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A büntetés végrehajtása feletti törvényességi 

felügyeletről – a múltban 

 

A büntetés-végrehajtása feletti ügyészi törvényességi felügyelet 

szabályozása az elmúlt évtizedekben vált rendkívül hangsúlyossá. A 

szabályozás mellett maga a tevékenység is reneszánszát éli, különösen az 

emberi jogok érvényesülésének, biztosításának egyre markánsabbá válása 

következtében. De nem volt ez mindig így. 

Minél korábbi időszakokból próbálunk a felügyeletről információt 

keresni, annál kevesebb írásos anyagot találunk, ami nem meglepő. 

Magyarázható ez azzal a körülménnyel, hogy magának a mai értelemben 

vett szabadságvesztésnek sem alakult ki a megfelelő terminológiája, „még 

a XIX. század első felében is általános értelemben használta a jogi 

szaknyelv a börtönt, mint olyan helyet, ahová embereket bezárnak.”1 A 

börtönben realizálódott a szabadságtól való megfosztás, a biztonsági vagy 

büntetési célú bezárás. A végrehajtás helyéről, az építményekről sem 

derül ki sok információ. „Az egyszerű paraszti ház szobájától vagy 

melléképületétől az uradalmi építményeken keresztül várak tornyáig és 

kastélyok pincéjéig széles a skála, amely a «saját börtön» kategóriáját 

kimeríti. Okkal tételezhető föl (…), hogy míg a várak, kastélyok, uradalmi 

központok állandó tömlöccel rendelkeztek, addig a paraszti végrehajtás 

alkalmi helyiségek igénybevételére szorítkozott.”2 „A 18. századra már a 

legnagyobb uradalmak saját börtönnel rendelkeztek. Ha ez nem volt 

elegendő vagy az uradalomnak nem volt tömlöce, a megyei tömlöcbe 

küldték az elítéltjeiket. Előfordult, hogy költségkímélés céljából az 

uradalom és a vármegye közös börtönt tartott fönn. Ekkor már fennállt 

néhány országos intézet is. A falvakban jobb híján a bíró házánál tartották 

fogva a letartóztatottakat.”3 A végrehajtás helyeinek eme számtalan 

lehetősége, valamint a büntetéssel szembeni elvárások miatt – „a 

fogvatartás csak mostoha végrehajtási körülményei következtében vált 

                                    
1 MEZEY 1990a 5. 
2 MEZEY i.m. 9-10. 
3 MEZEY i.m. 17. 



52 

 

 
 

megfelelővé a büntetőjog számára”4 – fel sem merült a végrehajtás 

módjának a felügyelete. 

Az időszak börtönviszonyait érzékletesen tárja elénk Kölcsey Ferenc A 

vadászlak című novellájában. „A megye fogháza három osztállyal bírt. 

Egyik, mely alsó tömlöcnek neveztetett, tulajdonképpen földalatti pince 

vagy verem volt, hol rendesen hetven-nyolcvan rabló, gyilkos és 

gyújtogató, rothasztó nyirok és fojtó gőz közt összetorlasztva őriztetett. 

Ide évenkint egyszer vagy kétszer, égő fáklyák mellett, fegyveres hajdúk 

kíséretében, halványuló arccal és borzongó kebellel szállott le a főügyész, 

széjjelnézendő: van-e még sok közöttek, kiket pörbe idézni s megítéltetni 

elfelejtett. A más két osztály az élők levegőjében, földszint épült: egy 

férfiak, más asszonyok számára; e kettőben mindenféle rangú és korú 

megrögzött és kezdő gonoszok, vigyázatlan tettekért befogatott ifjoncok 

és őrültek, minden különség nélkül együvé zárattak.”5 Természesen arról 

az időszakról kapunk tájékoztatást, amikor államügyészi apparátusról még 

nem beszélhetünk. 

A rendiség idején ugyanis az ügyészi funkciókat olyan személyek látták 

el, akik a királyi, a törvényhatósági és uradalmi szervek mellett 

tevékenykedtek. A királyi ügyigazgató legfőbb feladata „a királyi jogok, 

jövedelmek felkutatása és azoknak a kincstár javára történő megszerzése 

(….) mint ügyész felperes-vádlóként szerepelt, mint ügyigazgató pedig a 

koronajavak jogi ügyeinek intézője volt.”6 Ebbéli funkciója miatt szóba sem 

jöhetett a büntetés végrehajtásának eszközlése és a végrehajtása 

ellenőrzése.  

„A törvényhatóságokban (vármegyék, kiváltságos kerületek, városok) 

választott tiszti ügyészek a 17-18. századtól működtek. A 

jogszolgáltatásban teendőik közé tartozott a vád alá helyezés 

előkészítése, a vádképviselet, a büntetések végrehajtásának ellenőrzése.”7 

A tiszti ügyész „a letartóztatottakat a municípium székházába elzáratta, az 

irományokat, bűnjeleket, a fogoly javait átvette.(…) A bírósági döntés 

után gondoskodott a büntetések végrehajtásáról és felügyeletéről. Ennek 

során kihirdette a foglyoknak az ítéleteket, és azokat bevezette az ún 

fekete könyvbe. Ellenőrizte a kiszabott szabadságvesztést, s a testi 

büntetések, a közmunka végrehajtását. Bármikor megjelenhet a 

tömlöcben, s ott a «raboknak mindennemű környülállásai felől hivatalos 

                                    
4 MEZEY: i.m. 18. 
5 KÖLCSEY 1836. (2016.11.18.)  
6 NÁNÁSI 2009. (2016.11.21.) 
7 NÁNÁSI Phd. 2010. (2016.11.21.) 
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vizsgálatot tehet.» A tiszti ügyész felügyelt a foglárokra, felettük és 

raboknál is fegyelmi jogkört gyakorolt «kicsapongásaik esetén».”8 

A következő szinten találjuk az uradalmi ügyészt, ami a földesúri 

igazgatás állandó hivatala lett. „Feladatkörében, mint ura ügyvédje vitte a 

pereket a vármegye vagy országos bíróságok előtt, és közreműködött az 

uradalmak igazgatásában. A bűnügyek esetében elvégezte a 

nyomozásokat és ellenőrizte, az uradalmi tömlöcökben fogva tartottakkal 

való bánásmódot.”9 

A mostoha körülmények megváltoztatása iránti igény jelentkezett az 

1843-as börtönügyi törvényjavaslatban.10 „A reformkor büntetőpolitikai 

koncepciójában központi követelés volt a büntetési rendszer előleges 

meghatározása, méghozzá törvényi megfogalmazása. Miként Deák 

kifejtette «mindenekelőtt szükséges tudni, ki fog ítélni a bűnös fölött, s 

minő lesz a büntetés. A börtönrendszer független attól, ki ítéli el a bűnöst, 

sőt megfordítva, inkább függ attól, hogy milyenek a börtönök, s kitől 

függenek azok, mert ugyanazon büntetés becsületes fogházakban felére 

sem olyan terhes, mint egészségtelen börtönben, rossz bánás és 

élelmezés mellett. Előbb kell tehát megállapítani a börtönrendszert, mint a 

büntetést.»”11 

A javaslat a börtönök felügyeletét a királyi Helytartó Tanácsra ruházta 

oly módon, hogy a Tanácson belül egy központi bizottság létrehozását írta 

elő hat tanácsossal és megfelelő számú állandó személyzettel, erre a 

feladatra. A törvényhatósági börtönöknél évente legalább egyszer 4 

tanácsos, egy orvos tartott volna véletlenszerű vizsgálatot. A kerületi 

börtönöknél 1 tanácsos és egy orvos számára írták elő a nyilvános 

vizsgálat megtartását, melyek időpontjáról a törvényhatóságokat előre 

értesítették volna azért, hogy a vizsgálaton a törvényhatóság egy-egy 

tagja is vegyen részt. A javaslat nem tartalmazott rendelkezést a tiszti 

ügyészekről. 

Az 1869 tavaszára elkészülő, az igazságszolgáltatási szervezet 

kialakítására vonatkozó jogszabálytervezet „a királyi ügyészek hatáskörét 

az eljárási törvények megalkotásáig ideiglenesen kívánta szabályozni” (…) 

a büntetések végrehajtását illetően megmaradt volna a tiszti ügyészi 

                                    
8 NÁNÁSI Phd.: 38.  
9 Uo. 39.  
10 Az 1843. évi börtönügyi törvényjavaslat szentesítést ugyan nem nyert, de a börtöntörténeti irodalom olyan 

kiemelkedő szellemi alkotása volt, amely nagy hatást gyakorolt a kiegyezést követően meginduló 
törvényalkotásra. 

11 MEZEY 1990b: 112.  
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hatáskör, mivel továbbra is az új szervezet tagjait illette az „ítéletek 

végrehajtásának ellenőrzése, s a börtönök feletti főfelügyelet.”12 

De az 1870. január 6-i, a királyi ügyészség felállításáról szóló 

törvényjavaslat leszámolt a municipiális tiszti ügyészi intézménnyel. A 

javaslat szerint „közvádló csak az állam közege lehet” … A javaslat szerint 

az ügyészség fő teendője, hogy a „jogrendnek a büntető törvényekben 

meghatározott megsértése eseteiben, a törvény alkalmazása iránti 

eljárást megindítsa” … A hagyományoknak felelt meg, hogy a 26.§ a 

fogházak felügyeletét és a büntetések „eszközlését” a királyi ügyészek 

jogkörébe utalta.13 

A törvényjavaslat felett rendkívül heves vita bontakozott ki, amiből csak 

a büntetés végrehajtása feletti felügyeletre vonatkozó részt emelem ki. 

„Az ellenzéki 48-as párt vezetője, Irányi Dániel e szakaszban is az 

ügyésznek a bírósággal szembeni túlhatalmát látta. Szerinte a fogság az 

ítélet előzménye vagy következménye, «mindenesetre a bírói teendőkhöz 

tartozó cselekvény». Ha a királyi ügyész félnek minősül az eljárásban, 

akkor lehetetlen, hogy a másik féllel, a vádlottal szemben ő határozza 

meg a fogság végrehajtási módját. Az ellenzéki képviselő – az egyébként 

kárhoztatott abszolút korszak megoldásának megfelelően – a törvényszéki 

elnök felügyeleti jogát tartotta volna helyes megoldásnak, mivel a 

«foglyokkal való bánásmódot nemcsak a kormány kinevezésétől, hanem a 

kormány önkényétől függő személyre bízni egyáltalában nem akarom.» 

Ezzel szemben Hodossy
14

 kifejtette, hogy az államhatalmi ágak 

elválasztásának elvéből folyik e hatáskör, mivel a «bíró ítél a törvény 

fölött, de ... a törvénynek végrehajtása nem őt, hanem a végrehajtó 

hatalmat, a kormányt illeti». Az «fogja kezelni a börtönöket, és ezenkívül 

lesz ott még egy ellenőrző közeg az ügyészben». Az előadó a javaslatnak 

már elfogadott azon szabályával is érvelt, hogy az ügyész nem az a fél, 

akinek célja, hogy a «vádlottak mindenesetre elítéltessenek és 

kínoztassanak», hiszen a javukra is élhet perorvoslattal. Kiemelte azon 

állami érdeket, hogy «aki büntetést érdemel: azt, amit érdemel, kiállja; 

ha pedig nem bűnös: felmentessék, és, hogy a büntetés mindenesetre a 

kellő korlátok közt tartassék». A képviselők többsége így el is fogadta a 

javasolt szakaszt.”15 

Végül is a királyi ügyészségről szóló 1871. évi XXXIII. törvénycikket16 
1871. június 10-én hirdették ki az Országgyűlés két házában. A törvény 

                                    
12 Nánási Phd.: 32.  
13 Nánási Phd.: 35. 
14 Hodossy Imre, jogtudós politikus.  
15 Nánási Phd.: 42-43.  
16 A királyi ügyészségről szóló 1871. évi XXXIII. törvénycikk: http://1000ev.hu  (2016.10.25.)   

http://1000ev.hu/
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C) alfejezete tartalmazott rendelkezéseket a börtönök feletti felügyeletről. 

A törvénnyel kapcsolatban Korsósné Delacasse Krisztina helytállóan 

rögzítette, hogy olyan mérföldkő a jogi normák között, mely egyrészt 

intézményesítette a kontrollt a börtönök és a fogházak felett, másrészt 

ettől lehet számítani a hazai, központilag irányított büntetés-végrehajtási 

rendszer kialakulását.17 A törvény 25. §-a foglalta össze az ügyészi 

felügyelet tartalmát. A felügyelet – a törvény szerint – a törvényszéki 

fogházakra terjedt ki. Itt kell megemlíteni, hogy ebben az időszakban a 

börtönt, a fegyházat, a fogházat egymás szinonimáiként használták. 

Ugyanakkor a jogalkotásban az állami fegyintézet elnevezés terjedt el a 

központi börtönökre, megkülönböztetve azokat a hatóságiaktól.18 A 

felügyeleti jogkört gyakorolva az ügyész havonta legalább egyszer 

megvizsgálta a fogházat, s a vizsgálata kiterjedt a foglyokkal való 

bánásmódra, az őrizetre, az élelmezésre, a foglyok ruházatára, a fogházak 

tisztán tartására. De ide tartozott annak ellenőrzése is, hogy a fogház 

házirendjének és az egyéb rendeletek végrehajtásának a 

szabályszerűsége megfelelő-e. 

A részletes szabályokat miniszteri rendeletek tartalmazták, melyek 

közül kiemelést érdemel a Pauler Tivadar19 miniszteri pályafutásának első 

ciklusában a végrehajtási szabályok egységes és következetes 

alkalmazása érdekében kiadott 696/1874. I.M.E. számú rendelet.20 A 

rendelet 3. részének első fejezete rendelkezett a fogházak és a 

börtönök felügyeletéről. Eszerint a felügyelet különböző szinteken 

valósult meg. A királyi bírósági fogházak és börtönök feletti 

felügyeletet – a hivatkozott törvény 25. §-a értelmében – a királyi 

ügyész látta el. A felügyelet következő (második) szintjét – a 

főfelügyeletet – az illetékes királyi tábla területén a királyi főügyész, 

és a harmadik szinten – a legfőbb felügyeletet – a magyar királyi 

igazságügyminiszter gyakorolta.21 A felügyeleti tevékenység mellett a 

királyi ügyészt illette meg a jogerősen kiszabott büntetés 

végrehajtásának eszközlése is, amely tevékenység a bűnvádi 

ügyekben a közvádlói teendők között szerepelt.22  

                                    
17 KORSÓSNÉ 2013. 229. (2016.11.15.)  
18 Uo. 231. 
19 Büntetőjogász, jogbölcsész, egyetemi tanár; az Andrássy-kormányban előbb vallás- és közoktatásügyi, 

majd igazságügyminiszter.  
20 A magy. kir. igazságügyministernek 1874-ik évi február hó 18-án 696. sz. alatt kelt szabályrendelete a kir. 

elsőfolyamodású bíróságok fogházainak és börtöneinek kezelése és az azokban letartóztatottak irányában 
követendő bánásmód tárgyában. (továbbiakban: Szabályrendelet) http://library.hungaricana.hu (2016.10.25.) 

21 Szabályrendelet 179. § 
22 1871. évi XXXIII. tc. 17. § f) pont  

http://library.hungaricana.hu/
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„Noha a királyi ügyészek feladata a törvény alapján a törvényszéki 

börtönök és járásbíróságok mellett működő fogházak felügyelete 

volt, azok kezelése pedig a bíróságokhoz tartozott, a gyakorlat azt 

mutatta, hogy az ügyészek sokszor a kezeléshez tartozó, vagy azzal 

szorosan összefüggő feladatkört is elláttak – legalábbis azt 

követően, hogy e tevékenységüket egyáltalán megkezdték. 

Működésük első esztendejében ugyanis egyes területeken e 

feladatot elhanyagolták, s a miniszter, majd a főügyész 

figyelmeztetése, rendelete vált szükségessé, amelyben utóbbi 

felhívta az ügyészeket, hogy felügyeleti jogukat gyakorolják.”23 

Az ügyész felügyeleti tevékenységét azonban ebben az időszakban 

nem lehetett szűken értelmezni. A felügyelet mellett ugyanis számos 

igazgatási feladat ellátását is a királyi ügyészhez telepítették.  

A felügyeleti tevékenység keretében a fogházba és börtönbe 

történt letartóztatások ellenőrzése érdekében a királyi ügyész a 

járási fogházakat félévente, a törvényszéki fogházat és börtönt 

hetente többször, véletlenszerűen meglátogatta, a letartóztatottakat 

– az egészségeseket és betegeket is – az ellátásukról, velük 

szembeni bánásmódról négyszemközt kikérdezte. Az ellenőrzés 

során nem hagyatkozhatott a fogvatartottak által elmondottakra, 

mert szükség szerint köteles volt a fogvatartottaknak adott kenyeret 

és ételt megízlelni, az egyes helyiségeket, ideértve a raktárakat is, a 

biztonság, a rend és a tisztaság megtartása tekintetében 

megvizsgálni. Áttekintette a fogházfelügyelő naplóját és az egyéb 

nyilvántartásokat, és ellenőrizte az őröket is.24 A királyi ügyész vagy 

a helyettese a nap bármely szakában, szabadon beléphetett az 

intézetekbe. Minden más személy esetében este 9 óra után a kapun 

történő ki- és belépéshez már a fogházfelügyelő tiszt engedélyére 

volt szükség.25 

Ugyanakkor a járási fogházak felügyeletét a királyi ügyész helyett 

a járásbíró látta el, akit ebben a körben ugyanazok a jogok illettek 

és kötelezettségek terheltek, mint a királyi ügyészeket. Plusz 

kötelezettsége volt a járásbírónak, hogy megállapításairól, a 

járásbíróságnál letartóztatott vizsgálati és elitélt foglyok számáról, s 

                                    
23 KORSÓSNÉ: i.m. 232. 
24 Szabályrendelet 183. §  
25 Szabályrendelet 211. § 37. pont  
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a fogház állapotáról a királyi ügyészhez negyedévenként jelentést 

kellett tennie.  

A királyi ügyész az ellenőrzése során köteles volt az épületek 

állagára is odafigyelni. A csekélyebb javítások és helyreállítások 

elvégzéséről önállóan intézkedhetett, de amennyiben nagyobb 

mérvű javítási munkálatok elvégzése vált indokolttá, erőől a királyi 

főügyészhez kellett jelentést tenni. Azokban az esetekben, amikor a 

feltárt hiányosság már a fogház vagy börtön biztonságát fenyegette, 

közvetlenül intézkedhetett a javításokról, de ezt a királyi 

főügyésznek haladéktalanul jelentenie kellett.26 

A királyi ügyész igazgatási feladatainak köre is rendkívül 

széleskörű volt. Ide tartozott azoknak a szerződéseknek a 

megkötése, amelyek a foglyok és a rabok élelmezésére s egyéb 

ellátására, a rabok munkaerejének hasznosítására, a fogház- és 

börtönhelyiségek helyreállítására, tisztítására, s a házi szükségletek 

beszerzésére vonatkoztak.27  

Természeténél fogva ide sorolható a királyi ügyésznek az a joga 

is, hogy a fogházfelügyelő és börtönmester28 meghallgatását 

követően engedélyezhette a rabok számára, hogy a saját 

keresményükből az élelmezésüket kiegészíthessék, és egyéb 

megengedett célokra is költhessenek. (Ez különösen figyelemre 

méltó, mivel a rabok a rabság ideje alatt a keresményükkel, illetve a 

letéti pénzükkel szabadon nem rendelkezhettek.).29
 

                                    
26 Szabályrendelet 184. §  
27 Szabályrendelet 182. §. Az igazgatási funkcióhoz kapcsolódóan a Szabályrendelet 184. §-a rendelkezett 

arról is, hogy „a kir. ügyész arra is tartozván felügyelni, hogy az épületek jó karban tartassanak: a 25 frtig terjedő 
csekélyebb javításokat és helyreállításokat maga elrendelheti ; a nagyobb mérvű javítások iránt azonban köteles 
a kir. főügyészhez idejekorán jelentést tenni. Ezen szabály alul kivételnek csak akkor lehet helye, ha oly előre 
nem sejtett helyreállítás vagy beszerzés szüksége merül fel, a melynek halasztása a fogház vagy börtön 
biztonságát fenyegetné; miről azonban a kir. főügyészséghez azonnal jelentés teendő. A mely helyreállítások 
vagy egyéb szükségletek, rabmunkaerővel szabályszerűen eszközölhetők s illetőleg előállíthatók : azok lehetőleg 
házilag foganatositandók (168-169.§)”. 

28 A Szabályrendelet szerint a fogházfelügyelő és börtönőrmester rendszeresített fizetéssel rendszeresített 
állásra voltak kinevezve. A fogházfelügyelőt (börtöntiszt, várnagy) az igazságügyminiszter nevezte ki. A 
törvényszéki fogházaknak és a börtönnek igazgatótisztje, s a felügyelő őrszemélyzet parancsnoka volt. 
Közvetlenül a királyi ügyésznek volt alárendelve. A börtön-őrmestert (rabfelügyelő) a királyi főügyész nevezte 
ki. A Szabályrendeletben elsősorban börtönmesterként van megjelölve. A börtönmester az összes felügyelő és 
őrszemélyzet közvetlen elöljárója volt. Feladatát a fogházfelügyelőtől kapta meg, ide tartozott a fogház és börtön 
rendjének, a biztonság, a csend, a tisztaság és munkásság biztosítása, a házszabály és a napirend pontos 
megtartásáról gondoskodjon. Ellátta a ház- és gazdasági felügyelő feladatait is.  

29 Szabályrendelet 164. §: „A rab, rabsága ideje alatt, kezeihez pénzt nem vehetvén, sem keresményével sem 
egyéb letéti pénzével nem rendelkezhetik. Kivételesen azonban a rab kívánatára, rabsága alatt is, szerzett 
jutalomdijainak ½ -éből: a) szűkölködő hozzátartozói segélyeztethetnek; b) részére tanulságos könyvek 
vétethetnek; e) levelei bérmentesittethetnek; végül d) valamint fárasztóbb munkára való alkalmaztatása esetén 
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A fogvatartottak börtönbe történő beszállítása és a mai 

értelemben vett körszállítások engedélyezése is a királyi ügyészhez 

tartozott.30 S mivel a szállítások szükségszerűen költséggel is jártak, 

azt annak a királyi ügyészségnek a rabtartási pénzkészletéből 

fedezték, melynek börtönéből a szállítás történt.31 

Az elítéltekkel és vizsgálati fogságban lévőkkel négyszemközt csak 

a törvényszéki elnök és helyettese, a királyi ügyész és helyettese, 

valamint a vizsgáló bíró, a fogházfelügyelő és a börtönmester, 

valamint az őrszemélyzet érintkezhetett.32 Ezen kívül a harmadik 

személyek és a vizsgálati fogságban lévők közötti kapcsolattartást 

csak a vizsgáló bíró és a királyi ügyész vagy meghatalmazottja 

engedélyezhette. Elitéltek esetében kizárólag a királyi ügyész 

engedélyével volt lehetséges. (A törvényszék székhelyén kívüli 

járásbíróságnál a járásbírónak az engedélye kellett.)33  

A szökést a királyi ügyésznek le kellett jelenteni. A királyi ügyész 

rendelt el vizsgálatot a szökés okának kiderítése érdekében, és 

intézkedett a fogoly körözése iránt. A vizsgálat eredményéről a királyi 

főügyészt a királyi ügyész tájékoztatta. 

A királyi főügyész felügyelői hatáskörében személyesen vagy 

helyettese útján a kerületében levő bírósági fogházakat és 

börtönöket három évente legalább egyszer köteles volt 

megvizsgálni.34 A felügyeletet a kerületébe eső fogházak és börtönök 

területei és épületei, s ezek fenntartása, átalakítása s javítása felett 

is gyakorolta.35 A fogház és a börtön alkalmazottai a királyi 

ügyésznek voltak alárendelve, de a királyi főügyész igazgatási 

jogkörébe tartozott a börtönmester kinevezése, a börtönőrök, 

nőfelügyelők és munkavezetők felfogadása, és azoknak egyik 

bírósági fogházból vagy börtönből a másikba történő áthelyezése. A 

királyi ügyész a lelkésznek egyhavi, az orvosnak helyettesítés 

mellett kétheti, a fogházfelügyelőnek egyheti, s a börtönmesternek 

                                                                                                             
(Börtönháztartási szabályr. 21.§.), úgy máskülönben is jóviselet mellett, külön élelmi czikkekben, s minden 
második vasárnapon, Ő Felsége a király születése és Szent-István király napján, egy meszely borban 
részesittethetik.” 

30 Szabályrendelet 82. §: „A több rendbeli bírósági fogházakból vagy börtönökből egy irániban távolabb 
szállitandók összpontosítása a egyidőben szállítása, az olcsóbb szállítás és kevesebb fedezet czéljábóJ, a kir. 
főügyész által elrendeltethetik.”  

31 Szabályrendelet 93. §. 
32 Szabályrendelet 14. §  
33 Szabályrendelet 15. § 
34 Szabályrendelet 187. §  
35 Im. Szabályrendelet 196. §  
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is egyheti szabadságidőt engedélyezhetett. Ennél hosszabb 

szabadságot a királyi főügyész engedélyezhetett Az őrszemélyzet és 

a munkavezetők szabadságának kiadásáról a királyi ügyész 

intézkedett azzal, hogy a biztonságos fogvatartást minden esetben 

szem előtt kellett tartania.36 

A királyi főügyész rendelkezhetett arról is, hogy a raboknak 

kiadott kenyér és egyéb élelem adagját megemeljék azokban a 

büntető intézetekben, ahol az életmód, a megszokás, az éghajlati 

viszonyok azt megkívánták, illetve ha jelentősebb testi erőt igénylő 

munkát végeznek a rabok, és a testi erő és munkaképesség 

fenntartásához erre szükség van, és esetleg az orvos is az 

élelmezési norma megemelését javasolta.37 

A királyi főügyész hatáskörébe tartozott évente a kerületébe eső 

fogházak és börtönök jövő évi rendes és rendkívüli összes 

szükségletére vonatkozó költségvetés tervezetének elkészítése, amit 

a királyi igazságügyminisztériumhoz kellett felterjesztenie.38 

Külön fejezet szólt a fegyelmi jogkör gyakorlásáról. A 

Szabályrendelet ugyanis a felügyelők és a foglyok39, illetve rabok40 

feletti fenyítő hatalom gyakorlásáról külön rendelkezett. A királyi 

bíróságok fogházaiban és börtöneiben alkalmazott felügyelők – 

börtönőrök, munkavezetők, nőfelügyelők, börtönmester és 

fogházfelügyelő – elleni fegyelmi eljárásokban is volt szerepe a 

királyi ügyésznek.41 A Szabályrendelet szerint ugyanis a 

fogházfelügyelő járt el fegyelmi hatóságként a börtönmesterrel, a 

nőfelügyelővel, a munkavezetővel és a börtönőrrel szemben a 

csekélyebb súlyú fegyelmi vétségek esetében, de jogkörében eljárva 

csak szóbeli vagy írásbeli rosszallást, írásbeli feddést, nehezebb 

vagy tartósabb szolgálatra beosztást alkalmazhatott. Amennyiben a 

fegyelmi vétség súlyosabb volt, vagy súlyosabb fegyelmi büntetést 

                                    
36 Szabályrendelet 187. §  
37 A börtönre ítéltek általános rabkosztja – mennyiségét tekintve – az alábbiak szerint volt szabályozva. 

Szabályrendelet 35. §: „A főtt ételek készítési módjára nézve lehetőleg tekintetbe veendők azon vidék szokásai, 
hova a letartóztatottak legnagyobb része tartozik. Amennyire lehet, a rabok hetenkint legalább két ízben legalább 
6 lat főtt vagy sült húsban részesítendők. A rabok kenyere pedig korpátlan nehéz rozs-, vagy korpátlan kétszeres 
lisztből mindenkor jól kisütve készíttessék, s kiosztáskor legalább egynapos és legföllebb három napos sütésű 
legyen, s minden rab napi adagja a kiosztáskor legalább egy font sulylyal birjon.”  

38 Szabályrendelet 188. §  
39 Fogoly megnevezéssel jelölték az elítélt foglyot, a vizsgálati foglyot. 
40 Rab megnevezéssel illeték az egy évnél nem hosszabb tartamú börtönbüntetésre ítéltet, aki a királyi 

törvényszék börtöneiben (vagy ún. kerületi börtönben) töltötte a fogság idejét. 
41 Szabályrendelet 214. §  
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kellett kiszabni, akkor a királyi ügyész járt el. A királyi ügyész 

valamennyi, a fogházban és börtönben alkalmazott felügyelővel 

szemben eljárhatott.42 

A királyi bírósági fogházakban és börtönökben lévő letartóztatottak, 

vizsgálati foglyok, az elítélt foglyok és rabok felett a fegyelmi fenyítő 

hatalmat a királyi ügyész gyakorolta.43 

A fogházfelügyelő által lefolytatott fegyelmi eljárások 

szabályszerűségét a királyi ügyész volt jogosult ellenőrizni. A királyi 

ügyész fegyelmi eljárásainak jogszerűségét a királyi főügyész 

ellenőrizhette. Amennyiben az ellenőrzés során szabálytalanságot, 

visszásságot találtak, azt jogukban állt orvosolni.44 

A Szabályrendeletben foglaltak – a felügyelet szempontjából 

releváns rendelkezéseinek – ismertetését azért tartottam 

indokoltnak, mert nagyon hosszú ideig a jogi szabályozást illetően 

Magyarország nem rendelkezett speciális büntetés-végrehajtási joggal. A 

végrehajtást illetően a legfontosabb rendelkezések – inkább csak alapelvi 

szinten – a büntető törvénykönyvekben, a magyar büntető törvénykönyv 

a bűntettekről és vétségekről szóló 1878. évi V. törvénycikk, a kihágási 

büntető törvénykönyv, az 1879. évi XL. törvénycikk, valamint az ezeket 

módosító és kiegészítő I. Büntetőnovella, az 1908. évi XXXVI. törvénycikk, 

és a dologház intézményét is bevezető, a közveszélyes munkakerülőkről 

szóló 1913. évi XXI. törvénycikk tartalmazta. A bűnvádi perrendtartásról 

szóló 1896. évi XXXII. törvény is tartalmazott rendelkezéseket az előzetes 

fogvatartás mellett a büntetés-végrehajtásáról is, de szintén csak alapelvi 

jelleggel. 45 
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*** 

 

Prosecutorial oversight – in the past 

Summary 

 

The regulation of prosecutorial oversight over law enforcement has gained 

extreme emphasis over the past decades. In addition to the regulation, 

the activity itself is enjoying a renaissance as well, especially due to that 

enforcing and ensuring human rights have become increasingly more 

pronounced. However, this has not always been the case.  

We cannot really find written documents from the first half of the 

19th century which would provide information on oversight. The 

reason behind this was that detention was deemed appropriate only 

if accompanied by harsh enforcement conditions, thus the issue of 

supervising the method of the enforcement did not even occur.  

The need to change the harsh conditions emerged in the 1843 bill on 

prisons, however, it was only Act XXXIII of 1871 on the royal prosecutor’s 

office and the decrees on the execution thereof that provided the legal 

environment which established the frameworks of proper oversight for 

prosecutors. It is not purely about oversight or ensuring lawfulness, as the 

prosecutor was also given numerous administrative tasks related to the 

law enforcement and the organization of law enforcement, which I wish to 

present in my paper.  
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