kisegítő intézetek" elnevezésű (159 K. 
R. A. R.) alrovaton kell elszámolni.
(136.761/1948. I. M. VI: G. I.)

A látogatásokról szóló jegyzékben a látogatást tevő 
személy nevét, pontos lakcímét, a meglátogatott letartózta
totthoz való rokoni, baráti, üzleti viszonyát pontosan fel kell 
tüntetni és a látogatótól megfelelő igazoló okiratot kell kérni. 
Ha magát megfelelően igazolni nem tudná, a látogatás enge
délyezését meg kell tagadni és erről az engedélyt adó 
államügyészséget rövid utón értesíteni kell. Szökés esetén 
nyomban a felfedezés után a rendőri hatósággal közölni kell 
a megszökött letartóztatottnál tett látogatásokra vonatkozó 
fenti adatokat.
(54.599/1949. I. M. VI.)

Fegyencek havonként írhatnak levelet hitvesüknek, va
lamint legközelebbi hozzátartozóiknak és havonként egyszer 
látogathatók. Olyan országos büntetőintézetnél, amelynek lét
száma az 1.500-at meghaladja, a látogatási és levelezési idő 
hat hétre emelhető fel. Ha a létszám 1.500 alá esik, a havon
kénti levelezést és látogatást kell engedélyezni.
(3.741/1948. I. M. VI.)

Szigorított dologházba utaltak és kényszermunkára 
ítéltek levelezésére a fegyházbüntetésre vonatkozó szabályo-
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kát — tehát a 3.741/1948. I. M. VI. sz. körrendeletét is — 
kell alkalmazni.
(45.249/1948. I. M. VI.)

Letartóztatottak a postai lev. lapnak, illetőleg egyíves 
levélpapírnak csak egyik oldalára írhatnak. Aggályos leve
leket az állam-(nép) ügyészség vezetőjének kell bemutatni, 
ha pedig a levél tartalma bűncselekményt valósít meg, a Bp. 
87. §-a szerint kell eljárni.
(72.308/1947. I. M. VI.)

Letartóztatottak levelezésének ellenőrzését lelkészre 
bízni nem szabad. Az ellenőrzést a letartóztatóintézet vala
melyik tisztjének kell végeznie. Nem továbbítható a jó er
kölcsbe ütköző, az állami vagy társadalmi érdeket sértő levél.
(123.840/1948. I. M. VI.)
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VIII.
Munkáltatás.

Né'pbírósági foglyokat ügyészségi v. bírósági helyiség
ben szolgai vagy más tennivaló elvégzésére - takarítási, fűtési, 
fa és szénhordási munkákon kívül — igénybe venni nem 
szabad. A fogház zárt területén belül azonban alkalmazhatók. 
Népügyészségen leírói és általában irodai munkát nem vé
gezhetnek. Államügyészségen ilyen munkakört a népügyész
ség vezetőjének engedélyével betölthetnek, de csak ha más 
irodai munkára alkalmas letartóztatott nincs. — Élelmezés, 
önkoszt, csomagbeadás, levelezés tekintetében a mindenkori 
szabályok irányadók. A büntetésvégrehajtás (Bp. 506. §-a 
esetében is) az államügyészség feladata.
(55.690/1946. I. M. X.)

1945: VII. tc.-be, vagy 1946. VII. tc.-be ütköző bűntett 
miatt előzetes letartóztatásban lévő vagy elítélt személyeket 
leírói munkakörben az intézet zárt falain belül sem szabad 
alkalmazni. Ezeket az intézet falain kívül semmiféle munkára 
igénybevenni nem szabad. — A miniszter méltánylást érdemlő 
esetben kivételt tehet. Ha valamely fogházban a középiskola 
(polgári) négy osztályát végzett köztörvényi letartóztatott 
nincs, politikai letartóztatottat is lehet javaslatba hozni. A 
felterjesztéshez az ítélet vagy vádirat kiadmányát csatolni 
kell és a leírói, vagy irodai munkára való alkalmasság szük
ségességét tüzetesen indokolni kell. Ugyanígy kell kérni 
háborús, vagy népellenes bűntett miatt letartóztatottaknak a 
fogház falain kívüli testi munkára alkalmazását is. A felter
jesztéshez a népügyészség vezetőjének véleményét is csatolni 
kell.
(35.319/1947. I. M. X. — 41.286/1947. I. M. VI.)

Népbírósági elítéltek irodai munkakörben foglalkoz
tatása iránt tett felterjesztéshez az indokolást is tartalmazó 
jogerős ítéletkiadmányt — ha pedig az ügy jogerősen befe
jezve nincs, az elsőfokú ítélet indokolást is tartalmazó kiad
mányát csatolni kell.
(9.451/1949. I. M. VI.)
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A kényszermunkára ítélteket fegyeneekkel és rabok
kal együtt az intézet zárt falain belül nehéz testi munkával 
kell foglalkoztatni. Ruhájukra megkülönböztetésül baloldalon 
fekete kongot kell fel varrni.

kát a bíróság és ügyészségi irodai és 
ifáttári helyiségben szolgai,'leírói, kézelői tennivalókra igény
bevenni nem szabad. /Igazságügyi hatóságok részére takarí
tási, fűtési, fá és szenhordási teendőkre azonban igénybe 
vehetők. Av fogház zárt területén bqlül leírói és kanyomatos 
munkát végezhetnek, de az összeolvasást nem szabad rájuk 
bízni.
(45.248/1948. I. M. VI.)

Gazdásági, illetőleg iparüzemben állandóan alkalma
zott letartóztatottat más munkára nyomós ok nélkül, alkalmi 
munkára pedig beosztani egyáltalán nem szabad.
(7.764/1949. I. M. VI.)

Irodai beosztásban dolgozó letartóztatottakat „fogolyé 
íelírású vászondarabbal kell a szív táján megjelölni.
(94.418/1947. I. M. VI. — 60.201/1948. I. M. VI.)

Külső (rabgazdasági, rabkertészeti, építési) munkára 
csak olyan letartóztatottat lehet bocsátani, aki 1.) letartózta
tása előtt is ilyen munkával foglalkozott, vagy hajlamainál 
és egészségi állapotánál fogva ilyen munkára alkalmas,
2. ) a törvényben meghatározott magánelzárást kitötötte és 
szorgalmával, jóviseletével a javulásra alapos reményt nyújt
3. ) akinek egyénisége a szökés veszélyét valószínűvé nem, 
teszi./Ha a magánelzárást végrehajtani nem lehet, elítéltet 
külmunkára csak a magánelzárás törvényes időtartamának 
eltelte után lehet beosztani. Ha az elítéltnek zárt helyiségben 
való foglalkoztatása az intézeti orvos véleménye szerint az 
egészségét veszélyezteti, külmunka engedélyezése végett az. 
Igazságügyminiszterhez kell felterjeszést tenni. Kóborló, fog
lalkozás nélküli egyéneket, valamint vagyon elleni bűntett 
miatt ismételten elítélt személyt egyáltalán nem, más bűn- 
cselekmény miatt töbszörösen visszaesőt büntetése 2/a részé
nek letöltése előtt csak miniszteri engedély alapján lehet 
külmunkára alkalmazni. Aki súlyos fegyelmi vétséget követ 
el, annak külső munkáltatását azonnal meg kell szüntetni.
(48.119/1926. I. M. VI.)
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Letartóztatottakat külmunkára csak megfelelő számú 
őr felügyelete alatt szabad küldeni. Ha nincs elég őr, a külső 
munkáltatást a szükséghez képest csökkenteni kell. Ugyan
csak a szükséghez képest a letartóztatottakat kikiséréskor 
meg kell bilincselni.
(64.090/1947. I. M. VI.)

Külső munkára kiadott letartóztatottakat a munka 
'egész tartama alatt egyenruhás és fegyveres őrnek kell _ 
őriznieT~~x
(37.8^/1948. I. M. VI.)

Rabgazdaságban (kertészetben) foglalkoztatott elítél
teket kincstári ruhába kell Öltöztetni.
(60.081/1948. 1 : 1  VT.)

Azoknak az elítélteknek névjegyzékét, akik külső 
gazdasági munkával megnyugvással foglalkoztathatók, időn
ként össze kell állítani. A névjegyzék tartalma: sorszám, 
név, életkor, foglalkozás, előző büntetések, bűncselekmény, 
büntetés, szabadulás napja, feltételes szabadságra bocsátás 
napja, egészségi állapot. — Sérves vagy tüdőcsucshurutban 
szenvedő elítélt nem hozható javaslatba.
(48.119/1926. I. M. VI. — 7.771/1946. I. M. VI.)

A III. munkaosztályra vonatkozó három illetőleg hat 
hónapos időtartam kezdőpontját nem a munka tényleges 
megkezdésének időpontjától, hanem a befogadástól kell szá
mítani.
(74.557/1948. I. M. VI.)

Külső megrendelők részére végzett (bárca) munkák
nál minden felelősséget írásban ki kell zárni.
(16.372/1949. I. M. VI.)

Az államügyészség elnöke' és a törvényszéki fogház 
vezető tisztje a felügyelete, illetőleg vezetése alatt álló tör
vényszéki fogházban három munkanapot meg nem haladó 
belső rahmunkát előzetes miniszteri engedély nélkül is igény- 
bevehet./Az ilyen módon igénybevett rabmunkákről kimuta
tást kell készíteni és azt utólag augusztus, november, február 
és május 1 -én a miniszterhez fel kell terjeszteni.
(43.505/1949. I. M. VI.)

Rabírnokok felett fokozott felügyeletet kell gyakorolni. 
Amennyiben irodában dolgoznak, a felettük felügyeletet gya
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korló 1. i. alkalmazott a legrövidebb időre sem hagyhatja 
őket magukra. Ha a rabírnokok nem állanak állandó 1. i. 
alkalmazotti felügyelet alatt, őket lezárt helyiségben kell 
tartani, ahonnan a legrövidebb időre való eltávozás esetén 
is motozásnak kell alávetni/Különösen figyelni kell arra, hogy 
az állandó felügyelet nélkül dolgozó rabírnokok ablakon 
keresztül, vagy más módon iratokat vagy egyéb tárgyakat 
illetéktelen személyekhez ne juttathassanak.
(54.599/1949. I. M. VI.)
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IX.

Szellemi gondozás: oktatás, olvasmányok.
Jó viseletű letartóztatottak a „Szabad Nép“ „Hírlap" 

„Népszava" „Reggeli Szabad Szó“ „Dolgozók Világlapja" 
„Jövendő" „Szivárvány" „Új Magyarország" és „Igaz Szó" 
„Új Szó" „Szabadságharcos" című lapokra, bármilyen bel
földi irodalmi vagy tudományos folyóiratra és külföldi tudo
mányos szakfolyóiratokra előfizethetnek. Fegyelmi vétség 
esetén az engedélyt vissza kell vonni.
(80.447/1947. I. M. VI. — 36.461/1947. I. M. VI.)
(46.310/1949. I. M. VI.)

Előzetes letartóztatottaknak és vizsgálati foglyoknak 
a sajtótermék beadása, illetőleg előfizetése csak a vádirat 
benyújtása, illetőleg a vizsgálat befejezése után engedélyez
hető. Letartóztatottak a sajtótermékeket egymás között kicse
rélhetik.
(10.179/1947. I. M. VI.)

Letartóztatóintézetbe a kiadóhivatalból közvetlen 
postai szállítás útján lehet bejuttatni a lapokat.
(80.447/1947. I. M. VI.)

Letartóztatottak a helyi koalíciós lapokat is megren
delhetik.
(2.109/1948. I. M. VI.)

A letartóztatottak saját költségükön, vagy hozzátar
tozóik útján beszerezhetnek olyan tudományos és ismeret- 
terjesztő könyveket, amelyek erkölcsi tekintetben, vagy az 
államérdek szempontjából nem kifogásolhatók. A beadott 
könyveket országos büntetőintézetbe az intézet egyik tisztjé
nek, fogházban a vezető tisztnek kell ellenőriznie. Kétség 
esetén a miniszterhez kell fordulni utasítás végett. Bibliát 
és imakönyvet minden esetben engedélyezni kell. Idegen 
nyelvű könyv csak akkor adható be, ha az intézetben van 
olyan tiszt, aki az illető idegen nyelvben szóban és írásban 
járatos. Letartóztatott két könyvnél többet a zárkájában nem
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tarthat. Beadásra nem engedélyzett könyvet a letartóztatott 
letétjébe kell helyezni, vagy hozzátartozójának vissza kell 
adni. Beadott könyvet elolvasás után 4 hétig az elitéit letét
jébe kell helyezni, ezután gondos ellenőrzés mellett a hozzá
tartozóknak, illetve annak, aki beadta, vissza kell adni.
(7.763/1949. I. M. VI. — 40.753/1949. I. M. VI.)

A jogerősen vagy hat hónapnál hosszabb időre nem 
jogerősen elítélt azon személyek részére, akik az intézetben 
legalább egy hónapja tartózkodnak és büntetésük hátralevő 
része három hónapot meghalad, felvilágosító előadásokat 
kell tartani.‘Előzetes letartóztatottak és vizsgáját! foglyok 
csak az elsőfokú ítélet meghozatala után hallgathatják az 
előadásokat. Ez előadásokon való részvétel fakultatív. Minden 
előadásról a miniszterhez jelentést kell tenni.
(114.266/1947. I. M. VI.



X.

Jutalmazás. Kedvezmények.
Letartóztatottakat a kedvezmények tekintetében 

egyenlő bánásmódban kell részesíteni. Az őrszemélyzet tag
jainak a letartóztatottakkal magánbeszélgetést folytatni vagy 
az intézet rendjének, a büntetés törvényes céljának kárára 
történő bármilyen személyes kapcsolatot létesíteni tilos.
(81.965/1947. I. M. VI.)

Jóviseletü elítéltek párosán sétálhatnak és a séta 
alatt halkan beszélgethetnek. ^ E z  a kedvezmény az előze
tes letartóztatottakra és vizsgálati foglyokra nem vonatkozik.
(48.249/1948, I, M. VI.)

A felnőtt férfi és női letartóztatottak mind a szabad
levegőn, mind pedig a zárkában dohányozhatnak. Szigorított 
dologházasoknak és kényszermunkásoknak ' csak jó maga
viselet és munkaszorgalom esetén külön kedvezményként 
engedélyezhető a dohányzás. A szükséges szivarkát, szivart, 
dohányt a letartóztatottak munkajutalmukból és letéti pén
zükből vásárolhatják be, vagy a hozzátartozók adhatják be 
részükre. Minden letartóztatott csak egy heti dohánykészlet- 
-̂iel rendelkeZHEt. ........ '..Ír' ..—~
(71.443/1946. I. M. VI.)

Jóviseletü jogerősen és nem jogerősen elítéltek zár
kájukban óLri felügyelet nélkül, esetleg más helyiségben őri 
felügyelet mellett nem szerencsejáték jellegű társasjátékkal 
szórakozhatnak, a letartóztatottak séta helyett szabadgya
korlatot végezhetnek. Jóviseletü elitéltek külön kedvezmény
képen munka utáni szabadidejükben séta helyett minden 
második munkanapon, továbbá vasár- és ünnepnap magas 
—távol — hármasugrás, asztali tenniszt vagy szertornát végez
hetnek. Jóviseletü rabokból énekkart lehet alakítani. A letar
tóztatottak nem nagy hangerejü hangszereket bevihetnek és 
munka után legfeljebb 30 percig játszhatnak. — Munkatermek-
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ben tartózkodó letartóztatottak ebéd utáni szabad idejükben 
őri felügyelet mellett társaloghatnak.
(59.000/1948. I. M. VI.)

Az 59.000/1948. I. M. VI. sz. rendelet alapján letar
tóztatóintézetekben színdarabot betanulni, előadni nem sza
bad. A letartóztatottak részére rendezett, vagy olyan elő
adáson, amelyen letartóztatottak szerepelnek, a bírósági és 
ügyészségi alkalmazottakon kívül más személyek — ideértve 
a sajtó képviselőit is — jelen nem lehetnek. Olyan sportot, 
játékot, vagy előadást, amely a letartóztatottak nagyobb 
körének szervezkedését teszi lehetővé, engedélyezni, illető
leg rendezni nem szabad.

Előzetes letartóztatottaknak és vizsgálati foglyoknak 
csak az 59.00Ö/1948. I. M. VI. sz. körrendelet 2. pontjában 
írt szabadgyakorlatok engedhetők meg.
(125.200/1948. I. M. VI.)
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XI.

Elbocsátás.
Büntetésük letöltése után szabadult, vagy bűnvádi 

eljárás során szabadlábra helyezett személyeket az állam
rendőrség budapesti főkapitányságának, illetőleg valamely 
vidéki rendőrhatóság megkeresésére csak abban az esetben 
kell a rendőrségre visszákisértethi, ha a megkeresés az 
allámvédelmi hatóság szerveitől, a budapesti főkapitányság 
(vidéki kapitányság) gazdasági rendészeti osztályától szár
mazik, vagy vesztegetés, befolyással üzérkedés, tiltott aján
dékozás elfogadása miatt elítélt, vagy gyanúsított személyre 
vonatkozik.^ Egyébként a visszakisérésre irányuló meg
keresést cfök abban az esetben kell teljesíteni, ha az állam
rendőrség a visszakisérésí szükségessé tevő körülményre 
külön is rámutat.
(70.947/1948. I. M. VI. — 51.359/1949. I. M. VI.)

Szabadságvesztésbüntetés félbeszakításáról az ügyben 
eljárt államügyészséget értesíteni kell.
(18.774/1924. I. M. VI.)

Ugyancsak értesíteni kell az elítélt lakóhelye szerint 
illetékes rendőrhatóságot is.
(54.052/1924. 1. M.)

Népbírósági elítéltek szabadulásáról az államrendőr
ség illetékes államvédelmi osztályát értesíteni kell.
(42.410/1947. I. M. VI.)

A letartóztatóintézetekből szabaduló külföldi állam
polgárokat és a hontalanokat a legközelebbi rendőrkapitány
sághoz, Budapesten a rendőrség fogház és toloncügyosztályá- 
hoz kell átkisérni.
(33.733/1944. í. M. VI.)

Ha rendőrhatóság valamely elítéltnek büntetése ki
töltése után közigazgatási elbánás végett átkisértetését kéri,
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a megkereső rendőri hatóságot a szabadulás napjától 1 hó
nappal korábban értesíteni kell.
(3.177/1931. I. M. VI.)

A NOT-nak a vádlott szabadlábrahelyezéséről ren
delkező sürgöny levelet — a FÜSZ 38. §-a utolsó bekezdése 
értelmében — az elsőfokon eljárt bírósághoz (és nem a letar
tóztatóintézet vezetőjéhez) kell megküldeni.
(73.923/1946. I. M. X.)

Azokat a jogerősen elítélt és büntetésüket töltő egyé
neket, akiket a népbíráskodás körében 5 évet meg nem 
haladó szabadságvesztésbüntetésre ítéltek, továbbá azokat 
az előzetes letartóztatottakat, akkikel szemben a népbírásko
dásra tartozó olyan cselekmény miatt rendeltek el előzetes 
letartóztatást, amelyre a törvény 5 évnél nem hosszabb sza
badságvesztésbüntetést állapít meg, az elsőfokon eljárt nép
bíróság területe szerint illetékes népügyészség vezetője köz
vetlenül az áttelepítésre hivatott hatóság rendelkezésére 
bocsáthatja, de csak akkor, ha a hatóság közölte, hogy a 
nevezett áttelepítése mikor és mely községből történik. 
1946. VII. t. c. 1930. III. t. c. 57—71 §-ai (1934: XVIII. te. 
2—4 §-ai) esetében a miniszter jóváhagyását kell kérni. Az 
átadás az elítélt (hozzátartozója) kérelmére is történhetik, 
de a kötelező áttelepítés tényét, helyét és idejét igazolni kell.

Ha a letartóztatóintézet a nagyobb távolság miatt az 
átkisérést foganatosítani nem tudja, a letartóztatottat a kite
lepítő szervhez való átkisérés végett átvételi elismervény 
ellenében az államrendőrség legközelebbi kapitányságának 
is átadhatja. Jogerősen elítélt személy áttelepítése esetén a 
törzskönyvben fel kell jegyezni, hogy a miniszter a szabad
ságvesztésbüntetés végrehajtását az 1947. XXXIV. t. c. 31. 
§-ának (1) bekezdése alapján határozatlan időre félbeszakí
totta. Az áttelepítésre átadott egyénekről jegyzéket kell ké
szíteni és a miniszterhez kell felterjeszteni.
(24.607/1948. I. M. X.)

Ha a kitelepítés végett a belügyminiszter vagy a 
népgondozó hivatal valamely országos büntetőintézet vezető
jéhez megkeresést intéz, vagy a elítélt (hozzátartozója) kéri 
kitelepítését, a megkeresést, vagy kérelmet a bűnügyben el
sőfokon eljárt népügyészség vezetőjének kell megküldeni. 
Az átadást az elsőfokon eljárt népügyészség vezetője teljesíti. 
(39.650/1946. I. M. X.)
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A kötelező 'áttelepítés alá eső, de ténylegesen ki 
nem telepített személyekkel szemben a büntetés hátralevő 
részét haladéktalanul foganatba kell venni.
(14.646/1947. I." M. X.)

Szovjet-Orosz állampolgárokat, akik valamely büntető 
intézetben büntetésüket töltik, az orosz város parancsnokság 
ilyen értelmű kívánságára a miniszter előzetes engedélye nél
kül is, átvételi elismervény ellenében át lehet adni. Jelentést 
utólag kell tenni.
(10.591/1946. I. M. VI.)

Ha valamely törvényszéki, járásbírósági fogházból 
másik bírósági fogházba átszállított előzetes letartóztatottat, 
vizsgálati foglyot, a Bp. 506. §-ának (2) bekezdése alapján 
nem jogerős büntetését töltő elítéltet az előzetes fogság 
megszüntetése, felmentő ítélet, vagy előzetes fogság utólagos 
beszámítása folytán azonnali hatállyal szabadlábra kell he
lyezni, a terheltet fogvatartó letartóztatóintézetet távbeszélő 
útján kell megkeresni a szabadlábra helyezés foganatosítása 
végett. A megkeresett intézet a távbeszélőn vett értesítés 
valóságának ellenőrzése végett a megkereső hatóságot táv
beszélőn visszahívja. A szabadlábra helyezés alapjául szol
gáló bírósági értesítést a távbeszélői közlésre utalással meg 
kell küldeni a távbeszélőn már megkeresett letartóztatóinté
zethez az értesítőjegyzék kiegészítése végett. Minden más 
esetben (kegyelem, félbeszakítás, újrafelvételi eljárás során 
történő függőben tartás, illetve félbeszakítás) a szabadlábra 
helyezés iránt nem távbeszélőn, hanem express-ajánlott le
vélben kell megkeresni a fogvatartó-intézetet.
(20.471/1949. I. M. VI.)
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XII.

Dologházak: közönséges és szigorított 
dologház, kényszermunka.

Kényszermunkára nem jogerősen elítélt népbírósági 
vádlottak a Bp. 506. §. (2) bekezdése alapján az állam- 
ügyészségnek átadni nem szabad, mert a büntetés csak az 
ítélet jogerőre emelkedésétől számítva veszi kezdetét.
11.242/1946. I. M. VI.)
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xm.

Felügyelet.
A büntetőintézetek felett felügyeletet, vagy főfelügye

letet gyakorló hatóság alkalmazottait külön írásbeli utasítás 
nélkül a felügyeleti, illetőleg főfelügyeleti jog gyakorlása 
meg nem illeti. Főfelügyeleti vizsgálatot az igazságügymi
nisztérium részéről csak a miniszter, az igazságügyi állam
titkárok, a büntetőjogi főosztály vezetője, a börtönügyi osz
tály vezetője, valamint az ügyosztály területileg illetékes 
előadói jogosultak tartani, külön írásbeli utasítás nélkül. Tör
vényszéki fogház feletti főfelügyeleti jog megilleti a főállam- 
ügyészt is. Az igazságügyminisztérium, a gazdasági igazga
tóság, a nemzeti vállalatok, valamint a számvevőség alkal
mazottai kizárólag az Írásbeli utasításban körülírt ügykörü
ket érintő kérdésekben járhatnak el, tehát az intézet admi- 
nistrációjába be nem avatkozhatnak, rendeletet ki nem ad
hatnak, zárkavizsgálatot nem tarthatnak. Kivétel a miniszteri 
biztos, vagy külön írásbeli utasítással ellátott tisztviselő.
(58.243/1949. I. M. VI.)
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XIV.

Kényszeralkalmazás.
Biztonsági intézkedések. Fegyelmi jog.

Letartóztatottak akár egyéni, akár csoportos előállí
tásánál bilincset csak akkor kell alkalmazni, ha a bizton
sági és elővigyázati követelmények másképpen meg nem 
oldhatók. Biztonsági szempontból bilincset kell alkalmazni: 
1. ha az előállított különösen veszélyes, vagy szökésre haj
lamos, 2. ha lelkiállapota akár magára, akár másra veszé
lyesnek mutatkozik, 3. különösen csoportos előállításnál, ha 
a letartóztatottak magaviseleté, előélete, a helyi viszonyok 
és az őrség elégtelensége szükségessé teszik. Jogerősen el
ítéltek átszállításánál a bilincset mindig alkalmazni kell. 
(10.100/1948. I. M. VI.)

A szökések csökkentése végéit a súlyosabb beszámítás 
alá eső cselekmény miatt terhelt letartóztatottakat az állam
ügyésznek és a vizsgálóbírónak nem az ügyészi hivatalos 
helyiségben, hanem a fogházban kell kihallgatnia.
(3.740/1948. I. M. VI.)

Előzetes letartóztatottaktól és vizsgálati foglyoktól 
fegyelmi büntetésként az önellátás kedvezményét elvonni 
nem szabad. Más letartóztatottak önélelmezésének elvonásá
hoz és a fegyelmi büntetésként letartóztatottak csomag be
adásának elvonásához miniszteri engedély kell.
(47.107/1947. I. M. VI.- 130.128/1948. I. M. VI.)

Kurtavas-büntetést fegyencekkel és rabokkal szem
ben csak nappal és csak igen súlyos beszámítás alá eső 
cselekmény esetén szabad.
(43.598/1947. I. M. VI.)
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XV.

Feltételes szabadság.
Feltételes szabadságrabocsátás iránti kérelmet a bün

tetés 3/4-ed részének kitöltését két hónappal megelőző idő
ponttól kezdve lehet előterjeszteni. A felügyelő bizottságnak 
országos büntetőintézetekben havonként egyszer össze kell 
ülnie. Az elbírált kérelmeket olyan időben kell az igazság
ügyminiszter elé terjeszteni, hogy a 3 4-ed rész kitöltése 
után az elítélt szabadulhasson.
<58.541/1948. I. M. VI.)

Ha a felügyelő bizottság által ajánlott kérelmet az 
Igazságügyminiszter „egyelőre*1 jelzéssel utasítja el, a ké
relem csak a büntetési idő 7/8-ad részének, illetőleg élet
fogytiglani fegyházbüntetésnél 2 évnek elteltével ismételhető. 
Ebben az esetben a második kérelmi jegyzőkönyvet a felü
gyelő bizottságnak bemutatni nem kell, hanem azt az első 
kérelmi jegyzőkönyvvel és mellékleteivel közvetlenül az 
igazságügyminiszterhez kell felterjeszteni. „Egyelőre*1 jelzés 
nélkül elutasított kérelem ismételt felvételére csak a bün
tetőintézet megvizsgálására időszakonként kiküldött minisz
teri biztos (törvényszéki fogházra: a főállamügyész) van fel
jogosítva.
(1.663 1924. I. M.)

Feltételes szabadságrabocsátás iránti kérelmek elbí
rálásánál az intézet vezetőjének véleményében tárgyi okok 
felsorolása mellett ki kell térnie a folyamodó egyéniségére, 
javulásának menetére, esetleges hibáira és azok jóvátéte
lére irányuló szándékára. Általában : a folyamodóról jellem
képet kell adnia. A bíróság által már elbírált bűncselek
ményre csak abból a szempontból szabad visszatérni, hogy 
a folyamodó a bűncselekmény jellegére tekintettel javuknak 
tekinthető-e, vagy nem. Az osztály és munkavezetőknek a 
kérelem elbírálásánál a házitanácsot és az intézet vezetőjét 
támogatniok kell. A házitanácsnak, az intézet vezetőjének 
és a felügyelő bizottságnak azt kell vizsgálnia, milyen az
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elítéltnek a demokráciához való viszonya, munkakészsége,, 
fegyelmezettsége és általános erkölcsi tulajdonságai.

Fegyelmi vétség esetén a kérelmet egyedül ebből 
az okból visszautasítani nem szabad, hanem a vétséget mér
legelni kell.
(65.100/1948. I. M. VI.)

Az elítélt a, fegyelmi büntetés esetén nem a bünte
tés végrehajtásától, hanem a fegyelmi vétség elkövetésétől 
számított egy év elteltével kérheti feltételes szabadságra- 
bocsátását.
(20.193/1940. I. M. VI.)

Á büntetés egy részének kegyelemből való elenge
dése esetén a fennmaradó részre is kérhető a feltételes 
szabadság kedvezménye.
(59.008/1940. I. M. VI.)

Feltételes szabadságra bocsátott elítéltek személyi 
adatait a bűncselekmény, a kiszabott büntetés és a feltéte
les szabadságra bocsátás időpontjának feltüntetése mellett 
azzal a rendőrhatósággal is közölni kell, amely a kérdé
ses ügyben a nyomozást lefolytatta.
(66.432/1948. I. M. IV.)

Politikai bűncselekmény esetén ugyanezeket az ada
tokat azzal az államvédelmi osztállyal is közölni kell, amely 
a nyomozást lefolytatta.
(89.784/1948. I. M. X.)

Népbírósági elítéltek feltételes szabadságra bocsátá
sáról az elítélt állandó tartózkodási helye szerint illetékes 
népügyészséget és államvédelmi osztályt értesíteni kell.
(19.298/1948. I. M. X.)

Budapesten feltételes szabadságrabocsátott elítéltek
nek az államrendőrség bűnügyi osztályánál: Budapest, Nádor 
utca 12. II. 1. kell jelentkezniük.
(75.543/1947. I.;M. VI.)

Feltételes szabadságra bocsátott elítéltet figyelmez
tetni kell arra is, hogy amennyiben az igazolványban kije
lölt állandó lakhelyét rendes foglalkozásánál fogva (mint 
fuvaros, gépkocsivezető, stb.) naponkint vagy néhány napi



időtartamra kell elhagynia, erre kellő igazolás után enge
délyt kaphat a rendőrhatóságtól és ilyen esetben a megér
kezés helyén való jelentkezés kötelezettsége alól is mente
síthető. Az illetékes rendőrhatóság az engedély megadásakor 
arra kötelezheti, hogy az igazolványban megjelölt jelenke- 
zési napokon felül más meghatározott időben is jelentkezzék.
(36.000/1931. I. M. VI.)

Feltételesen szabadulok igazolványában a jelentke
zési napokat minden esetben munkaszüneti napra és pedig 
•lehetőleg vasárnapra kell kitűzni.
(93.734/1942. I. M. VI.)

1949. július 15. napjától kezdődően a 4.139/1949. Korm. 
számú rendelettel létesített felügyelőbizottság látja el az 
eddigi felügyelőbizottságok és felügyelőhatóságok ügykörét.
(59.059/1949. I. M. VI.)
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XVI.

Dologházba utaltak feltételes 
szabadon bocsátása.

Szigoríttott dologházból feltételes szabadságra bocsá
tott elítélt szabadságának visszavonására a miniszternek ha
tásköre nincs. Ezt csak a bíróság rendelheti el.
(21.965/1943. I. M. VI.)
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Nyilvántartás.
A letartóztatottak vallási viszonyaira vonatkozó fel

jegyzéseket mellőzni kell.
(40.856/1947. I. M. VI.)

Egy évnél súlyosabb szabadságvesztésbüntetést kiszabó 
jogerős népbírósági ítéletekről értesíteni kell azt az állam
védelmi osztályt, amely a nyomozást lefolytatta.
(89.784/1948. I. M. X.)

Népbírósági elítéltekről „büntetőlapot" kell kiállítani 
és az Országos Bűnügyi Nyivántartónak megküldeni. 
(31.479/1949. I. M. X.)

A büntetés foganatbavételével egyidejűleg a szabadu
lási napot közölni kell az Államrendőrség Budapesti Főkapi- 
sága Bűnügyi Osztálya központi főcsoportjával, illetőleg az 
elítélt ügyében nyomozást folytatott vidéki rendőrhatóságok
kal mindazokra az elítéltekre vonatkozólag, akiket 1.) a Btk. 
333. §-ába ütköző és 336. § 3 vagy 4 pontja szerint 
minősülő lopás, vagy Bn. 50. §-ba ütköző és a Btk. 380. 
§ második tétele, vagy a Btk. 381. §-a, illetőleg 382. § 
szerint minősülő csalás bűntette miatt jogerősen szabadság
vesztés-büntetésre ítélték és akár lopás, akár csalás, bűntette 
vagy vétsége miatt előzőleg szabadságvesztésbüntetéssel már 
büntetve voltak, vagy bár büntetve nem voltak, de első elítélte- 
tésük alkalmával megállapítható, hogy a fenti bűncselekmé
nyeket különböző időben egymástól függetlenül legalább 
kétízben, vagy többször elkövették, 2.) akiket a bíróság vesz
tegetés, befolyással üzérkedés, tiltott ajándék elfogadása mi
att szabadságvesztésbüntetésre ítél.
(130.129/1948. I. M. VI. — 51.359/1949. I. M. VI.)

Politikai jogok gyakorlatának felfüggesztését és híva-- 
talvesztést együtt vagy külön kimondó jogerős ítéletet nem a 
törvényhatóságnak, hanem az elítélt lakóhelye szerint illetékes 
rendőrfőkapitányságnak kell megküldeni.
(2.960/1949. Korm. sz. rendelet.)

XVII.
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A honvédelmi miniszter azokat a rendfokozattal ren
delkező katonai egyéneket, akiket a népbíróság jogerősen 
elítélt, lefokozza. Ezért a katonai rendfokozattal bíró vád
lottat marasztaló jogerős ítéletet átirat mellőzésével, közvet
lenül a Honvédelmi miniszternek kell megküldeni a következő 
záradékkal: „népbíróság által jogerősen elítélt katonai rend
fokozattal rendelkező egyén14.
8.017/1945. I. M. VIII.

Honvéd egyénre vonatkozó akár marasztaló, akár 
felmentő jogerős ítélet egy kiadmányát a honvédelmi minisz
ter katonapolitikai csoportfőnökének (Budapest XI. Bartók 
Béla-út 26.) kell megküldeni.
31.555/1948. I. M. X.
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XVIII.

Rabtámogatás és biztosítás.
L

A fogliázmisszió tagjai a foglyokkal felügyelet mellett 
beszélgetést folytathatnak, továbbá azoknak és hozzátartozó
iknak anyagi és erkölcsi támogatást nyújthatnak addig a 
határig, amig az igazságszolgáltatás céljait nem veszélyeztetik. 
A fogházmisszió tagjainak a fogház rendjéhez kell alkalmaz- 
kodniok. Ha bármilyen szabálytalanság történnék, a minisz
terhez jelentést kell tenni.
(70.057/1947. I. M. VI.)

Rabbiztosítási baleseti járulékot nem a 189.822. I. M. 
sz. csekkszámlára („rabmunkások biztosítási alapja1') hanem 
a 108.812. I. M. „büntetőbírósági határozatok végrehajtása 
egyéb bevételek" számlára kell befizetni.
(40.764/1948. I. M. VI.)
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XIX.

Pénzbüntetés és mellékbüntetések 
végrehajtása.

Pénzbüntetést helyettesítő elzárás büntetés elévülése 
a más ügyben kiszabott szabadságvesztésbüntetés ideje alatt 
szünetel.
(3.013/1931. I. M. VI.)

Tartozatlanul, illetőleg tévesen befizetett összegek át 
vagy visszautalása tárgyában tett felterjesztésekhez a nyil
vántartókönyv mellékletét képező „igazol vány “-szelvényt, va
lamint a féltől bevont „elismervény“-szelvényt vagy a 2.300/ 
1946, XVII. P. M. sz. rendelet (M. K. 158. sz.) 3. bekezdésében 
említett nyilatkozatot is csatolni kell és jelenteni kell, hogy 
az elítéltnek vagy az érdekeltnek nincs-e kincstári tartozása.
(85.769/1947.)

Vagyonelkobzás esetén az ítélet egy kiadmányát jog
erőre emelkedés bevárása nélkül meg kell küldeni a terüle
tileg illetékes pénzügyigazgatóságnak.

Ezenkívül megküldendő a jogerős ítélet kiadmánya is.
(35.132/1946. I. M. X.)

Vagyonelkobzást kimondó ítéletről a biztosítási intéz
kedések sürgős megtétele végett az illetékes pénzügyigazga
tóságot lehetőleg még az ítélet kihirdetése napján — az 
írásbafoglalásra meghatározott határidőre tekintet nélkül — 
értesíteni kell. Az értesítésben az ügyszámot, annak tárgyát, 
a vagyonelkobzást kimondó rendelkezést, az elítélt nevét, 
foglalkozását, születési helyét, életkorát, atyja, anyja nevét, 
lakhelyét és azt kell feltüntetni, hogy az ítélet jogerős-e.
(134.331/1948. I. M. VIH.)

E nem érinti a 35.132/1946. I. M. sz. rendeletben sza
bályozott értesítési kötelezettséget.
(134.331/1948. I. M. X.)
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Népbíróság által mezőgazdasági ipari vállalatra kiter
jedő vagyonelkobzást kimondó még nem jogerős Ítéletet az 
Állami Mezőgazdasági Ipari Üzemi Központtal (M. I. Ü. K.) 
közöni kell.

A jogerős ítélet külön is közlendő.
(5.328/1948. I. M. X.)

A bíróság által elkobzott nem forintra szóló fizetési 
eszközöket, külföldi valutákat, devizákat, nemesfémeket, drá
gaságokat vagy más hasonló értékeket a büntetést végrehajtó 
hatóságnak a Postatakarékpénztárhoz kell megküldenie. — 
Azt, hogy valamely fizetési eszköz bankközi forgalomban 
értékesíthető-e, vagy nem, a Postatakarékpénztár dönti el és 
a még forgalomban levő, de már nem jegyzett valutákat és 
devizákat a beküldő hatóságnak visszaküldi. Ezeket az igaz
ságügyi hatóságoknak nem kell a külügyminiszterhez megkül
deniük, hanem megsemmisítendőknek kell tekinteni. Ezeket, 
valamint a megsérült és 1 Ft-on aluli értékű külföldi bank
jegyeket az értéktelen bűnjelekhez hasonlóan félévenkint 
összegyűjtve bizottságilag meg kell semmisíteni és a pénz
büntetési nyilvántartókönyv vonatkozó tételénél a jegyzőkönyv 
számára hivatkozással törölni. Külföldi érméket közvetlenül 
az Állami Pénzverőnek kell megküldeni.
(102.107/1948. I. M. VI.)

Jogerős bírói határozattal elkobzott ruházati cikkeket 
és ruházati cikkek készítésére alkalmas anyagokat a bűn
ügyben szereplő terhelt megnevezése és a bűnjeljegyzék 
csatolása mellett — az 55.470/1923. I. M. rendeletben foglal
takat szem előtt tartva és az irányárat (érték) feltüntetve 
alkalmi kísérettel, vagy postán a pestvidéki államügyészség 
vezetőjének kell megküldeni és ennek megtörténtéről a bűn
jeljegyzék másolatának felterjesztésével és az elszámolási 
adatok feltüntetésével az igazságügyminiszterhez jelentést kell 
tenni. — A megküldött ruhák ellenértékét a pestvidéki ál
lamügyészség vezetője megtéríti és az általa megküldött 
ellenértéket a 108.807. sz. csekkszámlára kell befizetni. — A 
rendelet csak azokra a ruházati cikkekre (anyagokra) vonat
kozik, amelyek nem esnek a 730/1946. M. E. és a 10.240/ 
1946. K. M. sz. rendelet (M. K. 63. sz.) hatálya alá. 
(28.925/1947. I. M. VI.)

A pestvidéki államügyészség vezetője a fenti cik
kekről és anyagokról „Elkobzott ruházati cikkek41 elnevezésű
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számlát vezet, az ellenértéket a rabsegélyalapból a küldő 
hatóságnak megtéríti, erről az igazságügyminiszterhez jelentést 
tesz, a ruhákat, anyagokat a saját iparüzemében kijavíttatja 
és mint újakat vételezi be. Ezekről az igazságügyminiszterhez 
havonta jelentést kell tennie és a kész ruhákat a szabaduló 
rabok és nevelőintézetből szabadultak részére kell kiadnia.
(28.925/1947. I. M. VI.)

A büntetőeljárás során elkobzott lőfegyvereket hiva
talos átvételi elismervény ellenében térítés nélkül az illeté
kes államrendőrségi hatóságnak kell megküldeni.
(66.642/1948. I. M. VI.)

A robbanóanyagokat a nyomozóhatóságok nem állam- 
ügyészségnek, hanem a Honvédelmi miniszternek adják át. 
A nyomozás során helyszíni szemlét kell tartani, amelyen 
az államügyészség kiküldöttje is résztvesz. Itt jegyzőkönyvet 
vesznek fel, amely a bűnvádi eljárás során a bűnjelet 
helyettesíti.
(108.906/1947. I. M. VI.)

A 20.001/1908. I. M. számú rendelet 8. §-ában meg
jelölt elkobzott tárgyakat az Országos Bűnügyi Nyilvántartó 
Hivatal keretében szervezett Bűnügyi múzeumnak kell meg
küldeni. Nem kell megküldeni a pénzt, a nem forintra szóló 
fizetési eszközt, külföldi valutát, devizát, nemesfémet, drága
ságokat és más hasonló értékeket, fegyvert, fegyverkezési 
cikket és a fogházi élelmezés és ruházat stb. céljára hasz
nálható tárgyakat.
(15.577/1949. I. M. VI.)

Politikai természetű bűnügyekben lefoglalt és elkob
zott bűnjeleket a magyar államrendőrség budapesti főkapitány
sága államvédelmi osztályán létesített politikai bűnügyi muzeum 
részére (Budapest, Andrássy-út 60.) kell megküldeni. Ha 
valamely bűnjelre más folyamatban lévő bűnügyben bizonyíték
ként szükség van, az átküldés mellőzendő. Ilyenkor az ügyet 
nyilvántartásba kell venni és jogerő után kell a bűnjelet 
átküldeni.
(51.064/1946. I. M. VI.)

, Szökésben lévő, valamint szabadulásuk után isme
retlen helyre távozott letartóztatottak értéktárgyait és egyéb 
ingóságait — ha egy éven belül elő nem kerülnek, vagy
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nem jelentkeznek — nyilvános árverésen értékesíteni kell 
és a befolyt összeget a „P. M. bűnügyi költségtérítmények, 
bevételi számla Budapest" elnevezésű 103.400 számú csekk
számlára kell befizetni.
(79.012/1948. I. M. VI.)

Az 5,- Ft-on aluli bűnügyi költségek esetében a 
tartozási kimutatást nem kell a pénzügyi hatóságokhoz 
megküldeni. .
(29.602/1947. I. M. VI.)

Ingatlanvagyonnal rendelkező elítélttel szemben a 
bűnügyi költség még nem esedékes részét keretbiztosítéki 
jelzálogjog előjegyzésével (és nem jelzálog előjegyzésével) 
kell biztosítani.

Á bűnügyi költség még nem esedékes részével 
kapcsolatosan a pénzügyi hatóság rendelkezésére kell 
bocsátani a bírói határozat kiadmányát és a büntetés tar
tamának megfelelően kiállított tartozási kimutatás hivatalos 
másolatát.
(15.329/1939. I. M. VI.)

Ha elítélt ingatlanát elidegeníteni, vagy megterhelni 
kívánja, erről az illetékes pénzügyi hatóságot sürgősen 
értesíteni keli és az átiratban az ingatlanra vonatkozó 
adatokat és azt kell közölni, hogy a már esedékessé vált 
bűnügyi költség-követelés a jelzálogjog telekkönyvi beke
belezését lehet biztosítani. Az elidegenítéshez a büntető
intézet (államügyészség) vezetőjének engedélye szükséges, 
amelyet az elítélt részére 15 napon belül kell megadni.
(15.700/1933. I. M. VI.)

Polgári letartóztatóintézetbe beutalt folyamőrök, és 
vámőrök tartási kötsége a honvédelmi, illetőleg pénzügyi 
tárcát terheli. Ezeknek tartási költségeiről a megfelelő 
tárcához kimutatást kell küldeni.
(30.575/1924. I. M' VI.)
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Börtönügyi igazgatás.
xx.

Letartóztatóintézetek 
és egyéb börtönügyi intézmények.
Népbírósági hatáskörbe utalt bűncselekmények miatt 

előzetes letartóztatottak felett a népügyészség csak a vádképvi
selettel kapcsolatos intézkedéseket teheti meg. Beszélgetési 
engedély, foglyok őrzése, ellátása, kísérése és az ítélet vég
rehajtása tekintetébe intézkedési és felügyeleti jog az állam- 
ügyészség hatáskörébe tartozik.
(876/1946. I. M. X.)

A váci, soproni, szegedi, márianosztrai börtön, illető
leg a budapesti Gyüjtőfogház elnevezése: „Országos Büntető- 
intézet".
(43.000/1947. I. M. VI.)

A Hartai Országos Büntetőintézet elnevezése 1949. 
április 5. napjától: „Állampusztai Országos Büntetőintezet".
(4.631/1949. I. M. VI.)

Sajtó részére tájékoztatást adni törvényszéki fogházra 
vonatkozólag csak az államügyészség vezetőjének engedé
lyével, országos büntetőintézetre és jievelőintézetre vonat
kozólag csak az igazságügyminiszter engedélyével szabad. 
Letartóztató és nevelőintézetben fényképezni, vagy oda új
ságíróknak belépni csak a miniszter engedélyével szabad.
(118.696/1948.1. M. VI.)

Letartóztatóintézeti alkalmazottak sem a külföldi saj
tó képviselőivel, sem a Budapesten székelő külképviseletek
kel, vagy azok tagjaival közvetlenül nem érintkezhetnek, 
azoknak fölvilágosítást nem adhatnak. A külföldi sajtó kép
viselői a külügyminisztérium tájékoztatási főosztályához, kül
képviseleti hatóságok pedig a külügyminisztérium protokol
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főosztályához iranyítandók. Amennyiben valamely letartóz- 
tatóintézeti vagy nevelőintézeti alkalmazottnál külföldi sze
mély olyan ügyben jár el, amely az adminisztratív jelleget 
meghaladva kül- vagy gazdaságpolitikai érdeket érint, a velük 
való megbeszélés tartalmáról részletes feljegyzést kell készí
teni és a miniszterhez fel kell terjeszteni. Ilyen beszélgetés
hez, vagy külföldi személy meghívásának elfogadásához 
miniszteri pngedély kell.
(22.179/1949. I. M. VI.)

Hivatalos .iratváltásnál az „igazgatóság" illetőleg 
„igazgató" elnevezést mellőzni kell. E helyett a letartóztató
intézetek és nevelőintézetek vezetőit az „intézet vezetője"- 
ként kell megjelölni.
(48.388/1948. I. M. VI.)

Letartóztató és nevelőintézetekben a kapun belül a 
közönség tájékoztatására ügyrendi táblákat kell kifüggesz
teni. Ezeken az összes ügyköröket és az előadók nevét fel 
kell tüntetni.
(85.916/1948. I. M. VI.)

Az „Általános Tűzrendészeti szabályokat" a letartóz
tatóintézet zárt helyén ki kell függeszteni, tartalmát pedig a 
letartóztatóintézeti alkalmazottakkal ismertetni kell.
(102.954/1948.1. M. VI.)

Törvényszéki és járásbírósági fogházak őri és rablét
számáról havonként jelentést kell tenni az igazságügyminisz
terhez.
(2.402/1945. I. M. VI.)

A letartóztatóintézetek őrszemélyzetének tagjai és a 
letartóztatottak között esetleg fennálló rokonsági vagy egyéb 
személyes kapcsolatot igazságügyminiszterhez jelenteni kell. 
(81.965/1947. I. M. VI. — 28.836/1948. I. M. VI.)

Külföldi missziók csakis a magyar külügyminisztérium 
által értekezhetnek a börtönügyi hatóságokkal.
(26.963/1945. I. M. VI.)

Az Igazságügyi Országos Megfigyelő és Elmegyógyító 
Intézet vezetőjének az intézet ápoltjairól negyedévenként 
jelentést kell tennie az igazságügyminiszterhez.
(108.954/1947.1. M. VI.)
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A budapesti országos büntetőintézet vezető orvosa, 
vagy helyettese közvetlenül is intézhet jelentést az igazság- 
ügyminiszterhez. Az ilyen jelentéseket azonban az intézet 
vezetőjével is közölnie kell.
(108.953/1947.1. M. VI.)

Honvédbíróság által elítélt és büntetésüket polgári bün
tetőintézetben töltő személyekre általában a polgári büntető- 
intézeti szabályokat kell alkalmazni. Közvetítőintézetbe helye
zésnek azonban nincs helye. A feltételes szabadságrabocsá- 
tás kérdésében a Honvédelmi miniszter dönt. A polgári 
büntetőintézet vezetője a kérelemről jegyzőkönyvet vesz fel, 
beszerzi a lelkész, tanító, az államügyészség vezetője véle
ményét, ehhez csatolja az értesítőjegyzéket, az ítéletkiadmá
nyokat és a fegyelmi könyv kivonatát és az elsőfokon eljárt 
honvédtörvényszéknek küldi meg. A honvédbíróság elnöke 
a Honvédelmi miniszterhez terjeszti fel, aki döntéséről köz
vetlenül értesíti a polgári büntetőintézet vezetőjét.
(27.124/1940. I. M. VI.)

Törvényszéki fogházban levő honvédbírósági letartóz
tatott ügyében beutalás, az intézetből kiszállítás, félbesza
kítás és kórházbaszálítás csak az igazságügyminiszter ren
deletére történhetik. A feltételes szabadságrabocsátás tárgyá
ban és más ügyekben a Honvédelmi miniszter és a honvéd 
igazságügyi hatóságok által közvetlenül az igazságügyi ható
ságokhoz intézett megkereséseket teljesíteni kell.
(57.760/1943. I. M. VI.)
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Személyi ügyek.

Tisztviselők, őrszemélyzet, műszaki, altisztek,
Az altiszti állásokat a miniszter tölti be. Az altiszteket 

a 2500/1945. M. E. sz. rendelet 2. §-ának f. és g. pontjai 
szerint fizetési osztályokba kell sorolni.
(12.190/1945. I. M. VI.)

Letartóztatóintézeti alkalmazottakat nem letartóztató- 
intézeti (pl. bírósági, államügyészségi altiszti) munkakörben 
foglalkoztatni tilos.
(47.863/1948. I. M. VI. — 54.160/1947. I. M. VI.)

Az őrség tagjai a felügyeleti hatóságok rendeletéit, 
a szolgálati utasítások helyességét, az előírások végrehajtá
sát, valamint az elöljárók és feljebbvalók személyét a letar
tóztatóintézet kebelén belül működő bármilyen szervezetben 
felszólalás, vagy bírálat tárgyává nem tehetik.

Ez a tilalom nem vonatkozik a pártügyek intézésére 
és a szakszervezet működése körébe tartozó érdekképvise
leti tennivalók ellátására.
(102.642/1947. I. M. VI. — 58.243/1949. I. M. VI.)

Az őrszemélyzet szolgálati ideje: 48 óra. Utána 24 
óra szabadidő következik. Az éjjeli szolgálatot nem teljesí
tők, csak vasár és ünnepnap és esetleg szombaton délu
tán kaphatnak szolgálatmentességet.
(35.322/1947.)

Szolgálati könnyítésként megengedhető az őröknek, 
hogy 24 órai szolgálat után 2 órára eltávozzanak és akik 
az éjjeli szolgálatnál nélkülözhetők, azok a második 24 órá-
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ra eső éjszakát az intézeten kívül tölthessék. Többször 24 
órai szolgálatot és ennek megfelelően több napi szabadidőt 
összevonni csere esetében sem szabad.
(39.600/1947. 1. M. VI.)

Szakképzettséget kívánó állást betöltő letartóztató- 
intézeti alkalmazottak a hivatalos órákat, tiszteletdíjas alkal
mazottak pedig a kikötött munkaidőt kötelesek betartani. 
Kivétel: vezénylés, kirendelés, igazolt betegség, szabadság, 
vagy az intézet vezetője által előzetesen adott távozási en
gedély.
(71.208/1948. I. M. VI.)

A letartóztatóintézeti alkalmazottak egymást a rend
fokozattal és ehhez fűzött „bajtárs“ szóval szólítják meg- 
Elöljáró az alárendelttel szemben az „őn“ szót is használ
hatja.
(79.536/1947. I. M. VI.)

A besorolási rendelet (8.470/1948.) alapján nyert új 
rendfokozatokat egyelőre viselni nem szabad. Amíg a mi
niszter a rendelet alapján az új rendfokozati elnevezés tár
gyában nem intézkedik és a kinevezettek a vonatkozó oki
ratot kézhez nem kapják, az alkalmazottaknak eddigi rend
fokozatuk rangjelvényeit kell viselniök.
(127.137/1948.1. M. VI.)

Az őrszemélyzet részére hetenként háromszor — min
den második napon — katonai tisztelgő, csukló, mozgási és 
fegyvergyakorlatokat kell tartani.
(12.309/1948. I. M. VI. — 58.243/1949. I. M. VI.)

Letartóztatóintézeti -alkalmazottak az intézet szék
helyéről akár hivatalosan, akár szabadságolás esetén csak 
az intézetvezető tudtával távozhatnak. Betegség esetén a 
minisztertől kell távozási engedélyt kérni. — Az alkalma
zottak betegségét csak akkor kell a miniszternek jelenteni, 
ha annak tartama 3 hónapot meghalad. Országos büntető
intézetek és nevelőintézetek vezetőinek betegségét minden 
esetben jelenteni kell. Az intézet székhelyén kívül lakáshoz 
miniszteri engedély kell.
(121.004/1948. I. M. VI.)

Egyenruha és fegyverviselésre kötelezett 1. i. alkal
mazottaknak „letartóztatóintézeti szolgálati igazolvány“-nyal
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kell rendelkeznek. Az igazolványban 6x6 cm-es fényképnek 
kell lennie. Áthelyezés esetén az áthelyezett alkalmazott az 
igazolványt magával viszi és új állomáshelyén az állam
ügyészség elnökének, illetőleg az orsz. büntetőintézet veze
tőjének adja át, aki azt a kiadott új fegyver adatait is 
magábanfoglaló javaslattal kiigazítás végett a miniszterhez 
terjeszti fel. Tényleges szolgálat bármely okból megszűnése 
esetén az igazolvány a benne leírt fegyverrel együtt be
vonandó, tekintet nélkül arra, hogy a fegyver korábban 
magántulajdon volt-e.
(108.735/1947. I. M. VI. — 60.841/1949. I. M. VI.)

Fegyvert csak névreszóló fegyverviselési engedéllyel 
rendelkező 1. i. alkalmazott tarthat és viselhet.
(59J77/1947.1. M. VI.)

Fegyverviselésre jogosult 1. i. alkalmazottaknak fény
képes és sajátkezű aláírással ellátott fegyverviselési enge
déllyel kell rendélkezniök.
(57.214/1948. I. M. VI.)

Fegyvertartási és viselési engedélyt Szolgálati fegy
verre vonatkozólag az igazságügyminiszter, nem szolgálati 
fegyverre pedig a fennálló szabályok szerint a belügy
miniszter ad.
(27.877/1947. I. M. VI.)

Az egyenruha és fegyverviselésre kötelezett 1. i. al
kalmazottak birtokában levő nem kincstári fegyverekről 
kimutatást kell készíteni.
(54.517/1946. I. M. VI.)

A szolgálati fegyver-engedélyek alsó részében fel
tüntetett „1949. január 1.-től évenként megújítandó 1949-1950” 
feliratú szöveget törölni kell. A fegyver-engedély alsó részé
ben csak „érvényes a visszavonásig” feliratú szöveg marad.
(702/1949. I. M. VI.)

Fogházvezető tisztnek a 1. i. őrszemélyzet tagjait a 
fegyverhasználat mérvéről és eseteiről ki kell oktatnia és a 
fogházrendtartás 211. § 11. pontjának gépelt szövegét minden 
őrnek ki kell adni. A zárkákat az ügyeletes őröknek heten
ként kétszer, a szolgálatvezetőnek pedig hetenként egyszer 
meg kell vizsgálni.
(52.969/1947. I. M. VI.)
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Az őrszemélyzet részére a szolgálati szabályzatból 
hetenként oktatást kell tartania az intézet (fogház) vezető
jének.
(60.868/1949. I. M. VI.)

Az őrszemeket gyakran kell ellenőrizni, pontos uta
sítást kell készíteni és azt az őrszobán ki kell függeszteni. 
(58.243/1949.1. M. VI.)

Az őrszemélyzet tagjainak szolgálatban egyenruhát 
kell viselniük. Derékszíj viselése alól csak az irodai szolgá
latot teljesítők e szolgálatuk ideje alatt vannak felmentve. 
Szövetkabáthoz vászonnadrágot, vagy vászonnadrághoz szö
vetruhát viselni tilos. Nyári öltözet csak az intézet vezetője 
által meghatározandó időponttól kezdve viselhető.

Rabgazdaságban foglalkoztatott őrszemélyzeti tag 
nyáron, nagy melegben zubbony nélkül rangjelzéssel ellátott 
kincstári ingben is végezheti szolgálatát, de derékszíját és 
pisztolyt (ennek hiányában puskát) kell viselnie. Az őrsze
mélyzet féríitagjainak minden szolgálatukat fegyveresen kell 
ellátniok. Munkateremben lehetőleg pisztolyt, ennek híján 
puskát kell viselni. Őrök szolgálat közben nem dohányoz
hatnak. Kivétel: a különmunkára küldött letartóztatottak 
hosszabb ideig tartó őrzése. Őrök és felügyelők szolgálat-' 
bán és szolgálaton kívül elöljáróiknak tisztelegni kötelesek. 
(60.490/1948. I. M. VI.)

L. i. alkalmazott intézetben, gazdaságban nappali és 
éjjeli szolgálat alkalmával csak a jelenleg rendszeresített 
egyenruhához tartozó ruhadarabot viselhet. Régi egyenruha 
nem viselhető. Jelentésnél az „alázattal, tisztelettel" és ha
sonló kifejezéseket mellőzni kell.
(57.243/1949. I. M. VI.)

Újonnan alkalmazott és kincstári ruhaellátásban még 
nem részesült őröket a szolgálattól megvált (nyugdíjazott, 
állásáról lemondott, vagy elbocsátott) őrszemélyzeti tag által 
visszaszolgáltatott ruházati cikkekből kell felszerelni. A mi
niszterhez egyenruhaellátás iránt felterjesztést tenni csak 
akkor kell, ha megfelelő és kellő mennyiségű egyenruha a 
raktári készletben nincsen.
(70.425/1948. I. M. VI.)

Ruhakoptatási átalányt csak az a 1. i. alkalmazott 
kaphat, aki kincstári zubbonnyal, nadrággal, bakanccsal
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ellátva nincs. Ha az őrszemélyzet valamelyik tagja 
zubbonyt, vagy csak nadrágot, esetleg csak bakancsot kapott, 
akkor 1/3—1/3 arányú ruhalcoptatási átalányra van joga. 
(2.814/1946.1. M. VI,—10.478/1946.1. M. VI.)

Az őrszemélyzeti tagoknak új ruhájukat elsősorban 
testületi kötelékben történő kivonulások, hivatalos ügyek
ben történő eljárás és kiküldetés alkalmával, szolgálaton 
kivül pedig munkaszüneti napon kell viselni. Intézeti belső 
szolgálatban, úgy szintén szolgálaton kívül régebbi kiosztású, 
de kellőképen karban tartott ruházati darabokat kell viselni. 
Ennek betartásáért az egyes őrszemélyzeti tagok és a vezető 
fegyelmi felelősséggel tartoznak.
(35.629/1949. I. M. VI. G. I.)

Az őrszemélyzet használatára kiadott kincstári ruhá
zati cikkek a hordási idő után annak az őrszemélyzeti tag
nak a tulajdonába mennek át, akinek használatában a hor
dási idő alatt voltak. Ez vonatkozik arra a tisztre és tiszt- 
helyettesre is, akinek, használatában olyan kincstári ruházati 
cikk van, amelyet korábbi őri minőségben kapott és amely
nek használati ideje már lejárt. Akit fegyelmi úton állás- 
vesztésre ítéltek, vagy állásáról önként lemondott, nem 
részesíthető ebben a kedvezményben. Ideiglenes alkalmazott 
csak a véglegesítés után részesíthető ebben a kedvezmény
ben. A használatban levő .kincstári cikkek jó karban tartá
sáról (ideértve a bakancsok talpalását is) az őrszemélyzeti 
tagnak saját költségén kell gondoskodnia.
(76.721/1947. I. M. V.)

Azok a 1. i. tisztek, akik korábbi rendfokozatukban 
illetményszerűen kincstári ruházati cikket kaptak, ezt tiszti 
kinevezésük után is használhatják és a hordási idő eltelte 
után selejtezés alapján tulajdonul is megtarthatják.
(22.108/1948. I. M. VI.)

Mindazok az őrök, akik a háborús események miatt 
vagy más okból őri tanfolyamon részt nem vettek, vagy
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tanfolyamot végeztekfugyan, de vizsgát nem tettek, kötele
sek azt pótlólag lehallgatni vagy a vizsgát letenni.
(92.097/1947. I. M. VI.)

A házitanács elnöke az intézet vezetője, akadályoz
tatása esetén helyettese, vagy a kijelölt tag. Állandó tagjai: 
a vezető, helyettese, gondnok, orvos, lelkészek, tanító, őr- 
parancsnok, az osztály és munkavezetők, az állami misszió 
vezetője és egy tagja. Az őrszemélyzet vizsgát tett tagjai a 
házitanácsba 6 tagot választanak, akiknek megbízása egy 
évig tart. Az üléseken minden tag köteles megjelenni. A 
jegyzőkönyvet 8 napon belül a miniszterhez kell felterjeszteni.
(63.024/1948.1. M. V.)

A házitanácsnak kéthetenként kell ülést tartania. 
Szükség esetén rendkívüli ülés hívható össze.
(35.802/1948. I. M. VI.)

A házitanácsnak végrehajtást igénylő határozata meg
hozatala után a házitanács elnöke nyilatkozni tartozik a ta
nács előtt felsőhatósági jóváhagyást nem igénylő határozat 
esetén a tekintetben, hogy a határozat végrehajtása tekinte
tében szükséges intézkedéseket megteszi-e, felsőhatósági 
jóváhagyást igénylő határozat esetében pedig arra vonatko
zólag, hogy a szükséges felterjesztést megteszi-e. Nemleges 
elhatározást részletesen indokolnia kell. Ha a kérdés hosz- 
szabb megfontolást igényel, a házitanácsi üléstől számított 
8 napon belül köteles állást foglalni, hogy végrehajtja-e a 
határozatot, vagy felterjesztéssel él. Elhatározásáról köteles 
a legközelebbi házitanácson beszámolni. A fogház felett 
felügyeletet gyakorló és a házitanácsi ülésen jelenlevő ve
zető államügyész az elnök intézkedéseihez nyomban hozzá
járulhat, vagy azt indokoltan megtagadja, illetőleg a minisz
terhez felterjesztéssel él jóváhagyás végett. Ha a vezető tiszt 
intézkedése a vezető államügyész állásfoglalása folytán vál
tozik, a miniszterhez jelentést kell tenni. A házitanácsi jegy
zőkönyvet felterjesztő jelentésnek ezenkívül tartalmaznia 
kell: 1.) A házitanácsi ülésen elfogadott, felsőhatósági hoz
zájárulásra nem szoruló, a házitanács elnöke által az ülé
sen érdemben el nem bírált határozatok végrehajtásának 
elrendelését, illetve megtagadását és a megtagadás részletes 
indokait, — 2.) a házitanácsi ülésen elfogadott felsőhatósági 
hozzájárulásra szoruló és felsőhatósági intézkedést igénylő, 
a házitanács elnöke által az ülésen érdemben el nem
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bírált határozatok tárgyában a felsőhatósági hozzájá
rulás illetve intézkedés beszerzése, illetve kieszközlése 
iránti felterjesztés előterjesztésének elhatározását, vagy 
megtagadását és a megtagadás részletes indokolását, 3.) 
a felsőhatósági jóváhagyásra szoruló és felső hatósági 
intézkedést igénylő határozatokkal kapcsolatosan a felter
jesztések megtörténtét, illetve azt, hogy a felterjesztés elő
reláthatóan mikor fog megtörténni.

Nem gazdasági vonatkozásúakat gazdaságiakkal egy
azon felterjesztésbe foglalni nem szabad. Ugyancsak tilos 
különböző tárgykörre vonatkozó gazdasági vonatkozású fel- 
terjesztéseket egybefoglalni. — Kétség esetén külön-külön 
felterjesztéssel kell élni.
(9.778/1949. I. M. VI.)

A Közalkalmazottak Országos Szabad Szakszerveze
tének azt a helyi csoportját, amelyhez az intézet alkalma
zottai tartoznak, a segélyezési és más jóléti, továbbá alkal
mazási, előléptetési, áthelyezési, elbocsátási, nyugdíjazási, 
szolgálatba állítási és egyéb személyi ügyekben meg kell 
hallgatni. '
(22.024/1945. I. M. VI.)

Segély iránti kérvénynél a 1. i. alkalmazottnak iga
zolnia kell azokat a körülményeket, amelyek a rászorult
ságát alátámasztják. — A kérvény benyújtása előtt be kell 
mutatni a Közalkalmazottak Szabad Szakszervezetének helyi 
csoportjánál, amely a kérvényben előadottak valóságát gon
dosan megvizsgálja és az eset összes körülményeinek mér
legelésével állást foglal az összegszerűség kérdésében is. 
Arra, hogy a kérelmező a múltban tanusított-e fasiszta, vagy 
antidemokratikus magatartást, csak abban az esetben kell 
a szakszervezet helyi csoportjának nyilatkoznia, ha a segély 
megadását emiatt ellenzi. Az államügyészség (büntetőinté
zet) vezetőjének is nyilatkoznia kell a folyamodványban 
foglaltak valóságára, megemlítheti továbbá a kérelmező 
legutóbbi minősítését, jellemezheti munkáját, magatartását. 
Fel kell említeni, hogy a kérelmező a felszabadulás óta 
kapott-e már segélyt és ha igen, milyen összegű volt az. 
Arra vonatkozólag, hogy az alkalmazottat igazolták-e és 
milyen eredménnyel, a vezetőnek nem kell nyilatkoznia. 
(145.100/1948. I. M. VI.)

Rendkívüli segély iránti kérelmeknél a szakszerve
zet helyi igazságügyi csoportjának azt kell vizsgálnia, hogy:
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1. ) a kérelemben előadottak nem ellenkeznek-e a 
valósággal,

2. ) a kérelmező nem tanusított-e népellenes maga
tartást,

3. ) hivatali kötelességét megfelelően látja-e el. 
(22.025/1945. I. M. Vili.)

Segély iránti kérelmek előterjesztésére a miniszter 
űrlapot rendszeresített. Ennek adatait a valóságnak megfele
lően kell kitölteni és az előadottakat a felügyeleti hatóság 
fegyelmi felelősség terhe mellett ellenőrizni tartozik. A mi
niszter segélyt csak kellően indokolt és igazolt esetben, éven
ként egyszer utalványoz.
(18.200/1949. I. M. VI.)

Az intézetekben létesített borbélyműhelyt hajvágás 
céljára női 1. i. alkalmazottak is igénybevehetik. 
(116.561/1948. I. M. VI.)

Letartóztatóintézeti alkalmazottak az intézet fürdőjét 
térítés nélkül vehetik igénybe, mégpedig fokozottan szeny- 
nyező munkát végző alkalmazottak naponta, a nem fokozot
tan szennyező munkát végzők pedig hetenként, olyankor, 
amikor meleg viz áll rendelkezésre. Az alkalmazottak für
dését szervezetten kell, lebonyolítani, hogy az az intézet 
házirendjét és fegyelmét ne zavarja.
(48.864/1949. I. M. VI. G.)

Büntető (nevelő) intézetek és fogházak vezetői és 
egyéb alkalmazottainak magánlakásában az államkincstár 
terhére távbeszélőállomást, vagy átkapcsolható mellékállo
mást fenntartani nem szabad. Ezeket le kell szerelni.
(114/1949. 1. M. VI.)

Az igazságügyi hatóságok vezetőinek a katonai szol
gálatra, közérdekű munkaszolgálatra és egyéb honvédelmi 
kötelezettség teljesítésére bevonult alkalmazottakról azonnal 
jelentést kell tenniök a miniszterhez.
(11.068/1942. I. M.)
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X X II

Felügyelet.
Tiszteletdíjasok ügyében a 2.500/1949. 1. M. rendelet 

analógiája alapján kell eljárni. Az államügyészség (büntető
intézet) vezetőjének a fegyelmileg gyanúsítottat ki kell hall
gatnia, a bizonyítékokat be kell szereznie és véleményes 
jelentést kell tennie, hogy a megbízás fenntartása, vagy 
visszavonása látszik-e indokoltnak. — A fegyelmi hatrozat 
rendelkező részének a fegyelmi eljárás alá vont 1. i. alkal
mazott nevét, korát, lakhelyét, rendfokozatát, családig állapo
tát és fegyelmi előéletét keli tartalmaznia. A rendelkező 
részben a fegyelmi vétséget csak a R. 2. §-ának 1., vagy 2. 
pontjára utalással kell megjelölni. — A fegyelmileg kiszabott 
pénzbüntetést jogerőtől számított 15 napon belül a 108.807 
sz. csekkszámlára kell befizetni. — Rendfokozati visszavetés 
mindig végleges és többfokú is lehet. — A R. 8. §-ában 
biztosított utólagos felülvizsgálatnak a büntetés végrehajtására 
halasztó hatálya nincs. — Állástól és illetményektől való 
felfüggesztés esetén a következő hónap 1.-től kezdve a fe
gyelmi eljárás alá vont részére csökkentett illetményt kell 
folyósítani. A jogerős határozatot (R. 8. §.) felülvizsgálás 
végett egy példányban, a felfüggesztés tárgyában hozott ha
tározatot pedig (R. 11. §.) három példányban szolgálati út 
mellőzésével iratok nélkül kell felterjeszteni a miniszterhez. 
Fegyelmező jogkörben kiszabott fenyítéket haladéktalanul 
végre kell hajtani, a legközelebbi napiparancsban közzé kell 
tenni és a fegyelmi könyvben fel kell jegyezni. Az őrparancs
nok fegyelmező jogköre az őrszemélyzet tagjaira terjed ki. 
Országos büntetőintézeti, valamint törvényszéki fogházba be
osztott tiszttel szemben az intézet (törvényszéki fogház) veze
tőjének, törvényszéki fogház vezetőjével szemben az állam- 
ügyészség vezetőjének van fegyelmező jogköre. A fenyítések
ről minden hónap 10. napjáig a miniszterhez jelentést kell 
tenni.
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Fegyelmi ügyben határozatot előzetes jóváhagyás 
végett felterjeszteni és telefonon jelentést tenni nem kell. 
A nagyobb horderejű és kivételes jelentőségű (akár fegyelmi, 
akár egyéb) ügyeket azonban távbeszélőn jelenteni kell.
(16.600/1949. I. M. VI.)

A fegyelmi és fegyelmező jogkört erélyesen kell 
gyakorolni, a fegyelmi vétséget meg nem valósító kisebb 
szabálytalanságokat és fegyelmetlenségeket is szigorúan 
kell megtorolni, fegyelmi jogkörben pedig a fegyelmi vétsé
gekkel arányban álló szigorú büntetést kell kiszabni.
(58.243/1949. I. M. VI.)

Felmentés, vagy fegyelmi eljárás megszüntetése ese
tében a felfüggesztés folytán visszatartott illetményeket ki 
kell utalni, állásvesztés esetében a határozatban aként kell 
rendelkezni, hogy a visszatartott illetmények nem szolgálta- 
tandók ki. Egyéb büntetés kiszabása esetében az összes 
körülmények gondos mérlegelésével kell a visszatartott 
illetmények ki vagy ki nem szolgáltatása tárgyában hatá
rozni.
(28.628/1949. I. M. VI.)

Fegyelmi eljárás során állásától felfüggesztett 1. i. 
őrszemélyzeti tag használatában levő összes kincstári ruházati 
cikket a határozat meghozatala vagy vétele után azonnal 
be kell vonni és a fegyelmi eljárás során raktáron kell ke
zelni. Ha az állásvesztés jogerős lesz, az így bevont és rak
tárikig kezelt ruházati cikkeket a 70.425/1948. I. M. VI. sz. 
rendeletben foglaltak szerint kell hasznosítani, ellenkező 
esetben pedig az érdekelt részére újból használatra kell 
kiadni.
(26.110/1949. I.fM. VI. G. I.)
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XXIII.

Szükségletek beszerzése.
Zártkörű versenytárgyalás útján lebonyolítandó köz- 

szállítás esetén elsősorban az állami, tövényhatósági, köz
ségi tulajdonban (kezelésben) álló vállalatokat és üzemeket 
kell ajánlattételre felhívni. Szabad kézből való beszerzés 
esetén a közszállítást a K. Sz. 16. §-ában foglaltak fennfor
gása esetén ugyancsak ilyen vállalatok valamelyike útján 
kell lebonyolítani. Más külső vállalatnak, üzemnek csak 
akkor adható megrendelés, ha az illető szakmában állami, 
törvényhatósági, községi tulajdonban vagy kezelésben lévő 
vállalat, vagy üzem nincs vagy a közszállítást nem vállalja.
(47.275/1948. I. M. V.)

Közszállításoknál az igazságügyminiszter főfel ügye* 
lete alatt álló vállalatokat előnyben kell részesíteni. Kőbá
nyai Hajlított Bútorgyár államosított vállalattól és a Kamilli 
Műanyag Présüzem államosított vállalattól a K. Sz. 16. § 
16. pontjának alkalmazása mellett a közszállítás értékére 
való tekintet nélkül kell megrendeléseket eszközölni. A 
Hajlított Bútorgyár gőzölt bükfából készült székeket és foga
sokat, a Kamilli Présüzem pedig bakelit műanyagból készült 
villanyfelszerelési tárgyakat gyárt.
(132.159/1948. I. M. VI.)

Közszállítást teljesített vállalkozók —1948 április 23 
után nem háríthatják át a közületekre az árellenőrzési hoz
zájárulást. Ezt az összeget tehát a számlákból törölni kell.
(70.346/1948. I. M. VI.)

A váci országos büntetőintézetből érkezett nyomtat
ványokat a letartóztató- (nevelő) intézet felelős számadójá
nak az átvételkor meg kell vizsgálnia. Hiánytalan és kifo
gástalan szállítás esetén a nyomtatványokat a nyomtatvány- 
számadásban bevételezni kell és az átvételt a számadás 
vonatkozó bevételi tételszámának feljegyzésével a számlán
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igazolni kell. A záradékolt számlát 3 napon belül a váci 
országos büntetőintézetnek kell visszaküldeni. — A számla 
kiegyenlítése központilag történik.
(43.567/1948. I. M. VI.)

Az elavult nyomtatványokat a nyomtatvány-szám
adásban kiadásba kell helyezni és határozat-tervezet, kiad
mány, valamint boríték céljára kell felhasználni.
(43.734/1948. 1. M. VI.)

A központi élelmezési raktárból átvett anyagok mi
nőségét ellenőrizni és az észrevételt a raktár vezetőjével 
közölni kell.
(81.788/1948. I. M. VI.)

A rab (növendék) élelmezésre a MOSZK utján kiutalt 
élelmiszerek-feladó állomástól rendeltetési állomásig felme
rülő vasúti szállítási költségeinek megtérítését az intézet a 
Malomipari és Takarmányközpont utján a MOSZK-tól igé
nyelheti.
(102.194/1948. I. M. VI.)

Az igazságügyi hatóságok nyomtatvány, irodapapir 
és egyéb irodafelszerelési szükségletük érték szerinti 90u/o- 
át a „Nyomtatvány és Irodaszerellátó NV“-nél kötelesek 
megrendelni. (Budapest, V. Fáik Miksa-u 1. Telefon:426-505)
(129.832/1948. I. M* VI.)

Letartóztatottak (növendékek) lábbelijének javításá
hoz szükséges bőranyagokat közvetlenül az ORI-nál kell 
megrendelni.
(21.384 1948. I. M. V.)
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XXIV.

Pénz és vagyonkezelés.
L

A pénzügyminiszter a büntetőintézetek és fogházak 
részére külön ellátmány-számlát nyitott. Az igazságügyminisz
ter az összes 'ellátmányokat és külön céllal rendelkezésre 
bocsátott összegeket erre a számlára utalja.

Az ellátmány-számlán a fentieken kívül csak a költ
ségvetési év kezelésébe tartozó és annak végéig visszafizetett 
térítményeket szabad kezelni. Az ellátmány-számadásban a 
csekkszámlán kezelt ellátmányra vonatkozóan bejegyzéseket 
piros, a vagyonváltozások bejegyzését pedig fekete vagy kék 
tintával kell eszközölni. — A 3.000 Ft.-ot, illetőleg hatósá
goknál az 500 Ft.-ot meghaladó kiadásokat közvetlenül az 
ellátmány-számlákról kell átutalni a magánosok csekszámlá- 
jára, vagy a hatóságok . eilátmányszátnlájára, ha pedig a be
vétel munka, ipari, gazdasági jövedelem, vagy eladási ár, 
akkor a gazdasági, illetőleg munkajövedelmi bevételi szám
lára. — A pénzügyminiszter az ipari, gazdasági és kertészeti 
pénzkezelésre rendelt letéti számlákat megszüntette. — 1948 
június 1-től kezdve az ipar, gazdaság és kertészet vitelével 
felmerülő kiadások fedezésére a bevételek fel nem használ
hatók, hanem ezeket a bevételeket „I. M. Munkajövedelem. 
Bevételi Számla. Budapest." elnevezésű 108.806 számú, ille
tőleg „I. M. Földbirtokok bevételi számla Budapest,, elnevezésű 
108.808 számú póstatakarékpénztári csekkszámlára kell befi
zetni. Az együttesen 100 Ft.-ot meghaladó bevételeket na- 

- ponta, a 100 Ft.-on aluli összegeket pedig 8 naponként kell 
befizetni. Valamennyi kiállított számláról „Ellenszámolási 
kimutatás“t kell készíteni és azt havonként az 1. M. számve
vőséghez kell felterjeszteni. — Az igazolt befizetéseket a 
vonatkozó pénz-számadás készpénz hasábjában egy összegben 
bevételként és kiadásként el kell számolni és a tartozást 
a munkamegrendelő könyvben, illetőleg tartozási nyilvántar
tásban fe kell jegyezni. — Ipari műhelyek, gazdaság és 
kertészet szükségleteit havi pénzszükségleti kimutatás felter
jesztésével kell igényelni. Nem kell a kimutatásban felvenni
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a gazdaságnak vagy kertészetnek a saját terméséből fedez
hető szükségleteit, továbbá azokat a kiadásokat, amelyek en
gedélyezéséhez és kiutalásához külön engedélyért előterjesz
tést kell tenni. Az ipari, gazdasági és kertészeti ellátmányokat, 
valamint  ̂ külön előterjesztés alapján kiutalt összegeket a 
megfelelő számadásokban és értékpapír hasábban kell el
számolni, egyébként a többi ellátmányokhoz hasonlóan kell 
kezelni.
(61.400/1948. I. M. VI.)

A letartóztatottakat megillető munkajutalom és külön 
jutalom (szorgalomdíj) összegét a számadások lezárásának 
napjától számított 10 napon belül meg kell állapítani és a 
számadásban, valamint a rabmunkásoknak kézbesített mun
kakönyvben javukra kell írni. A letartóztatott a havi munka- 
jutalomnak a 10.600/1926. I. M. számú rendelet 54. §-ában 
megállapított részét és a havi külön jutalmat e határidő 
utolsó napjától számított 1 hónap alatt használhatja fel, 1 
hónap elteltével a számadást le kell zárni és a maradványt 
egy összegben a letartóztatott nevére kiállított postatakarék
pénztár! betétkönyvre gyümölcsözőleg kell elhelyezni. A 
gyiimölcsözőleg elhelyezett tőke felét a letartóztatott hozzá
tartozói segélyezésére félévenként felmondhatja. Az állam- 
ügyészség (büntetőintézet) vezetője a betét nagyobb hánya
dának felmondására, félévnél rövidebb időn belül való fel
mondására és más célra való felhasználására is engedélyt 
adhat. — A letartóztatott kérelmére a munkakeresményt 
határozott időre lekötéssel különleges kamatozású betétként 
is el lehet helyezni. A betétkönyvet, annak függelékét képző 
nyilatkozatot, továbbá a felmondó és a tőkének meghatáro
zott időre lekötésére vonatkozó nyilatkozatot a letartóztatottnak 
saját kezűleg kell aláírnia. Az aláírás valódiságát az állam- 
ügyészség (büníetőintézet) vezetője aláírásával és pecsétjével 
igazolja. — A betétkönyvet a pénznapló értékpapír-hasábján 

. kell nyilvántartani és a házipénztárban kell őrizni. Szabadu
láskor ki kell adni, átszállítás esetén az államügyészség 
(büntetőintézet) vezetőjének kell megküldeni, ahova az át
szállítás történt.
(57.895/1948. I. M. VI.)

A letartóztató és nevelőintézeteknél működő ipari és 
mezőgazdasági üzemek állami vállalattá átszervezésével kap
csolatosan az igazságügyminiszter a Magyar Nemzeti Banknál 
„Igazságügyminisztérium Gazdasági Igazgatósága11 elnevezés-
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sel 883.025 számú folyószámlát nyitott. 1949. — január 1.-től 
kezdve az intézetek és fogházak ipari és gazdasági szükség
leteire vonatkozó minden kiadás csak erről a folyószámláról 
kiutalt ellátmányból fedezhető. Az igazságügyi tárca költség- 
vetési hiteléből csak a hivatali és intézeti kiadásokat szabad 
teljesíteni. — A két ellátmányt egymástól külön kell kezelni 
olyképen, hogy a kizárólag ipari és gazdasági pénzek keze
lésére külön jelzés nélküli csekkbetétkönyvet kell nyitni. 
Amennyiben az intézetnél ezenkívül más költségvetésen kí
vüli pénzkezelés is történnék, erre a pénzkezelésre K. K. 
jelzésű csekkbetétkönyvet kell nyitni. Az ipari és gazda- 
sági'üzemek bevételét kiadások teljesítésére felhasználni nem 
szabad, hanem a fent jelzett folyószámlára be kell fizetni. 
Az ipari és gazdasági ellátmányokat minden más igényléstől 
elkülönítetetten havonkint 15.-ig kell igényelni. Az ipari és 
gazdasági ellátmányok felhasználásáról továbbra is külön 
pénztári naplót kell vezetni és azt kéthetenkint másolatban 
az összes eredeti okmányokkal együtt a Gazdasági Igazgatóság 
számvevőségéhez kell megküldeni. — A folyószámláról utal
ványozott ellátmányok terhére beszerzett anyagokról 1949 
január 1. napjától kezdődően külön anyagszámadást kell 
nyitni.
(6.022/1949. I. M. VI. — 10.090/1949. I. M. VI.)

A szorosan vett kiadások — különösen a nyersanyag 
fedezésére szükséges összegek — levonása után fenmaradó 
ipari, gazdasági és kertészeti tiszta jövedelem 90 °/0-át az 
„1. M. Munkajövedelem bevételi számla. Budapest" elnevezésű 
108.806 számú, illetőleg „I. M. Földbirtokok jövedelme bevé
teli számla Budapest" elnevezésű 108.808 számla javára, 
10 ’/o-át pedig az „I. M. Ipari és gazdasági jutalék letéti 
számla Budapest" elnevezésű 164.223 , számú csekkszámla 
javára kell befizetni.
(45.778 1948. I. M. VI.)

Az ipari és gazdasági követeléseknek a 993.025 számú 
folyószámlára való befizetését szorgalmazni kell. Munka vagy 
gazdasági jövedelem befizetése esetén a befizetési lap érte
sítőszelvényén a díjmentes közlemények helyén az összeg 
rendeltetését és a befizetés jogcímét minden esetben fel kell 
tüntetni. — Az ipari és gazdasági igénylések alkalmával a 
tárgyhónapban előrelátható bevételeket és pedig a nagyobb 
tételeket tárgy szerint is részletezve elő kell irányozni. Ha



a bevételek befizetése csak később várható,' ezt a körülményt 
is lel kell tüntetni.

9.819/1949. I. M. VI.
A folyó évi költségvetési hitelből utalványozott ellát

mányokat, továbbá a különféle munkákra és beszerzésekre 
utalványozott összegeket felhasználni csak a folyó év végéig 
szabad, A maradványt a póstatakarékpénztári csekkszámlára 
vissza kell fizetni.
(131.344/1948. i. M. VI.)

A legfeljebb 12 hónapi időtartamra elítéltek havi 
munkajutalmának a 10.600/1926. I. M. sz. rendelet 54. §-ában 
megállapított részét, valamint havi külön jutalmát mindaddig, 
amíg annak összege a 100 Ft.-ot meg nem haladja, együttesen 
kell kezelni. A befolyó kamat összegeket, továbbá a 4.600/ 
1928. I. M. számú rendelet (i. K. 1. lap) tizenötödik bekez
désében megjelölt és a rabsegélyezés céljára befolyó egyéb 
összegeket a rabsegély ellátmánytól elkülönítetten, külön 
erre a célra nyitott pénznaplóban kell elszámolni és a pénzt 
„K. K.“ jelzésű csekkbetétkönyvön kell kezelni.
(8.245/1949. I. M. VI.)

Rabgazdaságok és rabélelmezést a beszolgáltatási 
kötelezettségbe beszámíthatják. A beszolgáltatásba beszámít
ható rabélelmezésre szánt terményekről a letartóztatóinté
zet vezetője köteles a területileg illetékes közellátási fel
ügyelőséggel elszámolni.
(54.034/1946. I. M. VI,—100.741/1948. I. M. VI.)

A 10.600/1926. I. M. számú rendelet 33. §.-a értel
mében a miniszter előzetes engedélye nélkül igazságügyi 
alkalmazottnak csak a rabkertészet konyhakerti terményei
ből visszamaradó felesleg adható el a piaci árnál 20"/o-al 
olcsóbban. Más terményt és terméket csak piaci áron és 
csak a miniszter engedélyével szabad az igazságügyi alkal
mazottaknak eladni. Tejet, a fogyasztási ár 80°/„-áért a rab
kertészetben alkalmazott fogházőr vásárolhat. Az engedélye
zett mennyiség naponta és fejenként egy liter.
(41.841/1934. I. M. VI.)

A rabgazdaságban feleslegként visszamaradt tej- 
mennyiséget az alábbiak vásárolhatják:
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1. ) a rabgazdaságban alkalmazott őr
2. ) a letartóztatóintézet többgyermekes tiszti és le

génységi tagjai
3. ) a tiszti és legénységi állomány többi tagjai.
Az 1. pontban emlitett őr saját személyére a termelői 

ár 80%-áért napi egy liter tejet vehet, családtagjai számára, 
valamint a 2—3. pontok alatt említettek' családtagonkint leg
feljebb V2 liter tejet vásárolhatnak mindenkori termelői áron. 
Felesleg az a tej, ami a fogházban orvosi rendelet alapján 
megállapított szükséglet és a beszolgáltatási kötelezettség 
teljesítése után fennmarad.
(87.750/1947. I. M. VI.)
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XXV.

Általános ügyvitel. Ügykezelés.
Mind a közbeeső, mind pedig az érdemleges elinté

zést külön iv felhasználása nélkül, lehetőleg magán az ik~ 
tatmányon, vagy annak hátlapján kell végezni.
(78.418/1947. I. M. VI.)

Á véleményes jelentéseket indokolni kell.
(213/1949. I. M. ÍV.(

A miniszter első esetben piros lapon sürget. Ennek 
eredménytelensége esetén 8—30 nap múlva a segédhivatal 
egy második „második sürgetés ! vezető saját kezébe14 bélyeg
zővel nyomott sürgető lapot ad ki. Ezt azonnal a címzett 
hatóság vezetőjének kezébe kell kézbesíteni. Ha itt a meg
adott határidő eredménytelenül telik le, a miniszter a felelős 
személy ellen fegyelmi eljárást indít.
(24.452/1949. I. M. VI.)

Letartóztatott személy részére kézbesítést az intézet 
vezetőjének közreműködésével kell teljesíteni. Ha perfelvé
teli határnapokra szoló idéző-végzéssel ellátott keresetleve
let kézbesítenek, a vezetőnek a letartóztatottat a meg nem 
jelenés következményeire figyelmeztetni kell. Ugyancsak 
figyelmeztetendő, hogy ügyvédet vallhat, más meghatalma
zottat bizhat meg vagy gondnok kirendelését kérheti. A le
tartóztatott nyilatkozatát jegyzőkönyvbe kell foglalni és a 
perbíróságnak kell megküldeni. Ha 1 évet meghaladó bün
tetésre ítélt személy részére a gyámhatóság gondnokot még 
nem rendelt ki, az intézet vezetője gondnok kirendelése 
végett közvetlenül értesíti az illetékes gyámhatóságot és 
közli a szabadságvesztésbüntetést kiszabó bírói határozat 
számát, keltét, a szabadságvesztésbüntetés tartamát, meg
kezdésének idejét és hátralevő tartamát, valamint azt a 
polgári ügyet, amelynek következtében a gondnok kirende
lése szükségessé vált. ,
(36.842/1935. I. M.)
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Letartóztatottaknak és azok hozzátartozóinak ügy
védet védőül ajánlani fegyelmi és bűnvádi eljárás terhe 
alatt tilos.
(105.234/1948. I. M. VI.)

A hivatalos kiküldetésben levő alkalmazottak az in
tézet terhére polgári élelmezésben (vagy kívánságuknak 
megfelelően a beteg rabok részére megállapított egész ada
gos élelmezésben) részesülhetnek. Az önköltségi árat még 
az ott tartózkodás alatt az intézet pénztárába kell befizetni 
és az ellátmány javára kell bevételezni. Ha vendégszoba 
nincs, a kiküldött részére alkalmas irodahelyiségben meg
felelő fekvőhelyet kell beállítani.
(112.738/1948. í. M. VI.)

Hivatalos kiküldetést teljesítő 1. i. és nevelő intézeti 
alkalmazottak közül a 8470/1948. Korm. sz. rendeletben meg
jelölt 25—18 fizetési fokozatba tartozó alkalmazottak fél III. 
osztályú, a 17—5 fizetési fokozatba tartozók fél II. osztályú, 
azon felül pedig fél I. osztályú menetjegy árát számíthatják 
fel útiköltség címén utiszámláikban. Rabkiséret esetén a fél 
II. osztályú vasúti menetjegy felszámítására jogosultak csak 
a ténylegesen felmerült fél III. osztályú menetjegy árát szá
míthatják fel, visszafelé utazásnál azonban a fél II. osztályú 
menetjegy ára felszámítható.
(9.146/1949. I. M. VI.)

Az évi jelentésekben nemcsak statisztikai adatokat 
kell feltüntetni, hanem a letartóztatóintézetek helyzetéről, az 
ottani állapotokról pontos képet kell adni és megfelelő ja
vaslatokat is kell előterjeszteni.
(9.198/1920. I. M. VI.)
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Betűsoros tárgymutató,
A. Oldal

Altiszti állások betöltése 
Anyafogház
Aratást, cséplést és egyéb megeről

tető munkát végző letartóztatottak 
részére kiadható élelem 

Asztali tenisz
Azonnali szabadlábrahelyezés táv

beszélő alapján
Azonnali szabadlábrahelyezés ex- 

press-ajánlott levél alapján

A.
Állampolgárság megvizsgálása befo- 
, gadáskor

Államrendőrség Budapesti Főkapi
tánysága Bűnügyi Osztálya 
Központi Főcsoportjának értesítése 
az elítéltek szabadulási idejéről 

Államrendőrségnek átadása előzetes 
letartóztatott nébírósági terheltek- 

, nek
Államvédelmi osztály értesítése fel

tételes szabadságra bocsátásról 
Államvédelmi osztály értesítése nép- 

bírósági elítéltek szabadulásáról 
Államvédelmi osztály értesítése nép

bírósági ítéletekről 
Általános tűzrendészeti szabályok 

kifüggesztése
Árellenőrzési hozzájárulás áthárítása 
Áthúzás a törzskönyben 
Átkísérés feljegyzése a törzskönyv- 
„ ben

Átkísérés és temetésre kikísérés en
gedélyezése

Átszállítás esetén értesítő jegyzék 
felterjesztése jogerős elítélteknek 

Átszállított terheltek azonnali sza- 
badlábrahelyezése

B.
Beadott könyvek ellenőrzése 
Befogadáskor elítéltek állampolgár

ságának megvizsgálása

12.190 1945. I. M. VI. 55
20.650 1949. I. M. VI. 10

66.872/1948. I. M. VI. 16
59.000/1948. I. M. VI. 34

20.471 1949. 1. M. VI. 37

20.471 /1949. I. M. VI. 37

38.343 1933. I. M. VI. 11

130.129 1948. I. M. VI. 45

3.774 1949. I. M. VI. 13

89.784 1948. I. M. X. 42

42.410 1947. I. M. VI. 35

89.784/1948. I. M. X. 45

102.954/1948. I. M. VI. 53
70.346 1949. I. M. VI. 65
20.650/1949. I. M. VI. 10

20.650/1949. I. M. VI. 10

10.180 1949. I.M. VL 13

48.250 1948. I. M. VI. 7

20.471/1949. J. M. VI. 37

7.763/1949. I. M. VI. 32

38.343/1933. I. M. VI. 11
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Oldal

Belső rabmunka engedélyezése ve
zető államügyész és íogházvezető 
részére

Beragasztás a törzskönyvben 
Beszámítása előzetes letartóztatás

ban, vizsgálati fogságban töltött 
időnek

Beszolgáltatási kötelezettségbe be
számítható rabélelmezés 

Beteg letartóztatottak élelmezése 
Beutalás
Beutalásokhoz szükséges mellékletek 
Beutalt elítéltek átszállítása a kije

lölt büntetőintézetbe 
Bilincs alkalmazása 
Biztonsági őrizet 
Biztonsági intézkedések 
Biztosítási intézkedés vagyonelkob

zás esetén 
Bp. 506. §.

Budapestre feltételes szabadságra 
bocsátottak jelentkezése a rendőr- 
hatóságnál

Bűnözők nyilvántartása 
Büntetés kezdőnapja kényszermun

kára nem jogerősen elítélt népbí
rósági vádlottaknál 

Büntetésüket töltő Szovjet-Orosz ál
lampolgároknak az orosz várospa
rancsnokság részére átadása 

Büntetésvégrehajtási napló 
Büntetőintézeti őrparancsnok fegyel

mező jogköre (R. 17. §)
Büntetőíap kiállítása népbírósági el

ítéltekről
Bűnügyi költség felmerülése esetéig 

tartozási kimutatás megküldésé* 
nek mellőzése

Cs.
Csomagbeadás ellenőrzése 
Csomagbeadás kedvezményének el

vonása fegyelmi büntetésként

D.
Dohányzás
Dologházba utaltak feltételes sza

badlábra bocsátása

43.505/1949. I. M. VI. 29
20.650/1949. I. M. Yl. 10

i
124.429/1948. I. M. VI. 7
54.034/1946. I. M. VI. 70

100.741 1948. I.M. VI. 70
27.751 1948. I. M. VI. 17
15.255 1945. I.M. VI. 10
38.295/1939. I. M. VI. 10

15.255 1945. I. M. VI. 12
10.100/1948. I. M. VI. 40
36.954 1949. I. M. VI. 24
L. Kényszeralkalmazás 40

134.331 1848. I.M. Vili. 48
124.429 1948. I. M. Vl. 5, 7, 8 

12, 38

75.543 1947. I. M. Vl. 42
29.536 1949. I. M. Vl. 45

11.242 1946. I.M.Y1. 38

10.591 1946. 1. M. Vl. 37
124.429 1948. I. M. Vl. 7

16.600 1949. I. M. Vl. 64

31.479/1949. I. M. X. 45

29.602 1947. I. M. Vl. 51

110.337 1947. I. M. Vl. 17

47.107/1947. I. M. Vl. 40

71.443 1946. I. M. Vl. 33

21.965 1943. I. M. Vl. 44
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Oldal

E,
„Egyelőre'* elutasított feltételes sza

badságra bocsátási kérelem 
Egyenruha és fegyverviselésre köte

lezett 1. i. alkalmazottak szolgálati 
igazolvánnyal való ellátása

Egyerulia-viselési kötelezettség
Egyeztetés feltüntetése a törzskönyv
ben
Elhalt letartóztatottak temetése
Elítélt behívása a büntetés megkez

désére
Elítélt elővezetése
Elítéltek által előterjeszthető ke

gyelmi kérvények
Elítéltek kegyelmi kérvényének fel- 

terjesztése
Elítéltektől elkobzandó tárgyak
Elítéltek utazásával kapcsolatos élel

mezés
Elítélttel szemben bűnügyi költség 

biztosítása
Elkobzott bűnjelek elküldése

Elkobzott lőfegyverek átadása 
Elkobzott robbanóanyagok átadása 
Elkobzott ruházati cikkek megkül- 

• dése a pestvidéki államügyész
ségnek

Elkobzott tárgyaknak a bűnügyi? 
_ muzeum részére megküldése 
Elkobzott tárgyaknak a politikai 

bűnügyi muzeum részére megkül
dése

Elővezetése elítéltnek 
Előzetes letartóztatásba helyezett 

háborús és népellenes bűntettel 
terhelt egyének átadása a fogház
nak

Előzetes letartóztatásban levő nép
bírósági. terheltek átadása az ál
lamrendőrségnek

Előzetes letartóztatásba, vizsgálati 
fogságba helyezett és jogerősen 
elítélt papok jogai

-  76

1.663/1924. I. M. 41
108.735/1947. I.M. VI. \
59.777/1947. LM. VJ.
27.877 1947. I.M. VI. | K 7

54.517/1946. I.M. VI. í 04

57.214/1948. I.M. VI.
702 1949. I.M. VI. I

60.490/1948. I. M. VI. 58
58.243/1949. I. M. VI. 58

20.650/1949. I. M. VI. 10
47.864/1947. I. M. VI. 22

124.429/1948. I. M. VI. 7
124.429/1948. I. M. VI. • 7

17.529/1948. I. M. VI. 14

17.529/1948. I. M. VI. 14
89.637/1948. I. M. VI. 15

53.262/1948. I. M. VI. 19
15.700/1933. I. M. VI. 51
15.329/1939. 1. M. VI. 51
66.642/1948. I.M. VI. i

108.906/1947. I. M. VI.
15.577/1949. I. M. VI.
51.064/1946. I. M. VI.
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Oldal

Előzetes letartóztatottak és vizsgá
lati foglyok élelmezése 

Előzetes letartóztatottak és vizsgá
lati ioglyok kihallgatása 

Elzárásnak összbüntetésbé foglalása 
Erkölcsi támogatás 
Express-ajánlott levél azonnali sza- 

badlábrahelyezés végett

É.
Értesítő]egyzékben és törzskönyvben 

nem jogerős ítéletek esetén szaba
dulási nap feltüntetése 

Értesítő] egyzék kiegészítése 
Értesítő]egyzék visszaküldése anya- 
, fogháznak

Értéktelen bankjegyek megsemmisí
tése

Évi jelentés

F.
Fegyelmező jogkörben kiszabott 

büntetések
Fegyelmi büntetés bejegyzése a törzs

könyvben
Fegyelmi vétség figyelembevétele 

feltételes szabadságra bocsátásnál 
Fegyelmi eljárás tiszteletdíjas alkal

mazottakkal szemben 
Fegyelmileg felfüggesztett 1. i. alkal

mazottak illetményeinek kiutalása 
jogerő után

Fegyelmi vétségek szigorú megtor
lása

Fegyelmi határozat rendelkező része 
Fegyelmi jog
Fegyelmi vétség mérlegelése feltéte

les szabóságnál
Fegyencek, kényszermunkára és do

logházra elítélt személyek orszá
gos büntetőintézetbe való beutalása 

Fegyencek levélírása 
Felfüggesztett 1. i. alkalmnzottól kincs

tári ruházati cikkek bevonása 
Felfüggesztést kimondó jogerős ha

tározat felterjesztése (R. 11. §) 
Felsőbírósági értesítés 
Felsőbírósági hozzájárulásra nem 

szoruló házitanácsi határozat 
Felsőhatósági hozzájárulásra szoruló 

házitanácsi határozat

— 77

40.900/1949. I. M. VI. 18

3.740 1948. í, M. VI. 40
10.900/1936. I. M. VI. 12
97,955 1947. I. M. VI. 25

20.471 1949. I. M. VI. 37

20.650/1949. I. M. VI. 10
20.650 1949. I. M. VI. 10

20.650 1949. I. M. VI. 10

102.107/1948. I. M. VI. 49
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28.628/1949. I. M. VI. 64
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16.600/1949. I. M, VI. 64
L. Biztons. intézk. 40

65.100/1948. I. M. VI. 41

15.255/1945. I. M. VI. 12
3.741 1948. L M. VI. 25

26.110/1949. I. M. VI. 64
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Felterjesztés ruhaellátás tárgyában 70.425/1948. I. M. VI.
Oldal

58
Feltételes szabadság kérelmezése a 

büntetés egy részének kegyelem
ből való elengedése esetén 59.008-1940. I. M. VI. 42

Feltételes szabdságra bocsátás iránti 
kérelem előterjesztésének idő
pontja 58.-541/1948. I. M. VI. 41

Feltételes szabadságra bocsátás 
iránti kérelem ismétlése 1.663 1924. I.M. VI. 41

Feltételes szadadságra bocsátottak 
jelentkezése 36.000/1931. I.M.VI. 43

Feltételes szabadságra bocsátottak 
jelentkezési napjának megállapí
tása 36.000/1931. I.M. VI. 43

Feltételes szabadságra bocsátottak 
I akhely változtatása 36.000/1931. I. M. VI. 43

Feltételes szabadságra bocsátást ki
záró fegyelmi vétség 20.193 1940. I. M. VI. 41

Felügyeleti hatóság tagjának jogköre 58.243 1949. I.M. VI. 39
Felügyeleti hatóságok rendeletéinek 

stb. bírálatátói az őrszemélyzet 
tagjainak tartózkodása 102.642 1947. I.M. VI. 55

Felvilágosító előadások tartása letar
tóztatottaknak 114.266 1947. I. M. VI. 32

Fenyítő jogkör 1. i. tiszttel szemben 16.600/1949. I. M. VI. 65
Félbeszakításról a rendőrség értesí

tése 54.052/1924. I. M. 35
Félbeszakításról az ügyészség érte

sítése 18.774/1924. I.M. VI. 35
Fényképezés letartóztató intéze

tekben 118.696/1948. I.M .VI. 52
Fiatalkorú bűnözők zárkai elhelye

zése 29.311/1947. I.M. VI. 15
Fizetési eszközök, valuták, devizák 

megküldése a Postatakarékpénz
tárnak 102.107/1948. I. M. VI. 49

Fogházba bejáró lelkészek díjazása 97.955/1947. I. M. VI. 25
Fogházmisszió tevékenységi körének 

meghatározása 70.057 1947. J. M. VI. 47
Folyamőrség tagjainak polgári le

tartóztató intézetben felmerült költ
ségeiről kimutatás küldése 30.575/1924. I.M. VI. 51

Folyó évi költségvetési hitelből utal
ványozott ellátmányok felhaszná
lása 131.344 1948. I.M. VI. 70

Főfelügyeleti hatóság tagjának jog
köre 58.243/1949. I.M. VI. 39
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Oldal
G.

Gazdasági és iparüzemben foglalkoz
tatott letartóztatottak igénybevé
tele alkalmi munkára 

Gazdasági, illetőleg iparüzemben ál
landóan alkalmazott letartóztatott 
foglalkoztatása más munkakörben

Gy.
Gyógyszerbeadás
Gyógyszerrendelés
Gyógyszerigénylés

H.
Határozott időtartamban elrendelt 

előzetes letartóztatás és vizsgálati 
fogság esetén szabadlábra helyezés 

Hazai nyersgyümölcs beszerzése le
tartóztatottaknak 

Házi-tanács

Házi-tanács javaslata feltételes sza
badságra bocsátás esetén 

Hivatalos kiküldetésben levő alkal
mazottak élelmezése 

Hivatalos kiküldetést teljesítő alkal
mazottak útiszámlái 

Hivatalos órák
Hivatalvesztést kimondó ítélet 

megküldése a rendőrfőkapitányság- 
nak

Honvédbíróság által elítélt és bünte
tésüket polgári büntetőintézetben 
töltő személyekre vonatkozó sza
bályok alkalmazása 

Honvéd egyénre vonatkozó ítéletek
nek a honvédelmi miniszter kato
napolitikai csoportfőnökének való 
megküldése

Honvédelmi miniszter értesítése nép
bíróság által jogerősen elítélt ka
tonai egyén esetében 

Honvédelmi miniszter katonapoli
tikai csoportfőnökének ítélet megr 
küldése honvéd egyénre vonatko
zóan

Honvédség tagjainak .polgári letar
tóztató intézetben felmerült tartási 
költségeiről kimutatás küldése 

Hús hiányában való élelem kiadása
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Oldal

Idegennyelvű könyvek ellenőrzése 
Ideiglenes szabadulási nap 
Ideiglenes biztonsági őrizet 
Időszaki jelentés az Igazságügyi Or

szágos Megfigyelő és Elmegyógy
intézet ápoltjairól

Igazoltatása a letartóztatóintézetbe 
lépőknek

Ingatlan vagyonnal rendelkező elítélt 
bűnügyi költségeinek biztosítása

Intézetvezetői javaslat feltételes sza
badságra bocsátásnál 

Irodai beosztásban foglalkoztatott 
letartóztatott megjelölése

Ismeretlen helyre távozott vagy szö
késben levő ingóságainak és érték
tárgyainak kezelése 

ítéletkiadmány megküldése a pénz
ügyigazgatóságnak vagyonelkob
zás esetén

J.
Javítás a törzskönyvben 
Járásbírósági elítéltek élelmezése 
Jegyzék a beadott élelmiszerekről 
Jegyzék végrehajtásra váró ítéletek

ről
Jelentés a R. 17. §-a alapján kisza

bott fenyítésekről a miniszterhez 
Jelentés régebben húzódó büntetés

végrehajtásról
Jelentés katonai szolgálatra stb. be

vonult alkalmazottakról 
Jogerős ítélet-kiadmány megküldése 

állam (nép) ügyészség részére 
Jogerős elítéltek visszatartása a fog

házban
Jogerős fegyelmi határozat felter

jesztése a R. 8. § alapján 
Jogerős ítélet tartalmának feltünte

tése a törzskönyvbén

K
Kalóriamennyiség megállapítása le

tartóztatottak részére 
Katonai egyénnek népbíróság által 

jogerősen történt elítélése eseté
ben honvédelmi miniszter értesítése
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Oldal

Katonai gyakorlatok tartása őrsze
mélyzet részére

Kenyér minőségének ellenőrzése 
Kezdőnap előzetes letartóztatottak

nál és vizsgálati foglyoknál 
Kényszermunka
Kényszermunkára ítélt fegyencekés 

rabok foglalkoztatása 
Kényszermunkára nem jogerősen el

ítéltek
Kézbesítés letartóztatott személy ré

szére
Kiétkezhétő pénzösszeg dolgozóknál 
Kiétkezhető pénzösszeg nem dolgo

zóknál
Kincstári ruházat pótlási ideje 
Kórházi ápolási díj 
Közalkalmazottak Országos Szabad 

Szakszervezete helyi csoportjának 
meghallgatása

Közbeső és érdemleges intézkedés
Közigazgatási elbánás végett vissza- 

kísérés esetén a megkereső rendőr- 
hatóság értesítése

Közkórházba, klinikára, tüdőgon
dozó és szakorvosi rendelőbe való 
kikíséréshez miniszteri engedély

Közkórházba szállított letartóztatott 
őrzése

Kurtavas
Külföldi állampolgárok és hontala

nok szabadulásáról a rendőrség 
értesítése

Külföldi missziók érintkezése börtön
ügyi hatóságokkal

Külső gazdaságban foglalkoztatott 
elítéltek névjegyzéke

Külső gyógyszertárakból beszerhető 
gyógyszerek

Külső megrendelők részére végzett 
munkáknál felelősség kizárása

Külső munkára beosztható letartóz
tatottak

Külső munkára kiadott letartózta
tottak felügyelete

L.
Látogatók fokozott ellenőrzése
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O ld a l

Lejárt neosalvarsannak a házi gyógy
szertárba való visszaszállítása 

Lelkészek díjazása

Leromlott szervezetű letartóztatottak 
részére orvos által kiadható élelem 

Letartóztatásba, vizsgálati fogságba 
helyezett és jogerősen elítélt pa
pok misemondása

Letartóztatóintézetekben született 
csecsemők bejelentése 

Letartóintézetek vezetőinek megne
vezése hivatalos iratváltásnál 

Letartóztatóintézeti alkalmazottak 
egymás közötti megszólítása 

Letartóztatóintézeti alkalmazottak 
más munkakörben való foglalkoz
tatása

Letartóztatóintézeti alkalmazottak 
székhelyükről való eltávozása 

Letartóztatottak átszállítása a buda
pesti országos büntetőintézet kór
házába

Letartóztatottak által külhatóságok- 
hoz intézett panasz 

Letartóztatottak borotvájának fertőt
lenítése

Letartóztatottak és az őrszemélyzet 
között fennálló rokonsági kapcso
latról jelentéstétel

Letartóztatott előállítása a főtárgya
lásra

Letartóztatokkal való bánásmód 
Letartóztatottakkal való bánásmód 

a kedvezmények szempontjából 
Letartóztatottak által megrendelhető

sajtótermékek

Letartóztatottak leírói, kezelői mun
kakörben foglalkoztatása 

Letartóztatottak beosztása külső rab
gazdasági, rabkertészeti, építési 
munkára

Letartóztatottak fürdője 
Letartóztatóintézeti alkalmazottak 

fürdőhasználata
Letartóztatott kórházba szállítása 
Letartóztatottak közkórházi ápolási 

költsége
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G. I.
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48.119/1926. I. M. VI. 29
38.730/1948. I. M. VI. 22

48.864 1949. I. M. VI. • 22
31.100/1947. I. M. VI. 20

54.801/1939. LM. VI. 21
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Oldal

Letartóztatottak külmunkával foglal
koztatása

Letartóztatott levelezésének ellenőr
zése

Letartóztatottak levélírása 
Letartóztatottak megszólítása 
Letartóztatottak munkaidőpont j á-

nak megállapítása III. munkaosz
tályba sorolás szempontjából 

Letartóztatottak részére beadható 
élei miszer-csomag

Letartóztatottak részére beadható 
hangszerek

Letartóztatottak részére esomagbe- 
adás

Letartóztatottak részére felvilágosító 
előadások tartása

Letartóztatottak részére kiadható 
húsélelem

Letartóztatottak részére megállapí
tott kalóriamennyiség

Letartóztatottak szellemi gondozása
Letartóztatottak vallási viszonyaira 

vonatkozó feljegyzés mellőzése 
Letartóztatottak visszakísérése a

rendőrséghez
Letartóztatott szállítása villamoson
Levél és csomagcsempészés esetén 

jelentés a miniszterhez 
L. i. alkalmazottak érintkezése kül

földi sajtó képviselőivel 
L. i. alkalmazottak gyógyszerellátása 
L. i. alkalmazottak magánlakásában 

kincstári telefon fenntartásának 
tilalma

L. i. alkalmazottak segélyezése

L. i. őrszemélyzet fegyverhasználata
L. i. őrszemélyzet használatában 

levő kincstári (ruházati) cikkek 
bevonása

L. i. tisztek illetményszerü kincstári 
ruházata

L. i. alkalmazottak személyazonos
sági igazolványa

— 83

64.090/1947. I. M. VI. 29

123.840/1948. I.M. VI. 26
72.308/1947. I. M. VI. 26
38.963 1947. I. M. VI. 14

74.557/1948. I. M. VI. 29

40.900/1949. I. M. VI. 18

59.000 1948. I. M. VI. 34

110.337/1947. I. M. VI. 17

114.266/1947. I.M. VI. 32

37.532/1948. I. M. VI. 16

54.913/1947. I. M. V. 16
Lásd: Letartóztatottak által 
megrendelh. sajtótermékek 32

40.856/1947. I. M. VI. 45

70.947 1948. I. M. VI. 35
12.130/1948. I. M. VI. 13

40.900/1949. I. M. VI. 18

22.179/1949. I. M. VI. 53
10.201/1949. I. M. VI. 22

114/1949. I. M. VI. 62
22.024/1945. I. M. VI. 61
22.025 1945. I.M. Vili. 62

145. UK)/1948. I. M. VI. 61
18.200/1949. I. M. VI. 62
52.969/1947. I. M. VI. 57

26.110/1949. 
G. L

I. M. VI. 64

22.108/1948. I. M. VI. 59
108.735/1947. I. M. VI. 57
60.841/1945. I. M.. VI 57



Oldal

M.
Mellékbüntetések végrehajtása 
Mezőgazdasági ipari vállalatra ki

terjedő vagyonelkobzás esetén az 
Állami Mezőgazdasági Ipari Üzemi 
Központ értesítése 

Miniszteri engedély kérelmezése 
népbírósági letartóztatottak irodai 
vagy intézeten kívüli foglalkozta
tásához

Miniszteri engedély kérése a beuta
lás mellőzésére (visszatartás) 

Munkajutalom, betét felmondása 
Munkajutalom együttes kezelése 
Munkajutalom és kiilönjutalom meg

állapítása
Munkajutalom felhasználása 
Munkajutalom gyümölcsöztetése 
Munkajutalom külön kezelése

N.
•

Nehéz testi munkások részére kiad
ható élelem

Nem jogerős ítélet esetén a szaba
dulási nap feltüntetése a törzs
könyvben és az értesítőjegyzékben 

Nem jogerős ítélet feltüntetése

Nem jogerős ítélet tartalmának fel
tüntetése a törzskönyvben 

Népbíróság által elítélteknek az át
telepítésre hivatott hatóság rendel
kezésére becsátása

Népbíróság által katonai egyén jog
erős elítélése esetén a honvédelmi 
miniszter értesítése 

Népbírósági elítélt büntetésvégrehaj
tás megkezdésének elhalasztása 

Népbírósági elítéltek irodai munka
körben való foglalkozása 

Népbírósági elítéltekre vonatkozó 
felsőbírósági értesítés 

Népbírósági elítéltekről államvédelmi 
osztály értesítése

Népbírósági elítéltekről büntetőlap 
kiállítása

Népbírósági letartóztatottak külön 
megjelölése a törzskönyben

3.013/1931. I. M. VI. 48

5.328 1948. I. M. X. 49

35.319 1947. I. M. X. 27
41.286/1947. I. M. VI. 27
9.451/1949. I. M. VI. 27

91.536/1943. I. M. VI. 12
57.895/1948. I. M. VI. 68
8.245 1949. I. M. VI. 70

57.895/1948. I. M. VI. 68
57.895/1948. I. M. VI. 68
57.895/1948. I. M. VI. 68

8.245/1949. I. M. VI. 70

131.690 1948. I. M. VI. 16

20.650 1949. I. M. VI. 10
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20.653/1949. I. M. VI. 10

20.650/1949. I. M. VI. 10

24.607 1948. I. M. X. 36
39.650/1946. I. M. X. 36
14.646/1947. I. M. X. 37

8.017/1945. 1. M. Vili. 46

65.027 1946. I. M. X. 10

9.451 1949. I. M. VI. 27

124.429/1948. I. M. VI. 7

89.784 1948. I. M. X. 45

31.479 1919. I.M.X. 45

20.650/1949. LM. VI. 10
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Népbírósági fogoly munkáltatása 
Népügyészségi rendelvény kitöltése 

előzetes letartóztatottnak fogház 
részére való átadása esetén 

NŐT sürgöny levél szabadlábra he
lyezés esetén

Női 1. i. alkalmozottak által a bor
bély-műhely igénybevétele 

Női zárkába való belépés

Nyilvántartása a szokásos bűnözők
nek

Nyilvántartása biztonsági őrizetesek
nek

Nyomozás céljára átadása népbíró
sági letartóztatottnak

Nyomozó rendőrhatóság értesítése 
feltételes szabadságra bocsátásról

O.
Országos büntetőintézetbe beutalása 

egy évet meghaladó börtönbünte
tésre ítélteknek

Orvos, igazgató és gondnok részére 
kiadott kenyéradag megállapítása

Osztályvezető őr tájékoztatása a 
jogerős ítélet tartalmáról

Önellátás elvonása fegyelmi bünte- 
. tésként 

Önélelmezés
„Országos Büntetőintézet" elnevezés 
önélelmezés megvonása 
Őri és rab étszám jelentés 
Őrszolgálat nyári időben 
Őri tanfolyam és vizsga kötelezettsége 
Őrszemélyzet és a letartóztatottak 

között fennálló rokonsági kapcso- 
latról jelentéstétel

Őrszemélyzeti tagoknak új ruhájuk 
használatára vonatkozó rendelke
zés

Őrszemélyzet részére katonai gya- 
„ korlatok tartása
Őrszemélyzet szolgálati ideje és szol- 
„ gálati könnyítése 
Őrszemélyzet tagjainak szolgálati 

idő alatt egyenruha viselési köte
lezettsége

Oldal
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P.
Penicillin igénylés 
Pénzbüntetés mint fegyelmi büntetés 
Polgári büntetőintézetbe szabadság

vesztés büntetést töltő honvéd bíró
sági elítéltekre vonatkozó szabá
lyok

Polgári letartóztató intézetbe beutalt 
folyamőrök, vámőrök tartási költ
ségeiről kimutatás megküldése 

Politikai bűncselekmény miatt letar
tóztatottak zárkai elhelyezése 

Politikai jog gyakorlatának felfüg
gesztéséről a rendőrkapitányság 
értesítése

Pótlási ideje kincstári ruházatnak

R.
Rabbiztosítás
Rabgazdaságban, kertészetben fog

lalkoztatottak ruházata 
Rabirnokok fokozott ellenőrzése 
Rabkertészeti felesleg felhasználása

Rablétszám jelentés .
Rabok, fegyencek, aologházba, szi

gorított dologházba utaltak élel
mezése

Rendfokozati visszavetés 
Rendőrkapitányságnak ítélet meg

küldése politikai jog felfüggesztése 
esetén

Rendőrhatóság értesítése szabadság- 
vesztés büntetés félbeszakításáról 

Rendőrkapitányság részére ítélet 
megküldése hivatalvesztés kimon
dása esetén

Régebben húzódó büntetésvégrehaj
tásokról jelentés 

Rahakoptatási átalány

S.
Sajtó részére tájékoztatás adása 
Segélyezése 1. i. alkalmazottaknak 
Séta
Statisztikai adatok feltüntetése évi 

jelentésben 
Sürgetés
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3.013 1931. I.M. VI. 48
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L .: Szabadságvesztésbünte

tés félbeszakítása 35

2.960/1949. Korm. 45

43.376 1949. I. M. VI. 10
2.814/1946. I. M. VI. 59

10.478/1946. I. M. VI.
i y

59

118.696/1948. I. M. VI. 52
L .: 1. i. alkalm. segélyezése 62
48.249/1948. I.M. VI. 33

9.188/1920. I. M. VI. 73
24.452/1949. I.M. VI. 72

— 86 —



Sz,
Szabadidő összevonása őröknél 
Szabadlábrahelyezps tényének fel

jegyzése a törzskönyben 
Szabadságvesztésbüntetés végrehaj

tásának elhalasztása népbírósági 
ügyekben

Szabadságvesztés félbeszakításáról 
a rendőrhatóság értesítése

Szabadulási nap feltüntetése a Bp.
330. § (4) bek. esetében 

Szabadulási nap feltüntetése nem 
jogerős ítélet esetén a törzskönyv
ben és értesítőjegyzékben 

Szellemi gondozása letartóztatottak
nak

Szigorított dologházba utaltak és 
kényszermunkára ítéltek leve
lezése

Színdarabok betanulása letartóztató 
intézetben

Szolgálati ideje és szolgálati köny- 
nyítése az őrszemélyzetnek 

Szolgálati szabályzat oktatása az őr- 
személyzet részére

Szoptatós anyák részére kiutalt élel
mezés

Szökésben levő letartóztatottak ingó
ságainak és értéktárgyainak ke
zelése

T.
Tartozatlanul vagy tévesen befizetett 

pénzösszegek át- és visszautalása 
Tartozási kimutatások megküldésé

nek mellőzése
Tájékoztatás-adás sajtó részére 

Társasjáték
Távbeszélő-megkeresés azonnali sza

badlábra helyezés végett 
Teherben levő női letartóztatottak 

átszállítása a budapesti országos 
büntetőintézet kórházába 

Tiszteletdíjas alkalmazottakkal szem
ben fegyelmi eljárás

Tojás kiadása a letartóztatottaknak 
Törvényszéki fogházban levő hon

védbírósági letartóztatott beuta
lása stb.

Oldal
39.600/1947. I. M. VI. 56

20.650/1949. I. M. VI. 10

13.704/1946. I. M. X. 10
18.774/1924. 1. iM. VI. 35
54.052 1924. I.M. 35
33.733 1944. I. M. Vk 35
42.410/1947. I. M. VI. 35

20.65071949. I. M. VI. 10

20.650 1949. I. M, VI. 10
L.: letartóztatottak
szellemi gondozása 31

45.249 1948. I. M. Vl. 26

125.200 1948. I. M. VI. 34

35.322/1947. I. M. VI. 55
39.600/1947. I. M. VI. 55

60.868 1949. I. M. VI. 55

80.532 1948. I. M. VI. 18

79.012/1948. I. M. VI. 51

85.769/1947. I. M. VI. 48

29.602 1947. I. M. VI. 51
118.696/1948. I. M. VI. 52
22.179/1949. I. M. VI. 53
59.000/1948. I. M. VI. 34

20.471 1949. I. M. VI. 37

44.064/1947. I. M. VI. 21

16.600/1949. I. M. VI. 64
28.628/1949. I. M. VI. 64
30.827/1948. I. M. VI. 16

57.760 1943. I. M. VI. 54
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Oldal

Törzskönyben és értesítőjegyzékben 
szabadulási nap feltüntetése nem 
jogerős ítéleteknél 20.650/1949. I. M. VI. 10

Törzskönyvek és értesítő jegyzékek 
vezetése és kiállítása körüli eljá
rás egységesítése 20.650/1949. I. M. VI. 10

U.
Újonnan alkalmazott 1. i. őrök kincs

tári ruhaellátása 70.425 1948. 1. M. VI. 58
Uj rendfokozatok viselése 127.137/1948. I. M. VI. 56
Uj törzskönyv nyitása 20.650 1949. I. M. VI. 10
Utiszámlák 9.146 1949. I. M. VI. 73

Ü.
Ügyészség értesítése szabadságvesz

tésbüntetés félbeszakításáról 18.774 1924. I. M. VI. 35
Ügyrendi táblák 85.916 1948. I. M. VI. 53

V.
Vagyon elleni bűncselekmények mi

att elítéltek szabadulási idejének 
közlése Államrendőrség Budapesti 
Főkapitánysága Bűnügyi Osztályá
nak Központi Főcsortjával 130.129 1948. I. M. VI. 45

Vagyonelkobzást kimondó ítéletről 
Pénzügyigazgatóság értesítése 134.331/1948. I. M. Vili. 48

Vámőrség tagjainak polgári letartóz
tató intézetben felmerült tartási 
költségeiről kimutatás küldése 30.575/1924. I. M. VI. 51

Védő ajánlása letartóztatottaknak 
vagy hozzátartozóiknak 112.738/1948. I. Mr VI. 73

Végrehajtásra váró ítéletekről jegy
zék 124.429/1948. I. M. VI. 7

Véleményes jelentés indokolása 213/1949. LM. VI. 72
Vérbajos letartóztatottak tekinteté

ben követendő eljárás 87.500/1942. I. M. VI. 21
Visszatartott illetmények kiutalása 28.628.1949. I. M. VI. 64

Z.
Zártkörű versenytárgyalás 47.245/1948. í. M. V. .65
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TARTALOM,

I. Büntetés kezdete. Halasztás és félbeszakítás.

13.704/1946. I. M. X. 
65.027/1946. I. M. X. 
48.250/1948. 1. M. VI. 

124.429/1948. 1. M. VI.

Lapszám

20.650/1949. I. M. VI.
20.653/1949. I. M. VI. 7—10
43.376/1949. 1. M. VI.

II. Letartóztatás. Beutalás. Rabszállítás.
38.343/1933. I. M. VI. 
10.900/1936. I. M. VI. 
38.295/1939. I. M. VI. 
91.536/1943. I. M. VI. 
13,603/1945. I. M. VI.

15.255/1945. I. M. VI.
22.722/1946. I. M. X.
12.130/1948. I. M. VI. 11—13 
3.774/1949. I. M. IV.

10.180/1949. I. M. VI.

III. Napirend. Érintkezés a letartóztatottakkal.
9.662/1941. I. M. VI. 

33.421/1947. I. M. V!. 
38.963/1947. I. M. VI.

94.417/1947. I. M. VI. 
17.529/1948. I. M. VI. 
92.861/1948. 1. M. VI.

14

IV. A letartóztatottak elhelyezése.
29.311/1947. I. M. VI. 
70.056/1947. I. M. VI. 89.637/1948. I. M. VI.

V. Élelmezés.

15

43.627/1907. I. M. VI. 
50.184/1907. I. M. VI. 
54.913/1947. I. M. V. 

110.337/1947. I. M. VI. •

27.751/1948. I. M. VI. 
30.827/1948. I. M. VI. 
37.532/1948. I. M. VI. 
53.262/1948. I. M. VI.

16—17
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66.872/1948. I. M. VI. 
80.532/1948. I. M. VI.

131.690/1948. 1. M. VI. 
40.900/1949. I. M. VI. 16—18

Lapszám

VI. Egészségügy.

54.801/1939. I. M. VI. 
87.500/1942. I. M. VI. 
31.100/1947. I. M. VI. 
40.688/1947. I. M. VI. 
44.046/1947. I. M. VI. 
55.299/1947. I. M. VI. 
47.864/1947. I. M. VI. 
26.581/1948. I. M. VI.

38.730/1948. I. M. VI.
48.252/1948. I. M. VI.

119.547/1948. I. M. VI.
142.900/1948. I. M. VI.
145.721/1948. I. M. VI.
10.201/1949. I. M. VI.
36.954/1949. I. M. VI.

VII. Erkölcsi támogatás: Istentisztelet, levelezés,
látogatás.

72.308/1947. 1. M. VI. 
97.955/1947. I. M. VI. 
3 741/1948. I. M. VI. 

45.249/1948. 1. M. VI

123.840/1948. I. M. VI. 
136.761/1948.1. M.VI.G.I. 25—26
54.599 1949. I. M. VI.

VIII. Munkáltatás.

48 119/1926. I. M.-VI. 
7.771/1946. I. M. VI. 

55.690/1946. I. M. X. 
35.319/1947. 1. iW. X. 
41.286/1947. I. M. VI. 
44.207/1947. I. M. VI. 
64.090/1947. I. M. VI. 
94.418/1947. I. M. VI. 
37.862/1948. I. M. VI.

45.248/1948. I. M. VI.
60.081/1948. I. M. VI.
60.201/1948. I. M. VI.
74.557/1948. I. M. VI.
7.764/1949. I. M. VI. 27—29 
9.451/1949. I. M. VI. • 

16.372/1949. I. M. VI.
43.505/1949. I. M. VI.

IX. Szellemi gondozás: oktatás, olvasmányok.

10.179/1947. I. M. VI. 
36.461/1947. I. M. VI. 
80.447/1947. I. M. VI. 

114,266/1947. I. M. VI.

2.109/1948. I. M.  VI. 
7.763/1949 I. M. VI. 

40.753/1949. I. M. VI. 
46.310/1949. I. M. VI.
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X. Jutalmazás. Kedvezmények.
Lapszám

71 443/1946. I. M. VI.
81.965/1947. I. M. VI.
48.249 1948. 1. M VI

18.774/1924. I. M. VI.
54.052/1924. I. M.
3.177/1931. I. M. VI.

33.733/ 944. I. M. VI.
10.591/1946. I. M. VI
39.650/1946. I. M. X
73.923/1946. I. M. X.

59.000/1948. 1. M. VI. 
125.200/1948. 1. M. VI.

XI. Elbocsátás.

14.646 1947. I. M. X. 
42.410/1947. I. M. VI. 
24 607/1948. i. M. X. 
70.947/1948 1. M. VI 
51.359/1949. I M. VI. 
20.471/1949. I. M VI.

33—34

35—37

XII. Dologházak: közönséges és szigorított 
dologház, kényszermunka. 

11.242/1946. I. M. VI. 38

XIII. Felügyelet. 
58.243/1949. I. M. VI. 39

XIV. Kényszeralkalmazás. Biztonsági intézkedések. 
Fegyelmi ]og.

43.598/1947.
47.100/1947.

I.
I.

M.
M.

VI.
VI. 10.100/1948 I. M. VI.

3.740/1948. I. M. VI. 130.128/1948. I. M. VI.

XV. Feltételes szabadság.
1.663/1924. I. M. 75.543/1947. I. M. VI.

36.000/1931. I. M. 58.541/1948. I. M. VI.
20.193/1940. I. M. VI. 65 100/1948. I. M. VI.
59.008/1940. I. M. VI. 66.432/1948. I. M. VI.
93.734/1942. I. M. VI. 89.784/1948. I. M. VI.
21.965/1943. I. M. VI. 59.059/1949. I. M. VI.

40

41—43
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Lapszám

XVI. Dologházba utaltak feltételes szabadságra 
bocsátása.

21.965/1943. I. M. VI. 44

XVII. Nyilvántartás.
8.017/1945.

40.856/1947. I. M. VI. 
31.555/1948. 
19.298/1948. I. M. X. 
31.479/1949. I. M. X

89.784/1948. I. M. X. 
130.129/1948. I. M. VI. 

2.960/1949. Korra. 
29.536/1949. I. M. VI. 
51.359/1949. I M. VI.

45—46

XVIII. Rábtámogatás és biztosítás.
70.057/1947. 40.764/1948. I. M. VI. 47

XIX. Pénzbüntetés és mellékbüntetések 
végrehajtása.

30.575/1924. I. M. VI. 
3.013/1931. I. M. VI. 

15.700/1933. 1. M. VI. 
15.329/1939. I. M. VI. 
35.132/1946. I. M. VI. 
51.064/1946. I. M. VI. 
28.925/1947. I. M. VI. 
29.602/1947. I. M. VI. 
85.769/1947.

108.906/1947. I M. VI. 
3.028/1948. I. M. X. 

66.642/1948. I. M VI. 
79.012/1948. I. M. VI. 

102.107/1948. I. M. VI. 
134.331/1948. I. M. X. 
134.331/1948. I. M. VIII 

15 577/1949. I. M. VI.

48—51

XX. Börtönügyi igazgatás. Letartóztató intézetek 
és egyéb börtönügyi intézmények.

27.124/194a I. M. VI. 
57.760/1943. I. M. VI. 

2.402/1945. I. M. VI. 
29.963/1945. I. M VI. 

876/1946 I. M. X.

43.000/1947. I. M. VI.
81.965/1947. I. M. VI. 

108.953/1947. I. M. VI. 52—54 
108.954/1947. I. M. VI.
28.836/1948. I. M. VI.



85 916/1948. I. M. VI. 
48.388/1948. I. M VI. 

102.954/1948. I. M. VI.

118.696/1948. I. M. VI.
4.631/1949. I. M. VI. 52—54

22.179/1949. I. M. VI.

Lapszám

XXL Személyi ügyek. Tisztviselők, őrszemélyzet, 
műszaki altisztek.

75.446/1940. I. M. VI.
11.068/1942. I. M.
12 190/1945. I. M. VI.
22.024/1945. I. M. VI.
22.025/1945. I. M. Vili.

2.814/1946. I. M. VI.
10.478/19'6. I. M. VI.
54.517/1946. I. M. VI.
27.877/1947. I. M. VI.
35.322/1947.
39.600/1947. I. M. VI.
52.960/1947. I. M. VI.
54.160/1947. I. M. VI.
59.777/2947. I. M. VI.
79.536/1947. I. M. VI.
92.097/1947. I. M. VI.

102.642/1947. I. M. VI.
108 735/1947. I M. VI.
12.309/1948. I. M. VI.
22.108/1948. 1. M. Vi.

35.802/1948. I. M. VI. 
47.863/1948. I. M. VI. 
57.214/1948. 1. M. VI. 
60.490/1948. I. M. VI. 
63.024/1948. I. M. VI. 
70.425/1948. I. M. VI. 
71.208/1948. I. M. VI. 

116.561/1948. I. M. VI. 
121.004/1948. I. M. VI. 
127.137/1948. I. M. VI. 
145 100/1948. I. M. VI.

• 114/1949. I. M. VI.
702/1949. 1. M. VI. 

9.778/1949. I. M. VI. 
18.200/1949. I. M. VI. 
35.629/1949.1.M. VI.G.I 
76.721/1949. I. M. V. 
60.868/1949. I. M. VI. 
48.864/1949. I. M. VI. G 
60.841/1949. I. M. VI.

XXII. Felügyelet.
16.600/1949. I. M. VI. 28.628/1949. I. M. VI.
26.110/1949.1.M.VI.G.I. 58 243/1949. I. M. VI.

55—62

63—64

XXIII. Szükségletek beszerzése.
21.384/1948. 
43.567/1948. I. M. VI. 
43.734'1948. I. M. VI. 
47.275/1945. I. M. V. 
70.346/1948. I M. VI.

81.788/1948. 1. M. VI. 
102.194/1948. I. M. VI 
129.832/1948. I. M. VI. 
132 159/1948. I. M. VI.

65—66
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Lapszám

XXIV. Pénz és vagyonkezelés.
41.841/1934. I. M. VI. 
54.034/1946. I. M. VI. 
87.750/1947. I. M. VI. 
45.778/1948. 1 M. VI. 
57.895/1948. I. M VI. 
61.400/1948. I. M. VI.

100.741/1948. I. M. VI. 
131.344/1948. I. M. VI. 

6.022/1949. I. M. VI. 
8.245/1949. I. M. VI. 
9.819/1949. I. M. VI. 

10.090/1949. I. M. VI.

67—71

XXV. Általános ügyvitel. Ügykezelés.
9.198/1920. I. M. VI. 

36.842/1935. I. M. 
78.418/1947. I. M. VI. 

105.234/1948. I. M. VI.

112.738/1948. I. M. VI. 
9.146/1949. I. M. VI. 

24.452/1949. I. M. IV. 
213/1949. I. M. VI.

72—73
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A kivonatolt

43.627. I. M. VI.

1.663. I. M. 
18.774. I. M. VI.

3.013. I. M. VI. 
3.177. I. M. VI.

15.700. I. M. VI.

SZÁMMUTATÓ.
rendeletekről. Évek szerint sorban.>

Oldal Oldal

1907. évben:
16 50.184. I. M. VI. 16
1920. évben:

9.198. I. M. VI. 73
1924. évben:

41 30.575. I. M. VI. 51
35 54.052. 1. M. 35

1926. évben:
48.119. I. M. VI. 28

1931. évben:

^  36.000. I. M, 43

1933. évben:
51 38.343. I. M. VI. 11

1934. évben:
41.841. I. M. VI. 70

1935. évben:
36.842. 1. M. 72

1936. évben:
10.900. I. M. VI. 12
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Oldal

1939.
15.329. I. M. VI. 51
38.295. I. M. VI. 11

1940.
20.193. I. M. VI. 42
27.124. I. M. VI. 54

1941.

1942.
11.068. I. M. 62
87.500. I. M. VI. 21

1943.
21.965. I. M. VI. 44
57.760. I. M. VI. 54

évben:

54 801. I. M. VI. 21

évben:

59.008. I. M. VI. 42

évben:
9.662. I. M. VI. 14

évben:
93.734. I. M. VI. 43

évben:
91.536. I. M. VI. 12

Oldal

/

1944. évben:
33.733. I. M. VI. 35

1945. évben:
15.255. I. M. VI. 122.402. I. M. VI. 53 22.024. I. M. VI. 618.017. I. M. VIII. 46 22.025. I. M. VIII. 6212.190. I. M. VI. 55 26.963. I. M. VI. 53

1946. évben:
876. I. M. X. 52 39.650. I. M. X. 36

2.814 I. M. VI. 59 51.064. I. M. VI. 50
7.771. I. M. VI. 29 54.034. I. M. VI. 70

10.478. I. M. VI. 59 54.517. I. M. VI. 57
10.591. I. M. VI. 37 55.690. I. M. X. 27
11.242. I. M. VI. 38 65.027. I. M. X. 10
13.704. I. M. X. 10 71.443. I. M. VI. 33
22.722. I. M. X. 11 73.923. I. M. X. 36
35.132. I. M. X. 48
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Oldal Oldal

1947. évben:
10.179. I. M. VI. 31 59.777. I. M. VI, 57
14.646. I. M. X. 37 64.090. I. M. VI. 29
27.877. I. M. VI. 57 70.056. I. M. VI. 15
28.925. I. M. VI. 49 70.057. I. M. VI. 47
29 311. I M. VI. 15 - 72.308. I. M. VI. 26
29.602. I. M. VI. 51 75.543. I. M. VI. 42
31.100. I. M, VI. 20 76.721. I. M. V. 59
33.421. 1. M. VI. 14 78.418. I. M. VI. 72
35.319. 1. M. VI. 27 79.536. I. M. VI. 56
35.322. 55 80.447. I. M. VI. 31
38.963. 1. M. VI. 14 81.965. I. M. VI. 33
39 600. 1. M. VI 56 85.769. 48
40.688. I. M. VI. 22 87.750. I. M. VI. 31
40.856. 1. M. VI. 45 92.097. I. M. VI. 60
41 286. 1. M. VI. 27 94.418. I. M. VI. 28
42.410. 1. M. VI. 35 94.417. I. M. VI. 14
43.000. 1. M. VI. 52 97.955. I. M. VI. 25
43.598. 1. M. VI. 40 102.642. I. M. VI. 55
44.046. 1. M. VI. 21 108.735. I. M. VI. 57
44.207. I. M. VI. 28 108.953. I. M. VI. 54
47.864. I. M. VI. 22 108.954. I. M. VI. 53
52.969. 1. M. VI. 57 108.906. I. M. VI. 50
54.160. 1. M. VI. 55 110.337. I. M. VI. 17
54.913. I. M. V. 16 114.266. I. M. VI. 32
55.299. I. M. VI. 22

1948. évben:
2.109. 1. M. VI. 31 28 836. I. M. VI. 53
3.740. I. M. VI. 40 30.827. I. M. VI. 16
3.741. I. M. VI. 25 31.555. I. M. X. 46
5.328. 1. M. X. 49 35.802. I. M. VI. 60

10.100. I. M. VI. 40 37.532. I. M. VI. 16
12.309. I. M. VI. 56 38.730. I. M. VI. 22
17.529. I. M. VI 14 37.862. I. M. VI. 29
21.384. 1. M. VI. 66 40 764. I. M. VI. 47
22.108. I. M. VI. 59 43.567. I. M. VI. 66
24.607. 1. M. X. 36 43.734. I. M. VI. 66
26.581. I. M. VI. 21 45.248. I. M. VI. 28
27.751. 1. M. VI. 17
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45.249. 1. M. VI.
Oldal

26 85.916. I M. VI.
Oldal

53
45.778. I. M. VI. 69 89.637. I. M. VI. 15
47.275 1. M V. 65 89.784. I. M. X. 42
47.863. 1. M. VI. 55 92.861. I. M. VI. 14
48.249. I. M. VI. 33 ' 100.741. I. M. VI. 70
48.250. 1. M. VI. 7 102.107. 1. M. VI. 49
48.252. 1. M. VI. 22 . 102.194. I. M. VI. 66
48.388. 1. M. VI. 53 102.954. I. M. VI. 53
53.262. 1. M VI. 19 105.234. í M. VI. 73
57.214. I. M. VI. 57 112 738. I. M. VI. 73
57.895. I. M VI. 68 116.561. 1. M. VI. 62
58.541. 1. M. VI. 41 118.696. I. M. VI. 52
59 000. I. M. VI. 34 119.547. 1. M VI. 22
60.081. I. M. VI. 29 121.004. I. M. VI. 56
60.201. I. M. VI. 28 123.840. I. M. VI. 26
60.490. 1. M. VI. 58 124 429. I. M. VI. 7
61.400. 1. M. VI. 68 125.200. I M. VI. 34
63.024. I. M. V. 60 127.137. I. M. VI. 56
65.100. I. M. VI. 42 129.832. I. M. VI. 66
66.432, I. M. VI. 42 130.128. I. M. VI. 40
66.642. 1. M VI. 50 130.129. I. M VI. 45
66.872. 1. M. VI. 16 131.344. I. M. VI. 70
70.346. 1. M. VI. 65 131.690. I M. VI. 16
70.425. I. M. VI. 58 132.159. I. M. VI. 65
70.947. I. M. VI. 35 134.331. I. M. X. 48
71.208. 1. M. VI. 56 134.331. I. M. VIII. 48
74.557. 1. M. VI. 29 136.761. 1. M. VI. Q. I. 25
79.012. 1. M. VI. 51 142.900. I. M VI. 20
80.532. I. M. VI. 18 145.100. I. M. VI. 61
81.788. I. M. VI. 66 145.721. I M. VI. 22

114 I. M. Vi.
1949.

62
évben:

8.245. I. M. VI. 70
213. I M. VI. 72 9.146. I. M. VI. 73
702. I. M. VI. 57 9.451. 1. M. VI. 27

2.960. Korm. 45 9 778. I. M. VI. 61
3.774. I. M. IV. 13 9.8 i 9. 1. M. VI. 70
4.631. 1. M VI. 52 10.090. I. M. VI. - 69
6.022. 1. M. VI. 69 10.180. 1. M. VI. 13
7.763. I. M. VI. 32 10.201. I. M. VI. 22
7,764. I. M. VI. 28 15.577. I. M. VI. 50
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16.372. , M. VI.
Oldal

29 40.753. I. M. VI.
Oldal

32
16.600. I. M. VI. 64 40.900. I. M. VI. 18
18.200. 1. M. VI. 62 43.376. I. M. VI. 10
20.471. I. M. VI. 37 43 505. I. M. VI. 29
20.650. I. M. VI. 10 46.310. I. M. VI. 31
20 653. 1. M. VI. 10 48 864. !. M.VI.G. I. 62
22.179. !. M. VI. 53 51.359. I. M. VI. 45
24 452 I. M. VI • 72 54.599. I. M. VI. 25
26.110. I. M. VI. G. I. 64 58.243. I. M VI. 30, 39,58,64
28.628. 1. M. VI. 64 59 059. I. M. VI. 43
31 479. I. M. X. 45 60.841. I M VI. 57
35.629. I. M. VI. G. I. 59 60.868. I. M. VI. 58
36.954. I. M. VI. 24
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I. FÜGGELÉK:

A börtönügyi (VI.) osztály és a gazdasági igazgatóság 
(I. G. I.) egyéb körrendeletéinek mutatója:

A.
A datjelentés a haiinaruha b eszerzéséh ez  
A d a tszo lg á lta tá s láb b eli e llá tá sh o z  
A d atszo lgá lta tá s sza lm a zsá k  e llá tá sh o z  
A d atszo lgá lta tá s takaró e llá tá sh oz  
A  „királyi" cím  h asználatának  m ellő zésé  
A z őrszem ély ze t k in ev ezés i ok m án yán ak  

sz ö v e g e

9 5 .8 1 3 /1 9 4 8 . 1. M . VI. 
6 9 .9 9 3 /1 9 4 8 . l .M . VI. 
6 9 .9 9 0 /1 9 4 8 . I .M . VI. 
5 2 .7 4 9 /1 9 4 8 . I. M. VI. 
3 9 .3 8 9 /1 9 4 6 . I. M. VI.

4 9 .9 2 4 /1 9 2 0 . I. M . VI.

Á g y szü k ség le ti je len tés

Á.
9 6 .3 8 2 /1 9 4 8 . I .M . VI.

B.
B eso ro lá s  9 1 .1 4 5 /19 4 8 . I. M. VI.
B író sá g i fogházaknál m űk ödő  le lk észek  t isz 

teletd íjának  m egá llap ítása  6 .3 5 4 /1 9 4 6 . I. M. VI.
B orotválási é s  h ajvágási d íjak m egá llap ítá sa  8 5 .1 7 0 /1 9 4 8 . I. M. VI. 
B ü n te tésp én zek  szám lájára tartózatlanul b e 

fizetett ö s sz e g e k  v issza u ta lá sa  3 5 .5 4 8 /1 9 4 5 . I. M. VI.

É.
É le lm ezési k ész let é s  lé tszám je len tés 1 0 .4 8 9 /1 9 4 8 . I. M. VI.
É le lm ezési k ész let é s  lé tszám je len tés 1 0 2 .4 8 9 /1 9 4 8 . I. M. VI.
É rtesítő jegyzék n ek  ítéleti k iadm ányok k al va ló  ’ 

fe lszere lése  1 0 6 .3 5 0 /1 9 4 8 . I. M . VI.

F.
F ogh áz i nyom tatványok  (n ap ije len tések  

e lb o csá tó  levél) m ó d o sítá sa  8 3 .0 9 9 /1 9 4 8 . I. M. VI.
F ogh ázak  rád ióval e llá tása  3 8 .7 3 1 /1 9 4 8 , I. M. VI.
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F o k o za to s  e lő lép te tés  19 4 7 -b en  1 0 0 .3 8 3 /1 9 4 7 . 1. M . VI.
F ö ld m ű v es  fo g la lk o zá sú  e líté ltek  s z a b a d sá g 

v esz tésb ü n te tésén ek  végreh ajtására  h a la sz 
tás e n g ed é ly ez é se

1 9 4 6 -  b a n :
1 9 4 7 -  b e n :

1 9 4 8 -  b a n :
1 9 4 9 -  b e n :

F ö ld m ív es  fo g la lk o zá sú a k  p én zb ü n te tését h e
lyettesítő  sz a b a d sá g v esz té sb ü n te té s  e lh a 
la sz tá sa  19 4 9 -b en

F uvardíjak  újabb m egá llap ítá sa
F uvarozási eszk ö zö k  h aszn á la ta

F ürdési d íjak m egá llap ítá sa

G .

G a z d a sá g i term észetű  b ű n cse lek m én y ek  m iatt 
indu lt b ű n ü gyek  k eg y e lm ezési sz em p o n t
b ól va ló  fe lü lv izsg á la ta  1 3 1 .9 0 2 /1 9 4 8 . I. M .V I.

H.
H a lá lb ü n tetés  végreh ajtásával járó  

m eg á lla p ítá sa

H alin acsizm ák  k iuta lása

I.
Ig a zsá g ü g y i k incstári lak ások  után  n yu gta  

illeték  m eg sz ü n te té se  3 0 .2 6 2 /1 9 4 8 . {,. M . VI.
Ig a zsá g ü g y i M e zö g a z d á sá g i v á lla la t  m eg a la -  2 3 .4 1 0 /1 9 4 9 . I. M . I. 

kításával k a p cso la to s  in tézk ed ések  G . I.
Időszak i je len tések  e g y s é g e s íté s e  1 4 1 .4 4 4 /1 9 4 8 . I. M. VI.

1 4 9 .4 4 4 /1 9 4 8 . I. M .V I.
Ipari, g a z d a sá g i é s  kertészeti m unkakörben  

fog la lk ozta to tt (é s  m in d ezek k el k a p c so la 
to s  adm in isztra tív ) tiszti, m ű szak i, a ltisz ti 
é s  s z e r z ő d é se s  a lk alm azottak  adata inak  
fe lterjesztése  9 0 .0 8 6 /1 9 4 8 . I. M . VI.

isk o la i e szk ö zö k  k ész íté se  é s  b esz er zése  6 4 .5 3 6 /1 9 4 8 . I. M. VI.

k ö ltség ek  2 6 .4 3 6 /1 9 4 5 . I. M . VI. 
2 3 .3 6 8 /1 9 4 6 . I. M. VI 
7 0 .0 4 1 /1 9 4 7 . I. M . VI 

136 6 8 0 /1 9 4 8 . I. M. VI

3 5  5 8 1 /1 9 4 6 , I. M. VI. 
3 3 .2 0 0 /1 9 4 7 . I. M . VI. 
8 7 .4 7 7 /1 9 4 7 . I. M . VI. 
3 4 .1 0 0 /1 9 4 7 . I. M. VI. 
3 2 .7 1 0 /1 9 4 9 . I .M . VI.

4 3 .5 1 9 /1 9 4 9 . I. M . IV. 
2 6 .3 2 6 /1 9 4 5 . I . M . V. 
3 7 .7 8 5 /1 9 3 1 . I. M . 
7 7 .1 7 3 /1 9 4 3 . I. M. V . 
8 5 .1 7 1 /1 9 4 8 . I . M . VI.
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J.
Járásb íróság i fogh ázak  m eg sz ü n te té se  (1 9 4 8 .

ju liu s 1.) 6 1 .7 9 0 /1 9 4 8 . I. M . VI.
Jelen testétel a  1. i. s z em é ly z e t  a rán yos sz é t

o sz tá sá n a k  e lő k é sz íté se  vég ett 1 0 4 .8 5 7 /1 9 4 8 . 1. M. VI.
Jelen tés a feg y e lm i ü g y ek  á llá sáró l 5 4 .5 9 8 /1 9 4 9 . I. M. VI.

K.
K arácsonyi kü lön  é le lm e z é s  é s  a já n d ék cso 

m ag  a letartóztatottaknak  1 4 1 .8 4 0 /1 9 4 8 . I. M VI.
K atonai szo lg á la tta l k a p c so la to s  k ed v ezm é

nyek , sz o lg á la th a la sz tá so k , m en te s íté sek  1. 
i. a lk a lm azottak  részére 6 3 .8 0 1 /1 9 4 8 -. L M . VI.

K ávé k iszo lg á lta tá sa  a letartóztatottaknak  3 7 ,6 9 6 /1 9 4 8 . 1. M. VI.
K en yérgab on a  á te n g e d é se  rab éle lm ezésre  1 2 8 .9 2 6 /1 9 4 8 . I. M. VI.
K im utatás a feg y e lm i b ü n tetés, v a g y  f e lü 

g y e le ti in tézk ed és  m iatt rendk ívü li m u n k a-  
ju ta lom b an  nem  részesü lt  1. i. é s  n ev e lő 
in tézeti a lka lm azottakról 4 5 .0 2 0 /1 9 4 8 . I. M. VI.

* K im utatás a p en g ő b en  (a d ó p e n g ő b e n )  k isza 
bott p én zb ü n tetések rő l 1 2 .9 0 5 /1 9 4 8  I. M. VI.

K im utatás testi m unkát a k a d á ly o zó  b e te g sé g 
b en  v a g v  szerv i e lv á lto zá sb a n  sz en v ed ő  
elítéltekről 7 .7 7 1 /1 9 4 6 . I .M .V 1 .

K incstári m eg ren d e lésre  k ész ü lő  ruházati c ik 
keknél fe lh a szn á lh a tó  cérna é s  fe lsz á m ít
ható  m u n k aid ő  6 4 .4 6 3 /1 9 4 8 . I. M. VI.

K o n zerv szü k ség le t b iz to s ítá sa  9 ,7 9 7 /1 9 4 9 . I. M. VI.
K özszá l ítási k ed v ezm én y b en  ré szes íten d ő  vá l

la la to k  1 4 1 .8 5 3 /1 9 4 8 . I. M. VI.
K ü lönm unkaju ta lom  194 5 -b en  1 1 .3 1 8 /1 9 4 5 . i. M. VI.

L.
L ábbeli ig é n y lé s  1948 . évre 7 5 .0 3 2 /1 9 4 8 . í. M .V I.
L áb beliek  ja v ítá sá h o z  s z ü k sé g e s  b őran yagok

b esz er zé se  1 ,1 2 .4 4 5 /1 9 4 8 . L M . VI-
L. i. a lk alm azottak  feg y v e ren g ed é ly e  1 4 5 .2 4 7 /1 9 4 8 . I. M . VI.
L. i. a lk a lm azottak  k ép es íté se  1 2 .0 0 0 /1 9 2 6 .1. M.
L etartóztató in tézeti a lk alm azottak  nyári form a- 2 1 .5 0 0 /1 9 4 9 . I. M . VI. 

sap kájának  m eg v á lto zta tá sa  G . 1.
L. i. a lkalm azottak , részére felá llíto tt tiszti 

tan fo lyan  szerv eze ti sza b á ly a i 7 1 .6 9 9 /1 9 4 8 . I .M . VI.
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L etartózta tó ih tézeti a lk a lm azo ttak  ille tm é n y e
ire kiható v á lto zá so k  b ek ö v etk ezése  esetén  
k öveten d ő  eijárás 5 9 .0 3 4 /1 9 4 9 . I. M . VI.

L etartóztató in tézeti a lk a lm azottak  ruházata  é s  
fe lsz er e lé se  4 9 .9 6 0 /1 9 4 7 . I. M. VI.

L. i. a lk a lm azottak  járásb íróság i á th e ly ez é 
sén ek  e lő k é sz íté se  5 9  8 0 8 /1 9 4 9 . I. M. VI.

L etartóztató in tézeti h á zszab á lyok  6 1 .9 1 8 /1 9 4 8 . I. M. VI.
L. i. ő rszem é ly ze t nyári ruházata  3 2 .0 9 7 /1 9 2 8 .  I. M. IX.
L etartóztatottak  (n ev ető in tézeti n ö v en d ék ek )  

é le lm e z é se  1 0 0 .5 8 7 / 9 4 8 . I. M. VI.
Letartóztatottak  é le lm e z é se  150 7 2 2 /1 9 4 8 . I. M. VI.
L etartóztatottak  é le lm ezésére  hánto lt árpa, G . I.

á rp a g y ö n g y , cu k rozott é s  cu krozatlan  kávé  
b esz er zé se  1 5 0 .7 2 2 /1 9 4 8 . 1. M. VI.

L etartóztatottak  sza p p a n  e llá tá sa  2 .3 3 1 /1 9 4 9 . I. M. VI.
L isztk everési arány k en y érsü tésn é l 7 0 .0 5 7 /1 9 4 8 . I. M. VI.
L isztk ev erési arány m o 'o s ítá sa  7 0 .0 5 7 /1 9 4 8 . I. M. VI.
L ovasőrök  ren d sz er es íté se  az á lla m p u szta i 

o r s z á g o s  b ü n te tő ín tézetn é l 4 3  5 7 7 /1 9 4 8 . 1. M. VI.
L őgyak orla t tartása, c é lz ő k é p e s s é g  m in ő s íté 

se  1. i. ő rszem ély ze tn é l 4 9 .4 6 6 /1 9 4 8 . I. M. VI.

M .

M u n k ak ötén yek  k iutalása  1 2 2 .9 6 6 /1 9 4 8 . I. M. VI.
M un kan apon  szü n n a p  e n g e d é ly e z é s e  2 7 .8 1 7 /1 9 4 6 . I. M . VI.
M u n k aversen y  re n d sz er es íté se  a törvén yszék i

fogh ázak  é s  b ü n tető in tézetek  között 1 1 7 .2 5 9 /1 9 4 8 . I. M. VI.
M o sd ó tá l s z ü k sé g le t  b e je len tése  3 8 .7 2 9 /1 9 4 8 . I. M. VI.

N ,

N eh éz  testi m u n k ások  p ótk en yérad agja  
N ő fe lü g y e lő k  egyenruh ája

N y .

N y u g d íja zá s

9 1 .1 4 3 /1 9 4 8 . I .M . VI. 
3 0 .0 1 7 /1 9 2 4 . I .M . X.

3 1 .4 6 2 /1 9 4 7 . 1. M. Vi. 
3 8 .8 0 4 /1 9 4 8 .1. M. VI.

Ö., Ő.
Ö néletrajz b ek érése  1 2 5 .5 4 4 /1 9 4 8 . I .M . VI.
Ő rálló é s  teh er g ép k o c s iv ez e íő i b u n d a szü k 

sé g le t  je le n tése  x 9 5 .8 3 2 /1 9 4 8 . I. M. VI.
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Őri nyári ruha an yagh án yad án ak  újabb m eg 
á llap ítá sa

Őri nyári ruha k ész íté se , k iv ite lezé se  

Őri ú jonc —  isk o la
Őri p osztóru h ák  k ész íté sén ek  m ó d o sítá sa

2 4 .9 2 8 /1 9 4 9 . I. M.
G . I.

2 7 .2 1 5 /1 9 4 9 . I .M .V L  
G . I.

5 1 .8 0 0 /1 9 4 9 . I .M . VI. 
7 7 2 /1 9 4 6 . I .M . V.

P.
P en g ő b en  (a d ó p en g ő b e n ) k isza b o tt p én z-

b ü n te tések  végreh ajtása  1 2 .9 0 5 /1 9 4 8 . I. M. VI.
P én zk iu ta lá s  b eren d ezések  é s  fe lsz er e lé se k  

javítására é s  p ó tlására  6 9 .2 0 3 /1 9 4 0 . I. M. VI..
R.

Rab b a k a n cso k  k iuta lása  3 2 .1 6 8 /1 9 4 8 . I. M. V L
R a b é le lm ezésh ez  s z ü k sé g e s  a n y a g b e sze rz é s

sz a b á ly o sá sa  5 0  6 5 4 /1 9 4 9 . I. M . VI.
R ia sz tó b eren d ezések  b esz er zése  5 6 .7 0 8 /1 9 4 8 . I. M. VI.
R öv id eb b  sz a b a d sá g v esz té sb ü n te té sr e  ítélt é s  

b ün tetésük et tö ltő  egyén ek re von atk ozó  
a d atgyű jtés  5 8 .5 4 0 /1 9 4 9 . I .M .V L

S.
S avan yú  k áp oszta  ig é n y lé se  é s  fe lh a szn á lá sa  3 0 .8 2 8 .1 9 4 8 . I .M .V L
S oron k ív iili e lő lép te tés  5 3 .4 6 4 /1 9 4 8 . I. M. V L

Sz.
S zab ad  N ép  m eg ren d e lése  az ő rszob ák  ré

szére  4 3 .9 4 6 /1 9 4 8 . I .M . VI.
S zo lg á la ti h elyü ket e lh a g y o tt 1. i. a lk a lm a

zottak  szo lg á la tb a  á llítá sa  1 2 .1 9 1 /1 9 4 5 . I. M. VI.
S z o k á so s  b ű n özők  nyilván tartása  2 9 ,5 3 6 /1 9 4 9 . I. M. VI.

T.
T ak arók  k iutalása  6 4 .5 3 6 /1 9 4 8 . I. M. VI.
T é n y le g e s  szo lg á la to t te ljes ítő  a lk a lm azottak  

részére p ó d ék  e n g e d é ly e z é se  1 8 .0 8 6 /1 9 4 7 . I. M. VI.
T isztek  és  t iszth elye ttesek  haszn á la tában  lévő  

e g y e s  k incstári ruházati c ikk ek nek  v is s z a 
szo lg á lta tá sa  ' 5 .9 4 3 /1 9 4 8 . I. M , V.

T isz ti c ip ők  k ö ltség e in ek  k iu ta lá sa  4 0 .2 7 7 /1 9 4 8 . I. M . VI.
T iszti tan fo lyam ot v ég zettek  a lh ad n aggyá  

avatása  1 3 .4 0 7 .1 9 4 9 . I. M . VL
T ö rö lk özők  k iu ta lása  fog h á za k  részére 143 5 2 1 /1 9 4 8 . I. M . VI.
T ü ze lő a n y a g  szü k ség le t  b e je len tése  3 0 .8 2 7 /1 9 4 8 . I. M . V L

— 104 —



Ü rcsö b ö r  sz ü k sé g le t  b eje len tése

ü.

Y.
V asúti szén szá llítá so k  u tán m érlege lése  
V árak ozási idő

Zs.
Z s id ó  se g ítő b iz o ttsá g  a ján d ék cip ő jén ek  szét

o sz tá sa

9 9 .5 3 0 /1 9 4 8 . I. M . VI.

1 0 6 .0 2 4 /1 9 4 8 . I .M . VI. 
9 5 .9 3 8 /1 9 4 8 .

1 4 8 .2 8 2 /1 9 4 8 . l .M .V L
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II. FÜGGELÉK:

Börtönügyi vonatkozású M. E., Korai, 
és I. M. rendeletek mutatója:

(1935.—1949. augusztusig)

A.
Az 1 9 4 0 :  XXXVII. te. (R eh a b ilitá c ió ) e g y e s  re n d elk ezése in ek  k ie

g é s z íté s e
9 ,5 7 0 /1 9 4 5 . M. E. M. K. 1945 . évf. 153. sz .

B.
B a lo ld a li (k o m m u n ista , szociá ld em ok rata , an tifa sisz ta ) p o litika i 

m e g g y ő z ő d é s  é s  tev é k e n y sé g  m iatt e líté ltek  reh ab ilitá lása  
2 8 5 /1 9 4 5 . M. E. M . K. 1945. évf. 7. sz .

4 .5 5 0 /1 9 4 5 . M. E. M. K. 1945. évf. 76 . sz .
9 .5 9 0 /1 9 4 5 . M. E. M K. 1945. évf. 154. sz .

B ű njelként le fog la lt k ö zsz ü k ség le t i cikkek -szabályta lan  ér ték esíté 
sé b ő l ered ő  e g y e s  k övete lé sek  ér v én y es íté sén ek  k orlá tozása  

3 .3 6 0 /1 9 4 8 . K orm . M . K. 1948  évf. 67 . sz .
K ieg ész íté se  :

7 2 3 0 /1 9 4 8 . Korm. M . K. 1948. évf. 149. sz .

B ü n te tésp én zek  b efize té se  é s  k eze lé se  
4 6 .2 9 4 /1 9 4 5 . I. M. M. K. 1945. évf. 14. s z .

B ü ntetőeljárás során  érték esíten i rendelt tárgyak (b ű n jelek ) k ö z e l
lá tási, ille tő leg  ipari célra  ford ítása  

1 0 .7 3 0 /1 9 4 7 . Korm . M. K. 1947. évf. 203 . sz .
(2 5 0 9  o ld a l)

B ü ntetőeljárás során  le fog la lt k ö zsz ü k ség le t i cik k ek n ek  k ö zellá tá si
célra  ford ítása

7 3 0 /1 9 4 6 . M. E. M . K. 1946 . évf. 21 . sz .
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B ü n te tő íté le th ez  fű ző d ő  e g y e s  jo g k ö v etk ezm én y ek  fig y e lm en  k ívül
h a g y á sa

2 1 0 /1 9 4 2 . M. E . R. T . 1942. évf. 87 . o ld a l.

B ü n te tő íté le th ez  fű ződ ő  jo g k ö v e tk ezm én y ek  k orlátozásáról é s  m e g 
szü n tetésérő l s z ó ló  1 9 4 0 :  XXXVII. tc .-n ek  az o r sz á g o s  b ű n ü g y i 

nyilvántartásra v o n a tk o zó  végreh ajtásáró l 
1 5 .1 0 0 /1 9 4 2 .1. M. R .T . 1941 . évf. 71 9 . o ld a l.

B ü n te tő törvén yek  e g y e s  fo g y a té k o ssá g a in a k  m eg szü n te té sérő l é s
p ótlásáról sz ó ló

1 9 4 8 : XXXVII. te. M . K. 1948 . évf. 2 6 9 . sz .
(2 5 0 9 . o ld a l)

B ű n ü gy i íié iefek  k ö z lé se  k ö z ig a zg a tá si ha ó sá g o k k a l 
6 3 .1 0 0 /1 9 4 2 .1 . M. R. T . 1942 . évf. 3 2 5 2 . o ldal.

B ű n v á d i eljárás fo lyam án  le fo g la lt rob b an tószer  é s  rob b anó  a n yag  
k eze lé se  é s  m e g se m m is íté se  

2 6 .4 0 0 /1 9 3 8 .1. M . R T. 1938 . évf. 3 2 7 5 . o ld a l.

B ű n vád i eljárás során  lefoglalt külföld i fizetési e szk ö zö k  é s  arany  
atad ása  a M agyar N em zeti B ank  részére  

4 8 0 /1 9 4 9 . Korm. M. K. 1949. évf. 12. sz.
,  (1 1 9 . o 'd a l)

E .

E g y e s  b ü n te tő b író sá g i ítéleteknek  ren d őrfők ap itán yságga l v a ló
k ö z lé se

2 .9 6 0  1949. Korm. M. K. 1949. 'évf. 72 . sz .
(5 4 5 . o ld a l)

E g y e s  p olitika i c se lek m én y ek  m iatt e líté ltek  sz a b a d o n b o csá tá sa  
4 6 .2 9 3 /1 9 4 5 . I. M. M .K . 194 5 . évf. 11. sz .

E g y s é g e s  adatkérő  lap  az 0 .  B. NY. H .-h o z  
1 5 0 .0 1 1 /1 9 4 2 . B .M . R .T . 1942. évf. 3 , 6 .  o ld .

E lm eb e teg  b ű n özők  b iztonság ,, őrizete  
5 0 .5 0 0 /1 9 4 9 . I. M. M. K. 1949. évf. 135. sz .

(9 4 2 . o ld a l)
F .

F e lté te les  szab ad iáb rab ocsá tást sza b á ly o z ó  rend eletek  k ie g é sz íté se
é s  m ó d o sítá sa

6 3 0 /1 9 3 8 . I. M . R. T . .1938. évf. 2 7 8 . o ld a l.
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F elü g y e lő b izo ttsá g  ú jjá szervezése  
4 .1 3 9 /1 9 4 9 . K orm . M . K. 1049. évf. 141. sz .

(1 1 1 7 . o ld a l)

Férfiak részére sz igor íto tt d o lo g h á z  id e ig le n e s  k ije lö lé se  
1 3 .6 8 9 /1 9 4 7 . L M . M. K. 1 9 4 7 .é v f .5 0 - 5 1 . sz .

(5 3 0 . o ld a l)

H.
H alá lb ü n tetés g o ly ó  általi végreh ajtá sa  

1 3 .5 0 0 /1 9 4 6 . 1. M . M . K. 1946. évf. 59 . sz .

H a lá lb ü n tetés g o ly ó  álta li végreh ajtása  
1 .7 5 0 /1 9 4 6 . M . E. M . K. 1946 . évf. 4 2 . sz .

Hartai o r sz á g o s  b ü n tető in tézet e ln e v ez ésé n e k  m egvá ltozta tá sa  
2 7 .0 0 0 /1 9 4 9 . 1. M. M . K. 1949 . évf. 7 8 . sz .

(5 8 5 . o ld a l)

H áborús esem én y ek  k övetk eztéb en  tovább i ü g y k eze lésre  a lk a lm at
lan n á  vált b íróság i, ü g y é sz sé g i é s  letartózta tó in tézeti iratok  ipari 

fe ld o lg o z á sa  és  m e g se m m is íté se

2 8 0 /1 9 4 6 . M. E. M. K. 1946 . évf. 8 . sz .

I.

Ig a z sá g ü g y i- , letartóztató- é s  n ev e lő in tézetek  m ellett m ű k ö d ő  ipari 
é s  m ez ő g a zd a sá g i ü zem ek  á llam i vá lla lattá  á tsze rv e zése

1 2 .7 8 0 /1 9 4 8 . Korm . M . K. 1948. évf. 2 8 6  sz .
(2 5 8 3 . o ld a l)

K ie g ész íté se  :
2 .0 9 0 /1 9 4 9 . Korm. M. K. 1949. évf. 5 0 . sz .

(3 9 7 . o ld a l)

Igazsá g ü g y m in isz tér iu m  g a zd a sá g i ig a z g a tó sá g á n a k  fe lá llítá sa  é s
m ű k ö d ése

7 .7 0 0 /1 9 4 8 . Korm. M. K. 1948. évf. 161. sz .
(1 6 0 7 . o ld a l)

Illetékek
9 .1 0 0 /1 9 4 7 . Korm. M . K.. 1947. évf. 1 7 0 /a . sz .

(1 8 7 3 . o ld a l)
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J.
J o g erő s  n ép b íróság i íté letek  alapján  e lkob zott vagyon tárgyak  fe l-

h a szn á lá sa
7 .4 4 0 /1 9 4 7  M . E. M. K. 1947 . évf. 140. sz .

(1 6 3 3 . o ld a l)

K .

K eresk ed ők  é s  ip arosok  b ű n ü gyeib en  h ozott e g y e s  íté letek n ek  a 
k ö z ig a zg a tá si h a tó sá g g a l k ö z lé se  

6 3 .1 0 0 /1 9 4 2 .1.M . R. T . 1942 . évf. 3 2 5 2 . o ld a l.

K én yszerm u n k a-b ü n tetés  végrehajtása  
7 8 .0 0 0 /1 9 4 6 . I. M. M. K. 1946. évf. 2 92 . o ld .

M ó d o s ítá s a :
7 1 .0 0 0 /1 9 4 8 . 1. M. M, K. 1948 . évf. 164 . s z .  (1 6 4 0 . o ld a l)

K ézb esíté s  sz a b a d sá g v esz té sb ü n te 'é sre  ítéltek  é s  letartóztatottak
részére

3 6 .8 4 2 /1 9 3 5 .1. M. R. T . 1935. évf. 1252. o ld a l.

K ü lfö lddel va ló  fize tési forgalom m al k ap cso la tb an  elkövetett b ű n 
cse lek m én y ek n é l fe lje len tő i é s  tettenérői ju ta lom ban  részes íté srő l 

sz ó ló  3 .0 1 0 /1 9 3 8 . M. E. sz. rend elet m ó d o s ítá sa  
6 5 0 /1 9 4 9 . Korm . M. K. 1949. évf. 17. sz .

(1 4 3 . o ld a l)

K özalkalm azottak  irod aszerellá tá sa  
4 .1 4 2 /1 9 4 9 . Korm . M . K. 1949. év f 144. sz .

L .

L etartóztatásb an  levő , ille tő leg  b ü n tetésük et tö ltő  szem ély ek n ek  
C seh -S z lo v á k iá b a  á tte lep ü lése  

1 .5 6 0 /1 9 4 8 . Korm. M. K. 1948 . évf. 32 . sz .
(2 8 5 . o ld a l)

Letartóztató in tézetek  e ln e v ez ése  
4 3 .0 0 0 /1 9 4 7 . 1. M. M. K. 1947. évf. 163. sz .

(1 8 0 7 . o ld a l)

L etartóztató in tézeti a lkalm azottak  fegye lm i fe le lő s sé g e  . 
2 .5 0 0 /1 9 4 9 . I. M. M. K. 1949. évf. 3 0 . sz .

(2 4 9  o ld a l)
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* L  i. a lk a lm azottak  ille tm én y e in ek  é s  n yu g e llá tá sa in a k  ren d ezése  
8 .4 0 0 /1 9 4 5 . M . E. M . K. 1945 . évf. 132. sz .

L. i. a lk a lm azottak  ille tm én y e in ek  é s  n yu g e llá tá sa in a k  ren d ezésé 
ről s z ó ló  8  4 0 0 /1 9 4 6 . M. E. sz . rendelet végreh ajtása  

2 7 .0 0 0 /1 9 4 6 . I. M. M. K. 1946. évf. 100. sz .

L. i. a lk a lm azottak  ille tm én y e in ek  é s  e llá tá sá n a k  m eg á lla p ítá sa  
8 .4 7 0 /1 9 4 8 . K om i. M . K. 1948. évf. 183. sz .

(1 7 8 4 . o ld a l)

Letartóztatottak é s  n ev e lő in téze ti n ö v en d ék ek  ipari m unkájának  
iparjogi k ép es ítő  hatálya  

2 2 .7 2 0 /1 9 4 9 . Ip. M. M. K. 1949. évf. 34 . sz .
(3 1 3 . o ld a l)

L etartóztatottak  ig én y b ev é te le  az ú jjáép ítés érd ek éb en  
3 2 0 /1 9 4 6 . M . E. M . K. 1946 . évf. 12. sz .

' N .

N ém eto rszá g b a  á tte lep ü lésre  kötelezett ( i 2 3 3 0 / i 9 4 5 . M. E .) s z e 
m élyek  k észp én zérő l é s  értéktárgyairól 

8 4 .2 3 9 /1 9 4 7 . B . M . M. K. 1947 . évf.' 188. sz .
(2 .4 1 7 . o ld a l)

8 4 .2 5 3 /1 9 4 7 . B. M. M. K. 1947 . évf. 2 0 5 . sz .

N ép b irásk od ás körében  jog erő sen  e líté ltek  ad ata in ak  k ö z lé se  a z
0 .  B. N Y . H .-v a l

2 3 .7 0 0 /1 9 4 5 . I. M . M . K. 1945. évf. 160. sz .

N ép b író sá g ró l s z ó ló  8 1 /1 9 4 5 . M. E. sz . rendelet végreh ajtásáva l 
k a p cso la to s  e g y e s  kérd ések ről. N ép b író sá g  által k iszab ott sza b a d 

sá g v e sz té s  é s  p én zb ü n te tés  végreh ajtása  
4 6 .1 1 1 /1 9 4 5 . 1. M. M. K. 1945. évf. 11. sz .

O.

O rszá g o s  b ün tető in tézetek  é s  b író sá g i fogh ázak  m unkad íjának , 
va lam in t a letartóztatottak  m unkajutalm ának  újabb m eg á lla p ítá sa  

6 .6 0 0 /1 9 4 5 . I. M. M .K . 1945. évf. 90 . sz .
1 8 .8 4 0 /1 9 4 5 . 1. M . M. K. 1945 . évf. 146. sz .

2 6 .3 3 0 /1 9 4 5 . L M . M. K. 1945 . évf. 192. sz .
5 .3 2 6 /1 9 4 6 . 1. M . M. K. 1946 . évf. 72 . sz .
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5 2 .9 0 0 /1 9 4 6 . I. M . M . K. 1946 . évf. 190. sz .
1 1 5 .0 0 0 /1 9 4 7 . I. M. M . K. 1948 . évf. 3 8 . sz .

(3 5 6 . o ld a l)  é s
M. K. 1948 . évf. 4 1 . sz .

(3 8 7 . o ld a l)
5 6 .8 0 0 /1 9 4 8 . 1. M. M . K. 1948. évf. 148. sz .

(1 5 0 2 . o ld a l)

O rv o so k  ellen  indított b űn vád i eljárás során  h ozott h atározatok
nak a tiszti fő o rv o ssa l k ö z lé se  

6 .6 0 0 /1 9 4 5 . I. M. M. K. 1945. évf. 8 6 . sz .

P .

P en g ő b en  (a d ó p e n g ö b e n )  k isza b o tt p én zb ü n te té sek  m eg fize té se  
1 5 .7 0 0 /1 9 4 7 . K orm . M. K. 1948. évf. 4 — 5 sz .

(2 7 . o ld a l)

P én zb ü n tetésre  é s  p én zb írságra  vo n a tk o zó  ren d elk ezések  m ó d o s í
tá sa  tárgyában  k ib ocsá to tt 9 .5 0 0 /1 9 4 8 . Korm . sz . ren d elet v é g r e 

hajtása
1 2 0 .0 0 0 /1 9 4 8 . 1. M. M  K. 1948 . évf. 2 4 1 . sz.

(2 3 0 5 . o ld a l)
1 1 .5 2 0 /1 9 4 8 . K orm . M . K. 1948 . évf. 2 5 2 — 2 5 3 . sz .

( 2 4 1 ! . .  o ld a l)
9 .5 0 0 /1 9 4 8 . Korm. M . K. 1948 . évf. 2 0 5 . sz .

(2 1 0 2 . o ld a l)
4 .1 4 3 /1 9 4 9 .  K orm . M. K. 1949. évf. 144 . sz .

R.
R ab m u n k ások  é s  n ev e lő in téze ti n ö v en d ék ek  b a lese ti b iz to sitá sá ra  

v o n a tk o zó  e g y e s  ren d e lk ezések  m ó d o sítá sa  
3 1 .9 0 0 /1 9 4 5 . I. M . M . K. 1946. évf. 19. sz .
1 9 .6 7 0 /1 9 4 6 . 1. M. M. K. 1946. évf. 8 8 . sz .
2 7 .5 0 0 /1 9 4 6 . I. M. M. K. 1946 . évf. 105. sz .
7 3 .5 0 0 /1 9 4 6 . I. M. M . K. 1946 . évf. 2 6 5 . sz .

R abtartási k ö ltség ek  újabb  m eg á lla p ítá sa  
4 .6 5 4 /1 9 4 5 . 1. M . M . K. 1945. évf. 8 3 . sz .

1 9 .0 7 0 /1 9 4 6 . 1. M . M . K. 1945 . évf. 145. sz .
2 6 .8 5 0 /1 9 4 5 . I. M. M . K. 1945. évf. 195. sz .

6 3 .1 0 0 /1 9 4 6 . 1. M . (Ft érték ben) M. K. 1946 . évf. 2 4 0 . s z .
1 1 0 .7 0 0 /1 9 4 7 . I. M . M. K. 1948 . évf. 6 . sz .

(43 . o ld a l)
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T.
T erh e lte k  sz em é ly a z o n o ssá g á n a k  m eg á lla p ítá sa  a n y o m o z ó h a tó sá 

g o k  által
1 8 0 .2 0 0 /1 9 3 5 . B. M. R .T . 1935. évf. 121. o ld .

U.

U zso ra b író sá g i e ljárásban  a lk a lm azh ató  fogvatartás  
10 5 3 0 /1 9 4 7 . Korm. M . K. 1947. évf. 196. sz .

(2 4 6 5 . o ld a l)

Y.
V a g y o n e lk o b zá sn a k  h a tó sá g i zár a lá  véte lle l b iz to sítá sa  

2 .6 6 0 /1 9 4 9 . Korm. M . K. 1949 . évf. 6 5 — 6 6 . sz .
(4 8 4 . o ld a l)
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