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33 1 931. évi XX. törvénycikk 7. § (2) bekezdés 1-3. pont; Harasztosi i, 

m. 536. p.
34 Harasztosi i. m. 544. p.; 1931. évi XX. törvénycikk 10. §.
35 1 931. évi XX. törvénycikk 14. § (2) bekezdés 3. pont.
36 1 931. évi XX. törvénycikk 14. § utolsó bekezdés.
37 1 931. évi XX. törvénycikk 14. § (2) bekezdés.
38 1 931. évi XX. törvénycikk 13. § (2) bekezdés.
39 1911. évi I. törvénycikk 784. § (1) bekezdés 7. pont.

40 Harasztosi i. m. 539. p.
41 1931. évi XX. törvénycikk 12. § (1) bekezdés.
42 1 931. évi XX. törvénycikk 7. § (1) bekezdés.
43 A Kartelbíróság a felállítását követő első hét évben összesen három 

pert tárgyalt [Dobrovics-Kőházi 11. p.].Ez pedig nyilvánvaló össze
függésben áll a közérdekű keresetek számával.

44 Dobrovics-Kőházi 11. p.
45 1931. évi XX. törvénycikk 12. § (2) bekezdés.

BÍRÓSÁGI HISTÓRIÁK 
Horváth Zsolt

A kötetből számtalan érdekességgel kapcsolatban tudhatja meg az olvasó a választ. 
Például gondolta volna, hogy egyszer a Zalaegerszegi Törvényszéket is kirabolták? 
Hogy 1919 tavaszán vérfagyasztó színjáték zajlott le a bíróság udvarán? Az 1940-es 
években a Zalaegerszegi Járásbíróság elnökének a foci okozott gondot?

A kiadvány az 1900-as évek elejétől a II. világháborúig idéz fel különleges bírósági 
történeteket, amelyek Horváth Zsolt, a Lenti Járásbíróság elnökének mélyreható 
kutatómunkáját dicsérik. Egy-egy történet mellett érdekességek, magyarázatok, 
történelmi párhuzamok kaptak helyet. Így például kiderül, mi köze a zalai focinak 
a Magyar Országos Véderő Egylethez, megtudhatjuk, mivel foglalkoztak a 
joggyakornokok, s arra is fény derül, hogy egy Zalaegerszegen tevékenykedő bírát 
maga Ady Endre is megemlített egykoron...

A gazdagon illusztrált mű érdekes, innovatív, egyedi, olvasmányos és ezáltal széles 
körben befogadható, humoros, korosztályok széles körének szól.

Zalaegerszegi Törvényszék, 2017, 40 p.

Révész Béla

Változások 
a bírósági rendszerben 

1945 és 1989 között*

A második világháború vége és a rendszerváltás kö
zötti több mint négy évtized közel sem jelenti a 
pártállami jogszolgáltatás valamiféle egységes és 
egynemű időszakát. A háborút közvetlenül követő átme

neti periódus után az 1948-1950 közötti néhány év joggal 
nevezhető a diktatúra jogszolgáltatása törvényi és szemé
lyi feltételei kialakítása esztendeinek, amelyet az 1953-ig 
tartó politikai despotizmus időszaka követett. Az 1953.

* A tanulmány része a KÖFOP-2.1.2- VEKOP-15- 2016-00001 azono
sító számú, „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” 
című kiemelt projekt Ludovika Kiemelt Kutatóműhely Programjának 
Államelméleti alapkutatás 2016-2018 (2016/86 NKE-AKFI) elneve
zésű alprogramjának keretében folyó kutatásnak.

június-1955. április közötti „új szakasz” a „szocialis
ta törvényesség” keretein belül kívánta visszaszorítani a 
diktatúra nyílt törvénysértéseit, majd az 1956 novembere 
és 1962 közötti posztsztálinista diktatúra ismét felélesz
tette a jogsértéseknek az ötvenes évek elejéről jól ismert 
módszereit. A stabilizálódott Kádár-rendszer kezdetben 
a jogélet egészét az egypárti mechanizmus igazolásának 
szolgálatába kívánta állítani, miközben a fokozódó gazda
sági nehézségek, valamint a növekvő szociális és politikai 
feszültségek a nyolcvanas évektől egyre nyilvánvalób
bá tették, hogy a jogrendszer átalakításának igénye már 
a piacgazdaság és a jogállami szerkezet irányába mutat.

Amennyiben az igazságszolgáltatás történeti változá
sait a politikai környezet változásai függvényének tekint
jük, úgy ennek periodizációjára valóban a társadalom- és 
politikatörténet említett szakaszolása lehet az irányadó. 
Ha viszont a tagolás nem az igazságszolgáltatás történe
tének külső determinánsaira tekintettel történik, akkor 
az intézmény belső szervezeti átalakulásainak, változá
sainak időhatárait kell inkább figyelembe venni. Ebből 
a szempontból az igazságszolgáltatás többé-kevésbé ön
álló karakterjegyeket felmutató rendszerként is vizsgál
ható, amelyek belső átalakulásai, változásai a szervezeti 
önmozgás, az inercia jegyeit mutatják fel. A tárgyalt kor

118



szakban például a hagyományos szervezeti kultúra bizo
nyos elemei egy darabig még a politikai despotizmus első 
éveiben is hagyományozódtak, amíg sor nem került a sze
mélyi állomány ezen értékeket még képviselő alakjainak 
végleges eltávolítására. Ez természetesen kivételes jelen
sége az említett négy évtizednek, mégsem figyelmen kívül 
hagyható jellegzetessége.

A bírósági rendszer korszakbeli vizsgálatának sajátos
sága, hogy nyomatékosabban tart számot a klasszikus jog
történeten túli módszerek bevonására. A Párt vezető szere
pének deklarálása és ennek totális megvalósítása ugyanis 
minden korábbi időszaknál közelebb hozta egymáshoz a 
társadalom politikai és jogi alrendszerét. Ennélfogva a bíró
sági rendszer intézménytörténete sem érthető meg a politi
katörténeti-politológiai módszerek figyelembevétele nélkül. 
Így ha át kívánjuk tekinteni a korszak igazságszolgáltatásá
nak legfontosabb jellemzőit, elengedhetetlenül szükséges a 
jogi, illetve a (politika)történeti módszerek egymásra vo
natkoztatása, hiszen a vizsgált jelenségek a valóságban is 
mindezek kényszerű egységében léteznek. A kérdés jogi 
tartalmát tekintve természetesen azon intézményi változá
sok a mérvadóak, amelyek a jogalkotói döntések követ
keztében lényeges szakaszhatárokat jelentenek a rendszer 
történetében. A vizsgálni kívánt időszak egészében azonban 
leginkább az igazságszolgáltatás politikai hatalomhoz való 
viszonyának, a politikai irányítás és ellenőrzés mechaniz
musainak a változásai jelentik a meghatározó problémát.1

További módszertani megfontolást igényel, hogy a bí
rósági rendszerről szót ejtvén magának a jogi rendszernek 
a természetét is körül kell írni. Minden rendszernek a kör
nyezetétől való elhatárolódását végső fokon az a jelenség 
határozza meg, amely az emberi magatartás objektivá- 
lódásának folyamatában „szervező” elemként mutatko
zik meg. Ez a jogi rendszer esetében maga a jog. Hogy a 
társadalom jogi jelenségeinek ez a funkcionálisan össze
függő rendszere milyen elemeket tartalmaz, arra nézve a 
különböző jogszociológiai irányzatok eltérő megoldási 
javaslatokkal élnek. Annyiban azonban mégis közösek, 
hogy a jogi rendszernek mindenekelőtt tartalmazni kell 
a jogszabályokat, a jogintézményeket, azaz a jogi érte
lemben vett jogrendszert. Másfelől részét képezik e jogi 
normákhoz kapcsolódó, az alkotásukra, illetve alkalmazá
sukra hivatott intézmények, szervezetek. Harmadsorban 
pedig a jogi rendszerhez tartoznak mindazok a társadal
mi státuszok, a hozzájuk fűződő szerepelvárásokkal, va
lamint a szerepeket megvalósító emberi magatartásokkal, 
gondolkodásformákkal, attitűdökkel, cél- és értékrendsze
rekkel, sőt affektív, emocionális készletükkel, amelyek a 
jogszabályok alkotásának, alkalmazásának vagy éppen 
követésének és nem-követésének mentén a jog társadal
mi valósággá válásának folyamatában kialakulnak.2 Le
egyszerűsítve: a jogi rendszer első két elemcsoportját az 
objektív tényezők körébe sorolhatjuk, a harmadikra pedig 
mint szubjektív komponensre tekinthetünk.

A továbbiakban ez utóbbi összetevő figyelembevételé
vel -  nem mellőzve az előző két dimenziót sem -  érint
jük a tárgyalt korszak azon jellemzőbb fordulópontjait, 
amelyek segítségével feltárhatók más történelmi periódu
sok bírósági rendszereitől való különbségük alapvonásai.

__________ Jog
történeti tiímle'—-'

Megelőlegezve a később bizonyítandókat két jellegzetes
sége máris körvonalazható ennek a korszaknak. Az egyik 
a végrehajtó hatalmi ághoz az Igazságügyminisztériumon3 
keresztül fűződő sajátos viszonya, a másik a pártpolitikai 
döntéseknek -  részben éppen a minisztérium közvetítésé
vel, részben közvetlenül ható -  befolyása.

I. Intézménytörténeti változások
Itt is csak vázlatos áttekintés adható azokról a döntésekről 
és intézkedésekről, amelyek jelzik, milyen eszközökkel és 
mélységben hatolt be a politika e négy évtized alatt a bí
rósági jog szövetébe. A második világháborút közvetlen 
követő időszakban az intézményi átalakítások egy része a 
demokratikus állami berendezkedés kialakítása irányába 
mutató jogalkotói döntések körébe tartoztak. Más intézmé
nyek viszont hagyományos értékeiket megőrizve érdemi 
változtatások nélkül működhettek tovább. Így a Magyar 
Kúria is gyakorlatilag ugyanabban a formában munkálko
dott, mint 1945 előtt, bár a büntető szakosztály hatásköre 
némileg csökkent.4 De miközben a Kúria működését 1948- 
ig alapjaiban nem támadták, mégis fokozatosan olyan sze
mélyi átalakulásokon ment keresztül, amely 1949-re egy 
teljesen új „káderállomány” létrehozását eredményezte, 
amellyel együtt járt a szakmaiság drasztikus visszaesése.5

Új intézmény létrehozását jelentette viszont az Ideigle
nes Nemzeti Kormány 1945. január 25-én kelt rendelete, 
amely minden törvényszéki székhelyen népbíróságok fel
állítását és működését rendelte el egyes büntetőügyek el
bírálására, fellebbviteli fórumként pedig a Népbíróságok 
Országos Tanácsát nevezte meg. A Népbíróságok feladatait 
alapjaiban az öt nappal korábban megkötött fegyverszüneti 
megállapodás határozta meg, amely a háborús bűncselek
ményekkel vádolt személyek letartóztatására, bíróság elé 
állítására kötelezte Magyarországot.6 Az egyezmény végre
hajtására kiadott 81/1945. M. E. számú rendelet bevezető 
része viszont már általánosabban fogalmazva így szólt: 
„akik a magyar népet ért történelmi katasztrófa okozói, 
illetve részesei voltak mielőbb elnyerjék büntetésüket.”7 
A kormányban részt vevő koalíciós pártok által delegált 
népbírák a háborús bűnökkel vádolható személyek körét a 
bizonyítható helyzeteken túlmenően olykor politikai érté
kelések mentén határozták meg.8 Főleg 1946-tól, a demok
ratikus államrend és a köztársaság büntetőjogi védelméről 
szóló 1946. évi VII. tc. elfogadását követően vált lehetővé, 
hogy a bíróságok immár koncepciós pereket is tárgyalhas- 
sanak.9 A statisztikai adatok szerint a népbíróságok előtti 
ügyekben 8,9%-ot (1175 fő) tettek ki a „népköztársaság po
litikai rendje ellen irányuló bűncselekmények” elkövetői.10 
A népbíróságok szerepének megítélése körüli, mindmáig 
tartó jogi és politikai viták sorában az Alkotmánybíróság 
1993-ban hozott határozata több pontban is megállapítot
ta a népbíráskodásról szóló 1945. január 25-én kibocsátott 
81/1945. M. E. rendelet, illetve az ezt kiegészítő, módosító 
jogszabályok alkotmányellenességét. Ugyanakkor kijelen
tette azt is, hogy nem az Alkotmánybíróság feladata annak 
feltárása, hogy a népbíróságok ténylegesen a vélelmezett 
bűnösség alapján ítélkeztek-e vagy sem.11 Az 1950. április



Donáth György a népbíróság előtt, 194716

1-jével megszüntetett, majd az 1956-os forradalmat köve
tően ismét megszervezett jogintézmény e második idősza
kában immár teljes mértékben a politikai megtorlás intéz
ményeivé vált.12

A bíró kar helyzetét alapjaiban érintette az a viszony
lag kevésbé ismert törvény, amely 1948 közepétől új
onnan szabályozta az igazságügy-miniszter és a bírák 
kapcsolatát. Ennek értelmében az igazságügy-miniszter 
a főfelügyelete alatt álló bármely bíróság ítélőbíráját -  be
leegyezése nélkül is -  más bírósághoz áthelyezheti.13 Az 
igazságügyi tárcát 1945. július 21-e óta betöltő -  majd tra
gikus halált halt -  Ries István14 méltató szavai mögött el
sőre nem láthatók világosan a valódi szándékok: „Az igaz
ságszolgáltatás demokratikus átalakításának érdekében az 
1948:XXII. törvénycikk átmeneti időre lehetővé teszi az 
igazságügyminiszter főfelügyelete alatt álló bármely bíró
ság ítélőbírájának más bírósághoz való áthelyezését, úgy
szintén az ítélőbírák, valamint az államügyészségi tagok 
végelbánás alá vonását.”15

A döntés valódi célja igazából Szabó Imre négy évti
zeddel későbbi írása nyomán válik érthetőbbé -  ezért idéz
zük hosszabban - , aki 1987-ben is elégedetten emlékezik 
vissza az 1948-as törvény valódi funkciójára: „Itt lényegé
ben arról van szó, hogy a bíróságok egyáltalán nem voltak 
a maguk egészében a demokratikus rendszer hívei, vagy 
legalábbis sokan voltak a bírák között, akik a régi rend
szert megfelelőnek tartották és azt kívánták volna vissza. 
Különösen azért volt ez így, mert a régi rendszer biztosí
totta számukra az elmozdíthatatlanságot, amely együtt jár 
egy képzelt bírói függetlenséggel. Az elmozdíthatatlanság 
azt jelentette, hogy egy bíró, ha egyszer valahová kine
vezték, onnan csak fegyelmi határozattal távolítható el, 
helyezhető át máshová vagy fosztható meg bírói tisztsé
gétől, ha a vétség rendkívül nagy. Az ezzel összekapcsolt

bírói függetlenséget a bírák a felszabadulást követően úgy 
értették, hogy ők, illetőleg a bíróságok nem függenek az 
adott államrendszertől, nem kell megfelelniük egy bizo
nyos államrendszer igényeinek, azaz állítólag szabadon és 
saját belátásuknak megfelelően dönthetnek minden ügy
ben, legfeljebb a törvényeknek vannak alávetve, de a törvé
nyek értelmezésében már egy bizonyos függetlenség illeti 
meg őket. Fölösleges mondani, hogy a függetlenségnek ez 
az értelmezése túlzott, mert nem lehet elképzelni olyan bí
rói függetlenséget, amely elkülöníthetné a bíróságokat attól 
az államrendszertől, amelyben működniük kell, és amely
nek alapelveit és alapvető célkitűzéseit meg kell védeniük, 
meg kell őrizniük. (...) Most már felismerték a bírák, hogy 
helyzetük nem olyan reményteli, mert nem csak fegyelmi- 
leg mozdíthatók el. Állásuk tehát nem örökre szóló, nem
csak elmozdíthatók, de állásuk alól fel is menthetők, vagyis 
bizonytalanná vált lábuk alatt a talaj, és végleg fel kellett 
adniuk azt a negatív álláspontot, amelyet eddig képviseltek. 
Még hozzátehetjük ehhez azt, hogy talán ők voltak az utol
sók, akik az államhatalmon belül ilyen negatív álláspontot 
mondottak a magukénak. A közigazgatás egyéb területein 
a helyzet ekkor már megváltozott, és egy új közigazgatás 
volt kialakulóban. A bíróságokat illetően csak most kezdő
dött azok újjáépítése, újból való megszervezésük és annak 
a köztudatba való átvitele, hogy a bírák ugyanúgy köztiszt
viselők, mint ahogyan azok a közigazgatás tisztviselői, 
és ezért ugyanúgy kinevezés alá esnek, de állásuk fel is 
mondható.”17 Talán nem tévedünk, ha úgy véljük, ahogy 
Szabó Imrének, mint az Igazságügyminisztérium Kodifi- 
kációs Főosztálya akkori tisztviselőjének (későbbi veze
tőjének) személyesen is lehetett némi köze a 1948. évi 
XXII. törvény meghozatalához.

Szabó Imrének aktív szerep jutott a bírói kar további 
„megtisztításában” 1949-ben is, amikor az igazságügy-mi-
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nisztérium egyéves büntetőbírói és államügyészi akadé
miát szervezett. A jogszabályi indoklás szerint ugyanis 
„avégből, hogy az ítélőbírói és államügyészi karnak a népi 
demokrácia szellemében való megújhodása meggyorsít
ható legyen, lehetővé kell tenni, hogy népi származású 
dolgozók a büntető bírói és az államügyészi feladatok be
töltéséhez szükséges ismereteket és képesítést - megfelelő 
társadalomtudományi előképzés után - az egyébként fenn
álló szabályoktól eltérően szerezhessék meg”.18

Az 1949 és 1954 között működött akadémiának a meg
szüntetését, ahogyan a létrehozását is, pártdöntés előzte 
meg. A pártközpont Adminisztratív Osztályának előter
jesztése arra hívta fel a figyelmet, hogy bár fennállásának 
négy éve alatt a Büntetőbírói és Államügyészi Akadémia 
„több száz jogász szakkádert képezett ki”, mégsem indo
kolt a további fenntartása. „Egyetemeinken ma már több
ségében munkás és paraszt származású hallgatók tanulnak 
és szereznek képesítést (...), így az állam- és jogtudomá
nyi karokon a bírói és ügyészi, valamint a belügyi szervek 
jogász szakkáder szükséglete jelenleg megfelelően biz- 
tosítható.”19 APolitikai Bizottságnak az Akadémiát meg
szüntető döntését az 50/1954. (VIII. 1.) MT rendelet hozta 
meg jogi formában.

A bíróságok radikális szervezeti átalakítását az 1949. 
évi XX. törvénnyel elfogadott Alkotmány indította el. 
A törvényszékeket megyei bíróságokként, az ítélőtáblákat 
felsőbíróságokként, míg a Magyar Kúriát a Magyar Nép
köztársaság Legfelsőbb Bíróságaként jelölte meg. Az Al
kotmány rendelkezéseit az 1949. október 26-án kihirdetett 
1949. évi 9. sz. tvr. léptette hatályba. E törvényerejű ren
deletben kapott felhatalmazás alapján adta ki az igazság
ügy-miniszter 1949. november 1-én a 88.000/1949. IM sz. 
rendeletét, amely nyomatékosította, hogy az addigi Kúria 
elnevezése: „A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bí
rósága.” Ugyanez a törvényerejű rendelet hatályon kívül 
helyezte a bíráknak politikai pártok és szakszervezetek 
működésében való részvételére vonatkozó tilalmat is.20 
Az 1949. II. törvény azonnali hatállyal megszüntette a 
Közigazgatási Bíróságot, az 1949. évi XI. törvény pedig 
a törvényszéki egyesbíráskodást, és bevezette a népi ül
nökök rendszerét.21 1949. december 6-án jelent meg a Mi
nisztertanács 4338/1949. (XII. 6.) MT számú rendelete a 
Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának irányel
vei és elvi döntései tárgyában. A minisztertanácsi rendelet 
előírta, hogy a rendelet hatálybalépése előtt hozott kúriai 
teljes ülési és jogegységi döntvényeket (határozatokat), 
valamint a hivatalos gyűjteménybe felvett kúriai elvi ha
tározatokat az igazságügy-miniszter kezdeményezésére a 
Legfelsőbb Bíróság Elvi Tanácsának felül kell vizsgálnia. 
A felülvizsgálat arra vonatkozott, hogy az említett döntvé
nyek (határozatok) szellemükre tekintettel „megfelelnek-e 
a magyar népi demokrácia célkitűzéseinek”, és hogy idő
szerűségük még fennáll-e. A rendelkezés nyomán az Elvi 
Tanács több mint 2000 döntést vizsgált felül, és ezeknek 
legnagyobb részét hatályon kívül helyezte.22

1950 elején december 31-i hatállyal felszámolták a ta
nácsrendszer területi beosztásával nem egyező felsőbíró
ságokat, az egykori ítélőtáblákat és főállamügyészségeket. 
A miniszteri indoklás mindezt az alábbiakkal magyarázta:

„az igazságügyi apparátusunkat szervezetileg összhangba 
hozzuk a tanácsrendszerrel, hogy ezzel megteremtsük a 
tanácsok és az igazságszolgáltatás együttműködésének 
szervezeti előfeltételeit”.23 Ettől kezdve az igazságszolgál
tatást a Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága, a 
megyei bíróságok és a járásbíróságok gyakorolják.24 „Ez
zel létrejött a magyar bírósági szervezet szocialista mo- 
dellje.”25

Átfogó bírósági szervezeti törvény megalkotására 
azonban csak az új büntető-,26 illetve polgári peres eljá
rás27 törvényi szabályozásai után került sor, az 1954. évi 
II. törvénnyel. A törvény alapelve, hogy valamennyi bí
róság elsőfokon egy hivatásos bíróból mint elnökből és 
két népi ülnökből álló háromtagú tanácsban ítélkezik, ál
talános hatáskörű bíróság a járásbíróság. A törvény meg
erősítette a Legfelsőbb Bíróság irányító szerepét, valamint 
kibővítette a Legfelsőbb Bíróság elnökének eljárási jogait. 
Ennek alapján a Legfelsőbb Bíróság elnöke bármely iratot 
megtekinthetett, és még az elsőfokú ügyeket is a Legfel
sőbb Bíróság hatáskörébe vonhatta. A törvény az általá
nos bírósági szervezetbe beillesztette a magasabb katonai 
egységek mellett területi elv szerint megszervezett katonai 
bíróságokat. A különbíróságok másik csoportját a közle
kedési bíróságok alkották, amelyek szállítási, közlekedési 
és távközlési bűntettekben jártak el 1957-ben történt meg- 
szüntetésükig.28

Bár a forradalom utáni megtorlásokban főszerepet ját
szó népbíróság felállításáról csak 1957. április 6-án szü
letett jogszabály,29 a „forradalmi törvényesség” jegyében 
már november közepe óta működött a megtorló jogszol- 
gáltatás.30 A november 12-én kihirdetett 1956. évi 22. szá
mú törvényerejű rendelet már a büntetőeljárás egyszerű
sítéséről, azaz a vádirat nélküli bíróság elé állításról szólt 
egyes bűncselekmények -  gyilkosság, szándékos ember
ölés, gyújtogatás, rablás, fosztogatás stb. -  tekintetében. 
Magát a katonai bíróságok eljárása alá tartozó statáriális 
eljárást az Elnöki Tanács 1956. évi 28. számú törvényerejű 
rendelete vezette be december 11-én.31 Az Elnöki Tanács 
1956. december 15-én megjelent 37. számú határozata pe
dig a katonai bíróságok körébe bevonta a fővárosban, va
lamint a megyei bíróságokon megszervezett tanácsokat is.

Amikor április elején meghozták a Legfelsőbb Bíróság 
Népbírósági Tanácsának felállításáról és eljárásának sza
bályozásáról szóló említett törvényerejű rendeletet, majd 
június közepén a népbírósági tanácsokról szóló törvénye
rejű rendeletet, teljessé vált a megtorlás fővárosi és négy 
megyei illetékességű tanácsból álló büntetésszolgáltatási 
rendszere. Működésük 1961 áprilisáig tartott.32

A szocialista országok bírósági rendszerének sajátos 
intézményei voltak az ún. társadalmi bíróságok.33 Ezeket 
elsősorban nem a rendes bíróságok tehermentesítésére, 
hanem a „szocialista közösségi tudat formálására” hozták 
létre. A társadalmi bíróságok megalakulásához is a szovjet 
fejlődés szolgáltatta a példát.34 A Szovjetuniótól eltérően 
a volt népi demokráciákban a társadalmi bíróságok mű
ködése azonban formális, ellentmondásos és hatástalan 
volt.35 Hasonló módon alakult a magyar fejlődés is. 1975- 
ben törvényerejű rendelettel szüntették meg a semmiféle 
igazságszolgáltatási funkcióval nem rendelkező társadal-
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mi bíróságokat.36 Ezek a szervek tulajdonképpen nem is 
léteztek. Végül magát az 1975. évi 24. tvr.-t is megsemmi
sítette 1991-ben az Alkotmánybíróság.37

A bíróságok szervezetéről szóló 1954. évi II. törvény
hez hasonlóan az 1972. évi IV. törvény rendelkezései sze
rint is az ítélkezés elvi irányítása a Legfelsőbb Bíróság 
hatáskörébe tartozik. Ugyanakkor a bíróságok általános 
működése feletti felügyeleti, igazgatási jogosítványokat a 
törvények az igazságügy-miniszternek biztosították. En
nek keretében a végrehajtó hatalom képviselője a bírósá
gok szakmai tevékenységét is folyamatosan vizsgálta és 
elemezte.

1972. évi IV. törvény preambuluma egyébként válto
zatlanul ideológiai hitvallást tartalmaz a szocializmus 
építése mellett: „A Magyar Népköztársaság társadalmi és 
gazdasági fejlődése, az államélet és a szocialista demok
rácia továbbfejlesztésének feladatai, a jogok érvényesü
lésének, a kötelezettségek teljesítésének, a törvényesség 
megvalósulásának további követelményei szükségessé te
szik új törvény megalkotását a bíróságok szervezetéről és 
működéséről.”

Ekkor lényeges változás történt a bírák választása te
rén is. Az 1949-es alkotmány maradéktalanul elfogadta a 
szocialista koncepciót, és ennek megfelelően szabályozta 
a bírák választásának, beszámolási kötelezettségének és 
visszahívásának rendjét, amely tulajdonképpen soha nem 
érvényesült. Az alkotmány hatálybalépésétől kezdődően 
valójában -  több mint húsz évig -  csupán a Legfelsőbb 
Bíróság elnökét és a laikus bírákat (a népi ülnököket) vá
lasztották, a többi hivatásos bíró kinevezéssel nyerte el 
megbízatását. Az ellentmondást az alkotmány 1972. évi 
reformja oldotta fel. Az új szabályozás a választást mint 
formát fenntartotta, de ezzel egyidejűleg olyan rendszert 
hozott létre, amely következményeiben -  a Legfelsőbb 
Bíróság elnökét kivéve -  minden hivatásos bíró jogi fele
lősségét kialakította. A bíróválasztás rendje ettől kezdve a 
következőképpen alakult:

A hivatásos bírák választása államfői jogként az Elnöki 
Tanács hatásköre lett. A választás határozatlan időtartama 
szólt. A választást jelölés előzte meg. Ajelölés során dől el 
a javasolt személynek a funkcióra való szakmai, politikai, 
erkölcsi alkalmassága. A jelölés az igazságügy-miniszter 
joga lett, amelyet legfelsőbb bírósági bíró esetében a Leg
felsőbb Bíróság elnökével, katonai bíró esetében a hon
védelmi miniszterrel együttesen gyakorolt. A bíróvá válás 
feltételeit, különösen szakmai vonatkozásban, a törvény 
határozta meg. Külön szabály vonatkozott a Legfelsőbb 
Bíróság elnökének választására, amelynek jogkörét az 
országgyűlés gyakorolta. A bíróválasztás a legfelsőbb bí
rósági bírák és a katonai bírák kivételével általában bírói 
tisztségre történt, a bírák meghatározott bírósági szintekre 
történő beosztásáról az igazságügy-miniszter döntött.

Az 1972. évi szabályozás tehát a szocialista dogmatiká
nak megfelelően formálisan a választásról rendelkezik, de 
valójában választás néven kinevezési rendszert hoz létre. 
Az 1989. évi alkotmányozásra várt a kinevezési rendszer 
nyílt vállalása és a kinevezéshez kapcsolódó garanciák, 
elsősorban az elmozdítási és áthelyezési tilalmak újra
élesztése.
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Meglepőnek tűnhet, de a rendszerváltás évében sem az 
ellenzéki kerekasztal, sem a Nemzeti Kerekasztal tárgya
lásain alig jelent meg a bíróságok témaköre. Ennek lehet 
az is a magyarázata, hogy a politikai egyeztető tárgyalá
sok témaköreivel és munkarendjével kapcsolatos 1989. 
június 10-i megállapodás nem jelölte meg megvitatandó 
témakörnek a bíróságokkal kapcsolatos kérdéseket.38 Kü
lön is érdekes, hogy a büntető törvénykönyv és a bün
tetőeljárási törvény módosításának elveivel foglalkozó 
I/4-es munkabizottság sem tartotta fontosnak a bíróságok 
megemlítését. Voltaképpen csak a középszintű politikai 
egyeztető bizottság 1989. július 27-i ülésén merült fel a 
bíróságok kérdése egy részletprobléma kapcsán. A bírósá
gok szerepét illetően alakult ki kisebb vita Fejti György az 
MSZMP és Tölgyessy Péter, az SZDSZ delegáltjai között 
a vagyonbevallások bírósági, esetleg alkotmánybírósági 
illetékessége vonatkozásában.39

Az elmaradt vitáknak azonban inkább az lehet a ma
gyarázata, hogy a pártpolitikai döntéseket követően meg
jelent állami munkaprogram40 nyomán a parlament elé 
került koncepció41 a bíróságok -  egyéb elemeitől eltérően 
-  viszonylag kevés vonatkozásában adhattak nézetelté
résre okot. A hasonló vélemények közös nevezője a bírói 
függetlenség intézménye volt. Ez, a koncepciót összeál
lító Kulcsár Kálmán megfogalmazásában így szól: „Az 
Alkotmányban szükséges rögzíteni, hogy a bíró a bírás
kodás során független, csak a törvénynek van alávetve. 
Ennek személyi és szervezeti biztosítékait ugyancsak az 
Alkotmánynak kell tartalmaznia. Elsődlegesen azt kell ki
mondani, hogy a bírói függetlenség megsértését a törvény 
szigorúan bünteti.”42 Holló András, aki 1989-ben, mint 
az Alkotmányelőkészítő Kodifikációs Titkárság vezető 
munkatársa, az Igazságügyminisztérium tervezeteinek, 
javaslatainak gyakori előterjesztőjeként vett részt a kerek- 
asztal-tárgyalásokon, ugyanezt a véleményhasonlóságot 
erősítette meg: „A bíróság alkotmányjogi státuszát illető
en lényegében közösek a nézetek: az alkotmányozási cél a 
bírói hatalom még erőteljesebb, minőségében pontosabb, 
garanciális szabályainak megfogalmazása. A bíróság je
lenlegi alkotmányjogi pozícióját kell tehát alkotmányos 
eszközökkel megerősíteni.”43

Fűrész Klára, aki alkotmányjogászként maga is részt 
vett az MSZMP delegáltjaként „Az alkotmánymódosítás 
időszerű tételei, a köztársasági elnöki intézmény és az 
alkotmánybíróság kérdései” elnevezésű politikai munka
bizottság munkájában, a koncepció történeti folyamatos
ságára is felhívja a figyelmet: „A szabályozás elvei ösz- 
szességükben egy olyan rendszer körvonalait vázolják fel, 
amelyben maradéktalanul érvényesülhet az igazságszol
gáltatás bírói monopóliuma. Ez a célkitűzés nem előzmé
nyek nélkül való. A hatályos magyar alkotmánytörvény 
(az 1972. évi I. törvény) szintén önálló fejezetben (V. fe
jezet) rendelkezik a bírói szervezetről, amelynek rendelte
tését az igazságszolgáltatási funkció ellátásában határozza 
meg. Szembetűnő továbbá, hogy mind a hatályos, mind 
a tervezett szabályozás sarkalatos pontja az igazságszol
gáltatás meghatározó jelentőségű garanciájának, a bírói 
függetlenség követelményének meghirdetése. Az új al
kotmány szabályozásának elvei tehát -  a jelenleg hatályos
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rendszertől sem idegen módon -  az igazságszolgáltatási 
funkció alkotmányos rendeltetés szerint történő megvaló
sulását a független bírói szervek működésében látják.”44 

A kerekasztalnál való érintetlensége természetesen 
nem jelentette azt, hogy az egyes ellenzéki pártoknak 
ne lett volna önálló mondanivalójuk a bírósági reformok 
kapcsán. A Szabad Demokraták Szövetsége a bírói füg
getlenségen túl a bíróság függetlenségére is nagy súlyt 
fektetett. Álláspontjukat Tölgyessy Péter fogalmazta meg: 
„egy választott önkormányzati testületnek kellene a bírá
kat hivatásuk ellátásával, pályázati úton megbízni. Ennek 
a testületnek, az ún. Legfelső Igazságszolgáltatási Tanács
nak az elnöke a köztársasági elnök, alelnöke a Legfelsőbb 
Bíróság elnöke lehetne. Kétharmadát a kinevezett bírák, 
egyharmadát pedig az országgyűlés választhatná. A Ta
nács eljárna nemcsak a bírák kinevezési vagy áthelyezési, 
de fegyelmi ügyeiben is. A bírák illetményét egy törvény
be foglalt táblázat szerint a bíróság típusa, valamint a bíró 
szolgálati ideje alapján kellene megállapítani. A bíróságok 
elnökeit maguk az érintett bírák válaszhatnák. A bírói hi
vatás -  kissé liberális módon -  még egy ideig összeférhe
tetlen bármely politikai párt tagságával.”45

A Fiatal Demokraták Szövetségében gyanakodva figyel
ték az MSZMP koncepciójának változásait, főleg a bírói 
párttagsággal kapcsolatban. Áder János fejtette ki az ezzel 
kapcsolatos álláspontjukat az 1989-es Alkotmányjogi Fü
zetekben. „Még egy évvel ezelőtt is, a bíróságok reformját 
latolgató tanulmány -  a helyzet kényszere folytán -  egy
szerre kívánta az államhatalmi ágak megosztását és a bíró
ságok pártirányításának korszerűsítését. Ennek álláspontja 
az volt, hogy a bíróságok pártirányítása az ott dolgozó kom
munistákon keresztül történjen és a bírák ne tartozzanak a 
területi pártbizottságok által irányított alapszervezetekhez, 
hanem irányításukat egy megyei szinten elkülönülő, csak a 
megye párttag bíráit tömörítő szervezet végezze.” A Fidesz 
követelése ezért az volt, hogy „a teljes bírói karra ki kell 
mondani a párthoz való tartozás tilalmát, még akkor is, ha 
ez valóban a bírák egyes alkotmányos jogait sérti”.46

II. „Racionalizálás", „létszámapasztás", 
káderpolitika

Ami a bírósági rendszer politikának való kiszolgáltatott
ságát leginkább jelezte, azt elsősorban a jogi rendszer 
korábban említett szubjektív oldalán történt változások
ból lehetett észrevenni. A pártállami rendszer alapvető 
hatalmi kérdésnek tekintette a bíróságok működésének, 
vezetésének, összetételének a kérdéseit. Ez, ha változó 
közvetlenséggel is, de a korszak egészében érvényesülő 
irányítási, ellenőrzési funkciót biztosított a pártvezetésnek 
és a pártközpont apparátusának. „A párt mindenekelőtt 
arra törekszik, hogy az országban az állami munka vezető 
állásaiba olyan embereket helyezzen, akik hűek a párt és a 
dolgozók ügyéhez és alkalmasak arra, hogy gyakorlatilag 
megvalósítsák a párt vonalát.”47 A szisztematikus áttekin
tés helyett egyes példákon keresztül szerepeljen néhány 
olyan helyzet ismertetése, amelyek megpróbálják érzékel

tetni a pártállami időszakban a bíróságok és a pártközpont 
igen változékony, de mindenkor a személyzeti politikát 
előtérbe helyező kapcsolatának lényegét.

A háborút követő -  nemritkán politikai szempontokat 
tükröző -  igazoló eljárások olykor áttekinthetetlenül keve
redtek a kormány „racionalizálási” szándékaival, amellyel 
az igazságügyi alkalmazottak számát kívánták a több
nyire a Gazdasági Főtanács megszabta létszámkeretek 
közé szorítani. Egy 1946. augusztus 21-én kelt jelentés 
szerint az igazságügyi tárca teljes állománya 10 715 fő 
volt. Ebből 1201 főt kellett az előírtaknak megfelelően 
elbocsátani. 48

Az Igazságügyminisztérium természetesen igyekezett 
ellenállni az 1945 végén megindult további „létszámapasz- 
tásnak”, mondván, hogy azt az igazságügyi igazgatásban 
és szervezetben megvalósítani az igazságszolgáltatás és 
büntetés-végrehajtás fontos érdekeinek veszélyeztetése 
nélkül nem lehet. Hivatkoztak a népbíróságok és nép
ügyészségek megnövekedett terheire, a közönséges bűn
cselekmények megnövekedett számára, a földreform 
nyomán megnövekedett telekkönyvi munkálatok gyara
podására. Ezért azt kérték a pénzügyminisztertől, hogy 
a létszámcsökkentést csak a legszükségesebb mértékben 
hajtsák végre, azt is hosszabb időre, két-három évre el
osztva. „Ilyen megoldás mellett a demokratikus átalaku
lás érdekében szükséges elbocsátások akadálytalanul és 
gyorsan megtörténhetnek, viszont ilyen módon lehetővé 
válnék az is, hogy az önhibájukon kívül létszámapasztási 
állományba kerülő, még munkaképes alkalmazottak más 
pályán kereshetnének megélhetést.”49

A „fordulat éve” új stílust és új eszközöket hozott a 
„létszámapasztás” frontján is. Ekkor már a Gazdasági Fő
tanácsnak a „demokrácia ellen irányuló magatartást tanú
sító munkavállalók munkaviszonyának azonnali hatályú 
felbontásáról” szóló 1949. február 10-i határozata jelölte 
meg az Igazságügyminisztérium további teendőit. Ekko
riban a Minisztérium „központi valamint berendelt” sze
mélyzetének költségvetés szerinti létszáma 608 fő, amely
ből azonban csak 580 főnyi létszám volt betöltve.50

A valóban radikális változtatások azonban -  az osz
tályharc fokozódása jegyében -1950-től érték el az 
igazságszolgáltatás rendszerét. Az addigi kormányzati 
tárgyalópartnerek helyére -  Minisztertanács, Pénzügy
minisztérium, Gazdasági Főtanács -  a pártközpont egy 
ügyosztálya (KAO) került, méghozzá a felettes hatalmi 
pozícióban lévő MDP KV Adminisztratív Osztálya. Ami
kor a Központi Vezetőség Titkárságának 1950. április 26-i 
ülésén Kádár János a káderosztály vezetőjeként (?) vagy 
belügyminiszterként (?) előterjesztést tett az Adminisztra
tív Osztály megszervezésére, már látszott, hogy a pártálla
mi szimbiózis legfontosabb szereplője van formálódóban. 
Ez leginkább az osztály tagoltságából derült ki, amely 
pontosan leképezte az irányítani, ellenőrizni kívánt állami 
szervrendszer egészét.

Az Adminisztratív Osztály a következő szervezeti egy
ségekből épült fel: 1. Fegyveres erők alosztálya, 2. Köz
igazgatási alosztály, 3. Igazságügyi alosztály, 4. Külügyi 
alosztály, 5. Közegészségügyi alosztály, 6. Sportszerveze
tek alosztálya. Kádár János mindjárt feladatot is javasolt



Jog.
az új Adminisztratív Osztálynak. A Belügyminisztérium
mal közösen vizsgálja felül, hogy milyen egyesületek és 
szervezetek működnek, és készítsen javaslatot ezeknek a 
szervezeteknek részben megszüntetésére, részben pedig a 
Központi Vezetőség osztályaihoz való beosztására. Ami 
az Igazságügyi Alosztály szerepét illeti, az irányítás-ellen
őrzés szempontjából ter
mészetesen idetartozott 
az Igazságügyminisz
térium, de a bíróságok 
és az ügyészségek is, a 
társadalmi szervek kö
zül pedig a Jogász Szö
vetség.51

Az együttműködés 
első eredménye már fél 
év múlva láthatóvá vált.
Az Adminisztratív Osz
tály és az Igazságügym
inisztérium ugyanis 
közösen terjesztette elő 
a párt Politikai Bizott
sága 1950. október 19-i 
ülésére -  Molnár Erik 
igazságügy-miniszter 
előadásában -  az igaz
ságügyi apparátus át
szervezésére vonatkozó 
javaslatot.52

Ennek helyzetértéke
lése szerint az Igazság
ügyminisztérium és az 
igazságügyi apparátus 
szervezetében és szemé
lyi összetételében nem 
felel meg a követelmé
nyeknek. „Az igazság
ügy vezetése felszaba
dulásunk után a legutóbbi időkig ellenséges kézben volt. 
Ries István (1945-50 IM) és környezete a legszüksége
sebb változtatásokat is csak vonakodva vagy egyáltalában 
nem hajtotta végre. Így az igazságügyi apparátus erősen 
lemaradt a népi demokrácia általános fejlődése mögött. 
Sürgős átszervezésre szorul, hogy a proletárdiktatúra 
igazságszolgáltatására háruló feladatok ellátására képessé 
tegyük.”

Melyek Molnár Erik miniszter szerint az apparátus leg
fontosabb hiányosságai? Mindenekelőtt azt kifogásolta, 
hogy az igazságügyi apparátus személyi összetétele nagy
jában a régi. A horthysta, ellenforradalmi bírák és ügyé
szek eltávolítása a régi apparátusnak csak kis részét érin
tette. A bírói és ügyészi karban, valamint a minisztérium 
tisztviselői karában „aktív fasiszták” is meghúzódtak. Az 
igazságügyi szervezetbe a felszabadulás után bekerültek 
túlnyomó része régi kispolgári ügyvéd, valamint „Riesék 
által behozott jobboldali szociáldemokraták”. Ez a túlten
gő bürokrácia mellett a korrupció növekedéséhez is ve
zetett. Munkáskáder a bírói és ügyészi karba a legutóbbi 
időkig egyáltalán nem került. Másfelől viszont az igaz- 
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ságügyi apparátus túlméretezett. Az apparátusban „bűnös 
aktatologatás” folyik, „virul a kispolgári semmittevés”. 
Nem utolsósorban pedig nagy gondot jelent az is, hogy az 
igazságügyi apparátus elszakadt az élettől. Ez megmutat
kozik mind a jogszolgáltatás, mind a jogalkotás terén és a 
jogi oktatás, a káderutánképzés sem felel meg a követel

ményeknek. Mindezek 
miatt a legsürgősebben 
biztosítani kell, hogy az 
igazságügyi apparátus 
a „szocializmust építő 
dolgozó nép hathatós 
fegyverévé váljon az 
ellenséggel vívott harc
ban”. Az igazságügyi 
apparátusnak „az Al
kotmány szellemében, 
a Párt vezető és irányító 
erejére támaszkodva, a 
Szovjetunió jogrend
szerét, jogalkotását és 
tapasztalatait szem előtt 
tartva, a proletárdiktatú
ra fokozott védelmét és 
erősödését kell szolgál
nia” -  hangzott Molnár 
Erik bírálata.

Ahhoz, hogy mind
ezek a célok megvaló
suljanak, az igazságügyi 
apparátusból azonnal el 
kell távolítani mindazo
kat, akik a Horthy-rend- 
szer politikai ítélke
zéseiben részt vettek, 
exponálták magukat, 
vagy egyébként meg
bízhatatlanok. El kell 

bocsátani a jobboldali szociáldemokratákat, a kispolgári 
és egyéb alkalmatlan elemeket. A túlméretezett apparátus
ban jelentős létszámcsökkentést kell végrehajtani, össze
kapcsolva az ellenséges elemek eltávolításával. Az appa
rátusban dolgozó 6896 fő 1280 személy eltávolításával 
5616-ra csökkentendő.

A kulcs-állásokat politikailag megbízható, szakmailag 
megfelelő párttagokkal kell betölteni. Irányt kell venni a 
munkáskáderek vezető helyekre való beállítására. Meg 
kell javítani a bírósági és ügyészségi fogalmazók, fiatal 
bírák részére rendezett tanfolyamokat és az itt kivált leg
jobb fogalmazókat és bírákat előléptetve megfelelő posz
tokra kell állítani. A demokratizált igazságügyi szervezet 
munkatársait közelebb kell hozni a dolgozó lakossághoz, 
biztosítani kell a helyi pártszervezetekkel, a tanácsokkal 
való szoros együttműködést. Az apparátus folyamatos fel
frissítésére gondoskodni kell megfelelő káderutánpótlás
ról. A büntetőbírói és ügyészi akadémia minisztertanácsi 
rendelettel bírói és ügyészi akadémiává szervezendő át, 
hogy az új tanfolyamot elvégző 200 főnyi hallgató bíró
sági vezetővé is kinevezhető legyen. A Minisztérium vizs-

A Legfelsőbb Bíróság épülete 1956-ban (I., Fő utca 1.)
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gálja meg az egyetemi oktatás reformjának hatását, vizs
gálja felül az előadó tanárokat, előadásaikat. Hárítson el 
minden akadályt a megfelelő káderutánpótlás útjából, és 
kísérje figyelemmel az új káderek fejlődését már az egye
temen is. Az elfogadott javaslat egy kiegészítő megjegy
zése szerint a határozatok végrehajtásánál ügyelni kell 
arra, hogy túlzások ne történjenek, és „ne keletkezzen pá
nik az elbocsájtások során”. A Politikai Bizottság határo
zatának végrehajtására bizottságot hozott létre.

Ennek a grémiumnak ajelentése az „igazságügyminisz
térium átszervezésére és káderhelyzetének megjavítására 
hozott 1950. október 19-i pb. határozat végrehajtásáról” 
másfél év múlva, 1952. május 22-án került a Politikai Bi
zottság elé. A testület elsősorban arra a kérdésre kereste a 
választ, hogy sikerült-e közel két év alatt az igazságügyi 
apparátust olyan módon átszervezni, hogy az „dolgozó 
népünk fegyverévé váljon a szocializmus építésében és a 
proletárdiktatúra fokozott védelmét szolgálja”.53

A jelentés elégedetten számolt be arról, hogy a létszám
csökkentés során nagyrészt kikerültek az apparátusból 
azok, akik „magukat a Horthy rendszer mellett exponálták, 
az aktív fasiszták, jobboldali szociáldemokraták és egyéb 
ellenséges elemek”. Számokban kifejezve ez azt jelentet
te, hogy 1950. december végén eltávolítottak 366 bírót, 
54 ügyészt, 59 közjegyzőt, 178 fogalmazót, 19 miniszté
riumi előadót, összesen 676 fogalmazási alkalmazottat és 
876 kezelő személyzeti dolgozót. Emellett 57 bírót, illetve 
ügyészt a közjegyzői karba helyeztek át. 1951-ben továb
bi 27 reakcióst, régi minisztériumi előadót, 79 ügyészt, 30 
bírót, 18 közjegyzőt és 50 fogalmazót távolítottak el.

Az 1950-es politikai bizottsági határozat óta leváltották 
9 ügyészség és 15 megyei bíróság vezetőjét, majd 1952 
májusára már valamennyi vezetőt párttagokkal pótolták. 
Az új ügyészségi vezetők közül öt, az első Akadémiáról 
kikerült munkás- és parasztkáder volt. A járásbíróságok 
vezetői közül 82 főt cseréltek ki. Ezzel javítottak az össze
tételükön is: a járásbírósági vezetők közül már 67 párttag 
volt, és már csak 66 pártonkívüli járásbírósági vezető ma
radt meg.

Az igazságügyi apparátus létszáma a következőképpen 
alakult: minisztérium 329, (ebből előadó 149), bíró 133, 
fogalmazó 571, ügyész 434, közjegyző 153, telekkönyv
vezető 213; könyvelési, segédhivatali tisztviselő, hivatal
segéd, valamint gépkocsivezető, összesen 5333. Összeha
sonlításul: az átszervezés előtti létszám 6896 fő volt.

A pozitívnak minősített változások ellenére a Jelentés 
kritikus megállapításokat is tartalmazott. Az igazságügyi 
apparátus 85%-ban még mindig a volt horthysta rend
szer igazságügyi alkalmazottaiból állt. Közülük sokan 
nem képesek az előttük álló feladatok megfelelő és ön
álló megoldására, „származásuk és a múltból eredő politi
kai-ideológiai beállítottságuk következtében”. Különösen 
a büntető igazságszolgáltatásban nem mindig érvénye
sülnek megfelelően az „osztályszempontok”. Gyakori a 
párt parasztpolitikájával ellentétes vádemelés és ítélet, az 
osztályellenséggel szembeni opportunizmus, a dolgozók 
elleni indokolatlan eljárás.

Az Adminisztratív Osztály feladatainak és szerveze
tének átalakításáról legközelebb a Titkárság 1964. no

vember 18-i ülésén hoztak fontos döntéseket. Az 1962 
óta Rácz Sándor vezette Osztály ettől kezdve már csak 
három -  belügyi, honvédségi és igazságügyi -  alosz
tályra tagozódott, immár Közigazgatási és Adminiszt
ratív Osztály néven. Az Igazságügyi Alosztály feladatai 
között első helyre került a bűnözés és egyéb jogsértések 
okainak az állami vezetőkkel együtt történő elemzése 
és értékelése, emellett az alosztály „segítséget nyújt a 
szükséges intézkedések megtételéhez”. A korábbi sza
bályozáshoz képest újdonság, hogy az Alosztály jelen
tős kérdésekben, ügyekben -  „ha azok eldöntése nem 
a párthatározatoknak, jogpolitikai elveknek, vagy tör
vényeknek megfelelően történne” -  fellép, s anélkül, 
hogy az állami szervek jogait csorbítaná, „a kommunis
ta vezetőkkel együtt segíti a helyes döntések meghoza- 
talát”.54

Egy öt évvel későbbi titkársági határozat az igazság
szolgáltatás területén tovább részletezte az osztály felada
tait, miszerint az „biztosítja, hogy a belügyi és igazságügyi 
szervek munkájukat a párthatározatoknak, törvényeknek 
és jogpolitikai elveknek megfelelően végezzék. Anélkül, 
hogy az igazságügyi és ügyészi szervek jogait csorbíta
ná, a kommunista vezetőkkel együtt segíti a helyes dön
tések meghozatalát.”55 Ez a szabályozás gyakorlatilag a 
rendszerváltásig, pontosabban a KB-apparátus 1988. de
cemberi átalakításáig jellemezte a bíróságok és a KAO 
viszonyát.

Amennyiben a pártirányításnak nem az operatív szer
vezeti kapcsolatát, hanem a pártvezetésnek a bíróságok 
irányába kifejtett irányító szerepét tekintjük át, érdekes 
változásokat láthatunk a négy évtized alatt. A párt Poli
tikai Bizottsága és Titkársága ülésein összesen tizennégy 
alkalommal szerepeltek a bíróságok önálló napirendi 
pontként. Döntő többségük (1956 után pedig csakis) sze
mélyi ügyekkel foglakozott: bírósági, ügyészségi kine
vezésekkel, választásokkal és csak három olyan döntés 
született, amely tartalmi vonatkozásokban foglalkozott a 
bíróságok munkájával.

Abból, hogy az 1956 utáni megtorlásokat követően már 
alig van nyoma a pártvezetés közvetlen, tartalmi jellegű 
beavatkozásának a bíróságok életébe, könnyen levonha
tó lenne a következtetés, hogy az „irányító kéz” a Ráko- 
si-időszakhoz képest már nem nehezedett olyan súlyosan 
az igazságszolgáltatási munkára. Ennek viszont éppen az 
ellenkezője igaz. A Politikai Bizottság és a Titkárság azért 
tudott olyan „nagyvonalúan” kivonulni a pártirányítás 
igazságügyi területéről, mivel átvette a szerepét egy titok
ban létrehozott és gyakorlatilag mindmáig feltáratlan új 
intézmény: a Koordinációs Bizottság.56

***

Az államszocializmus bíróságtörténetének komplex, át
fogó feldolgozása -  beleértve a szervezeti, szabályozási, 
vezetői-személyzeti dimenziókat, ideológiai inputjait, po
litikai, társadalmi, kulturális, sőt, nemzetközi környeze
tének hatásait -  egyelőre várat magára. Jócskán adódnak 
megoldandó feladatok tehát a korszak bírósági rendszere 
kutatásának területén.
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56 A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának admi
nisztratív ügyekért felelős titkára, a Közigazgatási és Adminisztra
tív Osztály vezetője, a belügyminiszter, az igazságügyi miniszter, a 
legfőbb ügyész valamint a legfelsőbb bíróság elnöke sajátos „jog
politikai” testületet működtetett 1957 és 1988 között. A pártveze
tés, valamint az igazságügyi és bűnüldöző szervek közötti koordi
náció fő módszerévé vált, hogy a szervek vezetői a felmerült vitás 
kérdéseket maguk között megtárgyalták. A koordinációs értekezlet 
hivatalos célja: összehangolni a bűnüldöző szervek tevékenységét 
a jogpolitikai elvekben, a törvényekben, határozatokban foglalt 
feladatok eredményes végrehajtása érdekében. Az értekezlet fog
lalkozott az MSZMP vezető szervei, vagy a Kormány elé terjesz
tendő olyan javaslatokkal is, amelyek a jogalkotói és jogalkalma
zói munkát tervezték eredményessé tenni. Közelebbről, az értekezlet 
foglalkozott:
-  a bűnözés, a bűnüldöző munka átfogó, elvi jelentőségű kérdései

vel, ide értve a büntetőjog, valamint a polgári jog politikai vonat
kozású problémáit is;

-  a Központi Bizottság, a Politikai Bizottság, a Titkárság elé kerülő 
fontosabb jogi vonatkozású előterjesztések véleményezésével, ja
vaslatok, ajánlások kialakításával;

-  a bűnüldözést érintő fontosabb kormány-előterjesztésekkel, tör
vény, törvényerejű rendeletekkel és más rendelettervezetekkel.

-  A Párt vezető szervei és a kormány határozatainak jogi konzekven
ciáival, az azokból adódó feladatokkal. Az üléseken elvi jelentősé
gű problémák mellett konkrét nyomozati, ügyészi, bírói szakban 
lévő ügyek megbeszélésére és az ezzel kapcsolatos állásfoglalá
sokra is sor került. Ezek végrehajtásáról a testület tagjai, közöttük 
az igazságügyi miniszter, a legfőbb ügyész, a legfelsőbb bíróság 
elnöke gondoskodott. A bizottság kezdetben hetenként, kétheten
ként, majd 1978 után havonként ülésezett. Az utolsó bizottsági 
ülésre 1988. november 14-én került sor. Forrás: Magyar Országos 
Levéltár, MSZMP KB Közigazgatási és Adminisztratív Osztály, 
Koordinációs Bizottság, 288. f. 31/V/1. ő. e. 1-92. d. Lásd Révész 
Béla: A pártállami időszak ismeretlen hatalmi testülete: a Koordi
nációs Bizottság (1957-1988). In Ünnepi kötet Dr. Molnár Imre 
egyetemi tanár 80. születésnapjára. Jakab Éva és Pozsonyi Nor
bert gondozásában.) Szeged, 2014, Szegedi Tudományegyetem, 
387-399. p. /Acta Universitatis Szegediensis: Acta juridica et po- 
litica, Tomus LXXVI. Szeged./
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