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„A katonaság különös természete, mely a szigorú fegyelem-
ben nyilvánul egyrészt, a katonai rend külön szelleme, mely 
a becsületnek a polgári becsülettől eltérő felfogására vezet 
másrészt, külön katonai büntető-törvénykönyv, külön kato-
nai büntető hatóságok felállítását teszi szükségessé.”1

1  Balogh Arnold: A franczia katonai igazságszolgáltatás reformja, Jogtudományi Közlöny, 
1902/48. szám, 408. o. 
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Köszönetnyilvánítás

Jelen monográfia többéves kutató- és gyűjtőmunka eredménye; minden ilyen vállal-
kozás során számos hatás éri a kutatót – némelyek a múltból követik az embert, és a 
jelenre is erős hatással vannak, mások pedig a jelen kihívásainak leküzdéséhez nyúj-
tanak támaszt. Egyes hatások a konkrét gyűjtéshez adnak segítséget, mások irány-
adó útmutatást jelentenek, megint mások pedig a nyugodt kutatói légkört teremtik 
meg. Ezek mindegyike elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a folyamat végén a 
kutatás eredménye korporálódhasson.

Mindezekért mindenekelőtt megkülönböztetett köszönet illeti családomat, első-
sorban szüleimet és nagymamámat, hiszen mindenkori támogatásuk és nevelésem 
során adott szellemi és erkölcsi útravalójuk elengedhetetlenül szükséges volt ahhoz, 
hogy választott pályámra rátaláljak, és utamon elindulhassak. Szintén kiemelt há-
lával tartozom feleségemnek, Mártinak, akinek állandó támogatása, megértése és 
áldozatvállalása nélkül sosem valósulhatott volna meg sem jelen kötet, sem pedig 
egyetlen eddigi tanulmányom.

Az egyetemi éveim kezdete óta kiemelt figyelmet, szellemi táplálékot és megszá-
molhatatlan mennyiségű segítséget kapok két doktorvateremtől, Dr. Révész T. Mi-
hály c. egyetemi tanár úrtól és Dr. Kukorelli István egyetemi tanár úrtól, valamint 
Dr. Barna Attila docens úrtól, amiért sosem lehetek elég hálás.

A  tudományos munka iránti alázatot és az ahhoz nélkülözhetetlen precizitást, 
valamint számos jó tanácsot kaptam Dr. Sulyok Gábor hab. egyetemi docens úrtól, 
akinek ezeket ezúton is köszönöm. A választott, néhol speciális kutatási téma irán-
ti alázatot pedig Dr. Ganczer Mónika egyetemi docens úrhölgy, Dr. Szigeti Péter 
professzor úr és Dr. Kecskés Gábor egyetemi docens úr iránymutatásai nélkül nem 
sikerült volna elsajátítani.

Szintén köszönet illeti Dr. Kálmán János tanársegéd urat, aki jelentős segítséget 
nyújtott korábbi publikációim megjelenésében, valamint egyetemi tanulmányaim 
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során számos jó tanáccsal látott el. Utóbbi okán ki kell emelnem Dr. Erdős Csaba 
egyetemi adjunktus urat, aki beszélgetéseink során adott hasznos tanácsokat.

Jelen kötet nyomdai megvalósulásáért köszönet illeti meg az Igazságügyi Mi-
nisztériumot, hiszen az „Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának 
emelését célzó programjai keretében” valósult meg munkám nyomdai kivitelezése, 
valamint Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának vezetését, ki-
fejezetten Dr. Smuk Péter dékánhelyettes urat a szükséges kiegészítő források biz-
tosítása okán.

A köszönet hangján kell megemlékeznem lektoraimról. A kötet szakmai színvo-
nalának emeléséért tett áldozatos munkáját köszönöm Dr. Csiha Gábor alezredes 
úrnak. Köszönetemet kell kifejeznem a szöveg nyelvi, stiláris gondozásáért gyer-
mekkori barátomnak, Németh Richárdnak, aki szabadidejét nem sajnálva precíz 
munkájával segítette írásom végső formába öntését. 

végül, de nem utolsósorban kiemelt köszönet és hála illeti meg barátomat, Dr. 
Farkas Ádám főhadnagy urat, aki mind egyetemi, mind tudományos munkásságom 
során olyan mennyiségű segítséggel, támasszal, jó tanáccsal, lehetőséggel látott el, 
amelyet két élet alatt sem tudok meghálálni.



Előszó

Gerő Gyula hadbíró 1907-ben vetette papírra azon gondolatot, mely szerint „a ma-
gyar katonai büntetőjog irodalma satnya ültetvény”. Szilágy Arthur hadbíró pedig 
egyenesen odáig ment, hogy azt mondta, a katonai büntetőjog a jogtudomány mos-
tohagyermeke. Ténykérdés, hogy a századelőig kizárólag két átfogó munka született 
a katonai büntetőjog akkori állapotairól, méghozzá 1888-ban Pap Kálmán hadbíró 
tollából – aki a témát rendkívül részletesen, gyakorlati tapasztalatainak átadásával 
próbálta összefoglalni –, valamint épp a fent idézett Szilágyi Arthur által 1896-ban 
megjelentetett értekezés.

Ha megnézzük a századforduló jogirodalmát, akkor viszont láthatjuk, hogy a ka-
tonai alaki jog kodifikációjával párhuzamosan nagy mennyiségű tanulmány látott 
napvilágot a kiforróban lévő új szabályanyag egy-egy intézményével kapcsolatban. 
Mindenképpen ki kell emelni Edvi Illés Károlynak, a korszak jeles büntetőjogászá-
nak tanulmányait, amelyek rendkívül jól reflektáltak a megújuló joganyag egyes 
kérdéseire. Szintén termékenynek bizonyult, és magas szintű tanulmányok szerzője 
volt Szentirmay ödön kúriai bíró is, aki amellett, hogy a hatályos katonai büntetőjog 
egyes intézményeit vizsgálta, történelmi kitekintésre is vállalkozott. Mellettük több 
publikációval próbálta megismerhetőbbé tenni a katonai büntetőjog területét Men-
delényi László, Dolenschall Alfréd és Gerő Gyula is.

Apáthy Jenő hadbíró munkássága az első világháború idején rendkívül kima-
gasló. Tanulmányaiból megismerhetjük a hadra kelt seregbeli ítélkezést a Monar-
chia serege által elfoglalt Szerbiában, ismertette a döntvények fogalmát és kiemelt 
szükségességét a katonai ítélkezés keretében is. Nagy jelentőségűek és hiánypótlóak 
azon 1918-as munkái, amelyekben összegyűjtötte a Legfelsőbb Honvéd Törvény-
szék döntvényeit – máig alig találni ilyet a vizsgált területen. A magyar haderő közös 
hadseregből fakadó sajátosságát látva e könyvekben bemutatta a Monarchia más 
magas katonai bíróságainak döntvényeitől való esetleges eltéréseket is.
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A  következő évtizedekből kiemelendő katonai büntetőjogász volt Schultheisz 
Emil, Cziáky Ferenc, Jilly László és Levente Nándor.

Schultheisz Emil főként a katonai anyagi büntetőjog területén alkotott maradan-
dót, emellett természetesen több tanulmányában vizsgált eljárásjogi kérdéseket is. 
Az 1931-ben megjelent A katonai büntetőtörvénykönyv magyarázata egyedülálló al-
kotás e területen, és szintén jelentős az 1943-ban kiadott A katonai büntetőtörvény 
zsebkönyve című kötete is.

Jilly László publikációs tevékenysége mellett figyelemre méltó, hogy éveken ke-
resztül közreműködött a Magyar Katonai Közlöny honvédigazságügy rovatának 
szerkesztésében. Schultheiszhez hasonlóan neki is jelent meg kommentárja 1933-
ban a katonai büntető törvénykönyvhöz. Emellett pedig korszakos munkaként te-
kinthetünk A katonai igazságszolgáltatás jelentősége és szükségessége békében és há-
borúban című publikációjára.

Cziáky Ferenc volt az első, aki a katonai büntetőjog nagyobb mérvű történeti 
vizsgálatába fogott; 1924-ben megjelent könyve a mai napig hivatkozási alap a terü-
lettel foglalkozok számára.

Levente Nándor a hadra kelt seregek ítélkezéséről írt díjnyertes pályamunkájával 
mindenképpen a korszak legjelentősebb tudományos munkatársai közé tartozott.

Az államszocializmus időszakából kiemelendő Habony János 1977-ben megje-
lent A katonai bíróság előtt című munkája, amely jelentős alkotás a vizsgált terüle-
ten, de szintén nem mehetünk el szó nélkül a Büntetőjogi ismeretek új kézikönyve 
– A fegyveres erők hivatásos állománya számára című műve mellett. Ebből a korszak-
ból szintén említésre méltó Kovács Zoltán munkássága is, akinek 1958-ban nyom-
dába került műve A katonai büntetőjog kézikönyve címmel szintén gazdagította a 
terület irodalmát.

Jelenkorunkból a katonai ügyészi szakma egyes tagjainak munkássága mellett tu-
dományos megalapozottsága miatt első körben említésre méltó Hautzinger Zoltán, 
akinek több jelentős alkotása jelent meg a témakörben. A fentieken túl szólnunk kell 
Kardos Sándor életművéről, valamint Kovács Tamás nyugalmazott legfőbb ügyész, 
illetve Farkas Ádám tevékenységéről, aki számos tanulmánnyal jeleskedett már ezen 
a területen is.

A Gerő Gyula megállapítása óta eltelt 100 esztendőben tehát szépen gyarapodott 
a katonai büntetőjog „ültetvénye”, azonban meg kell jegyezni, hogy a vizsgált kor-
szakokat csak egy kis csoportnyi, mondhatni maréknyi ember munkássága fémjelzi. 
Nem lehet ez másként annak fényében, hogy a jogi stúdiumok sorából a katonai 
büntetőjog szinte mindenhol kikopott – szabályozását sok esetben csak letudni való 
kötelezettségként kezeli a jogalkotó.

Ma a fentebb említett személyek kutatómunkáján túl a Magyar Katonai Jogi és 
Hadijogi Társaság az, amely intézményes keretek közé próbálja helyezni a katonai 
büntetőjog kérdését, hátteret kíván nyújtani a kutatásoknak, lehetőséget kínál a ka-
tonai büntetőjog gyakorlati művelői és kutatói közötti együttműködésre. E munká-
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jukért itt is köszönet illeti többek között Székely György dandártábornokot, Kádár 
Pál dandártábornokot és Csiha Gábor alezredest.

Jelen kötet azt a célt tűzte ki maga elé, hogy összegyűjtse és szintetizálja az 1867 
és 1949 közötti korszak katonai igazságszolgáltatására vonatkozó joganyagot. Ennek 
során megpróbálja beilleszteni a katonai szabályokat a vizsgált korszak alkotmányos 
szabályai közé, nem megfeledkezve a társadalmi viszonyokról sem. így a kötet jóval 
többre vállalkozik, mint a vizsgált időszak joganyagának bemutatására; törekszik 
arra, hogy a jogszabályok mögötti országgyűlési megnyilvánulásokat, újságírói in-
terakciókat, valamint a jogászszakmai álláspontokat is bemutassa.

Jelen kötet szerzőjeként csak remélni tudom, hogy monográfiám gazdagítja az 
imént felvillantott jogirodalmi termést, és mindazok haszonnal forgatják, akik ér-
deklődnek a katonai büntetőjog ismeretanyaga iránt.

Győr, 2017. március 15.    
               A szerző





I. A DUALIZMUS KATONAI 
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSA





1. Pillanatképek a dualista Magyarországról

A katonai jog, a katonai büntetőjog helye  
és szerepe a Monarchia államában

„Munkácsy Mihály, egyik legnagyobb dicsősége a magyarnak, meghalt, átlépett a 
keskeny mezsgyén az örök életbe és a földi halhatatlanságba.”1 Szülőhazája saját ha-
lottjának tekintette a nagyszerű festőt, akiről a kor nyugati kritikusai is azt írták, 
hogy „Munkácsy a legnagyobb élő festő, Michelangelo és Rembrandt méltó utóda, 
aki a világ egyik legnagyobb modern képzőművészeti remekét alkotta”2. A nemzet 
gyászolta fiát – a nemzet, mely romantikus módon gondolt vissza az elmúló 19. szá-
zadra,3 arra a századra, amely oly sok örömet, büszkeséget, de oly sok szenvedést 
is hozott számára. A század, amely számtalan géniusszal megáldotta – gondoljunk 
itt többek között a nagy festő mellett Deák Ferencre, Széchenyi Istvánra, Kossuth 
Lajosra, Arany Jánosra, vörösmarty Mihályra, Jókai Mórra (aki ekkor már a nagy 
elődök utolsó élő képviselője volt), Szemere Bertalanra, Petőfi Sándorra, Batthyány 
Lajosra – akik legtöbbje ténylegesen vagy átvitt értelemben, de életét áldozta a haza 
oltárán. Ennek okán Munkácsy temetése nem az elmúlás iránti mérhetetlen fájdal-
mat tükrözte, hanem az elmúló század halhatatlanjainak ünnepe volt, valamiféle 
tisztelgés a múló évszázad nagyjai előtt.

1  Munkácsi Mihály, Budapesti Hírlap, 1900/120. szám, 1. o.
2  lukács, John: Budapest, 1900 – A város és kultúrája, 2014, Európa Könyvkiadó, Budapest, 14. o.
3  Itt kifejezetten csak számtani értelemben, az általános társadalmi gondolkodás szerint tekintek 

századfordulóra, hiszen az események egymásra hatása tekintetében a valós századforduló – ameny-
nyiben ragaszkodunk ezen felosztáshoz – sokkal inkább tehető az első világháború kirobbanásának 
időpontjára. Ezen esemény az, amely megindítja azokat a folyamatokat, melyek kiradírozzák az akkor 
ismert állam- és hatalmi fogalomrendszert a politikai gondolkodás lapjairól, és megrajzolják azokat a 
folyamatokat, amelyek a rövid 20. század egészét befolyásolták.
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1.1. Társadalmi, gazdasági és politikai viszonyok a Monarchia idején

Az elmúló század második felében létrejött Osztrák–Magyar Monarchia és a fenn-
álló európai hatalmi viszonyok fél évszádos békés, nyugodt fejlődés lehetőségét biz-
tosították az ország számára. Sok tekintetben e fejlődés tetőpontja a századfordulóra 
tehető, amely rövid együttállása a letűnő század elitjének, tradícióinak, világlátásá-
nak, valamint a kialakulóban lévő 20. századi társadalmi, politikai, gazdasági válto-
zások előfutárainak.

Az ún. boldog békeidők magyar koronaékszere a társ főváros, a századfordulós 
Budapest. A világ egyik legfiatalabb nagyvárosa, amelynek lakossága meghárom-
szorozódott, épületeinek száma megkétszereződött 25 év alatt.4 „Idegenek, ha ellá-
togattak ide, Európának ebbe az ismeretlen zugába, Bécstől keletre, ámulva nézték 
a modern nagyvárost, első osztályú szállodákkal, táblaüveg kirakatokkal, villamos-
közlekedéssel, jól öltözött férfiakkal és nőkkel.” A teljes korszakra jellemző „a rend-
kívül nagy építkezési kedv… amely mind mennyiségileg, mind az architektúrák 
sokféle funkcióját tekintve túltett minden korábbi korszakon…”.5 A századfordulós 
Budapest is ékes példája ennek, hiszen ekkor építés alatt állt többek között a Parla-
ment, a királyi palota, a Halászbástya is. Rohamos léptékkel nőtt a kávéházak szá-
ma6 – melyek a kultúra virágzásának fokmérői is voltak –, ahol azok „demokratikus 
nyilvánossága révén a polgári társadalom szinte minden rétege otthonra lelt”.7 

Szintén jelentős átalakuláson ment át a tőkepiac is. A tőkeberuházások az 1870-es 
években jelentős részben még párizsi és bécsi bankoktól függtek, azonban 1900-ra 
a pénztőke Budapesten volt, az vált Kelet-Európa bankközpontjává.8 Ennek ellené-
re még mindig jelentősnek számított a külföldi tőkétől való függés, főként a német, 
francia és angol befektetők pénze volt nélkülözhetetlen a gazdasági növekedés fenn-
tartásához.9 Ezen beruházásoknak is köszönhetően a budapesti ipari létesítmények 
száma fél évtized alatt két és félszeresére nőtt, ezáltal az ipari munkások száma pedig 
elérte a 177 ezer főt.10

4  lukács: i. m. (2014) 7. o.
5  Pilkhoffer Mónika: Az épületállomány változása és városképre gyakorolt hatása az Osztrák–Ma-

gyar Monarchia városaiban, Limes, 2008/1. szám, 59. o.
6  A 19. század közepén Buda és Pest kávéházainak száma alig érte el a 60-at, míg a millenniumi 

ünnepségek idején közel 600 kávéház volt megtalálható Budapesten, azonban ez csak az ünnepi év-
nek volt köszönhető, átlagos számuk a századforduló környékén 300-ra tehető. Zeke Gyula: Bécs és 
Budapest – A fővárosi kávéházak kultúrája a fénykor évtizedeiben (1880–1914), Korunk, 2003/5. 
szám, 44–45. o.

7  Zeke: i. m. (2003) 45. o.
8  lukács: i. m. (2014) 86. o.
9  Lásd bővebben Tomka Béla: Német tőke Magyarországon az első világháború előtti évtizedek-

ben, Századok, 2001/5. szám, 1053–1074. o.
10  lukács: i. m. (2014) 86. o.
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Ezen változások – bár központja és legfőbb élvezője a főváros volt – kisebb mér-
tékben ugyan, de a vidéki Magyarországot is érintették. Köszönhető ez főként a vas-
úthálózat jelentős kibővítésének, amely végigkísérte a teljes korszakot. Kiemelkedő 
a Baross Gábor által 1892-ben megindított reform, amely révén 1890 és 1900 között 
5801 km vasútvonal épült az országban, mely másfélszeresére növelte a korábbi há-
lózatot, és ami ezáltal Európa második legsűrűbb vasúthálózata lett.11 A dualizmus 
hajnalán Erdély jóformán csak lovas kocsival volt megközelíthető, a korszak végére 
2384 km volt az erdélyi vasútvonal hossza, amely ilyen téren is megszüntette a terü-
let elszigeteltségét.12

A törvényhatósági jogú városokban a lakóházak száma átlagosan 66,33%-kal nö-
vekedett, kiemelkedik Fiume (226,95%), Temesvár (163,02%) és Győr (80,3%).13 
Erdélyben a városi lakosság számának növekedése elérte a 68,5%-ot. A legtöbb tör-
vényhatósági jogú városban megjelent a vízmű, a villany, jelentősen javult a beteg-
ápolás minősége – például Kolozsváron az ispotályokat nyolc kórház 1164 ágya vál-
totta fel.14

Az Eötvös József és Trefort Ágost nevével fémjelzett oktatási reformfolyamat 
eredményének tekinthető az ún. második reformnemzedék,15 vagy más néven az 
1900-as nemzedék16 megjelenése. A hét magyar Nobel-díjas közül öt e generáció 
tagja.17 Az ezen nemzedékhez tartozók alapjaiban próbálták megreformálni azt a 
művészet- vagy tudományterületet, amelyhez tartoztak, és amelyben kivétel nélkül 
egytől egyig maradandót alkottak. „Közös vonásuk az a szándék, hogy szakítanak a 
maradi és szentimentális magyar irodalmi és szónoki stílussal… Más-más utakon 
kívántak kitörni a régimódi szokások és hagyományok béklyói közül.”18

„A rendies minták, polgári értékek egyidejű jelenléte, a vallási-etnikai csoportok 
közötti kontroverziák magyarázzák az ún. középréteg, értelmiségiek tömbösödését, 
pontosabban a kooperációk és az elkülönülés, a szándékolt mintakövetés és a szeg-

11  lukács: i. m. (2014) 79. o.
12  egyedi Ákos: Erdély civilizációja a dualizmus korában, Magyar Tudomány, 1994/1. szám, 

20–21. o.
13  Pilkhoffer: i. m. (2008) 60–61. o.
14  egyedi: i. m. (1994) 27–28. o.
15  horváTh Zoltán: Magyar századforduló – A második reformnemzedék története 1896–1914, 

1961, Gondolat, Budapest.
16  lukács: i. m. (2014) 177–233. o.
17  A teljesség igénye nélkül érdemes legalább egy felszínes listát adni azokról, akik e második 

reformnemzedék tagjai voltak: Szilárd Leó, Gábor Dénes – fizika; Neumann János – matematika; 
Szent-Györgyi Albert – biológia; Kodály Zoltán, Bartók Béla, Kálmán Imre, Lehár Ferenc – zene-
művészet; Molnár Ferenc, Krúdy Gyula, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Karinthy 
Frigyes, Tóth Árpád – irodalom; Csontváry Kosztka Tivadar, Rippl-Rónai József, Ferenczy Károly, 
Fényes Adolf – festészet; Magyary Zoltán, Szladits Károly, Angyal Pál, Jászi Oszkár, Somló Bódog, 
Révész Mihály, Moór Gyula – jogtudomány; Szekfű Gyula, Fraknói Vilmos – történelemtudomány.

18  lukács: i. m. (2014) 178. o.
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regáció egyidejű jelenlétét.”19 A rendies minta kirajzolódik abban is, hogy a feudális 
arisztokrácia még a századfordulón is a Nemzeti Kaszinóban tömörült, és oda még a 
tőkés polgári réteg sem nagyon tudott bekerülni. Az írók, művészek, művésznők és 
a polgárság többi képviselőjének törzshelye a New york Kávéház volt. Az elnevezé-
sek is sugallják a két csoport közötti elvi, ideológia különbségeket, válaszvonalakat.

A  korszak állami vezetőit, jelentősebb politikusait nem az új reformnemzedék 
adta, ennek ellenére nyilvánvalóan erős sarkítás lenne azt állítani, hogy valamennyi-
ükre igazak volnának a továbbiakban vázolt állítások. Az azonban rögzíthető, hogy 
a legműveltebb, legliberálisabb képviselőkre is jellemző valamiféle szűklátókörűség. 
John Lukács, általános képet adva a századfordulós politikai elitről azt mondja, hogy 
„alig-alig hajlanak a hasznos vagy értelmes kompromisszumokra. Többnyire sza-
kadék tátong, nem annyira a gondolat és a szavak, hanem a szavak és a tettek, a 
vonzó ideálok és a reális megfontolás, erőfeszítés között.”20 Tovább folytatva azt ál-
lítja, hogy „alig ismerték az országhatáron túli világot, gyakran még azt sem, ami az 
ország határai közé, de szűk világukon kívül esett. Eszményképeiket, eszményeiket 
és becsvágyukat az idő rég túlhaladta, noha ők ebből keveset vettek észre”21. Eck-
hardt Ferenc szavai is ezt tükrözik vissza, amikor arról ír, hogy a kiegyezés által 
megvalósuló békeidőszak lehetőséget adott volna a társadalmi reformokra, azonban 
„a nagyjában még mindig a földbirtokos nemességre támaszkodó politikai rend-
szernek semmi érzéke nem volt”22 ehhez, és az parlamentben „csak kicsinyes viták 
folytak”23.

Számos példa részben vagy egészben alátámasztja ezeket az állításokat, ezek kö-
zül néhányat érdemesnek tartok kiemelni, amelyek ténylegesen rávilágítanak a dua-
lizmus Janus-arcúságára.

A nacionalizmus túlfűtöttsége – amely legtöbb esetben nem csak a politikai veze-
tő rétegre volt jellemző – szinte vakká tette az elitet. Ez a probléma nemcsak a ma-
gyarságra és annak vezetőire jellemző ekkor, hanem szinte teljes Európára, mond-
hatni alvajáróvá vált a teljes európai elit, mely révén fel sem ismerték, hogy milyen 
irányba terelik az események fonalát.24 A magyar politikai elit kiemelkedő hibája 
volt viszont, hogy ezen túlfűtöttség vakká tette őket arra, hogy felismerjék a Monar-
chia, benne pedig a magyar állam valós potenciálját az európai nemzetek sorában, 
amely végül – részben ennek is köszönhetően – nemzeti tragédiához vezetett.

19  husZár Tibor: Jászi-dillemmák – Egy fejezet a szociológia magyarországi intézményesülésének 
történetéből, Szociológiai Szemle, 1994/5. szám, 3. o.

20  lukács: i. m. (2014) 143. o.
21  lukács: i. m. (2014) 144. o.
22  eckhardT Ferenc: Magyarország története, 1933, Káldor Könyvkiadó Vállalat, Budapest, 

304. o.
23  eckhardT: i. m. (1933) 304. o.
24  Lásd bővebben clark, Christopher: Alvajárók – Hogyan menetelt Európa 1914-ben a háború 

felé, 2015, Park Könyvkiadó, Budapest.
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Ezen rosszul értelmezett nacionalizmus vezetett oda is, hogy a korszak egésze 
alatt nem sikerült rendezni a nemzetiségekkel kapcsolatos kérdéseket. Ez annak el-
lenére igaz, hogy a vizsgált korszak hajnalán ennek alapjait is lerakták. Eötvös József 
nemzetiségi törvénye a korszak egyik legjelentősebb, legliberálisabb nemzetiségi 
törvénye25 volt, amelyet az azt következő 40 évben nem sikerült továbbfejleszteni.26

Szintén szűklátókörűségre vallott, hogy a deáki ideát, elvárást – vagyis hogy a 
„létrejött kiegyeződést oly közjogi alapnak tekintjük, melyre a reformok elintézé-
sét bizton építhetjük”27 – nem sikerült megvalósítani. A Monarchia fennállása alatt 
ugyanis a vezető réteg mindvégig megosztott volt abban, hogy a dualizmus intézmé-
nye előnyös-e vagy sem, fenntartandó-e vagy sem. „A birodalomhoz való viszony… 
olyannyira meghatározó maradt, hogy a század elejéig, egyes kampányokat kivéve, 
a különböző ellenzéki csoportok összefogására nem kerülhetett sor. Mivel a leg-
erősebb ellenzék, a függetlenségiek vagy 48-asok a kiegyezés ellenfelei voltak, így 
rendszeren kívüli pártként tételezhetőek. Nem alkottak tehát kormányalternatívát, 
nem jöhetett létre parlamenti váltógazdálkodás az országban.”28 A dualizmus léte-
zése alatt tehát fennállt az az abszurd helyzet, hogy a legnagyobb ellenzéki párt, „ha 
nem akarta az országot megoldhatatlan válságba dönteni, óhajtania kellett, hogy 
többségre ne jusson”.29 A két véglet melletti politizálás hatotta át tehát a képviselőhá-
zat. A korszak egésze alatt kizárólag e két végletben tudtak gondolkodni, miközben 
a belső közjogi fejlesztések legtöbbje lassan, akadozva, de megvalósult, azonban a 
kiegyezés továbbfejlesztésére érdemben nem került sor.

A végletek melletti politizálás eredménye volt az is, hogy az ún. rendszeren kívüli 
pártoktól való félelem okán (itt nem csak a függetlenségiekre vagy 48-asokra kell 
gondolni) a választásra jogosultak körét soha nem szélesítették ki a teljes lakosság 
6-7%-ánál jelentősebb körre. Tovább árnyalja a képet, hogy a választásra jogosultak 
20%-a általában nem is élt szavazati jogával.30 Ezáltal megállapítható, hogy rend-
kívül alacsonyan reprezentálta a társadalmat és az abban lezajló változásokat a min-
denkori törvényhozás és az általa támogatott kormány, amely nyilvánvalóan egyre 
mélyülő szakadékot teremtett az uralkodó elit és a társadalom többi rétege között. 
„Hangsúlyozni kell, hogy a korlátozott választójog miatt a legszervezettebb demok-
ratikus erő, a szociáldemokrácia nem juthatott parlamenti képviselethez.”31

25  A nemzetiségek egyenjogúsága tárgyában 1868. évi XLIV. törvénycikk.
26  Lásd bővebben i. TóTh Zoltán: Nemzetiségi kérdés a dualizmus korában (1867–1900), Száza-

dok, 1956/3. szám, 368–393. o.
27  kónyi Manó: Deák Ferenc beszédei VI. kötet, 1898, Franklin Társulat, Budapest, 184. o.
28  sZaBó Dániel: A magyar társadalom politikai szerveződése a dualizmus korában, Történelmi 

Szemle, 1992/3–4. szám, 201. o.
29  eckhardT: i. m. (1933) 291–292. o.
30  cieger András: Magyarország politikai kultúrája a dualizmus időszakában, Múltunk, 2000/3. 

szám, 10. o.
31  sZaBó: i. m. (1992) 201. o.
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Az ilyen típusú politizálás pedig kódolva magában hordozta a közjogi és alkot-
mányos válságok sorát. 1890-től, Tisza Kálmán lemondásától a Monarchia felbom-
lásáig 14 kormány váltotta egymást, vagyis az érintett 28 évben átlagban kétévente 
új kormány alakulása figyelhető meg. Hozzátartozik a teljes képhez, hogy Bánffy 
Dezső, Széll Kálmán, valamint Tisza István és Wekerle Sándor második kormánya 
4 évig regnált, valamint Wekerle első kormánya további 3 évig, vagyis a további 
9 évre 10 különböző – még ha személyében néhol azonos – kormány alakulása fi-
gyelhető meg.

visszatükrözi a korszak politikai viszonyait, ha felvillantjuk az egyes kormányok 
bukásának okait. Szapáry Gyula kormánya a Ferenc József koronázása 25. évfordu-
lójának ünnepi megemlékezése körüli vitás kérdésekbe bukott bele. Wekerle Sándor 
mondhatni a magyar Kulturkampf vezéráldozata, aki bár átvitte például a polgári 
házasság intézményét mind az országgyűlésen, mind pedig a királyi udvaron, de 
ezért távoznia kellett. Bánffy Dezső kormánya a sorozatos obstrukciókba bukott 
bele, mégpedig sajátos módon úgy, hogy Szilágyi Dezső házelnök „az alelnökökkel 
együtt lemondott, mert nem vállalkoztak az obstrukció megfékezésére a házszabá-
lyok megsértésével. Minthogy pedig a képviselőház nem töltötte be a helyüket, csak-
nem 3 hónapon át elnökök nélkül maradt és az akkor már 84 éves Madarász József 
korelnök elnökletével működött 39, többnyire viharos ülésben mindaddig, amíg a 
kormány 1899-ben le nem mondott.”32 Az első Khuen–Héderváry-kormány alig 
több mint 4 hónap után kényszerült lemondásra a hadügyi kötelezettségek csökken-
tésével kapcsolatos viták következtében. Az őt követő Tisza István első kormánya 
másfél év regnálást követően a folyamatos obstrukciók miatt kényszerült távozni.33

Tisza bukását a korszak legjelentősebb alkotmányos válsága követte, amelynek 
legfőbb okozója Ferenc József azon félelme volt, hogy olyan politikai tömörülés 
kerülhet hatalomra, amely felrúghatja a kiegyezés alapjait. Az alkotmányos válsá-
got eredményező események első dominóját az uralkodó akkor lökte fel, amikor a 
Tisza-kabinet bukása után a választásokon nyertes pártok lehetséges elnökjelöltje 
ellenében Fejérváry Géza volt honvédelmi minisztert, a darabont testőrség koráb-
bi kapitányát nevezte ki miniszterelnöknek, így olyan kormány alakult, amelynek 
nem volt parlamenti többsége. Ennek híján a vármegyékkel olyan adót kívánt be-
szedetni, illetve olyan katonákat kívánt kiállítatni, amelyeket a képviselőház nem 
szavazott meg – a vármegyék ezt alkotmányos jogaikra hivatkozva megtagadták. 
A törvényhatóságokról szóló 1886. évi XXI. törvény 64–65. §-ai által biztosított fel-
hatalmazással élve Kristóffy Károly belügyminiszter azonban megszüntette az ellen-
álló vármegyei tisztségviselők illetményeinek folyósítását, a vármegyék élére új fő-
ispánt vagy kormánybiztosokat állított, letörve ezzel az ellenállást.34 A korabeli sajtó 

32  Bölönyi József: Magyarország kormányai 1848–1987, 1987, Akadémiai Kiadó, Budapest, 65. o.
33  Bölönyi: i. m. (1987) 64–66. o.
34  BoTTlik József: A törvényhatósági önkormányzat, Budapesti Hírlap, 1906/128. szám, 1–3. o.
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éles kritikával illette a kormány tevékenységét, a Budapesti Hírlap hasábjain „barbár 
és egy modern állam jogrendjébe nem illő…”35 büntetésről írt.

A fentebb felvázolt állapotok, tények és események jól illusztrálják a dualizmus 
kori Magyarország kétarcúságát; az egyik oldalon rendkívüli gazdasági fejlődést, 
építkezések sorát, zseniális gondolkodók, művészek garmadáját láthatjuk, akik re-
formokat kívánnak végrehajtani, a másik oldalon viszont továbbra is fennállt a pro-
vincializmus, a szűklátókörűség, a meghaladott gondolatokhoz való kényszeres ra-
gaszkodás, a továbblépésre való képtelenség.

1.2. A magyar állam a dualizmus időszakában – a katonai jog,  
a katonai büntetőjog helye a dualista államban

Az 1867-ben, a kiegyezés révén létrejött Osztrák–Magyar Monarchia fél évszázados 
békés fejlődést tett lehetővé a szerződő felek számára, és ismét az európai nagyha-
talmak sorába emelte a Habsburg-dinasztiát.

Maga a kiegyezés – ahogy Eckhardt fogalmazott – „az adott viszonyok közt a leg-
jobb megoldás volt”36. Az akkori nemzetközi politikai és hatalmi helyzetben ugyan-
is – amiként azt Szente Zoltán is kiemelte – kizárólag ez volt az egyetlen járható 
út, hiszen az elszakadást egyetlen európai nagyhatalom sem támogatta volna.37 Ezt 
hangsúlyozta Deák Ferenc is 1867-ben elhangzott beszédében, melyben rögzítette, 
hogy „az európai hatalmak nagy része oly terjedelmű és oly tetemes erőkkel ren-
delkezik, hogy azok között Magyarország, mint külön, saját magában álló ország, 
biztos támaszt nyújtó szorosabb szövetség nélkül fönn nem állhatna… A sors orszá-
gunkat oly nagyhatalmak közé helyezte, melyeknek bármelyike, midőn azt hinné, 
hogy vágyainak és terveinek útjában állunk, minket – saját erőnkben bizakodókat 
– roppant erejével bizonyosan elsöpörne.”38 Látni kell viszont azt is, hogy az osztrák 
félnek is szüksége volt a két fél közötti politikai viszony rendezésére, mivel nagy-
hatalmi státusza jelentősen meggyengült az 1860-as évek háborúiban,39 amelyekben 
területi veszteségei mellett európai presztízse is jelentős csorbát szenvedett.40 Euró-

35  vadnay Tibor: Modern Aranybulla, Budapesti Hírlap, 1906/260. szám, 1. o.
36  eckhardT: i. m. (1933) 290. o.
37  sZenTe Zoltán: Kormányzás a dualizmus korában – A XIX. századi európai parlamentarizmus és 

Magyarország kormányformája a kiegyezés után 1867–1918, 2011, Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 
179. o.

38  deák Ferenc felszólalása az államadósági törvényjavaslat általános vitájában (1867. december 
14.), Képviselőházi Napló, 1865. VI. kötet, 1867. deczember 10–deczember 30., 189. ülés, 109. o.

39  Gondolok itt az olasz és német egységtörekvések során elvesztett háborúkra a Szárd–Piemonti 
Királysággal és Poroszországgal szemben, amely következtében számos itáliai területről le kellett 
mondania, valamint elveszítette vezető szerepét a német nyelvű területeken.

40  Lásd bővebben roBerTs, Martin: Európa története 1789–1914 – Az ipari forradalom és a libe-
ralizmus kora, 1992, Akadémiai Kiadó, Budapest, 166–183. o.; hoBsBawm, e. J.: A tőke kora (1848–
1875), 1978, Kossuth Kiadó, Budapest, 62–71. o.



28 I. A DUALIZMUS KATONAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSA

pai nagyhatalmi státuszát csak Magyarországgal közösen tarthatta fent, amelyhez 
viszont kompromisszumokat kellett kötnie. Ennek fő pillére volt, hogy az egységes 
birodalom tézisét el kellett vetni. Ugyanis „a 67-iki kiegyezés logikusan következett 
annak felismeréséből, hogy Magyarországot és Ausztriát Bécsből, mint egységes ál-
lami centrumból sem abszolutisztikusan, sem rendi vagy képviseleti alapon sikerrel 
nem lehet igazgatni…”.41

A kompromisszumkötés közjogi alapjaként a pragmatica sanctiót jelölték meg,42 
amely megteremtette ezáltal a jogfolytonosságot az utolsó alkotmányos módon mű-
ködő időszakkal, és lehetővé tette annak vívmányainak – az 1848-as áprilisi törvé-
nyek – megőrzését. Emellett pedig a Habsburg érdekek is érvényesülhettek, hiszen 
„Magyarország alkotmányos közjogi és belkormányzati önállása”43 csak oly módon 
volt gyakorolható, hogy „mind a birodalom biztosságának és együtt maradásának 
életfeltételei sérthetetlenül megóvassanak, egyszersmind pedig a (…) közös ügyek 
alkotmányos elintézésénél egyrészről a magyar korona országai, másrészről ő Felsé-
ge többi országai és tartományai alkotmányos befolyása biztosíttassék”.44

Ennek megfelelően tehát Magyarország közjogi és alkotmányos önállóságot ka-
pott, a szuverenitás belső oldalával szabadon rendelkezett, viszont az ún. közös 
ügyek révén hadügye, külügye és az ezek gazdasági alapjait biztosító pénzügyek 
közös kezelésbe kerültek, a Bécsben székelő közös minisztériumok irányítása alá. 
„A közös ügyek azon részére nézve, mely nem tisztán a kormányzat köréhez tarto-
zik”45 – ezek kezelésére szintén a pragmatica sanctióra hivatkozva közösügyi dele-
gációkat állítottak fel, amelyek évente rotációban Pesten vagy Bécsben, „vagy ha ő 
Felsége többi országainak gyülése és ő Felsége igy akarná, azon országok más vala-
melyik fővárosában” 46 tanácskozott.

A közös ügyeken túl meg kell említeni a közös érdekű ügyek csoportját, amelyek 
intézése nem közös szerveken keresztül történt, hanem azokat azonos elvek mentén 
külön-külön intézte Magyarország és Ausztria is. Az elveket nemzetközi szerződé-
sek formájában rögzítette a két állam, méghozzá azok megkötésekor a két államot 
nem az uralkodó, hanem azok felelős minisztériumai képviselték. Közös érdekű ügy 
volt kezdetben a régi osztrák államadósság ügye, a kereskedelmi és vámügyek, a 
bankügy és a függő államadóság ügye. Később ezen ügyek köre bővült többek között 

41  Szekfű Gyula: A magyar állam életrajza – Történelmi tanulmány, 1988, Maecenas, Budapest 
(Reprint Kiadás), 215. o.

42  A magyar korona országai és az Ő Felsége uralkodása alatt álló többi országok között fenforgó 
közös érdekü viszonyokról, s ezek elintézésének módjáról szóló 1867. évi XII. törvénycikk (további-
akban: Közösügyi törvény), Preambulum (2) bekezdés.

43  Közösügyi törvény, 3. §.
44  Közösügyi törvény, Preambulum (2) bekezdés.
45  Közösügyi törvény 28. §.
46  Közösügyi törvény 32. §.
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a szerzői joggal, vagy Bosznia-Hercegovina okkupációjával és igazgatásával kapcso-
latos ügyekkel.47

A Közösügyi törvény48 lehetővé tette, hogy Magyarország folytassa az 1848-ban 
megkezdett – de a neoabszolutizmussal keresztbe vágott – reformokat, amely révén 
lerakhatták egy polgári típusú jogállam alapjait.49 Ennek megvalósítása érdekében 
szükségessé vált a hatalmi ágak montesquieu-i alapokon történő szétválasztása, a 
kodifikált, részletesen szabályozott, jogszabályokba – legfontosabb normák esetén 
törvénybe – rögzített közigazgatási hatáskörök meghatározása, amelyek világosan 
megrajzolták a közigazgatás mozgáskörét, beavatkozásának kereteit a magánosok 
vagy azok közösségeinek viszonyaiba. Fontossá vált emellett a magánosok és kö-
zösségeik jogainak jogszabályi artikulálása is. Ezen szabályok együttese az, amely 
kellő pontossággal meghatározza, és keretek közé szorítja a végrehajtó hatalmat és 
annak közegeit, világossá és egyértelművé teszi az egyének és azok közösségei által 
érvényesíthető jogosultságokat, valamint elbírálhatóvá teszi azok közigazgatás általi 
megsértését, tehát megteremtik a közigazgatás külső jogi kontrolljának feltételrend-
szerét.

A kiegyezés után felállt kormánynak50 és törvényhozásnak égető feladatává vált 
tehát a kor követelményeinek megfelelő, független bírósági szervezet létrehozása, a 
központi államigazgatás, valamint a közép- és helyi igazgatás viszonyának megha-
tározása, az állam működésére, a közigazgatási szervek feladatellátására vonatkozó 
szabályok kodifikálása, továbbá az egyes alapjogok biztosítékainak rögzítése.

Utóbbi körben a Monarchia fennállása alatt folyamatosan bővülő joganyag pró-
bálta minél szélesebben biztosítani az egyes alapjogokat.51 Emellett rendezték a köz-
ponti végrehajtás és az önkormányzatisággal rendelkező törvényhatóságok kapcso-
latát (1870:42. tc., 1886:21. tc.), valamint egyre bővülő körben kodifikálták az egyes 
speciális állami feladatokat ellátó – mai terminussal szakigazgatási – szervek hatás-

47  Lásd bővebben révésZ T. Mihály: Az osztrák–magyar kiegyezés, Gödöllőről nézvést, Jogtörté-
neti Szemle, 2007/3. szám, 1–7. o.

48  A kiegyezési törvény jogi természetéről lásd wlassics Gyula: Az 1867:XII. t. cz. jogi természete, 
1911, Franklin-Társulat, Budapest.

49  Lásd bővebben máThé Gábor: A jogállami intézményrendszer klasszikus korszaka és a kettős 
monarchia, Jogtörténeti Szemle, 2015/3. szám, 34–39. o.

50  Lásd bővebben a kiegyezés utáni kormány jogpolitikáját meZey Barna: A kiegyezés jogpolitiká-
jának kialakítása – Horváth Boldizsár igazságügyi miniszter reformprogramja, Jogtörténeti Szemle, 
2007/3. szám, 31–42. o.

51  Ki kell emelni ezen törvények sorából a bűnvádi perrendtartást (1896:33. tc.) és a polgári per-
rendtartást (1911:1. tc.), amelyek modern módon rögzítették az eljárás szereplőinek jogait és kötele-
zettségeit, a tanszabadságot rögzítő törvényeket (1868:38. tc., 1883:30. tc.), a sajtótörvényt (1914:14. 
tc.), a vallásszabadságról rendelkező törvényeket (1868:53. tc., 1867:17. tc., 1894:31. tc., 1894:32. 
tc., 1895:43. tc., 1916:17. tc.), a gyülekezési (766/1898., illetve 7430/1913. BM rendelet) és egyesü-
lési szabadságot (1394/1873., illetve 1508/1875. BM rendelet) biztosító jogszabályokat.
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köreit, feladatellátásuk szabályait (pl. népoktatási igazgatás 1876:28. tc., pénzügyi 
igazgatóságok 1889:28. tc., árvaszékek önállósága 1877:20. tc.).

1869-ben megvalósult a hatalmi ágak szétválasztása, vagyis az ekkora már szer-
felett esedékessé váló közigazgatási és igazságszolgáltatási hatáskörök var nélküli 
elkülönítése. A törvény rögzítette, hogy „sem a közigazgatási, sem a birói hatóságok 
egymás hatáskörébe nem avatkozhatnak”.52 Eme kitétele a törvénynek szeparálja a 
két hatalmi ág hatásköreit, azonban emellett kizárja a rendes bíróságok hatásköré-
nek kiterjesztését a vitás közigazgatási határozatok felülvizsgálatára.53

A közigazgatás külső jogi kontrollját megvalósító intézményt csak hosszas vita 
után, 1897. január 1-ével sikerült felállítani. A Királyi Közigazgatási Bíróság széles 
hatásköri taxációval rendelkezett a közigazgatás jogsértéseinek orvoslása érdeké-
ben, amelyet 1907-ben tovább bővítettek az ún. garanciális panasz intézményével, 
amely a törvényhatóságoknak biztosított jogorvoslatot a kormány vagy közegeinek 
jogsértésével szemben.54 Jól látható tehát, hogy a civil, polgári szférában több tekin-
tetben is jelentős lépéseket tettek a jogállami keretek kialakítása felé, amely azonban 
nem lehet hiányérzet nélküli – már csak a fentebb ismertetett választójogi szabályo-
zás okán sem.

A  hadügy, azon belül is a Magyar Honvédséggel kapcsolatos szabályalkotás, a 
katonai büntetőjog kérdése azonban jóval árnyaltabb és összetettebb képet mutatott 
a vizsgált korszakban, ugyanis ezen – a saját államiság kérdését talán legjobban ki-
domborító, így ennek okán legkényesebb – terrénumban mindig szükséges volt (lett 
volna) az együttműködés Magyarország és a dinasztia között (a haderő egységes és 
összehangolt működése miatt is). A hadügy közös ügyként kezelése azonban kez-
detektől generálta azokat az ellentéteket a két fél között, amelyek okán a terület fej-
lesztése, jogállami működésének megteremtése állandó jelleggel elodázódott, szinte 

52  A birói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk, 1. §.
53  Bírósági reformokról lásd bővebben meZey Barna: A bírói szervezet átalakítása és a bünte-

tés-végrehajtási intézetek a 19. században, in homoki-nagy Mária (szerk.): Konferencia a bírói ha-
talomról és az állampolgárságról: IV. Szegedi Jogtörténeti Napok, 2009, Szegedi Egyetemi Kiadó, 
Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 101–109. o.

54  Közigazgatási bíráskodásról lásd bővebben sTiPTa István: A közigazgatási jogvédelem kialakulá-
sa Magyarországon, in varga Zs. András, fröhlich Johanna (szerk.): Közérdekvédelem – A közigaz-
gatási bíráskodás múltja és jövője, 2011, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi 
Kar, Budapest, 58–66. o., Takács Imre: Fejezetek a közigazgatási bíráskodás hazai múltjából és újjá-
alkotásának jogi előzményei, Magyar Közigazgatás, 1992/4, 207–216. o., sTiPTa István: A közigaz-
gatási bíráskodás előzményei Magyarországon, Jogtudományi Közlöny, 1997/3. szám, 117–125. o., 
PaTyi András: A közigazgatási bíráskodás alkotmányos hátterének eredete és jelentése, in Balogh 
Elemér, homoki Nagy Mária (szerk.): Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnap-
jára, 2010, Juhász Gyula, Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 653–669. o., kelemen Roland: A közigazga-
tási bíráskodás és a garanciális panasz szabályozása, avagy ki volt az alkotmány őre a dualizmusban?, 
Acta Humana: Emberi jogi közlemények, 2016/2. szám, 95–116. o.
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az egész korszak alatt. A hadügyek modern – jogtudományi, haditudományi – elvek 
mentén történő szabályozására végül csak 1912-ben került sor.

A közösügyi törvény „rögzítette a hadügyek feletti hatalommegosztás fő szabá-
lyait; e törvénycikkben az uralkodónak rendkívül széles jogköröket tartott fenn, s a 
parlamentnek ezekkel szemben biztosított kontroll-jogosítványokat”.55

A Közösügyi törvény 9. §-a a kiegyezés egyik fő pilléreként rögzítette a közös vé-
delmet,56 amelynek egyik legfontosabb eszköze a hadügy kérdése volt. Ennek során 
rögzítette a 11. §-ban a király fentebb említett jogköreinek katalógusát, vagyis hogy 
„ő Felségének a hadügy körébe tartozó alkotmányos fejedelmi jogai folytán mindaz, 
a mi az egész hadseregnek és igy a magyar hadseregnek is, mint az összes hadsereg 
kiegészitő részének, egységes vezérletére, vezényletére és belszervezetére vonatko-
zik. ő Felsége által intézendőnek ismertetik el.”57

Ferdinandy Gejza felhívta a figyelmet az érintett jogkörökkel kapcsolatban arra, 
hogy „ezen törvény szerint tehát a hadügyre nézve csak az tekinthető közös ügynek, 
ami kizárólag a közös uralkodó személy felségjogai közé tartozik: t.i. a hadsereg 
egységes vezérlete, vezénylete és belszervezete és a hadsereg maga. De a hadügy 
általában véve nem közösügy, mert a most említettek nem merítik ki a hadügy fo-
galmát.”58 Tehát nem képezi a közös hadügyek részét – szintén Ferdinandy megfo-
galmazása szerint – a hadügyi törvényhozás, „mint a törvényhozás általában, nem 
közös ügy és így csakis a hadügyre vonatkozó kormányzat közösségéről, annak is 
csak egy részéről lehet szó”.59

A  hadügyi törvényhozás tehát az, amely kontroll-jogosítványként jelent meg a 
magyar törvényhozás hatáskörei között. A hadügyi törvényhozás kifejezett tárgy-
köreit a kiegyezési törvény expressis verbis tartalmazta a 12–13. §-ban, ezen ha-
táskörök a következőek: (1) a magyar hadseregnek időnkénti kiegészítése, (2) az 
újoncmegajánlás joga, (3) a megajánlás feltételeinek és a szolgálati időnek megha-
tározása, (4) a katonaság elhelyezését, élelmezését illető intézkedések, (5) a védelmi 
rendszerek megállapításának vagy átalakításának Magyarországra vonatkozó sza-
bályanyaga. Ezen hatáskörökben a kormányzati jogköröket is fenntartotta magának 
a magyar állam. 60

55  farkas Ádám: A haderő feletti parlamentáris hatalommegosztás eredeti modelljének áttekintése 
(1867–1914), Jogtörténeti Szemle, 2014/1. szám, 45. o.

56  Közösügyi törvény 9. §.
57  Közösügyi törvény 11. §.
58  ferdinandy Gezja: Magyarország közjogi viszonya Ausztriához és annak történelmi fejlődése, 

1892, Killián Frigyes M. K. Egyetemi Könyvárus Bizománya, Budapest, 123. o.
59  ferdinandy: i. m. (1892) 125. o.
60  Közösügyi törvény 12–13. §.



32 I. A DUALIZMUS KATONAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSA

A közös hadügyi igazgatás terén tehát jól láthatóan már a kiegyezés folyamatában 
kirajzolódtak az alkotmányos hatalommegosztás határvonalai.61 Emellett azonban 
kérdésként merülhet fel a Magyar Honvédség felett gyakorolt királyi felségjogok 
terjedelme. A Közösügyi törvény ugyanis a Magyar Honvédséget „az összes had-
sereg kiegészítő részének” tekintette, amely szövegrésznek szó szerinti értelmezése 
akár lehetővé is tehette volna az uralkodó számára, hogy ebben a kérdésben kilépjen 
a magyar alkotmányos szabályok kötöttségéből, és a Magyar Honvédséget a közös 
hadsereggel együtt kezelje a közös ügyek terén kapott szabadságát felhasználva, a 
honvédséget pedig felolvasztva a közös hadsereg nagy forrasztótégelyében.

Ezzel kapcsolatban Ferdinandy egy helyütt azt írja, hogy a Közösügyi törvény 
„a magyar hadsereg fogalmát nem csak meg nem szünteti, hanem azt határozottan 
és kifejezetten fenn is tartja mondván, hogy az az egész hadsereg kiegészítő részét 
képezi, tehát nem önálló hadsereg ugyan, de mindenesetre külön hadseregnek kell 
tekinteni”.62 Kmety Károly gondolatai tovább erősítik a honvédségnek eme külön-
állását, amikor is kifejti, hogy „az összes hadseregnek, mint katonai erőnek takti-
kai (harczászati) egysége ezen kötelező egyformaság által adva illetve törvényileg 
is biztosítva van. Ezen egységesség azonban semmikép nem azonos és össze nem 
tévesztendő a közjogi egységgel, sem pedig a tulajdonképeni közösséggel. Jogi jelleg 
szerint tekintve két része van, az összes hadseregnek, egyik rész tartozik a magyar 
államhoz, annak hadserege, a másik az osztrák császársághoz. Jogi jellege vagy ter-
mészete szerint egyik rész, a mit az 1867:XII. t.-czikk magyar hadseregnek nevez, 
csak magyar, a másik rész csak osztrák, a magyar rész csak magyar királyi, az oszt-
rák csak császári.”63

Ferdinandy már kifejezetten a 11. §-ra utalva másutt kifejti, hogy „a tulajdon-
képeni hadügyek intézését az úgynevezett hadseregre, vagyis az Ausztriával közös 
hadseregre nézve a királyra ruházza…”.64 „Ez azért emelendő ki, mert az uralkodói 

61  Honvédelmi alkotmányosság kérdéskörében lásd bővebben farkas Ádám: Kitekintés a védelmi 
alkotmány, valamint a fegyveres – és különösen katonai – védelem jogfogalmainak egyes nemzetközi 
vonatkozásaira, in farkas Ádám: Tévelygések fogságában? Tanulmányok az állam fegyveres védel-
mének egyes jogtani és államtani kérdéseiről, különös tekintettel Magyarország katonai védelmére, 
2016, Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság, Budapest, 67–84. o.; farkas Ádám: A fegyveres 
erőszak az államról és a jogról alkotott fogalmaink körében, in uo. 39–66. o.; farkas Ádám: A ci-
vil kontroll a Kiegyezéstől az Alaptörvényig, Seregszemle: A Magyar Honvédség Összhaderőnemi 
Parancsnokság Folyóirata, 2016/1. szám, 115–129. o.; farkas Ádám, Till Szabolcs Péter: A hon-
védelmi alkotmány és alkotmányosság alapkérdései Magyarországon, in farkas Ádám, kádár Pál: 
Magyarország katonai védelmének közjogi alapjai, 2016, HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikáci-
ós Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest, 40–71. o.

62  ferdinandy: i. m. (1892) 125. o.
63  kmeTy Károly: A magyar közjog tankönyve, 1911, Grill Károly Könyvkiadó Vállalata, Budapest, 

506–507. o.
64  ferdinandy Gejza: A királyi méltóság és hatalom Magyarországon, 1895, Killián Frigyes M. K. 

Egyetemi Könyvárus Kiadása, Budapest, 280. o.
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jogosítványok a Magyar Királyi Honvédség felett is érvényre jutottak, de azokban az 
uralkodó a politikailag felelős honvédelmi miniszterhez, vagy kormányhoz, bizo-
nyos esetekben pedig a magyar országgyűlés jóváhagyásához volt kötve, ami a par-
lamentáris hatalommegosztás követelményeiből fakadt.”65 Sőt, Ferdinandy tovább 
is tágítja ezt a korlátozást, amikor azt írja, hogy „a honvédségre tehát a belszervezet 
jogát az ország magának tartotta fenn, azaz ez csak törvényhozásilag eszközölhető”.66 
így aztán ezek folyományaként tovább bővült a magyar törvényhozás alkotmányos 
kontrollja a király mint a végrehajtó hatalom birtokosa felett, hiszen „a honvédséget 
törvény67 szervezte, mert az állapítja meg annak fegyvernemeit, az ezredek számát, 
a honvéd közigazgatási és katonai hatóságok szervezetét és hatáskörét, s a honvéd-
ségnek a hadsereghez való viszonyát”.68

összességében mindebből látható, hogy 1867-től a hatalommegosztás rendsze-
re a fegyveres erő felett is érvényesült, azonban az is látható, hogy ezen területen is 
érvényre jutott a végrehajtó hatalom túlsúlya, amelyben döntő tényezőként jelen-
tek meg a királyt megillető hadiügyi felségjogok, amelyeket azonban megfelelően 
kontrolláltak a törvényhozás hadügyi törvényhozási tárgyai, kiváltképpen a véderő 
szabályozása.69

Ezt a konstrukciót rögzítette az első véderőtörvény, amely kimondta, hogy „a 
honvédség a honvédségi törvény értelmében, béke idején közigazgatási tekintetben 
a honvédelmi ministernek, katonai ügyekben pedig a honvédség főparancsnoká-
nak van alárendelve. Ellenben háboru idején közigazgatási tekintetben ugyancsak 
a honvédelmi minister, katonai ügyekben pedig a király által kinevezett hadvezér 
alatt áll.”70 A második véderőtörvény azonban már módosít ezen, és „e tekintetben 
látható, hogy a húsz esztendő politikai harcainak eredményeként a törvényalkotás 
kimondta, hogy a Magyar Királyi Honvédség alapvetően a honvédelmi miniszter 
hatáskörébe tartozik, s az uralkodó közvetlen befolyását garantáló hadvezetést csak 
arra az időszakra tartotta fenn, amikor a honvédség egyébként is a közös haderő 
kiegészítése, nevezetesen a háború időszakára”.71 1912-re a szabályozás módosult, 
a honvédség feletti rendelkezés szabályai a honvédségi törvénybe kerültek, amely 
kimondta, hogy „a honvédség kivételesen a magyar szent korona országain kívül is 

65  farkas Ádám, kelemen Roland: Háborús sajtószabályozás a kiegyezés védelmi jogi rendszeré-
ben, Jog, Állam, Politika: Jog- és politikatudományi folyóirat, 2015/4. szám, 81. o.

66  ferdinandy: i. m. (1895) 281. o.
67  A honvédségről szóló 1868. évi XLI. törvénycikk; A honvédségről szóló 1890. évi V. törvény-

cikk; A honvédségről szóló 1912. évi XXXI. törvénycikk.
68  ferdinandy: i. m. (1895) 281. o.
69  A dualista állam hatalommegosztási rendszeréről lásd bővebben concha Győző: Az államhatal-

mak megoszlásának elvei, 1892, Franklin-Társulat Könyvnyomdája, Budapest.
70  A véderőről szóló 1868. évi XL. törvénycikk, 49. §.
71  farkas: i. m. (2014) 47. o.
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alkalmazható, de ehhez mindannyiszor az országgyűlés hozzájárulása szükséges”,72 
továbbá rendelkezett arról, hogy „főparancsnok a hatáskörébe vágó minden jelen-
tős kérdésről köteles a minisztert tájékoztatni… Ezzel az országgyűlés jogkörei is 
áttételesen erősödtek, hiszen a honvédelmi miniszter az országgyűlés felé tartozott 
felelősséggel.”73

Ezzel párhuzamosan szintén szükséges megvizsgálni a katonai büntetőjog74 sza-
bályanyagának megalkotására vonatkozó jogosultság helyét ebben a hatalommeg-
osztási konstellációban. Ehhez első körben az egyes, királyt megillető hadügyi fel-
ségjogok fogalmi kereteinek megismerése szükséges.

Tomcsányi Móric megfogalmazásában a három felségjog a következőket foglalja 
magában: „A vezérlet a haderőnek háborúban való legfőbb vezetését jelenti. A ve-
zénylet joga általában a hadi a hadi igazgatásra vonatkozó legfőbb parancsolás jogát 
foglalja magába, ideértve a fegyelmi hatalmat is. (A katonai egyéneknek a polgári 
életviszonyokra vonatkozó ténykedései azonban a polgári jog szabályai alá esnek.) 
A belszervezet a hadsereg belső szervezésére vonatkozik, magában foglalja a fegy-
vernemek, csapatok, katonai hatóságok megállapítását és a kinevezési jogot.”75 

Nyilvánvaló, hogy a vezérlet joga nem rejtett magában katonai büntetőjogi jog-
alkotásra felhatalmazást. viszont a Tomcsányi által megadott vezénylet fogalma 
magában hordozta a fegyelmi hatalmat, amelynek zárköve a büntető anyagi és el-
járási jogi normák megalkotásának jogosultsága, míg a belszervezet királyi fenség-
joga magában rejti a katonai igazságszolgáltatási szervezetre vonatkozó szabályok 
megalkotásának lehetőségét. Ezeket erősítik meg Ferdinandy fogalmai is, amelyek a 
vezénylet esetében tartalmazták a „fegyelem” fenntartásához szükséges „szabályza-
toknak és utasításoknak”76 a kiadását, belszervezet esetében pedig a „seregszervezet 
megállapítását.”77

Korábban megállapításra került, hogy a Magyar Honvédség esetében az uralko-
dó ezeket a felségjogokat vagy a honvédelmi miniszter (vezénylet), vagy az ország-
gyűlés (belszervezet) útján gyakorolhatta. Továbbá meg kell jegyezni, hogy 1869-től 
Magyarországon érvényesült a bírói függetlenség elve, továbbá a jogállamiság tézi-
séből levonható, hogy a legfontosabb polgári jogokat érintő normákat törvényben 

72  A honvédségről szóló 1912. évi XXXI. törvénycikk, 2. §.
73  farkas: i. m. (2014) 47. o.
74  Katonai büntetőjog fogalmi rendszerét lásd hauTZinger Zoltán: A katonai büntetőjog rendszer-

tana, 2010, AndAnn Kiadó, Pécs; hauTZinger Zoltán: A katonai büntetőjog rendszere, a katonai 
büntetőeljárás fejlesztési irányai, PhD dolgozat; hauTZinger Zoltán: A katonai büntetőjog rendszere, 
Rendvédelmi Füzetek, 2010/1. szám, 69–77. o.

75  Tomcsányi Móric: Magyarország közjoga, 1943, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
320. o

76  ferdinandy: i. m. 283. o.
77  ferdinandy: uo.
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kell szabályozni. így tehát a katonai büntetőjog területén az országgyűlésnek erős 
primátusa volt a jogalkotásra.

Az 1867-es jogalkotási események igazolják, hogy maga a kormány is úgy gon-
dolta, hogy ezen terület szabályozása magyar ügy, méghozzá az országgyűlés jog-
alkotási tárgyköre. A kormány által előterjesztett törvényjavaslat azonban kizárólag 
a katonai bíróságok hatáskörét kívánta meghatározni.78 Ezzel kapcsolatban a tör-
vényjavaslat általános vitája során Simonyi Ernő és Schvarcz Gyula is felvetették, 
hogy miként szavazhatnák meg a katonai bíróságok hatásköréről szóló javaslatot, ha 
valójában nem létezik olyan magyar törvény, amely egyáltalán meghatározná a ka-
tonai bűncselekmények körét, valamint a bírósági szervezetet és az eljárás rendjét.79 
A  törvényjavaslatot végül a kabinet visszavonta. Bár a kérdés a következő évtize-
dekben többször is felmerült,80 nemzeti jogalkotásra kizárólag 1912-ben került sor, 
azonban „az 1912-es katonai jogalkotás büntetőjogi vetülete felemás és másodrendű 
volt. Felemás, hiszen csak az eljárásjog tekintetében történt meg a kor haladó elvei-
nek megfelelő jogalkotás, s így lényegében a katonai büntetőjog corpusa meghasadt. 
Másodrendű, hiszen éppúgy, ahogy az 1860-as, majd 1880-as évek végén, 1912-ben 
is a véderőről szóló törvény jelentősége volt az, ami magával ragadta a teljes politikai 
diskurzust, s utóbb a történelmi emlékezetet is.”81

A katonai büntetőjog területén tehát közel fél évszázadot kellett várni arra, hogy 
a nemzeti jogalkotás még ha csak felemás módon is, de megvalósuljon, viszont már 
a korai időszakban egyértelművé vált, hogy a frissen megszervezett és felállított 
honvédség szervezetéhez és a modern viszonyokhoz kell igazítani a már meglévő 
joganyagot. Ennek alkotmányos megvalósításához nyújtottak lehetőséget a király 
hadügyi felségjogai, amelyek révén – legalább ideiglenes jelleggel – a honvédelmi 
miniszter közreműködésével egyfajta reform megvalósulhatott. így a Közösügyi 
törvény által biztosított alkotmányos keretek között a rendeleti köntösbe bújtatott 
szervi határozványok, valamint az osztrák katonai bűnvádi perrendtartás jelentette 
a magyar katonai büntetőjog fejlesztési lehetőségeit 1867 és 1912 között.

Elvi síkon tehát a Magyar Királyi Honvédség esetében elvetették vagy legalábbis 
szűkíteni kívánták a királyi hadügyi felségjogok alkalmazhatóságát, azonban míg 

78  Törvényjavaslat a katonai bíróságok hatáskörét illetőleg, Képviselőházi Irományok, 1865. VII. 
kötet, 388–468. sz., 397. számú iromány.

79  simonyi Ernő és schvarcZ Gyula felszólalása az A katonai bíróságokról szóló törvényjavaslat 
általános vitájában, Képviselőházi Napló, 1865. XI. kötet, 1868. november 24–deczember 9., 335. 
ülés, 377, 383. o.

80  1903 előtt, vagyis amikortól tárgyalni kezdték az 1912-es törvénycsomagot, több minisztertaná-
csi ülésen is felmerült a katonai büntetőjog szabályozásának kérdése: 1868. november 12. 50. ülés, 
1869. március 27. 19. ülés, 1871. július 24. 33. ülés, 1876. november 20. 48. ülés, 1880. február 20. 
9. ülés, 1881. július 3. 33. ülés, 1888. június 13. 24. ülés. Lásd: Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL 
iratairól készült digitális másolatok – W szekció, W12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27.

81  farkas Ádám: A dualizmus katonai büntetőjogi vitájának nyitánya, Iustum Aequum Salutare, 
2014/4. szám, 101. o.
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ezt hadügyi jogalkotás keretében egyre szélesebb körben sikerült megvalósítani, ad-
dig a katonai büntetőjog területén a hosszú ideig meg nem valósuló nemzeti jog-
alkotás odáig vezetett, hogy egyedüli alkotmányos megoldásként mégis a hadügyi 
felségjogok alkalmazása mellett döntöttek, vagyis a király jogalkotó szerepének do-
minanciája jellemezte ezt a területet.



2. Katonai büntető igazságszolgáltatás  
a nemzeti jogalkotásig

A honvédségre vonatkozó katonai igazságszolgáltatási szabályok megalkotása terén, 
ahogy az az előző fejezetben is megállapításra került, a magyar Országgyűlésnek 
volt primátusa. A  magyar törvényhozás azonban hosszú évtizedekig nem tudott 
élni ezen jogosultságával, nem tett eleget jogalkotási kötelezettségének. Kizárólag a 
dualizmus fennállásának utolsó évtizedében, 1912-ben sikerült elfogadni az akkor 
már közel 10 éve a Monarchia két állama közötti egyeztetések középpontjában álló 
katonai bűnvádi perrendtartást.

Ezek okán tehát a dualizmus időszakának jelentős részében a hadügyi felségjogo-
kat birtokló uralkodó az Országgyűlésnek felelős honvédelmi miniszteren keresztül 
adott igazságszolgáltatási szabályokat a magyar honvédségnek.

Ezen tények mellett azonban hangsúlyozni kell, hogy a magyar Országgyűlésben 
többször is felmerült a kérdés, és annak szabályozására tervezetek is készültek, ame-
lyek megismerése szintén fontos információkat szolgáltat a korszak katonai igazság-
szolgáltatásának állapotairól.

2.1. A katonai igazságszolgáltatás kérdése  
a képviselőház előtt (1867–1903)

A magyar fél már a Közösügyi törvényben is tett lépéseket a katonai életre vonat-
kozó rendelkezések terén, ugyanis a törvény 14. §-ában rögzítették, hogy „a magyar 
hadsereg egyes tagjainak mindazon magyarországi polgári viszonyai, jogai és köte-
lezettségei fölött, melyek nem a katonai szolgálatra vonatkoznak, a magyar törvény-
hozás és illetőleg a magyar kormányzat fognak intézkedni”.82

82  Közösügyi törvény 14. §.
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Az 1868-as véderőtörvény ennek megfelelően úgy rendelkezett, hogy „a sza-
badságosok szabadságuk ideje alatt a tettleg szolgálatban nem álló tartalékosok 
és honvédek tisztjei és a legénység minden polgári viszonyaikra nézve, ugyszintén 
bűnvádi és rendőri ügyekben polgári törvények és hatóságok alatt állanak s csak 
azon megszoritásoknak vannak alávetve, melyek ezen törvényben alapszanak s a 
nyilvántartás czéljából szükségesek”,83 továbbá „a tettleg szolgálatban levők katonai 
fegyelmi törvények alatt állanak, polgári viszonyaik és kötelezettségeik tekintetében 
mindazáltal, melyek nem a katonai szolgálatra vonatkoznak, a polgári törvények és 
hatóságok alatt fognak állani”.84 A véderőtörvény katonai büntetőjog terrénumában 
még kimondta, hogy „testifenyíték és rabláncz büntetés az álló hadseregen (hadi-
tengerészetben) és honvédségben többé nem alkalmazható”.85 Látható tehát, hogy a 
megjelent szabályozás fő vonala az volt, hogy a katonai és polgári bíróságok hatás-
köreit elválasszák, mivel azonban, – ahogy erre fentebb már utaltam – a katonai 
bíróságoknak sem szervezete, sem pedig hatásköre nem volt meghatározva, sem 
pedig az alkalmazandó fegyelmi és anyagi büntetőjogi szabályok, így eme törek-
vések meglehetősen féloldalasnak tekintendők. Ezen igény egyik fő oka volt, hogy 
a 1848/49-es szabadságharc leverését követően az abszolutista kormányzás egyik fő 
pillére a katonai bíráskodás kiterjesztése volt, amely mély nyomokat hagyott a 67-es 
nemzedékben.

A véderőtörvény emellett rögzítette az általános védkötelezettséget is, amely ré-
vén „ahogy ekkor mondták, a »nemzet színe-virágát« katonai büntető hatalom alá 
hajtotta, magától értetődőnek tűnt, hogy a katonai büntetőjog tekintetében is válto-
zásra, jogalkotásra van szükség”.86

A kormány ennek megfelelően elő is állt egy törvényjavaslattal, az azonban saj-
nálatos módon nem tett eleget az elvárásoknak, ugyanis a tervezet egyáltalán nem 
törekedett a katonai büntetőjog teljes szabályozására, de a minimálisan elvárható 
felállítandó katonai bírósági szervezetre és a büntetőeljárási szabályok megalkotásá-
ra sem. A törvényjavaslat ugyanis kizárólag a katonai bíróságok hatáskörének sza-
bályozását kívánta rendezni.

Horváth Boldizsár igazságügyi miniszter 1868. november 29-én terjesztette a 
képviselőház elé a törvényjavaslatot, amelyet nagy alkotmányos előrelépésnek tar-
tott, és ami a katonai bíróságok civil hatáskörét teljesen megszüntette volna.87 A jog-
ügyi bizottság jelentésében üdvözölte a tervezetet – amelyet részletes tárgyalásra 
alkalmasnak talált –, és kifejtette, hogy „a katonai biróságok hatáskörét szabályoz-

83  A véderőről szóló 1868. évi XL. törvény 54. § (1) bekezdés.
84  A véderőről szóló 1868. évi XL. törvény 54. § (2) bekezdés.
85  A véderőről szóló 1868. évi XL. törvény 54. § (3) bekezdés.
86  farkas: i. m. (2014b) 103. o.
87  horváTh Boldizsár igazságügyi miniszter felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Nap-

ló, 1865. XI. kötet, 1868. november 24–deczember 9., 328. ülés, 171. o.
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ván, jövőben biztos eligazolást nyujtand, és elejét veendi a multban oly gyakran elő-
fordult surlódásnak a polgári és katonai hatóságok között”.88

A javaslat a képviselőházban azonban heves ellenállásba ütközött. Ennek fő oka 
annak 6. §-a volt, amely – akkori szóhasználattal – az ostromállapot idejére álla-
pított meg felhatalmazásokat, amely rendkívüli visszatetszést azért váltott ki, mi-
vel annak még alapvető szabályait sem rögzítették. Ezen szakasz kimondta volna 
ugyanis, hogy „belső zavarok eseteiben, vagy ha kül háború veszélye fenyeget: a 
jelen szakaszban felsorolt büntettek miatt a polgári személyek is a katonai biróság 
hatósága alatt állanak”.89 Deák Ferenc ezen szabályozást nem tartotta elfogadható-
nak, annak rendkívül általános megfogalmazása és a hiányos jogszabályi környezet 
miatt. A Haza Bölcse már ekkor rögzítette a jogállami kivételes hatalom törvényi 
szabályozásának egy-két alapvető szabályozási tárgyát, vagyis hogy „törvény mond-
ja meg: mikor lehet ostromállapotot hirdetni? meddig terjedhet az ostromállapot? 
és melyek azon szabályok, melyek szerint az ostromállapot megrendelendő?”.90 Az 
ostromállapottal kapcsolatos fenntartásai miatt Csanády Sándor „e törvényjavas-
latot a haza és szabadság ellen intézett merényletnek”91 nevezte. Berzenczey László 
jóval higgadtabban jelezte – Deákkal egyetértve –, hogy „a mint az ostromállapot is 
kimerítve elő lenne terjesztve, beszélhetünk akkor az ostromállapotról, hogy ez nem 
áll, mert nem lehet oly dologról beszélni, a mi nincs körvonalozva… Ha a törvény 
alapul előterjesztetik, elfogadom azt; de mielőtt körvonalozva lenne, átalában bele 
menni veszélyesnek tartom…”92

A  törvényjavaslat ostromállapotra vonatkozó felhatalmazásának hiányosságai 
mellett többen jelezték azt is, hogy nemcsak ostromállapotra vonatkozó szabályo-
zást nem tartalmaz a magyar jogrendszer, hanem katonai büntetőjogra vonatkozót 
sem. Simonyi Ernő felhívta a figyelmet a teljes szabályanyag hiányosságaira, ami-
kor úgy fogalmazott, hogy „Arra hivatkoznak, hogy a katonai vétségek meg vannak 
határozva a katonai codexben. De kérdem, ismerjük-e mi e katonai codexet tudja 
a T. ház, mit szavaz meg, midőn e törvényt megalkotja? Kérdem, nem volna-e az 
alkotmányos fogalmakkal inkább megférő az, ha a magyar kormány terjesztene elő 
törvényjavaslatot, mely a katonai vétségek felett ítélő katonai törvényszékeket szabá-

88  Jelentés a jogügyi bizottságnak, „a katonai biróságok hatásköréről” beadott törvényjavaslat tár-
gyában, Képviselőházi Irományok, 1865. VII. kötet, 388–468. sz., 418. számú iromány.

89  Törvényjavaslat a katonai bíróságok hatáskörét illetőleg, Képviselőházi Irományok, 1865. VII. 
kötet, 388–468. sz., 397. számú iromány, 25. o.

90  deák Ferenc felszólalása az A katonai biróságokról szóló törvényjavaslat általános vitájában, 
Képviselőházi Napló, 1865. XI. kötet, 1868. november 24–deczember 9., 335. ülés, 380. o.

91  csanády Sándor felszólalása az A katonai biróságokról szóló törvényjavaslat általános vitájá-
ban, Képviselőházi Napló, 1865. XI. kötet, 1868. november 24–deczember 9., 335. ülés, 382. o.

92  BerZencZey László felszólalása az A katonai biróságokról szóló törvényjavaslat általános vi-
tájában, Képviselőházi Napló, 1865. XI. kötet, 1868. november 24–deczember 9., 335. ülés, 382. o.
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lyozza?”93 Schvarcz Gyula szintén a katonai büntetőjog hiányosságainak adott han-
got, és rögzítette, hogy „én nem látom e javaslatban egyenkint elősorolva a katonai 
bűntetteket és vétségeket, és nem lehetek oly szerencsés megnyugodni ebben, miu-
tán nem biztosit semmi a felől: vajon az osztrák katonai codexben, – mert magyar 
katonai codex nincs – elő vannak-e sorolva a katonai büntettek, vétségek, vajon az 
osztrák katonai codexben elősorolt katonai büntettek és katonai vétségek nem fog-
lalnak-e magokban oly kategóriákat is, melyek annyira félremagyarázhatok; hogy 
gátoltassék a magyar állampolgárok alkotmányos jogainak szabad gyakorlata”.94

A kormány végül megtört a képviselőház ellenállásán, és 1868. december 7-én, 
vagyis a vita megkezdését követő napon visszavonta a javaslatot. Horváth Boldizsár 
úgy fogalmazott, hogy „a kormány azt gondolta, hogy a törvényjavaslat elfogadása 
által a nemzet alkotmányos vívmányai egygyel szaporodnak, azonban a törvényja-
vaslat tárgyalása közben oly kívánalmak merültek fel, melyeknek teljesíttése a kor-
mányra nézve e pillanatban lehetetlen, lehetetlen azért, mert e törvény javaslat oly 
cselekvényekről szól, melyekről semmiféle más codex nem rendelkezik, csak a kato-
nai codex”.95 Utóbbi megállapítással kapcsolatban viszont meg kell jegyezni: olyan, 
hogy magyar katonai kódex, nem létezett.

Bár a törvényjavaslatot visszavonták, azon továbbra is dolgoztak a háttérben. Er-
ről tanúskodik a minisztertanács 1869. március 27-i jegyzőkönyve, melyben arról 
írtak, hogy egy bizonyos Krausz ezredes mint Ferenc József küldötte járt az igaz-
ságügyi minisztériumban, és a katonai bíróságokról szóló törvényjavaslat uralkodó 
által javasolt szövegét adta át a miniszternek. Ebben több változtatást javasoltak az 
addigi szöveghez képest, így például, hogy legyen megkülönböztetve a sorezredből 
rangját tartva kilépett egyén és a honvédségből ily módon kilépett egyén, és előbbi 
esetében tartsák fenn a katonai bíróságok hatáskörét, valamint szökés és öncsonkí-
tás bűnténye esetében akkor is katonai bíróság járjon el, ha aktív szolgálaton kívül 
követték el.96

A háttérben közben zajlott a katonai alaki jog reformjának előkészítése, 1868-ban 
Zatlaukal hadbíró-ezredes, majd 1869-ben Kuhn Ferenc hadügyminiszter dolgozott 
ki egy-egy eljárási törvénytervezetet.97

93  simonyi Ernő felszólalása az A katonai biróságokról szóló törvényjavaslat általános vitájában, 
Képviselőházi Napló, 1865. XI. kötet, 1868. november 24–deczember 9., 335. ülés, 377. o.

94  schvarcZ Gyula felszólalása az A katonai bíróságokról szóló törvényjavaslat általános vitájában, 
Képviselőházi Napló, 1865. XI. kötet, 1868. november 24–deczember 9., 335. ülés, 383. o.

95  horváTh Boldizsár felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1865. XI. kötet, 
1868. november 24–deczember 9., 336. ülés, 419. o.

96  Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1869. március 27., Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL iratairól 
készült digitális másolatok – W szekció, W 12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27, 11–18. o.

97  csóka Ferenc: Az 1912. évi XXXII. és XXXIII. törvénycikkek keletkezésének története, 1911–
1912, Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 2013/1. szám, 6. o.
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1872. január 17-én Hollán Ernő, a honvédelmi minisztérium államtitkára hossza-
san értekezett a képviselőházban a katonai büntetőjog témájában, ennek során kitért 
mind az anyagi, mind az eljárási kódex kérdésére. Az eljárási szabályok esetében ki-
fejtette, hogy „miután a katonaságnál fennálló bünfenyitő perrendtartás még a múlt 
századból eredvén, a mai jogtudomány követelményeinek immár meg nem felel: 
szükségessé vált, mielőtt az általános bünfenyitő perrendtartás alapján, egészen uj 
katonai bünfenyitő perrendtartás készíttetnék: ennek feltűnő hiányait egy novellaris 
tőrvény által kiigazítani. És mivel ezen javítás jótéteményében a honvédségen kivül 
a hadseregnek is részesülnie kell: ennélfogva ezen novellaris törvényjavaslat az igaz-
ságügyminiszter és a hadügyminiszter közreműködésével készíttetett, és a katonai 
bíróságok hatásköréről szóló törvényjavaslattal együtt fog a T. háznak bemutattat-
ni.”98 Ezen módosítások azonban törvényjavaslat formájában soha nem kerültek a 
plénum elé. Pap Kálmán százados hadbíró az 1888-as katonai büntetőjogról szóló 
munkájában így ír erről: „1884-ben adatott ugyan ki a cs. és kir. közös hadsereg 
számára ez katonai bűnperrendtartás; de ez nem uj törvény vagy szabályzat, hanem 
csupán az 1768. évi deczember 31-én Mária Terézia uralkodása alatt kiadott bün-
tetőtörvénykönyvben, valamint az azóta megjelent, azt több tekintetben módosító 
és kiegészítő, igen nagy számu rendeletekben foglalt határozványoknak rendszeres 
összeállítása, mely 1885-ben legfelsőbb jóváhagyással a m. kir. honvédség és csend-
őrség számára is kiadatott, s mely a büntetőbírósági hatalomnak a szolgálattételre 
behivott népfölkelés fölött mi módon való gyakorlására nézve is mérvadó.”99

Pap szavaiból kiderült tehát, hogy valójában ilyen novelláris átalakításra soha 
nem került sor, hanem csupán több, rendelettel és határozvánnyal módosított jog-
szabályt foglaltak egységes szerkezetbe. Erre is csak 1884-ben került sor, és magyar 
honvédség számára 1885-ben tették kötelezővé rendeleti úton. 

Az anyagi kódexszel kapcsolatban Hollán kifejtette, hogy „a katonai büntető 
törvénykönyvnek azonnali szerkesztése annál kevésbé mutatkozott szükségesnek; 
mert az átalános büntető-törvénykönyv még a háznak bemutatva nem volt, mely-
nek pedig mint átalános törvénynek, a speciális katonai büntető törvényt meg kell 
előznie… Azontúl a katonai büntető-könyv csakis katonai bűntények és vétségekre 
fog szorítkozhatni, a mi által minden birói illetékességi conflictus előre el lesz há-
rítva.”100 A jogalkotás ezen a téren annyira ráérőssé vált, hogy egészen 1930-ig erre 
nem is került sor.

A katonai bíróságok hatáskörével kapcsolatos háttérmunka eredményeként 1873-
ban újabb törvényjavaslatot nyújtottak be a képviselőház elé a katonai bíróságok 

98  hollán Ernőnek a honvédelmi minisztérium államtitkárának felszólalása a képviselőház előtt, 
Képviselőházi Napló, 1869. XX. kötet, 1871. deczember 21–1872. január 23., 422. ülés, 260. o.

99  PaP Kálmán: A katonai büntető és fegyelmi fenyítőjog kézikönyve, 1888, Grill Károly Bizomá-
nya, Budapest, 106. o.

100  hollán Ernőnek a honvédelmi minisztérium államtitkárának felszólalása a képviselőház előtt, 
Képviselőházi Napló, 1869. XX. kötet, 1871. deczember 21–1872. január 23., 422. ülés, 260. o.
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hatáskörének kérdésében. A javaslat öt paragrafussal hosszabb volt, azonban jelen-
tősnek mondható változtatásokat nem tartalmazott, így továbbra is rendelkezett 
például az ostromállapot idején adandó felhatalmazásról is. A törvényjavaslat elké-
szítői, Pauler Tivadar igazságügyi miniszter és Szende Béla honvédelmi miniszter 
mellőzhetetlen szükségességűként jellemezték a javaslatot, és kifejtették, hogy „eb-
ben találja megfejtését minden szabály, mely e javaslatban tartalmaztatik; de ez ál-
tal körvonaloztatik egyszersmind a katonai biróság hatósági körének terjedelme is. 
A katonai fegyelem biztosítása s az ettől feltételezett harczképesség, valamint a had-
sereg biztonsága tevén szükségessé a katonai bíróságok fentartását: ebből a logikai 
szükség mellőzhetetlen postulatuma gyanánt származott annak felismerése, hogy 
arra nézve, hogy a katonai biróság czélja már előre ne hiusittassék meg, szükséges, 
ennek oly hatáskört adni, mely által az imént megjelölt elsőrendű állami közérdek 
biztosítása, ha nem is egyenesen eszközöltetik, de legalább lényegesen előmozditta-
tik; mig másrészről szintén logikai szükségként.”101 

A  jogszabály előterjesztésének valós indoka azonban ennél jóval prózaibb; ne-
vezetesen az uralkodó katonai igazságszolgáltatás terén nem kívánta fenntartani a 
honvédség különállását. Ezt az indokolás nem is rejtette véka alá: „Nem hagyhatta 
egyébiránt komoly figyelem nélkül a kormány azon fontos tényt sem: hogy a katonai 
biróság mintegy kiegészítése lévén a hadsereg szervezetének; a hadsereg közössége, 
vagy föltétlenül követeli, vagy legalább és kiváló fokban tanácsossá teszi, hogy a lé-
nyeges intézkedések a monarchia mindkét felében egyenlők legyenek. A mintegy és 
ugyanazon hadsereg nem állhat különböző hadi és büntető-törvények alatt, ugy sok 
zavar és egyenetlenség támadna abból is: ha a bírósági illetőség akár a terület, akár 
az egyének honossága szerint különbözőleg volna szabályozva; mert eltekintve attól, 
hogy hadicsapatoknak, kiegészítő kerületeik szerinti elhelyezése, egészen és minden 
kivétel nélkül, viszonyaink között alig vihető keresztül, számba veendő az is, hogy 
habár az ily elhelyezés a legmerevebben vitetnék keresztül, mégis egyes áthelyezé-
sek, kisebb, vagy nagyobb csapatok időnkint, vagy ideiglenesen, a monarchia egyik 
feléből másik felének területére való vezényeltetése, a szolgálat kiváló fontos érde-
keiből mindenkor szükségesek leendenek, – mely esetekben a jurisdictió változtával 
a hadsereg közösségi érzetének gyöngülnie kellene, de ezenfelül igen sokszor gya-
korlati nehézségek is merülnének fel.”102

Annak ellenére, hogy Szende Béla 1873. március 6-án benyújtotta a törvényhozás 
elé,103 a törvény törvényhozási tárgyalására soha nem került sor. A közös hadügy-
miniszter 1876 év végén is sürgette a magyar kormányt, hogy minél előbb kezdjék 

101  Melléklet a 287. számú irományhoz. Indokolás „a katonai bíróságok hatásköréről” szóló tör-
vényjavaslathoz, Képviselőházi Irományok, 1872. V. kötet, 285–362. sz., 287. számú iromány, 59. o.

102  Melléklet a 287. számú irományhoz. Indokolás „a katonai bíróságok hatásköréről” szóló tör-
vényjavaslathoz, Képviselőházi Irományok, 1872. V. kötet, 285–362. sz., 287. számú iromány, 59. o.

103  Képviselőházi Napló, 1872. V. kötet, 1873. február 22–márczius 8., 106. ülés, 322. o.
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meg a törvényjavaslat tárgyalását, azonban a minisztertanács úgy nyilatkozott, hogy 
a polgári anyagi és eljárási kódex tárgyalása és megalkotása előtt a javaslat tárgyalása 
nem időszerű.104

Közben ismét elkészült egy újabb tervezet a hadügyminisztériumban, ez Kol-
ler Ferenc hadügyminiszter nevéhez volt köthető. Ezt követte 1878-ban Bylandt és 
Rheidt Artúr hadügyminiszter tervezete, amellyel kapcsolatos tárgyalások rendkí-
vül lassan haladtak előre,105 és amelyről több említés is található a képviselőházi nap-
lókban, még ha csak utalásképpen is.

A  katonai büntetőjog kérdése a kihágási törvény tárgyalása során is felmerült. 
Ekkor Simonyi Ernő képviselő ismételten felhívta a figyelmet a szabályozás hiányos-
ságaira, mikor Perczel Béla igazságügyi minisztertől kérdezte, hogy „miként fogom 
megtudni a magyar törvényekből, ha valamennyit áttanulmányozom is, hogy mi az 
a katonai becsületbeli bíróság, mert az van itt mondva, hogy a katonai becsületbeli 
bíróság előtti ügyekben a polgári személyek által elkövetett hamis tanuzás esetében 
is ugyanazon eljárás alkalmazandó. Hát mi ez a katonai becsületbeli bíróság? van-e 
arról a magyar törvényeknek tudomása, hogy ilyen bíróság létezik, és ha igen, hol 
létezik, és ki alkotta?”106 Csemegi Károly válaszában kitérően fogalmazva úgy érvelt, 
hogy „megnyugtathatom a t. képviselő urat, hogy most van tárgyalás alatt a katonai 
büntetőtörvénykönyv és bűnvádi eljárás, mely ha elkészül, okvetlenül a törvényho-
zás elé terjesztetik, és akkor az 1868. XL. t.-ez. 54. §-a intentiójának elég lesz téve és 
a T. háznak módjában fog állani, hogy a katonaságra vonatkozólag is épen ugy meg-
állapíthassa a büntetőtörvénykönyvet és bűnvádi eljárást, mint a polgáriakra néz-
ve.”107 válaszában tehát elismerte, hogy magyar jogszabály nem rendezte a kérdést, 
azonban az is kiderült, hogy tárgyalások folytak a közös hadügyminisztériummal a 
katonai büntetőjogi szabályok megalkotásáról.

1879 novemberében ennek tényét Pauler Tivadar igazságügyi miniszter Irányi 
Dániel interpellációjára adott válaszában megerősítette, sőt a válaszból az is kide-
rült, hogy „a cs, kir. hadügyministerium bűnvádi eljárást dolgoztatott ki, a melyben 
a büntető igazságszolgáltatás helyes követelményeit, minden tekintetben realizálni 
törekedett. Ezen javaslat, a ministeriumok kölcsönös tárgyalásának képezte anyagát 
és miután több tekintetben kielégítőnek nem találtatott, újabb, második javaslat ké-
szült.”108 A minisztertanácsi jegyzőkönyvekből kiolvasható, hogy ezen tárgyalások 

104  Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1876. november 20., Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL iratai-
ról készült digitális másolatok – W szekció, W 12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27, 32. o.

105  csóka: i. m. (2003), 10. o.
106  simonyi Ernő felszólalása a kihágási törvényjavaslat részletes vitája során, Képviselőházi Nap-

ló, 1875. XIV. kötet, 1877. november 30–1878. február 4., 318. ülés, 50. o.
107  csemegi Károly felszólalása a kihágási törvényjavaslat részletes vitája során, Képviselőházi 

Napló, 1875. XIV. kötet, 1877. november 30–1878. február 4., 318. ülés, 51. o.
108  Pauler Tivadar Irányi Dániel interpellációjára adott válasza, Képviselőházi Napló, 1878. VIII. 

kötet, 1879. november 6–deczember 2., 163. ülés, 58. o.
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a két fél között tovább folytak, azonban 1881-től folyamatosan a két fél elvárásai 
közötti különbségek domborodtak ki a jegyzőkönyvekből, amely 1882-ben már 7 
pontban sorolta fel azokat a különbségeket, amely a két fél között feloldhatatlannak 
tűntek. Ilyenek voltak például a tárgyalás nyilvánosságával kapcsolatos egyes kérdé-
sek, a védői lajstrommal kapcsolatos szabályanyag, a civil tanúk esetköre, a bírósá-
gok székhelye.109 A tárgyalásokkal kapcsolatban a minisztertanácsi jegyzőkönyvek 
újabb bejegyzést 1903-ig nem tartalmaznak.

A képviselőházban ugyanakkor időről időre továbbra is felmerült a katonai igaz-
ságszolgáltatás szabályozásának hiányossága, vagy a fennálló szabályanyag anakro-
nisztikus jellege, valamint a viták során információhoz juthattak a képviselők a ké-
szülő javaslatok fennálló állapotairól.

Choria Ferencz az igazságügyi költségvetés vitájában kelt ki a katonai jog álla-
potaival szemben. Felszólalásában rögzítette, hogy „a közös hadseregbe évenként 
besorozott magyar honpolgárok idegen és a legsötétebb absolutismus korszakában 
alkotott büntető törvénykönyv és bűnvádi eljárás alatt állanak, alkotmányos állam-
ban többé fenn nem tartható anomáliát képez. A katonai büntető törvénykönyvet az 
1853-ban kibocsátott rendelet szabályozza. Ezen büntetőtörvénykönyvnek számos 
rendelkezése a magyar állammal, a mi közjogunkkal, alkotmányos intézményeink-
kel a legélesebb ellentétben áll… eljárás részleteinek ismertetése után azt hiszem, 
nem túlzok, ha azt állítom, hogy az ekkép szervezett és összeállított katonai bíróság 
sem a függetlenség, sem pedig a szakképzettség tekintetében nem nyújtja a szüksé-
ges biztosítékot sem.”110 Határozati javaslatában pedig követelte az igazságügyi mi-
nisztertől, hogy „a katonai büntető törvénykönyv és a katonai bűnvádi eljárásról 
szóló törvényjavaslatokat alkotmányos tárgyalás végett mielőbb terjeszsze be, mely 
törvényjavaslatok a katonai büntető igazságszolgáltatás, az általános védkötelezett-
ség és vádeljárás elveivel összhangba hozva, állandó, független és szakértő katonai 
büntető bíróságok szervezése által jó és részrehajlásán igazságszolgáltatás biztosíté-
kait létesítsék”.111

Pauler Tivadar igazságügyi miniszter válaszában a hangsúly az eljárásjogi kó-
dexre hegyeződött, melyben ismét kiemelte, hogy „a tárgyalások a végstádiumban 
vannak; csak néhány pontra nézve folynak még a tárgyalások, de reménylem, nem-
sokára be lesznek fejezve”.112

109  Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1882. június 13., Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL iratairól 
készült digitális másolatok – W szekció, W 12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27, 2–5. o.

110  choria Ferencz felszólalása a képviselőház előtt az igazságügyi költségvetés vitájában, Képvi-
selőházi Napló, 1878. XV. kötet, 1880. november 17–deczember 11., 309. ülés, 240–241. o.

111  choria Ferencz felszólalása a képviselőház előtt az igazságügyi költségvetés vitájában, uo. 
242. o.

112  Pauler Tivadar igazságügyi miniszter felszólalása a képviselőház előtt az igazságügyi költség-
vetés vitájában, Képviselőházi Napló, 1878. XV. kötet, 1880. november 17–deczember 11., 309. ülés, 
246. o.
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Előfordult az is, hogy képviselő követelte a külön katonai bíráskodás és büntető-
jog megszüntetését, pontosan azokra a visszásságokra hivatkozva, amelyet a terület 
szabályozatlansága eredményezett. Ugron Gábor képviselő felszólalásából az elmúlt 
évek visszatetsző állapotai tükröződtek vissza; kiemelte, hogy „nem tűrhető meg, 
hogy egy országban területi kiváltság állittassék fel épen azon egyének számára, kik 
az ország védelmére a kezükbe adott fegyvert viselik; nem lehet megengedni, hogy 
területen kívüli törvényszékek állíttassanak fel, mert azok egy külön természetű bi-
ráskodáshoz vezetnek, a melynél be fog következni az, a mi a jelen helyzetben is be 
szokott következni, hogy t. i. polgári egyéneknek katonai egyénekkel szemben soha 
a katonai büntető bíróságnál igazuk nincsen… épen ezért, T. ház, egyenlő büntető 
törvényeket kívánok katonára és polgárra, mert csak ezen egyenlő büntető törvé-
nyek polgári független bíróság által kiszolgáltatva, nyújtanak biztosítékot, hogy a 
katonatiszt urakkal szemben, a kiknél csak lovagiasságnak, túlbuzgóságnak vagy 
túlhevességnek tartják az ilyen fellépést, a polgári bíróság ítéletének bekövetkezé-
se elrettentő tudatul fog szolgálni.”113 Ugron Gábor szavai is mutatják, hogy a kor-
szakban egyre jelentősebb gyúelegyet jelentett a katonai büntetőjoggal kapcsolatos 
kérdések megvitatása. Ezt tovább szították az egyre inkább kiforró jogállami intéz-
mények és a katonai büntetőjog avítt, sok esetben önkényt eredményező, a magyar 
országgyűlés által soha el nem fogadott szabályai közötti éles ellentétek, valamint a 
meglévő szabályok hiányosságait kihasználó visszaélésszerű jogalkalmazások – fő-
ként, ha a sértetti oldalon magyar, míg a másik oldalon osztrák tiszt állt.

A civilek és a közös haderő tisztjei közötti összeütközések országgyűlési vissz-
hangjának egyik tárgyalása során Jókai Mór 1881-ben rögzítette, hogy „igen fontos 
elvnek kimondását találom, a midőn kimondatik, hogy a katonának az alkotmány 
ellen törni, magát az alkotmányon kivül helyezni büntetésre méltó cselekedet”.114 
Az alapelv viszont nem érvényesült töretlenül, ahogy arra Polónyi Géza két évvel 
később felhívta a figyelmet, mikor a plénum elé tárta, hogy „itt Magyarhonban 
két nem tényleges szolgálatban levő katona közönséges bűntettért, hatóság elleni 
erőszakért az arra illetékes fórum által elitéltetvén: a katonaság, a katonai hadtest-
parancsnokság lehetetlenné tette, megakadályozta ezen embernek a bíróság előtt 
való megjelenését”.115 Melynek következtében a Tisztelt Ház előtt ismét elhangozott 
a kérdés, hogy „szándékozik-e a t. minister ur a katonai hadbiróságoknak a ma-
gyar állam területén béke idején való megszüntetése és a törvény előtti egyenlőség 
elvének keresztülvitele czéljából törvényjavaslatot benyújtani s ha igen, mikor?”.116 

113  ugron Gábor felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1878. XIX. kötet, 1881. 
május 12–junius 1., 408. ülés, 163. o.

114  Jókai Mór felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1881. I. kötet, 1881. szeptem-
ber 26–deczember 31., 14. ülés, 144. o.

115  Polónyi Géza felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1881. XIII. kötet, 1883. 
szeptember 27–deczember 13., 277. ülés, 367. o.

116  Polónyi Géza felszólalása a képviselőház előtt, uo. 369. o.
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Komjáthy Béla képviselő pedig Herbert János pécsi aljegyző esetével próbált rávi-
lágítani a helyzet tarthatatlanságára. Herbert János aljegyzőt, tartalékos tisztet, pol-
gári ténykedése miatt a becsületügyi bíróság tiszti rang elleni vétségben bűnösnek 
mondta ki, és a közös hadügyminisztérium tiszti rangjától megfosztotta.117 valós 
előrelépés a kérdésben azonban ekkor sem történt.

1885-ben Pauler Tivadar ismét kitért Irányi Dániel interpellációjára adott válaszá-
ban a katonai bűnvádi eljárás tervezetére, amellyel kapcsolatban kifejtette, hogy „az 
eredményhez nemcsak a magyar igazságügyministernek, hanem a közös hadügy-
ministernek is van nemcsak hozzájárulása, hanem activ ténykedése, sőt a császári 
királyi túloldali igazságügyministernek is; velük egyetértve kell eljárnia. Az eljárás 
tervezete készen is volt és velünk közöltetett, a ministerium egyik kiküldöttjének 
közbejöttével létesült; de azután oly változtatásokat kívántak azon tenni, melyek-
hez legalább én hozzá nem járulhattam s a melyekbe én bele nem nyugodhattam. 
Mert meggyőződésem az, hogy ha új bűnvádi eljárás létesül, létesüljön az az illető 
egyéni szabadság minden garantiájával, de ezek nélkül, ezek mellőzésével hosszas 
időre kiható törvényt alkotni sokkal károsabb, mintsem ha a mostani állapot addig 
fentartatik, mig sikerül az igazság és méltányosság követelményeinek legalább meg-
győződésem szerint teljesen megfelelő törvényt alkotni.”118 Szavaiból kitűnik, hogy 
a 1882-es minisztertanácsi jegyzőkönyvbe foglalt ellentétek tovább mélyültek, így 
a tervezet törvényjavaslattá érése három év elteltével távolabb került, a felek állás-
pontjai közötti szakadék pedig tovább mélyült. 

A második véderőtörvény vitája során Zay Adolf az általános védkötelezettség 
okán ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a „védtörvény szerint mindenki tagja a 
hadseregnek, a ki képes fegyvert fogni, e szerint ma már a katonai büntető szabá-
lyok kérdése általános nemzeti, általános állampolgári kérdéssé és érdekké vált”.119 
A fennálló szabályozással kapcsolatban megjegyezte, hogy „ebben a házban, a több-
ségben is nem lesz senki, a ki azt mondja, hogy a kép, melyet látunk, ha a katonai 
büntető szabályokra tekintünk, örvendetes, lelkesítő, megnyugtató… még hozzá 
teszem azt, hogy megszégyenítő is azon kép, melyet a katonai büntető szabályok 
nyújtanak”.120

Pár hónappal később az új igazságügyi miniszter, Szilágyi Dezső is kitért a kato-
nai bűnvádi perrendtartási javaslatra, azonban ő sem festett hízelgő képet a tárgya-
lások állásáról, hiszen mint mondta, „a tárgyalások abban a stádiumban vannak, 
hogy az alapelvek tekintetében, a melyeken e büntető eljárás kidolgozandó, eltérő 

117  komJáThy Béla felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1884. XIII. kötet, 1886. 
szeptember 18–deczember 18., 270. ülés, 66. o.

118  Pauler Tivadar igazságügyi miniszter Iványi Dánielnek interpellációjára adott válasza, Képvi-
selőházi Napló, 1884. III. kötet, 1885. január 15–február 4., 61. ülés, 338. o.

119  Zay Adolf felszólalása a képviselőház előtt a véderőtörvény vitájában, Képviselőházi Napló, 
1887. X. kötet, 1889. márczius 14–április 5., 215. ülés, 316. o.

120  uo.
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nézetek kiegyenlítése kiséreltetik meg”.121 Tehát közel két évtized tárgyalásai után a 
három oldal öt minisztériuma még a megalkotandó törvény alapelveiben sem tu-
dott megegyezni.

A két oldal következő ütközete a katonai parancs elleni engedetlenségről szóló 
törvényjavaslat vitája során alakult ki. Az ellenzők tábora – elsősorban Tóth Ernő 
képviselő – ugyanis ismét rávilágított arra, hogy míg a polgári személyek alkotmá-
nyos szabályoknak megfelelő büntető kódexnek – a Csemegi-kódexnek – voltak 
alávetve, addig a törvényjavaslat ezen törvény hatálya alól az állampolgárok széles 
tömegét vonta volna el, és helyezte volna a magyar alkotmányossággal össze nem 
egyeztethető joganyag hatálya alá.122 A katonai büntető jogszabályok anakroniszti-
kus jellegét hangsúlyozta Gulner Gyula is interpellációjában. A katonai igazságszol-
gáltatást bírálva feltette azt a kérdést, hogy „nem érkezett-e még el az ideje annak, 
hogy ezen katonai büntető törvénykönyv és az ahhoz fűzött eljárás reformáltassék, 
hogy az igazságszolgáltatás e téren is, úgy anyagi, mint alaki részében alkalmaz-
kodjék a felvilágosultabb jogi nézetekhez, a tisztultabb jogi fogalmakhoz, hogy a 
hadsereg körében is nem kell-e követelni azon biztosítékokat, a melyeket nemcsak 
minden állampolgár, szolgálja bármely téren e hazát, de maga a felvilágosultabb kor 
és a tisztultabb jognézetek egyaránt megkövetelnek?”123

Gulner Gyula interpellációjára adott válaszában Szilágyi Dezső továbbra is a tár-
gyalások létét hangsúlyozta, amelyek azonban továbbra is megrekedtek az alapelvek 
szintjén. Ahogy fogalmazott: „két irányadó szempont az, a mely felmerült s a mely 
szempontok követelményeinek összeegyeztetésétől függ a tárgyalások sikere. Az 
egyik abban áll, hogy a katonai büntető igazságszolgáltatást a vádelv szükséges kö-
vetkezményeinek megfelelöleg kell átalakítani s abban azon alapelveket és intézmé-
nyeket kell meghonosítani, melyek a helyes büntető igazságszolgáltatás szükséges és 
kikerülhetetlen garantiájául tekintetnek Európaszerte. A másik szempont pedig az, 
hogy a katonai szervezet s a fegyelemnek szükséges követelményei a büntető per-
rendtartás körében behozott elvek és intézmények által ne csorbíttassanak.”124 Arra 
is kitért, hogy emellett azonban számos ponton sikerült már egyezségre jutni, de 
ahogy fogalmazott: „azért hozzá kell tennem, hogy még lényeges különbség forog 
fenn a tárgyalásban résztvett ministeriumok között.”125

121  sZilágyi Dezső felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1887. XII. kötet, 1889. 
május 16–junius 3., 256. ülés, 341. o.

122  TóTh Ernő felszólalása a képviselőház előtt a katonai parancs elleni engedetlenségről szóló 
törvény, Képviselőházi Napló,1887. XVII. kötet, 1890. február 26–április 21., 362. ülés, 366–367. o.

123  gulner Gyula interpellációja a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1892. I. kötet, 1892. 
február 20–márczius 26., 18. ülés, 148. o.

124  sZilágyi Dezső miniszter válasza Gulner Gyula képviselő interpellációjára, Képviselőházi Nap-
ló, 1892. II. kötet, 1892. márczius 30–május 2., 42. ülés, 438. o.

125  uo.
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Ebből is látható, hogy 25 év tárgyalásait követően, bár javaslat több is készült, 
a felek álláspontjai mit sem közeledtek egymáshoz az évtizedek során. E tárgyalá-
sok révén ekkor úgy tűnt, hogy zsákutcába sodorták a felek a magyar katonai alaki 
büntetőjogot.

Gulner Gyula kérdése konkrét válaszra nem talált Szilágyi Dezső felszólalásában. 
A kérdés maga azonban tovább élt a képviselőház falai között, és fel-felbukkant a 
plénum előtt. Ugron Gábor 1893-ban úgy fogalmazott: „nagyon sajátságos, hogy 
egy nemzet eltűrhesse alkotmányos életében 25 éven át, hogy egy katonai bírásko-
dás álljon fenn, a melynek határai törvénynyel nincsenek szabályozva, és nincse-
nek annak korlátok emelve.”126 Tóth János 1895-ös beszédében az országgyűlés, és 
ezáltal a nemzet szabadságát látta megtépázva, mivel „kétségtelen joga van a ma-
gyar államnak is, T. ház, katonai igazságszolgáltatását megállapítani, katonai bíró-
sági intézményeit konstituálni; mégis azt látjuk, hogy a nemzetnek ezen szuverén 
joga nem érvényesülhet, mert a magyar állam és a magyar törvényhozás mintegy 
kényszeríttetik ideiglenesen lemondani azon igen számos, százezrekre menő állam-
polgárairól, a kik a hadseregbe mint katonák besoroztattak, mert azon idő alatt azon 
állampolgárok egy abszolút, ellenőrizhetetlen, idegen hatalom uralma alá, a katonai 
büntetőbíróság uralma alá helyeztetnek”.127

Mecskó László a tárgyalások elhúzódásával kapcsolatban ironikusan megjegyez-
te, hogy „hát ha azok a tárgyalások oly gyorsan fognak folyni a jövőben is, mint a 
hogy idáig folytak, ha a kormány a jövőben is oly serénységgel fogja siettetni a kér-
dés megoldását, mint a hogy elődei siettették, úgy félő, hogy hosszú idő fog lezajlani 
a magyar nemzet állami életének második évezredéből is”.128

Eközben a polgári bűnvádi törvényjavaslat (amelyet bár 1888 végén nyújtottak 
be, azonban elfogadására csak 1896-ban került sor) miniszteri indokolása ismét lán-
dzsát tört a katonai bíróságok szükségessége mellett. Rögzítette, hogy „a katonai 
(honvéd) bíróságok hatáskörét a jelen javaslat érintetlenül hagyja, ezt indokolják 
ama főleg a katonai fegyelem fentartását igénylő külön tekintetek, melyek szüksé-
gesekké teszik, hogy a tényleges szolgálatban álló katonák a szolgálat tartama alatt 
elkövetett cselekményekre nézve is katonai bíróság által és a katonai fegyelem köve-
telményeivel összhangban álló eljárási szabályok szerint vonassanak felelősségre. E 
tekintetek oly nagy horderővel birnak, hogy nemcsak a katonai, hanem a katonák 
által elkövetett közönséges büntetendő cselekmények tárgyában is fenn kell tartani 

126  ugron Gábor képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1892. XI. kötet, 
1893. április 5–április 25., 192. ülés, 83. o.

127  TóTh János képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1892. XXII. kötet, 
1895. január 19–február 11., 428. ülés, 301. o.

128  mecskó László képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1896. I. kötet, 
1896. november 25–deczember 22., 16. ülés, 205. o.
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a katonai bíróság hatáskörét.”129 Nyilvánvalóan üdvös ez a lándzsatörés a katonai 
jogviszony sajátos volta miatt, azonban ezzel a jogrendszer újabb pontján támasztott 
magával szemben jogalkotási kötelezettséget a kormány, és elfogadásával a Tisztelt 
Ház is, mégpedig úgy, hogy elfogadott javaslattal ekkor sem bírt.

Az 1890-es években is készültek javaslatok, ezek forrása vitatott, azonban az biz-
tos, hogy 1897-re ismét elkészült egy vagy több javaslat – Dangelmaier Emil had-
bíró-ezredes vagy Höchsmann hadbíró-tábornok tollából –, ám ez később elhalt a 
Honvédelmi Minisztérium ellenállása miatt,130 ugyanakkor a polgári bűnvádi eljá-
rást követő vitákban még ezekre hivatkozhatott a kormány.

A modern polgári bűnvádi eljárás megalkotása a Csemegi-kódexhez hasonlóan 
ismét felszította a tüzet, hiszen rávilágított arra, hogy polgárok sokaságát vonják el 
hosszabb-rövidebb időszakokra a modern jogi elvárásoknak, garanciális szabályok-
nak a hatálya alól, és helyezik elavult jogi rezsim hatálya alá. Neumann Ármin az 
európai állapotokat vizsgálva jelezte a törvényhozásnak ezeket a visszásságokat, és 
kifejtette, hogy „a fegyelem és katonai szellemre való hivatkozással utasítottak vissza 
Poroszországban és nálunk mai napig a büntetőjog terén minden reformot s még-
is tudjuk, hogy Gusztáv Adolf hadainak fegyelme nem szenvedett azáltal, hogy a 
katonai büntető eljárásában a szóbeliségre és nyilvánosságra fektetett vádpert meg-
honosította; az orosz hadseregben a katonai fegyelem példaszerű, pedig ott is ezen 
elvek jutottak II. Sándor czár uralkodása óta érvényre, ugyanígy van ez Francziaor-
szágban 1857 óta, így Olaszországban, Bajorországban és Württembergben és meg 
vagyok győződve, hogy azon új szellem be fog vonulni, a katonai büntetőjogba, a 
mely a régit csak jobban felfrissíteni, nem pedig gyengíteni fogja”.131 Megállapításai 
után arra kérte a képviselőházat, hogy „legyen a katonai biróság tisztán katonai fe-
gyelmi, nem pedig osztálybiróság, honosítsák meg az eljárásnál mindazon intéz-
ményeket, melyek a modern jogszolgáltatás nélkülözhetetlen kellékeit képezik és 
ekkor közelebb fogunk jutni ahhoz, hogy a hadsereg az legyen, a mit az általános 
védkötelezettség mellett várunk, egy és ugyanaz a nemzeti testtel.”132

Erdélyi Sándor igazságügyi miniszter válaszában ismét jelezte egy készülő ka-
tonai büntető alaki jogi törvény készítését, amelyben előrelépést is láthatunk az öt 
évvel korábbi viszonyokhoz képest, ugyanis a miniszter kijelentette, hogy „ezen tör-
vénynek is alapelvei: a vádelv-, a nyilvánosság és a védelmen fognak nyugodni”.133 

129  Törvényjavaslat a magyar bűnvádi eljárásról, Képviselőházi Irományok, 1887. XI. kötet, 357. 
sz, 357. számú iromány, 186. o.

130  csóka: i. m. (2013), 10–11. o.
131  neumann Ármin képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1896. V. 

kötet, 1897. márczius 11–április 24., 68. ülés, 8. o.
132  uo.
133  erdélyi Sándor igazságügyi miniszter felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 

1896. V. kötet, 1897. márczius 11–április 24., 68. ülés, 11. o.
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Tehát az alapelvi vitát – legalábbis azok egy részében – sikerült 1897-re rendezni a 
tárgyaló feleknek.

Az ezt követő öt évben viszont a katonai alaki büntetőjog kérdése csak egyéni 
ügyekben merült fel a Tisztelt Ház előtt. Majd 1902. április 23-án Rohonyi Gyula 
előadó költségvetéssel kapcsolatos vitában kijelentette, hogy „a katonai büntető-el-
járásra vonatkozó törvényjavaslat elkészült, elkészítette a közös hadügyminiszter és 
közölte a két állam honvédelmi miniszterével, közölni fogja azután a két állam igaz-
ságügyi minisztériumával is. Ezek megtévén észrevételeiket, talán nemsokára elér-
kezik az az idő, hogy ezt a javaslatot is a képviselőház tárgyalhatja.”134 Eme javaslat 
Fattinger Károly hadbíró-őrnagy nevéhez volt köthető, aki 1901 májusára tárgyalás-
ra kész tervezettel állt elő.135

A javaslat tehát 20. század első éveiben végleges formát öltött, bár az országgyű-
lés elé csak közel 10 év elteltével nyújtották be. Ennek ellenére a képviselőházban 
innentől a katonai igazságszolgáltatással kapcsolatos kérdések megvitatása már e 
javaslat körül forgott.

2.2. A katonai igazságszolgáltatás szervezetének  
és hatáskörének szabályozása 1867-től a századfordulóig

„Bár a közös hadsereg, honvédség, népfölkelés, csendőrség szervezésekor a törvényhozás 
arról rendelkezett, hogy ezek a szervezetek büntető és fegyelmi törvények alatt állnak, e 
jogszabályok megalkotása elmaradt. Ennek okán a bíróságok a jogot onnan vették, ahon-
nan kézenfekvő volt, azaz a korábban Magyarországon is hatályban volt osztrák katonai 
büntetőjogi kódexből.”136

Hautzinger Zoltán ezen megállapítása jól tükrözi a korszak katonai büntetőjogi 
viszonyait, azonban kiegészítésre szolgál. Ugyanis mind anyagi, mind alaki bün-
tetőjog tekintetében a szabályozás alapját az osztrák joganyag adta, viszont mivel 
az a közös hadseregről rendelkezett, így törvényalkotás hiányában szükséges volt 
rendeleti szinten szabályozni a közös hadsereg és a honvédség szervezeti eltérésiből 
származó lényeges különbségeket.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc leverése után „elvesztették létjogo-
sultságukat azok a büntetőjogi szabályok is, amelyek 1848–1849. években a magyar 

134  rohonyi Gyula felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1901. VI. kötet, 1902. 
április 23–május 10., 98. ülés, 5. o.

135  csóka: i. m. (2013), 11. o.
136  hauTZinger Zoltán: A magyar katonai büntető igazságszolgáltatás története, Jogtudományi 

Közlöny, 2007/6. szám, 272. o.
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honvéd hadseregben hatályban állottak”.137 A  katonai büntetőjog ezen viszonyai, 
vagyis az 1848 előtti szabályoknak az egy az egyben való helyreállítása azonban a 
kiegyezést követően már nem volt lehetséges.138

Ennek egyik oka, hogy a neoabszolutizmus időszakának katonai bíróságai a ter-
ror, a kiszolgáltatottság, a nemzeti szuverenitás elvesztésének szimbólumai lettek.139 
így kezdetektől az figyelhető meg, hogy szűkíteni próbálták a katonai bíróságok 
hatáskörét, vagyis egyfelől az általuk elbírálható ügyek körét, másfelől pedig az el-
járásuk alá vonható személyek körét akarták jobban keretek közé szorítani. Ennek 
köszönhető, hogy már a Közügyi törvény is rögzítette, hogy a magyar hadsereg tag-
jainak „mindazon magyarországi polgári viszonyai, jogai és kötelezettségei fölött, 
melyek nem a katonai szolgálatra vonatkoznak, a magyar törvényhozás és illetőleg 
a magyar kormányzat fognak intézkedni”.140 A véderőtörvényben rögzített általános 
védkötelezettséget követően pedig pontosan ezért kívánták minél jobban lehatárol-
ni a katonai bíróságok hatáskörét, ám – mint fentebb bemutatásra került, annak sú-
lyos hiányosságai okán – a törvényjavaslatot a kormány visszavonta, majd pedig az 
azt követő 1872-es javaslatot soha nem is tárgyalta a plénum.

Ennek köszönhetően az első évek jogalkotását a katona személyek feletti bírás-
kodás meghatározása uralta. 1867-ben rendelet mondta ki, hogy a szabadságolt és 
tartalékos katonák esetében azok mind polgári, mind pedig büntetőügyeikben pol-
gári bíróságok hatásköre alá tartoztak, kivéve, ha katonai bűncselekményt is meg-
valósítottak, ugyanis ez esetben mindig katonai bíróság alá tartoztak.141 Ezt ponto-

137  cZiáky Ferenc: A magyar katonai büntető és fegyelmi jog ezeréves története, 1924, Dunántúl 
Kiadó, Budapest, 159. o.

138  Katonai büntető anyagi jog területén lásd bővebben farkas Ádám: Árnyékból a fénybe – Ada-
lékok a magyar honvéd katonai büntető törvény a bűntettekről és vétségekről, in farkas Ádám: Válo-
gatás a modern magyar honvéd katonai büntető joghistória forrásaiból, 2014, Magyar Katonai Jogi 
és Hadijogi Társaság; Széchenyi István Egyetem Batthyány Lajos Szakkollégium, Budapest, Győr, 
27–54. o.; PaP Kálmán: A katonai büntető és fegyelmi fenyítőjog kézikönyve, 1888, Grill Károly Bizo-
mánya, Budapest; farkas Ádám: Jogtörténeti adalékok a büntetőkodifikáció katonai büntetőjogi kér-
déseihez, Hadtudomány: A magyar hadtudományi társaság folyóirata, 2012/1–2. szám, 112–125. o.; 
farkas Ádám: A katonai bűncselekmények dualizmuskori törvényi szabályozásának áttekintése, Dis-
kurzus: Batthyány Lajos Szakkollégium Tudományos Folyóirata, 2011/2. szám, 28–38. o.; farkas 
Ádám – kelemen Roland: A magyar katonai büntetőjog a 19. század második felétől az 1912-es 
nemzeti jogalkotásig, Szakmai Szemle: A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Tudományos-Szakmai 
Folyóirata, 2016/1. szám, 171–184. o.

139  Lásd példaként Barna Attila: Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök felségárulási pere a magyar 
és az osztrák jogszabályok tükrében, in molnár András (szerk.): Pártvezér, miniszterelnök, vértanú: 
tudományos emlékülés a 200 éve született Batthyány Lajos miniszterelnök tiszteletére, 2008, Zala 
Megyei Levéltár, Budapest, Zalaegerszeg, 187–211. o.

140  Közösügyi törvény, 14. §.
141  A m. kir. honvédelmi ministeriumnak 1867. szept. 6-án kelt rendelete valamennyi törvényha-

tósághoz, a szabadságolt és tartalékos katonáknak a polgári bíróságok alá helyezése iránt, Magyar 
Rendeletek Tára (továbbiakban: MRT.), 1867, 400–402. o.
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sítva rögzítették, hogy szabadságos vagy tartalékos altisztet a polgári bíróságok testi 
fenyítéssel nem szankcionálhattak.142 Utóbbit azonban több esetben is megszegték 
a polgári hatóságok, amely következtében a honvédelmi minisztérium rendeleté-
ben ismételten felhívta a hatóságok figyelmét a rendelkezés betartására. Kiemelték, 
ha polgári bíróságok testi fenyítéssel sújtottak altisztet, őt ilyen esetben – mint le-
génység felett tekintélyét vesztett személyt – katonai bíróság által rangjától meg-
fosztották, vagyis ugyanazon cselekményéért kétszeresen bűnhődött.143 Szintén ezt 
a vonalat erősítette Horváth Boldizsár azon rendelete, amely kimondta, hogy a nyu-
galmazott és a katonai tiszti rang megtartásával kilépett katonák polgári és büntető-
ügyeikben polgári bíróságok hatáskörébe tartoztak.144

A másik oka annak, hogy az 1848 előtti szabályok nem voltak helyreállíthatóak, 
abban rejlett, hogy annak előtte nem volt külön honvédség, így annak eljárási sza-
bályai nem voltak alkalmazhatóak. A korábbi katonai igazságszolgáltatási szervezeti 
szabályok az egységes katonai szervezethez igazodtak. Az akkori bírósági szervezet 
rendes és különleges katonai bíróságokra tagozódott.

Elsőfokú rendes bíróságok voltak: a) az ezred, sajkás zászlóaljak bíróságai; b) a 
várak és tartományként szervezett főhadparancsnoksági székhelyen szervezett bíró-
ságok; c) a katonailag szervezett határőrvidékek bíróságai. Másodfokú bíróságok az 
első kettő esetében a Bécsi Általános Fellebbezési Bíróság, utóbbi esetében pedig a 
Péterváradon működő Határőrvidék Fellebbezési Bírósága voltak. Az elsőfokú bíró-
ságok meghatározott esetekben rögtönítélő fórumokat is felállíthattak. Háború ese-
tén hadtestparancsnokságonként szerveztek ítélkező fórumokat.

Különleges bírói szervezetek voltak a Militär Communitäts Magistrate és a Ju-
dicium Delegatum Militare vel Mixtum. Előbbi a szlavón, horvát, bánáti és erdélyi 
határőrvidék katonailag szervezett polgársága felett ítélkezett, utóbbi pedig vegyes 
katonai és polgári bíróság volt, amelynek feladata katonai bűnperekből folyó ma-
gánjogi kártérítési ügyek, valamint különleges jogi helyzetet élvező és a katonai ha-
tárőrvidéken lakó egyének magánjogi pereinek elbírálása volt.145

Ezen bírósági szervezet, mint látható, még nem különítette el élesen a katonai és 
polgári bíróságokat, amelyek sokkal inkább tekinthetőek osztálybíróságoknak, mint 
szakbíróságoknak. Ezen bíróságok még a rendi kiváltságok talaján szerveződtek, és 
azokhoz igazodtak, vagyis sem 1848, sem pedig 1867 szellemének és jogi szabályo-

142  A m. kir. honvédelmi ministeriumnak 1867. okt. 5-én kelt rendelete, a szabadságos és tartalékos 
altiszteknek a testi fenyíték alóli mentessége tárgyában, MRT., 1867, 516. o.

143  A m. kir. honvédelmi ministeriumnak 1867. decz. 27-én kelt rendelete, az ország valamennyi 
törvényhatóságához, a szabadságos altisztes fenyítése tárgyában, MRT., 1867, 598. o.

144  A m. kir. igazságügyministernek 1868. évi october 13-án kelt rendelete, az ország valamennyi 
törvényhatóságához: a nyugalmazott és a katonatiszti rang megtartásával kilépett katonáknak a pol-
gári bíróságok illetősége alá helyezése tárgyában, MRT., 1868, 513–514. o.

145  cZiáky: i. m. (1924) 113–114. o.
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zásának nem feleltek meg, nem szem elől tévesztve, hogy a felállítandó honvédség 
szervezeti, területi beosztásához sem igazítható ezen igazságügyi szerv.

Ennek ellenére honvéd igazságügyi szabályzatot csak négy év elteltével, 1871-ben 
adtak ki – amelyet 1875-ben módosítottak – a honvédségre vonatkozó fegyelmi sza-
bályzatot pedig 1875-ben.146 

Ezen igazságügyi szabályzat kétfokú honvéd büntetőbírósági szervezetet hozott 
létre. Elsőfolyamodású bíróságokat a honvéd kerületekben állítottak fel. Ezek csak a 
bírói felsőbbségi joggal felruházott parancsnok utasítására járhattak el, ennek okán 
valamennyi ítélete, végzése és határozata csak ezen parancsnok által történt meg-
erősítés után vált jogerőssé. Másodfokú és végfolyamodású bíróságként működött 
a Honvéd Főtörvényszék, amely saját nevében járt el, és társas bíráskodásban hozta 
döntéseit.

146  A honvéd katonai igazságszolgáltatás rendszerszintű, kiforrott, így minden joganyagot (szervi 
határozványokat, fegyelmi szabályzatot és az osztrák katonai bűnvádi perrendtartást) magába integrá-
ló rendszerét a következő, a századfordulót feldolgozó fejezetben mutatom be. Ennek oka, hogy így 
kaphatunk megfelelő képet a nemzeti jogalkotást megelőző állapotokról, amely így világossá teszi 
annak égető szükségét is.

Forrás: a szerző saját szerkesztése.

Katonai bírói szervezetrendszer a 19. század első felében
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A  bírói felsőbbségi joggal a honvédségnél a honvédség főparancsnoka rendel-
kezett, aki ezt teljes terjedelmében vagy azt korlátozva átruházhatta azon kerületi 
honvédparancsnokra, ahol honvéd hadbíróság működött, aki ezt távolléte esetén 
szintén továbbdelegálhatta az őt helyettesítő törzstisztre. Az eljárást az ezen jog-
gal felruházott parancsnok, valamint a Honvéd Főtörvényszék kezdeményezhette. 
A nyomozást a hadbíró végezte, amelyről írásbeli összeállítást készített, és azt is-
mertette a hadbírósággal, amely szavazással döntött annak teljességéről, és szükség 
esetén elrendelhette annak kiegészítését vagy tökéletesítését.

A hadbíróságok összetétele különbözött tisztek, valamint altisztek és legénységi 
állomány esetében. Utóbbi kettő esetében lehetőség volt bírói végzéssel dönteni az 
ügy érdemében, mégpedig akkor, ha az elkövetett cselekmény csupán vétség, és a ki-
szabott büntetés a hathavi szabadságvesztést nem haladta meg, továbbá ahhoz nem 
volt kötve lefokozás vagy elbocsátás.

Altisztek és legénység esetében a hadbíróság a hadbíróval együtt nyolc tagból állt, 
úgymint: egy rendfokozat nélküli honvédból, egy őrvezetőből, egy tizedesből, egy 
őrmesterből, egy alantostisztből, egy századosból, egy törzstisztből (mint elnökből) 
és a hadbíróból. Főtiszt esetén századostól lefelé két hadnagyból, két főhadnagyból, 
két századosból, egy elnök törzstisztből mint elnökből és a hadbíróból állt. Törzs-
tiszt terhelt esetén egy legközelebbi magasabb rendfokozatú törzstiszt elnökből, és a 
vádlott tiszt jellege szerint ülnökül két hasonrendi fokozatú törzstiszt került be, míg 
alacsonyabb rendfokozatú főtisztek azon arányban maradtak el, amelyben maga-
sabb rendfokozatú tisztek által pótoltattak.

Lehetőség volt az elfogult bírák kizárására. Ezt maga az eljárás alá vont kezde-
ményezhette, arról pedig maga az eljáró bíróság szavazott, általános szótöbbséggel. 
Hadbíró ellen kezdeményezett kizárásról a honvédség főparancsnoka döntött. A tel-
jes bíróság kizárására akkor volt lehetőség, ha a bírói felsőbbségi joggal rendelkező 
parancsnok vagy neki szolgálati alárendeltségben álló bírák teljes részrehajlatlansá-
ga kétségbe vonható volt. Ekkor ún. rendkívüli haditörvényszéket kellett összehívni, 
amely összetétele azonos volt a korábban bemutatottakkal, annyi eltéréssel, hogy 
nem a terhelt kerületéből, hadosztályából állították össze azt, továbbá az ítélet meg-
erősítésének joga kizárólag a Honvéd Főtörvényszéket illette meg.

A hadbíróságok ügydöntő határozataikat általános szótöbbséggel hozták. Az el-
nök szavazata duplán számított, a többi tagé szimplán, így kilenc szavazat képződött 
a döntéshozatal során. A döntést a bírói felsőbbségi joggal felruházott parancsnok 
erősítette meg, és ő gyakorolhatta a kegyelmezés jogát is, azonban ítéletet és végzést 
nem súlyosbíthatott és nem módosíthatott – amennyiben a büntetést túl enyhének 
ítélte meg, vagy a határozatot törvényellenesnek találta, úgy az összes iratot indokolt 
javaslattal a Honvéd Főtörvényszékhez tette át.

Külön eljárásként ismerte a határozvány a rögtönbíráskodást. Ezt a bírói felsőbb-
ségi joggal rendelkező parancsnok rendelhette el, és alkalmazható volt akkor, ha 
a törvényszék vagy a mozgósított seregeknél parancsoló tábornok szerint gyors és 
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intő példát igénylő döntés vált szükségessé. Főszabályként minden ilyen bíróság-
hoz hadbírót kellett kirendelni, kivéve háború idején erőszakos függelemsértés, ve-
szedelmes zendülés, elharapódzó szökés esetében, ha azt közvetlenül ellenséggel 
szemben, vagy ellenség által bekerített erődített helyen követték el és halálbüntetés 
indokoltnak tűnik, de hadbíró meghívása nem volt eszközölhető. Az egész eljárást, 
ideértve a végrehajtást is, lehetőségekhez mérten 24 órán belül, de legkésőbb három 
nap alatt le kellett folytatni. A hadbíróság összetétele azonos volt a haditörvényszé-
kével. Szabad ég alatt tartották, ahol az egyes bírák az elnök felszólítására kardjuk 
előrántásával vagy hüvelyben hagyásával szavaztak. Szótöbbség hiányában az eljá-
rást rendes bíróság elé kellett rendelni. A rögtönítélő bíróság döntését a parancsnok 
erősítette meg. Döntésével szemben nem volt helye fellebbezésnek a Honvéd Fő-
törvényszék felé.147

Ezen igazságügyi szabályzat rendkívül hiányos módon határozta meg a katonai 
bíróságoknak mind az eljárását, mind az ott követendő elveket. Nem határozta meg 
a Honvéd Főtörvényszék összetételét, eljárását, jogorvoslatot pedig csak akkor tett 
lehetővé, ha azt a bírói felsőbbségi joggal rendelkező parancsnok kifejezetten indít-
ványozta. Az eljárásban az ilyen hatalommal rendelkező parancsnok túlsúlya szá-
mottevő volt, a hadbíró kvázi kiegészítő szereplője a pernek, akinek sokkal inkább 
feladata a nyomozás lefolytatása és az adminisztráció, mintsem az ítélkezés. Eme 
szabályanyag korszerűtlenségét hangsúlyozva Edvi Illés Károly ironikusan a rend-
szert „a vízözön előtti állapotok”-nak nevezte.148

A Honvéd Főtörvényszékre vonatkozó szabályozás hiányosságát 1876-ban orvo-
solták a honvéd-hadbírói tisztikarra vonatkozó határozványokban. A határozvány-
ban rögzítették, hogy 22 tettleges állományú hadbíróból és 9 hadbíró-gyakornokból 
állt a teljes békeidős szervezet, amely további 18 fő szabadságolt állományú hadbírót 
tudott mozgósítani hadi állomány szüksége esetén. 

A korábban felvázolt kerületi hadbíróságokat minden honvédkerület székhelyén 
fel kellett állítani. A  honvéd kerületi bíróságoknál 2-2 hadbíró és 1-1 gyakornok 
szolgált, kivéve az első kerületet, ahol 3 hadbíró teljesített szolgálatot. A magasabb 
rend- és rangfokozatú volt a bíróság vezetője, valamint a kerületi parancsnok igaz-
ságügyi előadója. Látható tehát, hogy a hadbíró mind igazgatási kérdésekben, mind 
pedig ítélkezésben alá volt rendelve a bírói felsőbbségi joggal rendelkező kerületi 
parancsnoknak. A hadbíróság ugyanakkor sem szervezetileg, sem pedig igazgatá-
sában nem különült el a kerülettől. Ennek okán tehát a katonai igazságszolgáltatás 
területén nem érvényesült a polgári bíróságok esetében 1869 óta alkotmányos alap-
elvként rögzített bírói függetlenség.

147  A magyar kir. honvédség igazságszolgáltatására vonatkozó ideiglenes szabályzata, Rendeleti 
Közlöny – A Magyar Kir. Honvédség Számára, 1875/38. szám, Melléklet, 1–10. o.

148  edvi Illés Károly: Katonai büntetőjog, Budapesti Hírlap, 1889/21. szám, 1. o.
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A  Honvéd Főtörvényszék Budapesten működött. A  bíróság hét tagból állt, el-
nöke tábornok vagy törzstiszt volt. A kinevezett elnök emellett katonai szolgálatát 
is köteles volt teljesíteni. Ezek okán tehát az elnök nem hadbíró volt, sőt csak fő-
szabályként mondta ki a határozvány, hogy az ülnököknek törzshadbíráknak kel-
lett lenniük, azonban megelégedett azzal, hogy végső soron legalább négy ülnöknek 
hadbírónak kellett lennie.

A katonai bíróságok személyi hatályának lehatárolása ezen jogszabályban történt 
meg. A  honvéd bíróságok hatálya alá tartoztak a (1) tettleges állományú honvéd 
egyének büntetőügyekben; (2) a szabadságolt állományú, nyugdíjazott és szolgá-
laton kívüli viszonyban álló honvédek a behívóparancs kézbesítésétől vagy annak 
szabályszerű kihirdetésétől abból való elbocsátásig; (3) ellenőrzési szemlére beren-
deltek a szemle tartama alatt. Ennek alapján látható, hogy a hatásköri elhatárolás 
megfelelő módon megtörtént polgári és katonai bíróságok között, azonban, mint 
fentebb látható volt, a becsületügyi bíróságok rendezetlen volta számos konfliktus 
forrása volt, amelyek ténykedését sok esetben összemosták a katonai büntető bíró-
ságok törvénykezésével.

A határozvány próbálta növelni a szabályozás garanciális jellegét, így elrendelte, 
hogy háromévente legalább egyszer minden honvéd kerületi bíróságot ellenőrizni 
kellett, amely történhetett egyszeri különös oknál fogva is. Az ellenőrzést mindig 
törzshadbíró végezte. Magát az ellenőrzést vagy hivatalból, vagy a főparancsnok, 
illetve a Honvéd Főtörvényszék indítványára a Honvédelmi Minisztérium rendel-
te el. A Honvéd Főtörvényszék határozott a honvéd kerületi bíróságok illetékességi 
vitáiban is.

A  határozványt kibocsátó rendelet tartalmazta a honvéd hadbírók listáját is, 
amelyből látható volt, hogy a Honvéd Főtörvényszék elnöke, Schober Károly ezre-
des a honvédelmi minisztérium X. osztályának vezetője is volt egyben. így tehát a 
legfelsőbb szinten sem történt meg az elkülönülés a végrehajtás és az igazságszolgál-
tatás között.149

1894-ben teljes revízión esett át a szabályozás. A fogalmakat próbálták pontosí-
tani, a rendszert átláthatóbbá tenni, és természetesen nem maradhatott el az addigi 
jogszabályokhoz való igazítás sem.

A  honvéd bíróságok hatáskörét kiterjesztették a csendőrség állományára, vala-
mint a „cs. és kir. közös hadseregbeli (haditengerészeti) tartalékos tisztekre és had-
apródokra terjed ki, a kik a m. kir. honvédségnél vagy csendőrségnél ténylegesités 
végett próbaszolgálatban állanak, valamint azon tényleges vagy nem tényleges állo-

149  A m. kir. honvédelmi ministernek 313/eln. számú körrendelete, a honvéd hadbírói tisztikar és a 
honvéd hadbíróságok szervezetére vonatkozó ideiglenes határozványok, Rendeleti Közlöny – A Ma-
gyar Kir. Honvédség Számára, 1876/7. szám, 32. oldal, Kimutatás, Melléklet.
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mányú cs. és k. közös hadseregbeli egyénekre is, kik a m. k. honvédséghez szolgálat-
tételre tartósan beosztva vannak”.150

Először került meghatározásra a tényleges szolgálatban álló személy fogalma. 
Eszerint a tényleges szolgálatban állók a következőek:

„1-ször; a tényleges állományúak: a kinevezés, illetve a bemutatás napjától kezdve a nem 
tényleges állományba való áthelyezés vagy a szabályszerű elbocsájtás napjáig; 

2-szor, a próbaszolgálatra beosztott tartalékos tisztek és hadapródok: azon naptól fogva, a 
melyre behivattak, ha pedig előbb vonultak be, a bemutatás napjától fogva, a tényleges 
szolgálatból való szabályszerű elbocsájtásig;

3-szor, a többi nem tényleges állományú honvéd és csendőr egyének: a behivási parancs 
kézbesítésének avagy törvényszerű kihirdetésének vagy a behivójegy kifüggesztésének 
napjától, ha pedig a behívás meghatározott napra szól, azon naptól kezdve, melyre a 
behívás történt, ha azonban a bemutatás előbb történt volna vagy ha az illető behí-
vás nélkül önként lépett tényleges szolgálatba, a bemutatás napjától fogva, mindezen 
esetekben addig, mig a tényleges szolgálatból szabályszerűen el nem bocsájtatnak (le-
génységi állományúak azon napig, melyen a kincstári ellátásból kilépnek).”151

A hatásköri szabályok ilyetén kiegészítése azért is volt jelentős és fontos, mivel így 
már megfelelően elkülöníthetővé vált azoknak a köre, akik honvéd bíróságok ha-
tásköre alá tartoztak, valamint az is, hogy pontosan mikor és mely viszonyaikban. 
Ezen szabályozás alkotmányos garanciát jelentett, amely azonban csupán rendeleti 
szinten valósult meg.

Szintén módosult a bírói szervezet is; békeidőben kétszintű, mozgósítás esetén 
háromszintű rendszert állítottak fel. 

Elsőfolyamodású bíróságok voltak a honvéd kerületi bíróságok és a honvéd ke-
rületi, mint csendőrbíróságok, mozgósítás esetén pedig a mozgósított hadseregnél 
felállítandó honvéd bíróságok. Utóbbit minden m. kir. népfölkelő gyalogdandárnál 
fel kellett állítani mozgósítás esetén. Másodfolyamodású és háború és mozgósítás 
kivételével végfolyamodású bíróság volt a M. Kir. Honvéd Főtörvényszék, míg moz-
gósítás és háború esetén harmadfolyamodású a Legfelsőbb Honvéd Törvényszék. 
Sajnálatos módon azonban a bíróságok igazgatási és ítélkezési függése egyaránt 
fennmaradt.

A hadbírók száma követte a honvédség számának növekedését, így ettől az évtől 
már 3-3 hadbíró és a csendőrbíróságokhoz további 1-1 hadbíró volt beosztva, az I. 
Budapesti Honvéd Kerületi Bírósághoz pedig 4 hadbíró volt rendelve. Kerületi bíró-
ságoknál a hadbíró gyakornokok kötelező számát már nem határozták meg.

150  Szervi határozványok a m. kir. honvéd bíróságok számára (továbbiakban 1894-es szervi hatá-
rozványok), Rendeleti Közlöny – A Magyar Kir. Honvédség Számára, 1894/34. szám, 2. §.

151  1894-es szervi határozványok, 2. § (3) bekezdés.
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Ilyetén módon a hadbírák száma békeidőben a korábbi 22-ről 38-ra emelkedett, 
összetételük is jelentős változáson ment át, a korábbi alacsonynak mondható rend-
fokozatú hadbírákhoz képest ekkorra már 1 tábornok, 3-3 ezredes illetve alezredes, 
8 őrnagy fokozatú hadbíró volt a szervezetben, valamint 12 I. osztályú, 6 II. osztályú 
százados és 5 főhadnagy, emellett pedig 6 tényleges állományú hadbíró-gyakornok 
is volt a rendszerben.152

A Honvéd Főtörvényszék ítélkezési tekintetben független volt, kivéve mozgósítás 
és háború idején, hiszen ekkor a Legfelsőbb Honvéd Főtörvényszék felülbírálhatta 
döntéseit, de fegyelmi és katonai ügyekben alárendelt volt a főparancsnokságnak, 
közigazgatási ügyekben pedig a honvédelmi minisztériumnak, amely hármas be-
folyás azonban továbbra is döntően érintette a bírói függetlenséget.

A  személyi összetétel is megváltozott az évek során. Elnök már csak kizárólag 
tábornok rendfokozatú lehetett. Az irodaigazgató kizárólag tábornok-hadbíró le-
hetett, továbbá két ezredes-hadbíró mint rendes előadó működött közre, valamint 
megfelelő számú tényleges vagy nem tényleges állományú törzshadbíró, mint ül-
nök és pótelőadó járt el, míg jegyzőnek egy törzshadbíró kivételes százados hadbíró 
volt vezényelhető. Feladata főszabályként továbbra is az elsőfolyamodású bíróságok 
igazságszolgáltatásának felügyelete volt, valamint megjelent hatáskörként, hogy 
szükség esetén az alsóbb szintű bíróságoknak a jogszabályokat értelmezte, azonban 
ez nem jelenthetett hatáskörelvonást az elsőfolyamodású bíróságtól.

A bírói szervezetben sui generis bíróságként megjelenő Legfelsőbb Honvéd Tör-
vényszéket kizárólag háború vagy mozgósítási viszony tartalmára állították fel, és 
alárendelték a teljes békeidős bírósági szervezetet. A Legfelsőbb Honvéd Törvény-
szék hatásköre a „mozgósitás alatt az állandó vagy mozgó honvéd bíróságok hatás-
körének alávetett egyénekre és ügyekre nézve ugyanazonos azon hatáskörrel, mely 
a cs. és kir. legfelsőbb katonai törvényszéket a cs. és kir. közös hadsereg bíróságai 
hatáskörének alávetett egyénekre és ügyekre nézve a katonai bűnperrendtartás ér-
telmében megilleti”.153 Ennek alapján eljárás-megindítási, ítélet-megerősítési és ke-
gyelmezési joga expressis verbis kiolvasható az alkalmazni rendelt osztrák katonai 
bűnvádi kódexből, továbbá nyilvánvalóan rendelkezett jogorvoslati indítványok el-
bírálásának hatáskörével.154

A bíróság összetétele javarészt megegyezett a Honvéd Főtörvényszék összetételé-
vel, azon eltérésekkel, hogy csupán egy ezredes-hadbírót követelt meg rendes elő-
adóként, viszont további egy vezérőrnagyot rendelt szavazóbíróul, akit esetről esetre 
rendeltek ki.155

152  Szervi határozványok a m. kir. honvéd hadbírói személyzet számára, Rendeleti Közlöny – 
A Magyar Kir. Honvédség Számára, 1894/34. szám, 3. §.

153  1894-es szervi határozványok, 24. §.
154  A katonai bűnperrendtartás fordítása, 1885, Légrády testvérek, Budapest, 34. §.
155  1894-es szervi határozványok, 25. §.
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Az 1894-es jogszabályok már nem tartalmazták a rögtönítélő bíráskodást, követ-
ve ezzel az ekkor kodifikáció alatt álló polgári bűnvádi eljárás szellemiségét.

A katonai igazságszolgáltatás szervezete és hatásköri szabályanyaga jelentős vál-
tozásokon ment át a dualizmus első három évtizedében. Ezen reformok során a 
szervezeti és hatásköri joganyag letisztultabbá, átláthatóbbá vált, lényeges hátránya 
volt azonban a rendszernek az eljárási szabályanyag szinte teljes hiánya, amelyet a 
nemzeti jogalkotás hiányában az osztrák joganyagra való hivatkozás pótolt.

Forrás: a szerző saját szerkesztése.

Katonai bírósági szervezet 1867–1900 között
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2.3. A katonai büntető igazságszolgáltatás a nemzeti jogalkotást  
megelőző években

Az 1900-as évek első évtizedére a rendeletekkel fejlesztett katonai alaki büntetőjog 
már egy kiforrott rendszert alkotott. Ennek ellenére rögzíteni kell, hogy mind a ka-
tonai büntető anyagi jogot, mind az eljárásjogot – legalábbis törvényi szinten – avítt 
jogszabályok szabályozták. Az anyagi jogot az 1855-ben császári nyílt paranccsal ha-
tályba léptetett, osztrák Militar-Strafgesetz tartalmazta, amely erősen kazuisztikus, 
„…  büntetési rendszere meglehetősen idejétmúlt (lásd: felkoncolás, megtizedelés, 
gúzsbakötés stb.) még a maga korához viszonyítva is”.156 Ennek ellenére a kódex 
1931-ig hatályban maradt Magyarországon. Az egyes katonai büntetőeljárásokat a 
Mária Terézia által 1754-ben kibocsátott Militarjustiznorm és az 1768-as Theresi-
anische Peinliche Halsgerichtsordnung szerint folytatták le.157 Utóbbit több jogsza-
bály módosította, amelyeket egységes szerkezetbe foglalva 1885-ben kiadtak a ma-
gyar hadbírók számára, és a honvéd bíróságok eljárásra nézve is kötelezővé tették. 

A nemzeti jogalkotást megelőző katonai alaki jog egész terrénumát lefedő vizs-
gálatot – nem csak a fejlődési irányokat, mint az előző fejezetekben – a századfor-
dulót követő első másfél évtizedben hatályos katonai igazságszolgáltatási szabályok 
alapján szerencsés lefolytatni. Ennek oka, hogy ez az a rendszer, amely jól feltárja 
egyfelől a hadügyi felségjog alapján való fejleszthetőség korlátait, másfelől ennek a 
szabályanyagnak az átfogó vizsgálata mutatja meg csak igazán, hogy az 1912-ben 
elfogadott első nemzeti katonai bűnvádi kódex milyen jelentős – garanciális – válto-
zásokat tudott eszközölni a szabályanyagban.

A vizsgálat, mivel a teljes katonai igazságszolgáltatás rendszerének bemutatására 
törekszik, ezért szükséges, hogy tartalmazza az akkor hatályos szolgálati szabályzat 
fegyelmi jogi részének bemutatását,158 valamint az ekkor hatályos szervi és hadbírói 
határozványokat, továbbá ebbe integrálva az egységes szerkezetbe foglalt módosítá-
sokat tartalmazó osztrák bűnvádi kódex rendelkezéseit.

2.3.1. A BíRóI FELSőBBSÉGI JOG

A  katonai bűnperrendtartás fordítása (a továbbiakban: OKbp.) rögzítette, hogy a 
szabályai szerinti eljárásnak csak bűncselekmény esetén volt helye.159 Az eljárás 
főszabály szerint ex officio indult, ha pedig maga az OKbp. így rendelkezett, akkor 

156  farkas: i. m. (2011), 35. o.
157  Jilly lásZló: A katonai igazságszolgáltatás jelentősége és szükségessége békében és háború-

ban, Magyar Katonai Szemle (Különlenyomat), 1943/1. szám, 3. o.
158  Eme szabályzat 1931-ig volt hatályban. A későbbi azon fejezetekben, amikor még ezen szabály-

zat hatályban volt, kizárólag a módosításaira térek ki.
159  A katonai bűnvádi perrendtartás fordítása, 1885, Légrády testvérek, Budapest, 1. §.
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kivételesen a sértett fél kívánalmára.160 Az eljárás gyanú esetén megindítandó volt, 
kivéve, ha az OKbp. ettől eltérő szabályt fogalmazott meg, vagy ha „ő Felsége vagy a 
felsőbb hatóságok által külön rendelkezés tétetik”.161

Az eljárás megindítását követően az eljárás valódi ura a bírói felsőbbségi joggal 
felruházott parancsnok volt. E tekintetben azonban rögzítendő a 45. § szabálya – a 
félreértések elkerülése érdekében –, miszerint „valamely vizsgálat megindításától el-
tekintés vagy annak felhagyása nincs neki megengedve”.162 Jogosítványait tehát kizá-
rólag az eljárás keretei között gyakorolhatta.

A bírói felsőbbségi jog azon parancsnokok speciális jogosítványát jelentette, akik 
eredeti vagy delegált hatáskörben gyakorolhatták a büntetés és megkegyelmezés jo-
gát. Konkrétabban „a büntető és megkegyelmezési jog magában foglalja a büntető 
törvények áthágói üldözésének, befoglalásának, kihallgatásának és fölöttük itélet-
hozatalnak elrendelésére, a hozott itéleteknek, végzéseknek és határozatoknak, fel-
sőbb bíróságok részére fenn nem tartott esetekben megerősítésére, kihirdetésére és 
végrehajtására, végre az itéletek (végzések) enyhítésére vagy az elitélteknek teljesen 
is megkegyelmezésére való hatalmat, amennyiben ezen megkegyelmezési jog a sza-
bályok szerint korlátozva nincs”.163 vagyis a bírói felsőbbségi joggal rendelkező pa-
rancsnok óvó tekintete az eljárás teljes terrénumát lefedte, az eljárás megindításától 
az esetleges végrehajtásig. Szükség esetén bármely szakban érvényesíteni tudta aka-
ratát, a „megfelelő” irányba terelhette az eljárást.

Ez a jog az OKbp. szerint állásuknál fogva alapvetően a területi parancsnoko-
kat illette meg.164 A magyar honvédség esetében a honvédség főparancsnokát illette 
meg, azonban ezredes vagy magasabb rendfokozatú egyén esetében a bírói felsőbb-
ségi jogot csupán a Magyar Királyi Honvéd Főtörvényszék gyakorolhatta.165 

A bírói felsőbbségi jog delegálható volt nyilvánvalóan magának a jogkörnek az 
operativitása okán, azonban „csupán azon parancsnokokra ruházhatók át, a kik bí-
rósági főnökök és azon kívül békés viszonyok között csak azon ezredek parancs-
nokaira, melyeknek állományában szervezetszerűleg hadbíró van…”.166 A hadrakelt 
seregeknél felállított bíróságok főnökei a bírói felsőbbségi jogot az illetékességük alá 
tartozó személyek felett a bíróság működésének megkezdésével gyakorolták a had-

160  A katonai bűnvádi perrendtartás fordítása (1885), 2. §.
161  A katonai bűnvádi perrendtartás fordítása (1885), 5. §.
162  A katonai bűnvádi perrendtartás fordítása (1885), 45. §.
163  A katonai bűnvádi perrendtartás fordítása (1885), 39. §.
164  A közös hadsereg vonatkozásában a területi parancsnokokat, a tengerészeti parancsnokokat, a 

testőrségi századosokat, a testőrségi kapitányokat, a testőr lovasszázad kapitányát, a hadrakelt sereg-
nél a hadsereg- és az önállóan működő hadtest-parancsnokokat, továbbá háborúban bármely hajóraj, 
vagy az egész hajóhad parancsnokát illeti meg parancsnoklási körletükben, alezredestől, vagy ezre-
destől alacsonyabb rendfokozatú egyének tekintetében. (A katonai bűnvádi perrendtartás fordítása 
[1885], 40. §.)

165  PaP: i. m. (1888), 125. o.
166  A katonai bűnvádi perrendtartás fordítása (1885), 43. § (1) bekezdés.
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seregparancsnok nevében, a neki biztosított terjedelemben. Ennek során a kegyel-
mezési jog gyakorlásától tartózkodniuk kellett, és – a rögtönítélő bíróság döntését 
kivéve – a halálbüntetésekről szóló határozatokat fel kellett terjeszteniük a hadse-
regparancsnokhoz.167

A magyar honvédség esetében a bírói felsőbbségi jog delegálása honvéd kerületi 
parancsnokokra történt, terrénuma azonban nem volt teljes. A hatáskör-átruházás 
kizárólag a legénységi állományra vonatkozott, vagyis a tiszthelyettesek, tisztek, hi-
vatalnokok felett a főparancsnok gyakorolta a jogosultságot. A kerületi parancsnok 
elrendelhette a hadbírósági eljárást, valamint az öt évnél nem súlyosabb bünteté-
seket tartalmazó határozatokat megerősíthette, a benne foglalt büntetést csökkent-
hette, sőt el is engedhette azt. Rögtönítélő eljárást elrendelhetett, ott a halálra szóló 
ítéletet is megerősíthette. Csendőr kerületi parancsnok – a rögtönbíráskodás esetét 
kivéve – csupán egy évet meg nem haladó büntetést erősíthetett meg.168

Az OKbp. szerint kizárólag a jogszabályoknak megfelelő ítéletet erősíthetett meg. 
A bírósági határozatot nem változtathatta meg, vagyis nem súlyosbíthatta a benne 
foglalt büntetést – ha enyhének vagy jogszabályellenesnek vélte, az ügy összes ira-
tával és saját indokolt javaslatával egyetemben felterjeszthette felsőbb bírósághoz az 
ügyet. Az OKbp. kötelező eseteket is tartalmazott arra nézve, hogy mikor gyako-
rolhatta részben vagy mikor nem gyakorolhatta a bírósági felsőbbségi jogból eredő 
kegyelmezési és megerősítési jogosítványait. Ilyen volt többek között a mellékbünte-
tések elengedése (például rangvesztés); a hadifogollyal szemben kimondott halálos 
ítélet; a hadifogoly tiszttel szembeni bármely büntetés kimondása; továbbá a rögtön-
ítélő eljárás eljárási hiányosság okán rendes eljárásba átfordulása esetén, illetve ha a 
döntést közvetett bizonyítékok alapján hozták meg.169 Politikai elítéltek esetében a 
kegyelmezés joga kizárólag az uralkodót illette meg.170

A bírói felsőbbségi jog súlyosan sértette a bírói függetlenséget, hiszen az eljárás 
egészét uralta személye, a bíróságok döntései az ő megerősítése nélkül nem voltak 
érvényesek, határozataikat a kegyelmezési jog révén – bár nem a szó szoros értel-
mében, de – felülírhatta. A  Monarchia államaiban kiépülő jogállamisággal ezen 
intézmény – főként a modern polgári eljárások fényében – már nehezen volt ösz-
szeegyeztethető, az magán hordozta az uralkodói felségjogok abszolút jellegének 
anakronisztikus voltát.

167  A katonai bűnvádi perrendtartás fordítása (1885), 43. § (2) bekezdés.
168  PaP: i. m. (1888), 125–126. o.
169  A katonai bűnvádi perrendtartás fordítása (1885), 246–263. §.
170  A katonai bűnvádi perrendtartás fordítása (1885), 264. §.
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2.3.2.  A KATONAI BüNTETőELJÁRÁS HATÁLyA

Mint azt az előző pontban rögzítettük, a katonai bíróságok kizárólag büntetőügyek-
ben járhattak el, vagyis a hadbíróságok ennek okán az eljárási kódex tárgyi hatálya 
alapján, főszabályként kizárólag a katona vagy csendőr személyek által elkövetett 
bűncselekményekben törvénykezhettek – mivel, mint később látható lesz, mozgósí-
tás esetén meghatározott körben civil személyekkel szemben is eljárhattak.

Ennek okán a katonai igazságszolgáltatás területén rendkívüli fontossága van an-
nak, hogy kit tekintenek katonának. Ez különösen lényeges volt a dualizmus idősza-
kában, hiszen a véderőtörvények többéves általános hadkötelezettséget állapítottak 
meg, továbbá nagyszámú személy tartalékos szolgálatban volt, így rossz vagy hiá-
nyos szabályozás esetében a társadalom aktív férfi tagjainak jelentős része lett volna 
elvonható a polgári jogszolgáltatás alól. így tehát nemcsak annak meghatározása 
jelentős, hogy kit tekintünk katonának, hanem az is, hogy a személy mikortól kerül 
ki a polgári bíróságok hatásköre alól, és kerül át a honvéd bíróságok hatáskörébe 
és fordítva. Tehát a katonai igazságszolgáltatási szabályok szerint mikortól felelős 
egyes speciálisan csak szolgálati viszonyhoz, a katonai léthez köthető cselekmények 
elkövetéséért? Ennek jelentősége abban is áll, hogy ezen cselekményeknek polgári 
jogviszonyokban sok esetben csak munkajogi következményei volnának (lásd késés, 
munkaterület elhagyása), azonban eme speciális jogviszonyban, amelyben a katona, 
illetve vele azonos vagy hasonló jogállású egyének állnak, már büntetőjogi követ-
kezményei is lehetnek.

Ennek okán a korszak jogforrásai is részletesen szabályozták a személyi hatály 
kérdését. A (1) bűncselekmény jellegére tekintet nélkül – kivéve a jövedéki kihá-
gások körét – honvéd büntetőbíráskodás alá tartoztak a) a honvédség, csendőrség 
tényleges szolgálatban álló tagjai, valamint b) a közös hadseregnek és a haditenge-
részetnek magyar csendőrségnél próbaszolgálaton vagy más tartós szolgálati beosz-
táson lévő tagja, amennyiben illetményét a honvédelmi miniszter, a magyar királyi 
belügyminiszter vagy a magyar királyi horvát-szlavón-dalmát országos kormány 
terhére folyósították. Csupán (2) katonai bűntettek vagy vétségek miatt: a) a hon-
védség tényleges szolgálatában nem álló egyének, amennyiben ellenőrzési szemle 
alatt, továbbá tisztek (tisztviselők) egyenruhában – az elkövetés helyétől függetlenül 
– követték el a bűncselekményt. A magyar királyi darabont testőrség büntetőügyei-
ben szintén katonai bíróságok jártak el.171 A magyar királyi koronaőrség esetében 
az igazságszolgáltatási feladatokat a honvéd bíróságok látták el, a bírói felsőbbségi 
jogot pedig ugyancsak a honvéd főparancsnok gyakorolta.172

171  Szervi határozványok és szolgálati utasítás a magyar királyi honvéd bíróságok és hadbírói tisz-
tikar részére, 1911, Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 3. §.

172  Szervi határozványok a magyar királyi koronaőrség számára, Rendeleti Közlöny – A Magyar 
Kir. Honvédség Számára, 1909/22. szám, Melléklet, 3. pont.
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A jogszabály tényleges állományú személynek tekintette a honvéd bíróság illeté-
kességének szempontjából a következő egyéneket: (1) a tényleges állományú egyé-
nek kinevezés/bemutatás napjától kezdve a nem tényleges állományba való áthelye-
zés vagy szabályszerű elbocsátás napjáig; (2) a próbaszolgálatra beosztott tartalékos 
tisztek és tisztjelöltek behívástól – ha előbb vonult be, illetve a bemutatás napjától 
szabályszerű elbocsátásáig; (3) nem tényleges állományú honvéd egyén a behívó jel-
legétől eltérően más-más időpontoktól tartozott a honvéd törvénykezés hatálya alá: 
a) ha a behívás azonnalra szólt, akkor a behívási parancs kézbesítésének, törvényes 
kihirdetésének napjától vagy a behívójegy kifüggesztésének napjától; b) ha a behívó 
meghatározott napra szólt, akkor attól a naptól kezdve; c) ha a bemutatás a behí-
vóban meghatározott nap előtt történt vagy behívó nélkül önként lépett tényleges 
szolgálatba, a bemutatás napjától, minden esetben a szabályszerű elbocsátásig vagy 
legénységi állományú egyén esetében a kincstári ellátásból való kilépésig.173

Nem szüntette meg a tényleges szolgálati jogviszonyt a honvéd bíróság illetékes-
ségének tekintetében: (1) a várakozási illetékkel vagy a meghatározott időre történt 
szabadságolás; (2) a szökés vagy az önkényes eltávozás; (3) a hadifogságba kerülés 
vagy (4) a jogviszony alatt indított olyan eljárás tekintetében, amelyet a jogviszony 
megszűnése előtt nem fejeztek be.174

Kikerült viszont a katonai bíróságok hatásköréből az a személy, aki ellen tényleges 
szolgálati jogviszonyának tartama alatt elkövetett bűncselekmény miatt nem kezde-
ményeztek eljárást ezen jogviszony fennállta alatt. Ha ez katonai bűntett vagy vétség 
volt, ebben az esetben csak akkor járhattak el ellene, ha ismételten tényleges szolgá-
lati viszonyba lépett. Nyomozati cselekményeket azonban ez idő alatt is foganato-
síthatott a honvéd bíróság. Közönséges bűntett vagy vétség esetében viszont polgári 
bíráskodás hatálya alá került, és csak két konjunktív feltétel fennállta esetén került 
ismételten katonai ítélőszék elé: (1) ismételten tényleges szolgálati jogviszonyba lé-
pett, és (2) ellene ezen időpontig polgári bíróság eljárást nem indított.175 

Kérdéses, hogy ez utóbbi rendelkezés alatt a jogszabály csak és kizárólag a bíró-
sági szakaszban lévő eljárásra gondolt-e, vagy az azt megelőző szakaszban lévőre is, 
hiszen a katonai büntetőeljárásban ekkor még a vizsgálóbírói, a vádlói, a védői és a 
szavazó bírói funkciók egy személy kezében összpontosultak. Ugyanakkor a polgári 
büntetőeljárási törvény ekkor már élesen elválasztotta az egyes eljárási szakaszokat 
és eljárási funkciókat.176

Kizárólag polgári büntető bíráskodás hatálya alá tartozott a fentebb felsorolt 
személyek minden olyan közönséges bűntette vagy vétsége miatt indított eljárás, 

173  Szervi határozványok és szolgálati utasítás a magyar királyi honvéd bíróságok és hadbírói tisz-
tikar részére, 1911, Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 4. §.

174  Uo. 5. §.
175  Uo. 6. §.
176  A bűnvádi perrendtartásról szóló 1896. évi XXXIII. törvénycikk, II–V., VIII., XV., XVIII. fe-

jezet.
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amelyet nem tényleges szolgálati viszonyban álltuk alatt követtek el.177 Ezen szabály 
rendkívüli jelentőséggel bírt, hiszen ezáltal – még ha rendeleti szinten is, de – ma-
gyar jogszabály rendezte a civilek lehető legteljesebb elvonását a katonai igazság-
szolgáltatás alól. Az OKbp. kimondta, hogy mind a polgári, mind a katonai bíró-
ságok nyomban kötelesek voltak kiadni a másiknak azokat a személyeket, akikről 
eljárásuk során derült ki, hogy a másik típusú bíróság hatáskörébe tartoztak.178

A  polgári egyének feletti katonai igazságszolgáltatás mozgósítás elrendelése 
esetén volt lehetséges, mégpedig – az abban foglaltak alapján – mindkét igazság-
ügy-miniszternek és a horvát-szlavón-dalmát bánnak azonnal meg kellett jelölnie, 
és hivatalos úton közzé kellett tennie azt a napot, „amelytől kezdve az illető állam-
területen az állam hadi ereje ellen elkövetett büntettek miatti büntetőeljárás foga-
natosítására a különben polgári bíróságok hatóságának alávetett egyének ellen is a 
katonai bíróságok illetékesek”.179 A polgári egyének feletti katonai eljárás lehetősé-
gét a jogalkotó rendkívül általánosan fogalmazta meg, ezzel lehetőséget biztosítva 
arra, hogy a jogalkalmazók kifejezetten széles körben vonják a polgári személyek 
által elkövetett cselekményeket saját hatáskörük alá, amelyre vonatkozóan az eljárási 
szabályok nem tartalmazták azokat a garanciákat, melyek polgári eljárás esetében 
megillették volna a terhelteket. Ez rendkívül súlyos alapjogi deficitet jelentett a Mo-
narchia polgárai számára.

Hadifoglyok és túszok felett illetékességgel a mozgó katonai bíróságok vagy a 
hadfelszerelési állapotba helyezett erődített helyek bíróságai rendelkeztek, azonban 
ha ezek körletén kívül helyezkedtek el, akkor ugyanazon büntetőbíróság illetékes-
sége alatt álltak, mint az őrzésükkel, felügyeletükkel megbízott parancsnokság vagy 
csapat.180

A katonai bíróságok közötti illetékességi összeütközést a Honvéd Főtörvényszék 
bírálta el. Polgári és katonai bíróságok közötti hatásköri összeütközés esetében a 
honvéd kerületi bíróságnak a Honvéd Főtörvényszékhez kellett fordulnia. A Hon-
véd Főtörvényszék egyetértése esetén utasította az alacsonyabb fokú bíróságot az 
ügy áttételére. Ellenkező esetben felvette a kapcsolatot az érintett elsőfokú polgári 
bíróság másodfokú bíróságával. Amennyiben utóbbi sem oldotta fel a hatásköri ösz-
szeütközést, a honvédelmi minisztériumhoz fordult a probléma orvoslása végett.181

177  Szervi határozványok és szolgálati utasítás a magyar királyi honvéd bíróságok és hadbírói tisz-
tikar részére, 1911, Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, Budapest, 7. §.

178  A katonai bűnvádi perrendtartás fordítása (1885), 21. §.
179  Határozványok a katonai igazságszolgáltatásról mozgósítás esetére, 1903, Magyar Királyi Ál-

lami Nyomda, Budapest, 4. §
180  Uo. 5. §.
181  A katonai bűnvádi perrendtartás fordítása (1885), 22. §.
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2.3.3. A KATONAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS SZERvEZETRENDSZERE

A századfordulón a katonai igazságszolgáltatás bírósági rendszerét két jól elkülönít-
hető részre lehetett osztani: (1) békeidőbeli bírósági szervezetre és (2) mozgósítás 
esetén felállítandó különbíróságokra. 

Mindkettőnél együttesen érvényesülő alapelv volt a bírói felsőbbségi jog. E pa-
rancsnoki jogkör tartalmazta – mint az korábban részletesen bemutatásra került – a 
bűnvádi eljárás megindításának, az ítélet megerősítésének, valamint a kegyelmezés-
nek a jogát. A bíróságok ítéletüket a bírói felsőbbségi jogot gyakorló parancsnok ne-
vében hozták. A honvéd és csendőri eljárás azonos tőre volt visszavezethető azáltal, 
hogy a csendőr és a csendőrségi egyén felett is a magyar királyi honvédfőparancs-
nok gyakorolta a bírói felsőbbségi jogot.182

További általános jellemzője volt az eljárásnak, hogy titkos és írásbeli volt, védőt 
nem vehetett igénybe a terhelt. „Perorvoslat nincs, de az elítélt meghatározott ese-
tekben fellebbezhetett a másodfokú bírói hatósághoz. Egyébként minden elítélt kér-
hette a bűnper felülvizsgálatát, amely azonban nem volt halasztó hatályú. Néhány 
taxatíve felsorolt esetben az elsőfokú bíróság által hozott ítéletet mindenképp fel 
kellett terjeszteni a Főtörvényszékhez (pl.: a felségárulási perek, a 10 évet meghaladó 
szabadságvesztések, a hadifoglyok halálos ítélete stb.).”183 

Szintén minkét rendszer általános jellemzője, hogy csekélyebb súlyú cselekmé-
nyek esetében lehetőség volt a fegyelmi úton történő megtorlásra, így tehát a bírósá-
gi szinttől elkülönülten a fegyelmi hatalommal felruházott parancsnok jogosult volt 
arra, hogy alárendeltjei ilyen típusú cselekményeit szankcionálja. A fegyelmi fenyítő 
hatalomra vonatkozó szabályokat a szolgálati szabályzat rögzítette.

2.3.3.1.A fegyelmi fenyítő hatalom • A fegyelmi fenyítő hatalom a katonai elöljárót 
a szolgálati szabályzat alapján alárendeltjei felett megillető jogosultság, amelyet a 
fegyelem fenntartása céljából gyakorolhat, bebizonyított büntethető cselekmények 
vagy mulasztások esetében. A szankcionálás korlátait, valamint a fenyítés nemeit, az 
enyhítés és mentesítés szabályait a szolgálati szabályzat rögzíti.

Fenyítéseket nem lehetett a kifogásolt cselekmény és bizonyítékainak megfelelő 
kivizsgálása és a terhelt kihallgatása nélkül kiszabni. A fenyítés kiszabása során fi-
gyelembe kellett venni a fenyítendő személy addigi magaviseletét, műveltségi fokát, 
a súlyosító és enyhítő körülményeket. Aki ezeket megsértve szabott ki fenyítést, sú-
lyosan büntetendő volt.184

182  Utasítások a magyar királyi csendőrség számára, 1888, Pesti Könyvnyomda-Részvénytársa-
ság, Budapest, 8. §.

183  farkas Györgyi (szerk.): A Hadtörténelmi Levéltár katonai igazságügyi szerveinek, iratainak 
repertóriuma 1802—1991, 2002, Paktum Nyomdaipari Társaság, Budapest, 33–34. o.

184  PaP: i. m. (1888), 242–243. o.
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A katonai fegyelmi fenyítő hatalom kiterjedt: (1) a katonai szolgálati szabályok, 
valamint más általános vagy különös rendeletek megsértésére, valamint (2) a kato-
nai vagy közönséges vétségekre, melyet a katonai büntető törvénykönyv ilyennek 
rendelt, és három hónapnál nem súlyosabb egyszerű vagy szigorú fogsággal szank-
cionálja.185

Főszabály szerint nem volt intézhető fegyelmi úton a haszonszerzési célzattal el-
követett cselekmény, továbbá azon szabadságolt vagy tartalékos állományú egyén 
cselekménye, akit tényleges szolgálattételre vagy fegyvergyakorlatra behívtak, és en-
nek szándékosan nem tett eleget, vagy a parancs időbeli kézbesítését meghiúsította. 
Szintén bűnvádi eljárás alá tartozott az a tiszt, tiszthelyettes vagy hadapród, aki szol-
gálati kötelezettségének teljesítésére szóló minősítése szerint szolgálatában lanyha 
vagy hanyag, és ezen minősítésének a minősítési táblázatba való bejegyzést követő 
évében önhibájukból ismételten visszaesett.186

Ha a parancsnok úgy ítélte meg, hogy a cselekmény súlyosabban büntetendő, 
mint amire ő jogosítva volt, vagy a fenyítésre magasabb elöljáró volt jogosítva, és a 
terheltet nem lehetett személyesen előállítani, akkor tényvázlatot készítetett, és azt 
felterjesztette az illetékeshez intézkedés végett.187

A fegyelmi fenyítő hatalom a modern büntető anyagi kódexekhez hasonlóan – 
bár kevésbé cizelláltan – szabályozta a fenyítő szankciók alkalmazhatóságának idő-
beli korlátait, vagyis az egyes cselekmények elévülési idejét. E körben a különbség-
tétel alapja a bűncselekmények súly szerinti felosztása volt (kihágásra és vétségre 
tartalmazott szabályokat; bűntett esetében fel sem merülhetett a fegyelmi eljárás). 
A kihágások azon fajtáiban, amelyek kizárólag fegyelmi úton voltak büntethetőek, 
az elkövetéstől számított három hónapon túl nem volt helye fenyítés alkalmazá-
sának. Katonai büntetőtörvényben megjelölt azon vétségek esetén, ahol lehetőség 
nyílt fenyítő hatalom alkalmazására, az elévülés a törvényben megjelöltek szerint 
volt számítandó. Olyan esetben, ahol a cselekmény elbírálása bírói útra tartozott 
volna, de csupán fegyelmi fenyítés történt, e döntés res iudicatat nem eredménye-
zett, így lehetőség volt büntetőeljárás megindítására és lefolytatására, sőt amennyi-
ben az elöljáró parancsnok nem találta a fegyelmi büntetést a cselekménnyel azonos 
súlyúnak, azt az őt megillető fenyítő hatalom határáig felemelhette. viszont mindkét 
esetben a végrehajtott fenyítés betudandó volt.188

Katonai fegyelmi fenyítő hatalom alatt álltak: (1) a tényleges szolgálatban álló, 
vagy rövid időre, vagy várakozási illetékkel szabadságolt honvéd egyének; (2) a tisz-
tek, hadbírák, orvosok és csapat számvevők, akik katonai rendfokozat megtartása 

185  Szolgálati szabályzat magyar királyi honvédség számára, 1875, Pesti Köznyomda Részvény 
Társulat, Budapest, 86. § (5) bekezdés.

186  Szolgálati szabályzat (1875), 86. § (6–7) bekezdés. 
187  Szolgálati szabályzat (1875), 86. § (9) bekezdés.
188  Szolgálati szabályzat (1875), 86. § (16–17) bekezdés.
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mellett a katonaság kötelékéből kiléptek; (3) a tettleges szolgálatra vagy fegyvergya-
korlatra behívott szabadságolt állományú egyének; (4) mindazok, akik hadilábra he-
lyezett vagy a Monarchia határain kívül elhelyezkedő seregtest állományában vagy 
kíséretében álltak; (5) a hadifoglyok és honvéd őrizet alatt álló túszok.189 A csendőr 
személyek feletti fegyelmi eljárást szintén a katonai szolgálati szabályzat szerint kel-
lett végrehajtani, azzal az eltéréssel, hogy lefokozással szankcionálni csendőrt nem 
lehetett.190

„A fegyelmi fenyítő hatalom, csak oly tisztek és (katonai) főnököket illet, kikre a fegyelem 
fenntartása és a szolgálat folyamata iránti felelősség mellett, valamely csapatosztag, elkü-
lönített vezénylet sereg, honvéd (hadsereg) intézet, vagy katonai hatóság fölötti parancs-
nokság bízva van, és e hatalom, ezen parancskörlet alárendeltjeire terjed ki. Ezen hatalom 
tehát nem a rendi fokozathoz, hanem a hivatalos működéshez van kötve, a helyettesre 
magától átmegy és… sem alárendeltekre tovább át nem ruházható, sem terjedelmében az 
elöljáró által nem korlátozható.”191 

Ettől eltérően a későbbiekben úgy rendelkezett a szabályzat, hogy az önálló zászló-
aljparancsnokot, az ezredparancsnokot vagy annál magasabb rendfokozatú egyé-
neket illette meg legnagyobb terjedelmében a fenyítő hatalom, akik esetről esetre 
magukra delegálhatták az alacsonyabb beosztású egyén192 fenyítő hatalmát, továbbá 
jogosultak voltak az alárendelt parancsnok által kiszabott fenyítés végrehajtását írás-
beli parancs formájában felfüggeszteni vagy enyhíteni. E jogkörök egyértelműen az 
alárendeltek fenyítő hatalmának korlátozását vagy elvonását jelentették, és ezzel a 
szolgálati szabályzat önmagával került ellentmondásba. 

Természetszerűleg e rendelkezések magyarázata lehet az alá-fölérendeltségi vi-
szony, vagy a hadsereg érdekeinek védelme, azonban érdekes, hogy a jogkör gyakor-
lása nem érvényesül főszabályként a fegyelmi fenyítéssel szembeni panaszok azon 
esetkörében, mikor a panaszt az azt kiszabó parancsnok bírálta el. Ezen esetben 
elegendőnek tartotta leszögezni a jogalkotó, hogy a panasznak helyt adni az eljáró 
„becsületére válik”,193 de a következő bekezdésben úgy rendelkeztek, hogy az, aki 
„makacsul többször fellebbezhetik, mint panasztétel jogával való visszaélés megtor-
landó, sőt a körülményekhez képest fegyelmi vagy törvényszéki eljárás alá is esik”,194 

189  Szolgálati szabályzat (1875), 86. § (12) bekezdés.
190  Utasítás csendőrség számára (1888), 8. § (5) bekezdés.
191  Szolgálati szabályzat (1875), 88. § (1–2) bekezdés.
192  Fegyelmi fenyítő hatalommal felruházott, ezredparancsnoknál alacsonyabb rendfokozatú egyé-

nek: altiszt, elkülönített osztag parancsnoklásával vagy szállítmány vezetésével megbízott alantas 
tiszt, századparancsnok.

193  Szolgálati szabályzat (1875), 14. § (3) bekezdés.
194  Szolgálati szabályzat (1875), 14. § (4) bekezdés.
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tehát ilyen esetben nem merült fel a panaszelbírálás jogának magasabb rendfokoza-
tú egyénre történő delegálása.195

Főszabályként tehát tiltotta a szolgálati szabályzat az alárendelt fenyítő hatal-
mának korlátozását vagy elvonását, de diszkrecionális jogkört biztosított egyes pa-
rancsnokoknak arra, hogy egyedi esetre vonatkozó döntésük alapján mégis élhes-
senek ezzel a joggal. Anélkül tette ezt a jogalkotó, hogy ennek tényleges célját vagy 
minimális feltételeit meghatározta volna, ezzel erősen sértve az alárendelt parancs-
nok jogköreit, esetlegesen pedig az eljárás alá vont személy jogait is.

A fenyítő hatalom gyakorlását az ezred- vagy magasabb parancsnok ellenőrizte, 
amelynek természetesen az volt a célja, hogy megállapítsa, hogy azzal a felruházott 
parancsnok igazságosan élt-e, azonban elsődleges célja mégis az olyan elöljáró ki-
szűrése volt, aki túlságosan enyhén gyakorolta ezen jogkörét, vagy büntető törvény-
széki eljárás alól elvonta beosztottját. Ez utóbbi feltárása rendkívül fontos, hiszen a 
fenyítő hatalom közvetlen felettesre kandidálása magában hordozza azt a problé-
mát, hogy saját bűnösségét vagy vezetői alkalmatlanságát úgy leplezte, hogy saját 
hatáskörében tartotta az ügy elintézését.

2.3.3.2. A  katonai igazságszolgáltatás békeidős szervezete • A  békeidős bírósági 
szervezet két szinten épült ki. A (1) honvéd kerületi bíróságok mint elsőfokú állan-
dó bíróságok, (2) a honvéd kerületi bíróságok mint csendőrbíróságok, (3) a honvéd 
kerületi bíróságok kiküldöttségei mint csendőrbíróságok, valamint (4) a budapesti 
I. honvéd kerületi mint testőrbíróság volt. A másodfokú bíróság a Magyar Királyi 
Honvéd Főtörvényszék volt.196

195  Ezen helyzet rendkívüli visszásságát igazolta a Pesti Napló azon cikke, amely a legénységi 
állománnyal való kegyetlenkedésről szólt. A fegyelmi eljárás hiányosságait kiemelve írta, hogy „aki 
a katonai szolgálat szabályait ismeri, az tudja, hogy a legénység minden panasza nemcsak hiába való, 
de annak a szerencsétlen legénynek, a ki panaszkodni ment, úgy torkara forrott e panasz, hogy meg-
rettent annak következményeitől mindenki, a kinek a legénység soraiban ugyanily panaszra volt jogos 
oka”. Amely elbánás eredményeként, „az a szerencsétlen legénység pedig, mely bevonult a zászlók 
alá, fúrt és szenvedett, a meddig bírta. Mert sok, fájdalom, nagyon sok volt közöttük, aki nem bírta 
tovább. És midőn látta, hogy panaszra hiába megy, mert sem orvoslás, sem kegyelem nincs, a két-
ségbeesés kezébe nyomta a töltött fegyvert, mellyel véget vetett szenvedéseinek.” Báró Merkl altá-
bornagy utasítása a fentiek okán is rendkívül árulkodó az eljárás hiányosságaira nézve: a panaszok, 
habár túlozva is adják elő őket, lényegien többnyire igazoltak. E szomorú jelenség oka leginkább 
az elégtelen kitanításban, a hiányos felügyeletben és az ilynemű vétségek nagyon is elnéző megíté-
lésében rejlik. A legnagyobb figyelem fordítandó tehát erre az ügyre, és a jelzett kihágások ellen a 
legszigorúbb intézkedéseket kell alkalmazni. „Különösen az olyan tisztek, akik alantasaikat durván 
bántalmazzák és azok a parancsnokok, akik ez ellen erélyesen fel nem lépnek, a parancsnoki tisztség 
viselésére alkalmatlanoknak tekintendők és így minősítendők.” Sajnálatos módon, mint azt a korábbi 
fejezetekben láttuk, lényeg változás ebben nem történt. – Az eset és a szövegben található idézetek 
a következő cikkben találhatóak: A katonai kegyetlenkedések, Pesti Napló, 1893/260. szám, 2–3. o.

196  Szervi határozványok és szolgálati utasítás honvéd bíróságok és hadbírói tisztikar részére 
(1911), 10. §.
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Forrás: a szerző saját szerkesztése.

A századforduló katonai büntetőeljárási szervezete

Az elnevezésekből jól kiszűrhető, hogy voltaképpen mind a négy első folyamodású 
bíróság a honvéd kerülethez volt köthető. Lényegi különbség az eljáró bíróság ösz-
szetételében és az eljárásuk alá vonható személyek körében volt.

A honvéd kerületi bíróságokat minden honvéd kerületi parancsnokság székhelyén 
fel kellett állítani, elnevezésük azzal azonos volt. Csendőrségi bűnügyben folytatott 
eljárás során fel kellett tüntetni, hogy „mint csendőrbíróság” járt el, amennyiben a 
csendőr kerületi parancsnokság nem a honvéd kerületi parancsnokság székhelyén 
volt felállítva – ebben az esetben a terület szerint illetékes honvéd kerületi bíróság-
nak kiküldöttsége működött az adott csendőr kerületi parancsnokság székhelyén, 
ekkor ezt szintén jelölni kellett az eljáró bíróság nevében (pl. m. kir. budapesti I. 
honvéd kerületi bíróság debreceni kiküldöttsége mint csendőrbíróság). Kizáróla-
gos illetékességgel járt el a darabont testőrség és a koronaőrség büntetőügyeiben a 
budapesti I. honvéd kerületi bíróság, amennyiben ilyen ügyben folytatott eljárást, 
elnevezéséhez csatolni kellett a „mint testőrbíróság” jelzőt.197

197  Szervi határozványok és szolgálati utasítás honvéd bíróságok és hadbírói tisztikar részére 
(1911), 11. §.
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A  honvéd kerületi bíróságok illetékessége megegyezett azzal a honvédkerület-
tel, amelynek székhelyén felállították, és azokra a személyekre terjedt ki, amelyek 
az azon a területen állandóan székelő honvédintézethez vagy -csapathoz tartoztak. 
Akit azonban szolgálatteljesítés végett másik bíróság illetékessége alá tartozó inté-
zethez vagy csapathoz rendeltek ki, ottléte alatt annak illetékessége alá tartozott. 
Szintén kivételt képezett a szökevény vagy az önkényesen eltávozott egyén; rá az 
a bíróság volt illetékes, ahol elfogták, vagy ahol önként jelentkezett. Ha a fentebb 
említett kirendelés esetén túl valamely honvéd egyén idegen kerület területén tar-
tózkodott, és ott olyan büntetendő cselekményt követett el, amely azonnali elfogását 
követelte meg, akkor azon bíróság hatáskörébe tartozott, ahol elfogását foganatosí-
tották.198

Bírósági ügyekben kizárólag a másodfokú bíróságnak voltak alárendelve, viszont 
katonai és közigazgatási ügyben többszörösen alávetett helyzetben voltak. Aláren-
deltjei voltak az illetékes kerületi parancsnoknak és a hadsereg főparancsnokának, 
csendőrségi ügyben az illetékes csendőrkerületi parancsnoknak, darabont testőr-
séggel kapcsolatos ügyben a magyar királyi darabont testőrség parancsnokának és 
lakparancsnoknak, valamint minden ügytípusban a mindenkori honvédelmi mi-
niszternek.199 E kötöttség és a bírói felsőbbségi joggal felruházott katonai parancs-
nok jogkörei azonban alapvetően befolyásolták a bíróságok mindennapi működé-
sét, főként hogy sok esetben azonos volt a két jogosítványt gyakorló személy.

Ezen befolyást tovább növelték az egyes bíróságok összetételére vonatkozó sza-
bályok. A bíróságok a bíróság főnökéből, egy vagy több hadbíróból, bírósági ülnö-
kökből, mint társbírókból és egyéb személyekből; a tollvivőből (jegyzőkönyvvezető) 
és a tolmácsból álltak. A bíróság főnöke a honvédkerület parancsnoka, csendőrségi 
ügyekben a csendőrkerület parancsnoka, testőrbíróságnál a darabont testőrség pa-
rancsnoka, akiknek személyében egy laikus elem került a bíróság élére, aki emellett 
gyakorolta a bírói felsőbbségi jogot, a bíróság feletti katonai igazgatási felügyeletet, 
és a bíróság többi tagja feletti katonai felettest megillető jogokat. Ebből jól kirajzoló-
dik, hogy az egyes bírók sem személyükben, sem hivatalukban nem voltak függetle-
nek, a bíróságok sem szervezetileg, sem személyi állományukban nem különültek el 
élesen a honvédség szervezetétől.200

A  jogszabályok pontosan meghatározták, melyik bíróságon hány hadbíró mű-
ködhet, így a budapesti I. honvéd kerületi bíróságon hét, a kolozsvári vI. honvéd 
kerületi bíróságon hat, a többi honvéd kerületi bíróságon három-három – továb-
bá minden csendőrbírósághoz egy-egy hadbírót osztottak be. A  testőrbírósághoz 

198  A m. kir. honvédelmi miniszternek 1872. február 18-án 5279. sz. a. kelt rendelete; a honvéd 
bíróság egymásközti illetékességének kijelölése tárgyában, MRT, 1872, 618–619. o.

199  Szervi határozványok és szolgálati utasítás honvéd bíróságok és hadbírói tisztikar részére 
(1911), 12. §.

200  Uo. 13–14. §.
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a magyar királyi honvédelmi miniszter a király főudvarmesterének egyetértésével 
nevezi ki az eljáró hadbírót.201 A hadbíró feladata „a honvéd bírói illetékesség alá 
tartozó egyének fölött a büntető igazságszolgáltatás és az illetékes hatóságoknál 
(parancsnokságoknál) a honvéd igazságügyi közigazgatás körébe tartozó vagy jogi 
szakismereteket kívánó teendők ellátása”.202 E feladatmeghatározás szintén erősíti a 
hadbíró alávetettségét, hiszen nemcsak bírósági feladatokat kellett ellátnia, hanem 
minden, a honvéd kerületben felmerült egyéb jogi ismeretet igénylő feladatot is, és 
ezen munkáját – a szolgálati szabályzatban rögzített módon – felettese minősítette.

Hadbíró csak olyan jogvégzett személy lehetett, aki a hadbírói kiképzésen részt 
vett. A kiképzés (1) az elméleti ismeretek megszerzéséből és (2) a honvéd, valamint 
(3) a polgári bíróságnál, ügyészségnél eltöltött büntetőjogi gyakorlatból állt. Az el-
méleti ismeretekről hadbírói vizsgán kellett számot adni, a gyakorlatok minimális 
időtartama pedig kilenc-kilenc hónap volt.203 Tehát hadbírává csak szakmailag jól 
felkészült jogászt lehetett kinevezni.

A honvédkerületi bírósághoz beosztott hadbírák közül bíróságvezetőt neveztek 
ki, aki egyben a kerületi parancsnokság igazságügyi előadója is volt. Feladata volt 
az ügyelosztás, a vizsgálóbíró kijelölése, a többi hadbíró ellenőrzése, a fontosabb 
bűnperek vezetése, az irodavezetés és a fogházszabályzatban meghatározott egyéb 
feladatok.204

Az eljárásban ülnök, társbíró és bírósági tanú főszabály szerint csak magyar kirá-
lyi honvéd egyén lehetett, ettől eltérni csak mozgósítás esetén volt lehetőség, ameny-
nyiben alkalmazásuk lehetetlen lett volna, vagy nagy távolság miatt jelentős költ-
séggel járna.

Másodfolyamodású bíróság volt a Magyar Királyi Honvéd Főtörvényszék, buda-
pesti székhellyel. Hatáskörébe tartozott (1) a másodfokú bíráskodás, (2) az elsőfo-
kú bíróságok igazságszolgáltatási gyakorlatának ellenőrzése. Ez utóbbi során rosz-
szallását fejezhette ki, illetve hanyagság vagy kötelességsértés miatt fegyelmi eljárást 
kezdeményezhetett a hadbíró ellen a szolgálati szabályzat szerint a fegyelmi hatal-
mat gyakorló parancsnoknál. További feladata volt (3) a jogegységesítés és a jog-
szabály-értelmezés. Bírósági feladatai tekintetében független volt, határozatai ellen 
fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nem volt helye, katonai és közigazgatási tekin-
tetben viszont alárendelt volt a hadsereg főparancsnokának és a mindenkori hon-
védelmi miniszternek.

A honvéd főtörvényszék személyzet állt: (1) egy tábornokból mint elnökből; (2) 
egy tábornok-hadbíróból mint tanácselnökből; (3) három ezredes hadbíróból mint 
rendes előadókból; (4) megfelelő számú törzs (esetleg tábornok-) hadbírákból mint 

201  Uo. 15. §.
202  Uo. 38. §.
203  Uo. 57. §.
204  Uo. 16. §.
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ülnökökből és esetlegesen pótelőadókból, valamint (5) egy törzs-hadbíróból vagy 
kivételes esetben százados hadbíróból mint tanácsjegyzőből. A szavazó tagok fele 
esetről esetre vezényelt katonaállományú honvéd törzstiszt is lehetett, ők azonban 
előadók nem lehettek.205

Az első folyamodású bíróságok ellenőrzésének eszköze volt a szemle, amelynek 
célja annak megállapítása volt, hogy „vajon a büntető igazságszolgáltatás részrehaj-
latlanul, gyorsan és törvényeknek megfelelően gyakoroltatik-e, az ügykezelés min-
den irányban szabályszerű-e és a bíróságnál lévő hadbírák képesség, törvényismeret 
és szorgalom tekintetében a követelményeknek megfelelnek e”.206 Szemlét meghatá-
rozott időszakonként, vagy pedig a honvédelmi miniszter rendeletére bármikor le-
hetett tartani. Szemle tartására jogosult volt a hadbíró tisztikar főnöke, a főparancs-
nokság igazságügyi előadója, a honvédelmi miniszter külön rendeletével esetenként 
a tábornok-hadbíró vagy magasabb törzs-hadbíró és kiküldöttségek tekintetében a 
honvéd kerületi bíróság vezetője.207 A szemléről jelentés készült, amely alapján az 
illetékes parancsnok járt el.

2.3.3.3. A mozgó bíróságok természete • A mozgósítás legfelsőbb elrendelését kö-
vetően kellett felállítani az ún. mozgó honvéd bíróságokat. Minden magyar királyi 
gyalog és lovas hadosztálynál és népfelkelő gyalogdandárnál egy-egy hadbíróságot 
kellett felállítani. Lehetőség volt legfelsőbb jóváhagyással más mozgó honvéd bíró-
ság felállítására is. E fórumok bírósági ügyekben csupán a másodfokú bíróságnak 
voltak alávetve, azonban – más elsőfolyamodású bíróságokhoz hasonlóan – katonai 
és közigazgatási ügyekben alávetettek voltak azon parancsnokságoknak vagy ható-
ságoknak, amelyek kötelékébe tartoztak, valamint a hadfelszerelési állapotba helye-
zett vár körletében a várparancsnoknak.208

A mozgóbíróságoknál a bírói felsőbbségi jogot az (1) erődített hely parancsnoka 
gyakorolta a hadi várőrséghez tartozó, valamint az erődített helyen lévő katonai bí-
róság hatáskörének alávetett valamennyi egyén felett, amennyiben a katonai terület 
körletét, amelyben az erődített hely feküdt, neki alárendelték. Amennyiben ez nem 
történt meg, akkor honvéd, népfelkelő és csendőr egyének tekintetében, továbbá az 
erődített helyen lévő bíróság hatáskörébe tartozó minden más egyénre nézve a (2) 
katonai területi parancsnok birtokolta ezen jogkört. Olyan esetben, ha az erődített 
helyen a helyőrségi bíróságon kívül más katonai bíróság is működött, akkor ezeknél 
a bírói felsőbbségi jogot a várparancsnok gyakorolta, aki jogosult volt utóbbi bíró-

205  Uo. 29–37. §.
206  Utasítás az elsőfolyamodású magyar királyi honvéd bíróságok megszemlélése alkalmával kö-

vetendő eljárásra nézve (1911), 1. §.
207  Szervi határozványok és szolgálati utasítás honvéd bíróságok és hadbírói tisztikar részére 

(1911), 28. §.
208  Uo. 10–12. §.
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ságok hatáskörbe tartozó egyének felett ezt átengedni azok hadosztály-parancsno-
kának.209

A bírói felsőbbségi joggal felruházott parancsnok jogosult volt arra, hogy a terhel-
tet büntetőeljárás alatt szabadon hagyja, a büntetés végrehajtását pedig elhalassza. 
A mozgó bíróságok jogkörét csorbította az a rendelkezés is, hogy a vizsgálati irato-
kat csak akkor kellett megküldeni nekik, ha a „vizsgálat előre láthatólag nehézség 
nélkül befejezhető” volt, ennek eldöntése pedig a bírói felsőbbségi jogot gyakorló 
parancsnok jogkörét képezte, amely alapján akár ki is vonhatta az eljárás alól a ter-
heltet.210 Erre azért is volt lehetősége, mert a békeidős szervezet esetében ismertetett 
szemlét csak „különös észlelés” esetében lehetett foganatosítani mozgó bíróságok 
esetében.211

A századfordulón a mozgó bíróságokra vonatkozó szabályanyag mind szervezeti, 
mind hatásköri, mind pedig bírói felsőbbségi jog tekintetében kaotikus képet mu-
tatott. E körülmény azért is sajnálatos, mivel olyan időszakra vonatkozó szabály-
anyagról van szó, amely esetében a leginkább szükség lett volna egyértelműen és 
pontosan meghatározott joganyagra.

összességében elmondható, hogy a századfordulón hatályos katonai igazságszol-
gáltatásra vonatkozó joganyag nagy előrehaladást jelentett, azonban csak 1867-hez 
képet, hiszen ekkora már szabályozott volt az eljárás, a szervezet és a hatáskörök. 
Messze elmaradt viszont a polgári bűnvádi perrendtartás modern, precíz szabály-
anyagától, amely különbség nem volt igazolható sem azzal a speciális jogviszonnyal, 
amelyben a katona állt, sem pedig a honvédség állami szervezetrendszerben betöl-
tött szerepével. A szabályozás rendkívül sok visszaélésre adott lehetőséget a kato-
nai parancsnok számára, a bírói függetlenség pedig csak töredékesen valósult meg. 
A modern eljárási garanciák csak elszórtan voltak felismerhetők, emellett azonban 
teljességgel kizárt volt például az eljárás nyilvánossága. Rendkívül szűk körben ér-
vényesült a védelemhez, a jogorvoslathoz való jog, az egyes eljárási funkciók elvá-
lasztása pedig nem történt meg. Ezek okán tehát nagy szükség volt a közelgő, mo-
dern elveket valló nemzeti jogalkotásra a katonai alaki jog területén.

209  Határozványok a katonai igazságszolgáltatásról mozgósítás esetére (1903), 1. § (5) bekezdés.
210  Uo. 3. §.
211  Utasítás az elsőfolyamodású magyar királyi honvéd bíróságok megszemlélése alkalmával kö-

vetendő eljárásra nézve (1911), 16. §.
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Féloldalas nemzeti jogalkotás a katonai büntetőjog területén

A századfordulóra – mint az a korábbi fejezetekből kiviláglott – égetően szükségessé 
vált a katonai büntetőjog reformja, ugyanis „a magyar állam alkotmányos szerveze-
tének és jogi épületének sok fogyatékossága közül is első helyre törtet a törvényen 
kívül életbeléptetett és mai napig életben tartott katonai büntető bíráskodás”.212 Ezt 
erősíti meg visonta Soma képviselőházi felszólalása is, aki ekképpen fogalmazott: 
„igaz, T. ház, hogy ha az ember mérlegeli azt a bűnvádi perrendtartást, a mely még 
ma is érvényben van, és a mely szégyene a századnak, szégyene a czivilizácziónak, a 
mely megtagadása mindannak, a mi az emberi önérzetre vonatkozik; ha látjuk, hogy 
milyen az az anyagi büntetőtörvény is, a mely a katonaságnál még uralmon van, és a 
mely minden modern büntetőjogi elvnek megtagadása; a mely, amint tudjuk, 1855-
ben hozatott be a legrégibb felfogású büntető elméleteknek alkalmazásával: csak ak-
kor tudjuk felfogni, hogy micsoda gyökérszálai vannak az ilyen katonai ítéletnek… 
mi csak az aktákból vagyunk képesek meglátni, és minthogy mi egy titkos inkvizitó-
rius, homályos az anyagi és alaki védelmet kizáró katonai eljárással állunk szemben, 
a mely sötétségbe burkolózik, a mely védelem nélkül folyik, nékünk látnunk kell, 
hogy ezen aktákban nem sokkal nagyobb részt követel-e magának a boszuérzés, 
mint az igazságszolgáltatás? Ezt nekünk mérlegelnünk kell. Ezt nekünk látnunk kell, 
mert ez ellen nekünk nemcsak a nemzeti szabadságjogok, de a mi szenvedő honfi-
társaink érdekében is fel kell emelnünk tiltakozó szavunkat.”213

Anyagi büntetőjog területén – bár a kódexet császári nyílt paranccsal léptették 
hatályba, amely nem volt alkotmányosan illeszthető a magyar jogforrási rendszerbe, 
valamint annak avítt, anakronisztikus jellege ellenére – sem merült fel új anyagi jogi 
szabályozás megalkotása. Eljárásjog területén – ahogy már említettük – már a dua-

212  doleschall Alfréd: Katonai büntetőjog, Pesti Napló, 1906/354. szám, 3. o.
213  visonTai Soma képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1901. XXII. 

kötet, 1904. január 18.–márczius 4., 392. ülés, 368–369. o.
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lista államalakulat létrejötte óta kívántak kódexet alkotni, azonban bár több tervezet 
is készült, azok egyike sem jutott el a plénum elé.

Az alaki jogi reform 1903-ban kapott új lendületet, de így is közel 10 évet kellett 
várni annak elfogadására. Ezen törvény megalkotásával is csak félig tudta megvaló-
sítani céljait a dualista magyar törvényhozás, hiszen az anyagi kódex elmaradásával 
a katonai jog korpusza meghasadt, és az a visszás helyzet alakult ki, hogy a modern 
eljárási szabályok mentén ítélkező katonai bíróságoknak egy idejétmúlt, alapelvei-
ben, tényállásaiban és büntetési nemeiben már régóta meghaladott szabályanyagot 
kellett a kiépülő jogállamiság keretei között alkalmazniuk. 

3.1. Út a nemzeti jogalkotáshoz, avagy az első magyar  
katonai bűnvádi perrendtartás születése

„Egy külön világ ez a katonai büntetőeljárás, amelynek rejtelmeibe a katonaság körén kí-
vül álló laikus be sem pillanthat. Csak az eredmény jut néha köztudomásra, de az hivata-
los titok marad, hogy miként jött létre ez az eredmény, hogy mily alapon ítélte el valamely 
honfitársunkat az osztrák szellemű katonai bíróság, esetleg sok évi súlyos börtönre. Minél 
inkább előre haladt a polgári bűnvádi eljárás reformja, minél inkább megvalósult ebben a 
vádelv, a szóbeliség és közvetetlenség, a vád és a védelem egyenjogúsága és a nyilvánosság: 
annál visszatetszőbbé vált az ellentét, amely e között és a Mária Terézia korából származó 
katonai büntetőeljárás szelleme között támadt. Az utóbbinak reformja tehát már régóta 
jogos követelése, a polgári társadalomnak.”214 

Még 1900-ban is fenntartással fogadták a katonai alaki jog megújításával kapcso-
latos híreket – és ezt alapos indokkal tehették, hiszen több mint 30 éve nem volt 
tényleges előrelépés a kérdésben. A Pesti Napló hasábjairól sütött a kétkedés, amikor 
azt írták, hogy „régóta sürgetik mindenfelől az e téren uralkodó középkori állapot 
megszüntetését, s esztendők óta mindig az a felelet, hogy már készül a reform, a leg-
rövidebb idő alatt tárgyalni fogják a parlamentek. Ezt az esztendőnként ismétlődő 
feleletet adta báró Krieghammer ma is a hozzá intézett kérdésre.”215 

Az aggályoknak megfelelően valóban 1903 januárjáig kellett várni, hogy tényle-
ges lépések történjenek a kérdésben. 1903. január 25-én ugyanis háromhetes tanács-
kozást hívtak össze a közös hadügyminisztériumba, ahol a közös hadügy mellett a 
két kormány képviseltette magát, a tanácskozás célja pedig a katonai bűnvádi eljárás 
kodifikálása volt.216 A tárgyalás alapja a Fattinger-javaslat volt, amellyel kapcsolat-

214  edvi Illés Károly: A katonai bűnvádi eljárás I., Budapesti Hírlap, 1911/148. szám, 1. o.
215  A hadügyi költségvetés – A magyar delegáció hadügyi albizottságából, Pesti Napló, 1900/135. 

szám, 3. o.
216  A katonai büntetőtörvény reformja, Budapesti Hírlap, 1902/355. szám, 3. o.
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ban az első alkalommal a felek rögzítették kifogásaikat, melyek alapján a második, 
1903. február 23-án szintén a közös hadügyminisztériumba összeülő konferencia 
(a közös hadügy- és a 2-2 igazságügyi és honvédelmi miniszter) már a módosított 
tervezet első olvasatát vitathatta meg.217 A tárgyalássorozat május 17-én Budapesten 
zárult, ahol már a véglegesnek szánt tervezetet tárgyalták meg a felek.218

A tárgyalás komolyságát mutatta, hogy már az első konferencia előtt a miniszter-
tanács foglalkozott a tervezettel, mégpedig a honvédelmi és igazságügy-miniszter, 
valamint a horvát bán azon nézeteltérése okán, hogy vajon a megalkotásra kerü-
lő törvény egyes rendelkezései a közös törvény erejénél fogva kötelezőek lesznek-e 
Horvát-Szlavónországra nézve is, vagy annak igazságügyi autonómiája miatt a bán 
által előterjesztett külön jogszabályra lesz szükség. A minisztertanács a horvát bán-
nak adott igazat, és külön törvényjavaslat elkészítésére kötelezte ezen kérdésekben, 
amelyet majdan a horvát országgyűlés elé kellett terjesztenie.219 Ezt később az 1904. 
május 31-én tartott minisztertanácsi értekezleten ismét megerősítették.220

1903 júliusára elkészült a véglegesnek szánt tervezet, amelyről azt gondolták, 
hogy legkésőbb az ősz folyamán a két parlament elé kerülhet.221 A tervezet szüksé-
gessé tette volna a hadbírák létszámának jelentős növelését. A javaslatba vetett biza-
lom jól érezhető abból is, hogy erre a létszámnövelésre már 1600 koronát különített 
volna el a kormányzat a következő évi költségvetésből,222 és több mint 80 hadbíróje-
löltet már fel is vettek állományba.223 Az is kiderült, hogy a jelentkezők közül előny-
ben részesültek azok, akik magyar, horvát és román nyelven is tudtak.224 A Népszava 
azonban ekkor is – mint később kiderült, a realitás talaján állva – azt írta, hogy „az 
új katonai bűnvádi perrendtartás tervezete jelenleg átnézés véleményezés czéljából a 
magyar s az osztrák kormánynál van. – Csak jelenleg? Évek óta egyebet sem tesznek, 
mint átnéznek és véleményeznek.”225

Pár napon belül azonban kiderült, hogy reális ez a pesszimizmus, mivel a felek 
több kérdésben sem igazán tudtak megegyezni. Ezek a vitatott kérdések a védelem, a 
nyilvánosság korlátozásának esetei és a kegyelmezési jog kérdésköre,226 valamint az 
ítélkezési nyelv voltak.227 A védelem esetében a katonai körök kizárólag olyan védőt 

217  A katonai büntető perrendtartás, Pesti Napló, 1903/40. szám, 3. o.
218  A katonai bűnvádi perrendtartás, Budapesti Hírlap, 1903/134. szám, 3. o.
219  Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1903. január 21., Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL iratairól 

készült digitális másolatok – W szekció, W 12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27, 6–8. o.
220  Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1904. május 31., Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL iratairól 

készült digitális másolatok – W szekció, W 12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27, 143–145. o.
221  A katonai bűnvádi perrendtartás reformja, Budapesti Hírlap, 1903/178. szám, 3. o.
222  Az új katonai perrendtartás, Pesti Napló, 1903/177. szám, 7. o.
223  Új katonai bűnvádi perrendtartás, Népszava, 1903/97. szám, 4. o.
224  Az új katonai perrendtartás, Pesti Napló, 1903/177. szám, 7. o.
225  Új katonai bűnvádi perrendtartás, Népszava, 1903/97. szám, 4. o.
226  Az új katonai bűnvádi perrendtartás vitás kérdései, Pesti Napló, 1903/214. szám, 3. o.
227  Az új véderőtörvény – A véderőbizottság ülése, Pesti Napló, 1903/185. szám, 6. o.
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engedtek volna eljárni, aki legalább tartalékos tiszt volt, míg a polgári körök bárkit, 
aki a védők lajstromába került. A nyilvánosság korlátozásának lehetőségét rendkí-
vül széles körben kívánták megadni a bíróságnak, míg a másik oldal kizárólag szol-
gálati és államérdek védelme esetében. Az illetékes parancsnoknak pedig egyáltalán 
nem kívántak békeidőben kegyelmezési jogot biztosítani. 

Magyarországon a legnagyobb ellenállást az ítélkezési nyelv kérdése váltotta ki. 
A jogszabálytervezet szerint az ítélkezés nyelve az illetékes véderő szolgálati nyelve 
lett volna, vagyis főszabályként a német,228 amely nyilvánvalóan sértette a magyar 
fél nemzeti érzelmeit és szuverenitását is. Úgy tűnt viszont, hogy ebben hamar tör-
ténhet előrelépés, hiszen a Budapesti Hírlap azt írta, hogy a későbbi honvédelmi 
miniszter Jekelfalussy Lajos tábornoknak, a közös hadügyminisztérium főosztály-
vezetőjének sikerült meggyőznie az uralkodót többek között arról is, hogy a katonai 
bűnvádi eljárás nyelve magyar katonai bíróság előtt a magyar legyen. A követke-
ző hónapokban azonban kiderült, hogy a megküldött javaslatra a magyar kormány 
még érdemi választ nem adott. Nem tudott adni a kormányválságok miatt,229 hiszen 
előbb Széll Kálmán kormánya mondott le június 3-án a költségvetési kérdések prob-
lematikája miatt, majd november 3-án a Khuen-Héderváry-kormány pár hónap 
kormányzást követően a chlopyi hadiparancs, valamint Ernest von Koerber osztrák 
miniszterelnök Magyarország jogait lekicsinylő beszéde miatt.

A Budapesti Hírlap szerint ekkorra még a fenti vitatott kérdések egyikében sem 
sikerült közelíteni az álláspontokat.230 Az Országgyűlésben továbbra is téma volt a 
katonai bűnvádi eljárás és főként annak nyelvi szabályozása, amely ismét felszította a 
vitát a honvédséggel kapcsolatos nyelvkérdésekben is. Mukits Simon képviselő 1903 
novemberében a plénum előtt kifejtette: „hogy németté lett a hadsereg, hogy német-
té lett az 1867:XII. t.-czikkben beiktatott magyar hadsereg nyelve is, ezt a magyar 
király magyar katonai felségi jogánál fogva nem tehette. Mert a mi alkotmányunk 
értelmében a királyi jogok a nemzettől származnak, Ausztriában pedig e jogok ma-
gától a császártól származnak. Tehát ha németté tette, akkor ezt csak az osztrák csá-
szár tehette, abszolút felségjogánál fogva nem pedig a magyar király. Most tényleg 
a hadsereg nyelve a német. Ehhez az én jogi meggyőződésem szerint a magyar ki-
rálynak csak akkor volna joga, – mert azt hiszem, e házban nézetkülönbség nincsen 
arra nézve, hogy a nyelv feletti határozás nem felségjog, az a nemzeti szuverenitás, 
az a nemzet elidegenithetlen joga, – ismétlem, nézetem szerint csak akkor tehette 
volna ezt a magyar király, s nem az osztrák császár, mert az osztrák császár abszolút 
felségi jogánál fogva teheti a közös hadsereg nyelvét németté, de a magyar királyról 
beszélve, a magyar király ezt nem tehette másképen, mint ha volna törvényes in-
tézkedés arra nézve, hogy kimondatnék, hogy a hadsereg nyelve német, vagy volna 

228  Uo.
229  A katonai bűnvádi perrendtartás, Pesti Napló, 1903/299. szám, 2. o.
230  A katonai bűnvádi perrendtartás, Budapesti Hírlap, 1903/300. szám, 15. o.
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olyan törvény, a melyben ő Felsége feljogosittatnék arra, hogy a hadsereg nyelvét ő 
maga határozza meg. Sem az egyik, sem a másik nincsen.”231 Ebből következőleg al-
kotmányosan a magyar honvédség szolgálati nyelve a magyar, így a katonai ítélkezés 
nyelvének is a magyarnak kellett lennie.

Szederkényi Nándor képviselő szerint ezen kérdést soha nem sikerül megoldani, 
mivel ahogy fogalmazott, „a t. kormány arra nézve, hogy a büntető törvénykönyv-
ben a magyar nyelv alkalmaztassék-e és mily mértékben és hogyan, még csak most 
tanácskozik. Ennek a tanácskozásnak pedig vége nem lesz. Ha egyszer majd nyuga-
lom és csend lesz ezen a téren, akkor azután az a fiók, a melybe az fog jutni, majd 
zárva is marad, bár lesznek egyesek, a kik a követelésekkel elő fognak állani, lesznek 
interpellácziók, hogy hol van már a katonai büntető bíróság, de azok épugy el fog-
nak hangzani, mint elhangzottak harmincz esztendőn keresztül Horvát Boldizsár 
ideje óta… vájjon a katonai bíráskodás nyelve milyen legyen? világos válasz ez ne-
kem, hogy a katonai bíráskodásról szóló törvényt, legalább az én életemben, látni 
nem fogom.”232 

Udvary Ferencz képviselő pedig úgy érvelt, hogy „kaptunk bizonyos garancziá-
kat, mert hiszen a politikai ígéreteket garancziáknak kell vennünk normális viszo-
nyok között. És mi történik itt, T. ház? A tapétán lévő katonai kérdéseknek talán 
egyik legfontosabb része a katonai bíráskodás, a mely talán könnyen keresztülvihető 
lenne és talán a kormánynak is egy aranyhidat képezhetne, a melyen visszavonul-
hatna. De mi történik? Minden egyszerű polgári tárgyalásnál, a mikor jogok bírá-
latáról van szó, egy alkotmányos államban azon elvek vannak, hogy ugymondjam 
czégérül kitűzve, a melyeket a mai miniszterelnök ur is magáévá tett, t. i.: jog, tör-
vény, igazság, ott a nyilvánosság, szóbeliség, vagy legalább is az az eminens szükség 
forog fenn, hogy megértse az a deliquens, hogy miről beszélnek. Hogy lehessen an-
nak a szerencsétlen közlegénynek magát védeni, mikor felette olyan nyelven ítélkez-
nek, a melyet ő meg nem ért.”233

Molnár Jenő képviselő a nyelvkérdés szubjektív oldalát hangsúlyozva kiemelte, 
„nem lényegtelen kérdés az sem, hogy a katonai büntetőtörvénykönyvnek miért kell 
magyar nyelven írottnak lenni és nem németül. Mert hiszen az alkalmazott tolmács 
annak a bűnösnek az érzelmeit nem tudja hűen visszaadni. A  közvetlenség épen 
azért előnyös és épen azért hozták be a polgári biróságoknál is a közvetlenséget, 
hogy az a biró, szemben állva azzal a vádlottal, lássa meg, hogy vájjon az illető vád-
lott vallomása lelkéből ered-e, vagy pedig a valót akarja elpalástolni. Ha a vádlott 
vallomását egy, az ügytől teljesen hideg tolmács adja elő, a ki nem érzi azt, a miről 

231  mukiTs Simon képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1901. XIX. 
kötet, 1903. november 12.–november 28., 345. ülés, 343. o.

232  sZederkényi Nándor képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1901. 
XXI. kötet, 1903. deczember 28.–1904. január 16., 373. ülés, 253–254. o.

233  udvary Ferenc képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1901. XXII. 
kötet, 1904. január 18.–márczius 4., 379. ülés, 42. o.
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szó van, egészen más világításba helyezi az illető vádlottnak a vallomását, mintha a 
hasonló nyelven beszélő biró hallgatja ki a vádlottat és ítélkezik felette.”234

Lovászy Márton pedig már a tettek mezejére lépett, és kijelentette, hogy „a tár-
gyalás alatt álló törvényjavaslat általános vitája alkalmával határozati javaslatot 
voltam bátor előterjeszteni, hogy utasíttassák a kormány, hogy egyrészt a katonai 
büntető eljárás reformja és abban a magyar nyelvnek teljes érvényesülése iránt ha-
ladéktalanul törvényjavaslatot terjeszszen elő, valamint az iránt is, hogy a magyar 
tisztek áthelyezésére vonatkozó 1868-iki királyi rendelet azonnali teljes mérvben 
leendő végrehajtása foganatosittassék.”235

A képviselőházban tehát meghátrálás nélkül védték a magyar nyelv ügyét. A hír-
lapok hasábjairól kiderült, hogy a kormány sem volt hajlandó békejobbot nyújta-
ni a kérdésben, így 1904 elején a tárgyalások megszakadtak a magyar nyelv ügye 
miatt,236 mivel a közös hadügyminisztérium, ahogy fogalmaztak, nem volt abban a 
helyzetben, hogy ezen kéréseket teljesíteni tudja.237

Maga a tervezet a bírói felsőbbségi jogból fenntartotta volna az illetékes parancs-
noki jogkört, amely révén ezen parancsnokok utasítására indult volna meg az el-
járás, és az ítéletre általuk rávezetett végrehajtási záradék eredményezett volna jog-
erőt. Ezen eljárásban a perfunkciók már elkülönültek volna. A bírósági szervezet 
három szinten épült volna ki (dandár, hadosztály és legfőbb ítélő fórum). Az eljárás 
kontradiktórius, szóbeli és nyilvános lett volna, amelyet eredetileg az állam, szolgá-
lati érdek és erkölcsi okok miatt lehetett volna korlátozni. Bevezette volna súlyosabb 
esetekben a kötelező védelmet, máskor pedig kérhetővé tette volna azt. A vizsgála-
tokat ügyész-hadbíró vezette volna, mint közvádló; a nyomozás végén vádat emelt 
volna, és képviselte is volna azt. Érvényesült volna ebben a bizonyítékok szabad 
mérlegelése.238 Az ítéletek ellen lehetőség lett volna jogorvoslatra, büntetéskiszabás 
tekintetében helye lett volna fellebbezésnek, míg bűnösséget illetően semmiség pa-
nasznak.239

A kormány hivatalos formában 1904 májusában reagált a javaslatra. Miniszterta-
nácsi előterjesztést készítettek, amelyben reagált egyfelől a császári igazságügy-mi-
niszter 1903. október 2-án tett észrevételeire, másfelől pedig az általa nem érintett 
pontokban külön indítványokat fogalmazott meg Nyiri Sándor honvédelmi és Plósz 
Sándor igazságügy-miniszter, valamint Tisza István miniszterelnök. Kifejezetten 
hangsúlyozták, hogy ítélkezési nyelv kérdésében külön indítványt fognak tenni.

234  molnár Jenő képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1901. XXIII. 
kötet, 1904. márczius 5.–márczius 29., 394. ülés, 21. o.

235  lovásZy Márton képviselő felszólalása a képviselőház előtt, in Képviselőházi Napló, 1901. 
XXIII. kötet, 1904. márczius 5.–márczius 29., 399. ülés, 102. o.

236  A válság, Pesti Napló, 1904/10. szám, 5. o.
237  A delegációkból, Pesti Hírlap, 1904/140. szám, 5. o.
238  Az új katonai bűnvádi perrendtartás, Pesti Napló, 1903/215. szám, 2. o.
239  A katonai bűnvádi perrendtartás, Budapesti Hírlap, 1903/205. szám, 3. o.
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védők kérdésében osztották a császári igazságügy-miniszter azon álláspontját, 
hogy a katonai körök elvárásaival ellentétben ne csak minimum tartalékos tiszti 
rangú személy járhasson el, hanem bárki, akit a védők lajstromába felvettek. Azzal 
azonban nem azonosultak, hogy a törvény kimondja, hogy minden katonai bíróság 
mellett megfelelő számú védő legyen, ugyanis nézetük szerint a lajstromba vétel 
iránti kérelem beadására senki nem kötelezhető.

A nyilvánosság korlátozásának kérdésében az erkölcsi okot mint kizárási lehető-
séget mindkét fél elvetette, azonban az osztrák fél kizárólag államérdekből engedte 
volna a kizárást, míg a magyar kormány katonai szolgálati érdek veszélyeztetése ese-
tén is. A kizárásról a bírónak véleményük szerint végzésben kellett volna határoznia.

A  javaslat az illetékes parancsnoknak kegyelmezési jogkört biztosított volna a 
jogerős büntetéssel szemben, míg kivételesen méltánylást érdemlő esetekben eny-
híthette vagy egészen elengedhette volna a büntetést. Az osztrák fél az illetékes pa-
rancsnoknak békeidőben ezt a jogot nem adta volna meg. Az enyhítés lehetőségét 
a haditörvényszékre bízta volna, hogy az uralkodót ne terheljék túl ezek az ügyek, a 
kegyelmezés jogát azonban fenntartotta volna az uralkodónak, amelyet csak rögtön-
ítélő bíráskodás vagy hadra kelt seregek esetében engedett volna átruházni. A ma-
gyar fél lényegében egyetértett az osztrákkal, azonban azt több helyen kiegészítette 
volna. Az enyhítés lehetőségét akár egy enyhítő körülmény fennforgása esetében is 
engedte volna, ha a büntetés halálra vagy rendfokozatvesztésre szólt, és ettől az el-
ítélt javulását lehetett várni. Eme jogot a magyar kormány a másodfokú bíróságnak 
is fent szerette volna tartani. A kegyelmezés jogával kapcsolatban rögzítette, hogy 
azt az illetékes parancsnoktól mindenképpen elvennék, mivel azt a visszás helyzetet 
eredményezné, hogy a terhelt saját vádlójának állna így módjában az enyhítés vagy 
a kegyelmezés. Azon osztrák kiegészítéssel szemben, mely a kegyelmi kérvény be-
nyújtását a bíróság vagy az illetékes parancsnok jóváhagyásától tette függővé, a ma-
gyar fél támogatta, hozzátéve, hogy ezen korlátozás nem élhet halálbüntetés esetén.

Rögtönítélő bíráskodás esetében a magyar fél halálbüntetést nem engedett volna 
végrehajtani olyan személyen, aki az elkövetéskor még nem töltötte be a 20. életévét. 
Továbbá olyan esetekben sem, mikor több személlyel szemben mondott ki rögtön-
ítélő bíróság halálos ítéletet, és egy vagy több, a leginkább büntetésre méltó szemé-
lyen való végrehajtás elegendő példát statuált volna, és így a többi egyén büntetése 
enyhíthető lett volna.

A javaslat kisebb vétségek esetében lehetővé tette volna azt, hogy fegyelmi úton 
rendezzék a kérdést, ezt az osztrák igazságügy-miniszter elvetette, azonban a hon-
védelmi miniszter javaslatára a magyar fél ez utóbbit nem támogatta. Emellett azon-
ban rögtön jelezték, hogy a fegyelmi szabályzatban rögzíteni kell azon enyhébb sú-
lyú cselekményeket, amelyek semmilyen esetben sem szankcionálhatóak fegyelmi 
úton. Ilyenek voltak többek között a tulajdon biztonsága elleni olyan cselekmények, 
amelyek irodalmi vagy művészeti tulajdon ellen irányultak, továbbá a közerkölcs el-
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leni cselekmények (kivéve a tiltott szerencsejátékot), valamint a nyomtatvány (sajtó) 
útján elkövetett cselekmények.

Jóváhagyólag nyilatkozott a kormány arról, hogy hadra kelt seregeknél a főtár-
gyalás zárt legyen, valamint arról, hogy polgári személy tanúkat csak polgári ható-
sággal lehetett volna elővezettetni.

Több olyan indítvány volt, amelyek csak a magyar félhez voltak köthetőek. A ja-
vaslat – fogalmi pontatlanságok okán – személyi hatály kérdésében lehetővé tette 
volna, hogy magyar bíróságok osztrák honvédség, osztrák népfölkelés és csendőrség 
tagjai felett ítélkezhessenek.  A magyar fél ezt a fogalmi pontatlanságot orvosolni 
kérte azáltal, hogy a fegyveres erő fogalmát a saját törvényekben csak saját közegeik-
re terjesszék ki, míg közös törvény esetében csak a közös hadsereg közegeire. A ja-
vaslat lehetővé tette volna, hogy meghatározott esetekben polgári személyek felett 
is elrendelhessék a katonai bíráskodást. A magyar fél azonban felhívta a figyelmet 
arra, hogy ez idő tájt Magyarországon nem volt kivételes hatalmi törvény, ellentét-
ben Ausztriával, így az ilyen szabályanyagnak nincsenek alkotmányos háttérszabá-
lyai. Emellett pedig a közös hadsereg és a honvédség közötti határvonalat kívánták 
erősíteni a hadra kelt seregeknél folytatott törvénykezés esetében is.240

1904 nyarán a Pesti Napló is kiemelte, hogy egyetlen valós és áthidalhatatlan kü-
lönbség van a felek között, a magyar nyelv kérdése. Ahogy az újság fogalmazott: „a 
katonai bűnvádi perrendtartás még mindig úszik; egyik miniszter a másiknak küldi. 
Nem tudják, mit csináljanak a magyar nyelvvel? Csak azt tudjak, hogy úgy, ahogy 
magyar szempontból kellene lenni, semmiképpen sem lehet. Mert hisz ha nem így 
volna, már rég megvolna a perrendtartás.”241

A katonai bűnvádi perrendtartás reformja háttérbe szorult az alkotmányos vál-
ságok sorában, előbb a Tisza-kormány politikájával és intézkedéseivel szembeni ál-
landó obstrukciók, majd pedig az ún. darabont kormány kinevezése és ténykedése 
okán nem volt reális esélye annak, hogy a korábbi nézeteltéréseket rendezni lehes-
sen. Ezen megállapítás annak ellenére is helytálló, hogy a Fehérváry-kormány fel-
hatalmazást kapott arra, hogy tárgyaljon az ellenzékkel a katonai követelésekről.242

Az országgyűlésben Miháli Tivadar révén még 1905 májusában ismét felmerült 
az ítélkezés nyelvének kérdése. Ekkor a képviselő úgy fogalmazott, hogy „az állam 
biztonságának legfontosabb eszköze a véderő. Tekintetbe véve annak fontos voltát, 
kívánatos, hogy a véderő minden politikai jellegű súrlódástól menten, a két állam 
közös fegyveres védelmének czélját szolgálja. A kétévi katonai szolgálat behozatalát 
az egész ország lakossága kívánja. Hatásosabb katonai oktatás mellett a harmadik 

240  Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1904. május 9., Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL iratairól 
készült digitális másolatok – W szekció, W 12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27, 11–38. o.

241  Az eredménytelen küzdelem, Pesti Napló, 1904/216. szám, 2. o.
242  Lásd bővebben farkas Györgyi: A politika viharai között született, Katonai Jogi és Hadijogi 

Szemle, 2013/1. szám, 43. o.
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szolgálati év könnyen nélkülözhető. Előfeltétele eme eredményes katonai oktatás-
nak észszerűleg az, hogy a legénység katonai oktatása annak anyanyelvén történjék, 
és épen ezért az ezredek keretében a legénység anyanyelvére az eddiginél sokkal na-
gyobb súly fektetendő. Az igazságszolgáltatás érdekei hasonlóképen megkövetelik, 
hogy a katonai bíróságok előtt a vádlott anyanyelvén védekezhessék.”243

1906-ban a delegáció ülésein többször felmerült az alaki jog megújítása, és fő-
ként az, hogy mikor várható a tervezet törvényjavaslattá érése. Előbb Bakonyi Samu 
érdeklődött a közös hadügyminiszternél arról, hogy mely stádiumban van a ter-
vezet, majd Pitreich Henrik hadügyminiszter válaszában kiemelte, hogy „ami a 
katonai büntető eljárást illeti, a hadügyi kormányzat az ismert politikai viszonyok 
tartama alatt is foglalkozott ezzel a tárgygyal és hogy e tekintetben a javaslat el is 
készült, amely szakszerű vonatkozásaiban megfelel az érdekelt minisztériumok, 
vagyis mindkét igazságügyi és honvédelmi minisztérium, valamint a közös hadügy-
minisztérium fölfogásának. Ezt a javaslatot, már kinyomatták és mindkét kormány-
nak megküldötték. Amit tehát a miniszter ebben az ügyben tehetett, megtörtént. 
A miniszter hivatalbalépése óta ezt a kérdést folyton figyelemmel kísérte és megol-
dását teljes erejével előmozdította. Magától értetődik, hogy a miniszter nincs abban 
a helyzetben, hogy megjelölje azt az időpontot, amidőn ez a törvényjavaslat a két 
parlament elé lesz terjesztendő, reméli azonban, hogy ez az ügy a hadügyi kormány-
zat saját érdekében mielőbb megoldást fog nyerni.”244 Ugyanezen év decemberében 
Schönaich Ferenc közös hadügyminiszter a katonai perrendtartással kapcsolatban 
megjegyezte, hogy a javaslat továbbra is a két kormány asztalán hever, előrelépés 
nem történt ezen a területen.245

Az egy helyben toporgást a közös hadügyminiszter próbálta megtörni azzal, 
hogy 1906 végén megkereste Polónyi Géza magyar igazságügy-minisztert, és hang-
súlyozta neki a katonai igazságszolgáltatás közösségét a két állam között, valamint a 
nyelv kérdésének ilyetén mellékes voltát. A megkeresést a magyar minisztertanács 
december 11-én tárgyalta, ahol Polónyi kifejezetten azon nézetének adott hangot, 
hogy magyar területen a magyar legyen az ítélkezési nyelv. Ifj. Andrássy Gyula bel-
ügyminiszter hangsúlyozta, hogy a katonai igazságszolgáltatás kérdése inkább kö-
zös ügy, mintsem igazságügyi, ennek ellenére a magyar nyelv kérdését támogatta, 
kiemelve, hogy horvát területeken ez megilletné a horvát közösséget is. A javaslattal 
kapcsolatban leszögezte, hogy az alaki reform véleménye szerint csak a többi kato-
nai javaslattal együttesen nyújtható be a ház elé. Wekerle Sándor miniszterelnök és 
Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter szintén a magyar nyelv primátu-
sát hangsúlyozta, míg Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszter azt a véleményét 

243  miháli Tivadar képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1905. I. kötet, 
1905. február 17.–junius 21., 18. ülés, 166. o.

244  A delegációk, Pesti Napló, 1906/164. szám, 4. o.
245  A delegációk, Pesti Napló, 1906/335. szám, 5. o.
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hangsúlyozta, hogy a közös hadsereg fennállta alatt annak minden szerve közös, így 
az igazságszolgáltatási szervezete is.246 A frontvonal tehát a felek között továbbra is 
megmerevedett, a kérdésben előrelépés nem történt.

1907 februárjában vajda Sándor képviselő felszólalásában ismét a magyar nyelv 
ítélkezési nyelvként való elrendelésének minimumként való megjelölését emelte ki. 
Ironikusan rögzítette, hogy „T. ház, ha most a czivil életből a katonai bíróságokba is 
beviszik a tolmács intézményét, akkor mi erre azt fogjuk feleim, hogy ha annak a mi 
katonánknak a tolmács is jó, hogyha az ő anyanyelve nem részesül kellő tiszteletben 
a hadseregnél akkor, a midőn neki ügyes-bajos dolga van, akkor tessék a harcztérre, 
a mikor arról van szó, hogy életét kell áldozni és vérét ontani, a tolmácsot küldeni. 
Meglehet, hogy ez viccznek tetszik, de nagyon tragikus dologgá lehet a helyzet ko-
moly pillanatában.”247 Majd beszéde zárásaként határozati javaslatot terjesztett a ház 
elé, amelyben követelte, hogy utasítsák „a hadügyi kormányt: 1. Az ezredek akként 
szervezendők, hogy a legénység lehetőleg ugyanazon nemzetiséghez tartozzék, úgy 
a közös, mint a honvédhadseregnél. 2. Ezrednyelvnek tekintendő az ezred legény-
sége többségének anyanyelve. 3. Kiképzési nyelvnek használandó mindazon nyelv, 
mely az ezred legénységének legalább 20%-ának anyanyelve… 5. A hadbiróságoknál 
oly hadbirák alkalmaztassanak, kik az ezrednyelvet értik és tolmács nélkül képe-
sek hivatásuknak megfelelni.”248 Felszólalásának valódi mondandója viszont az volt, 
hogy rögzítette ezekben az években is, hogy a magyar törvényhozás meggyőzhetet-
lennek mutatkozott annak kérdésében, hogy magyar katonák feletti ítélkezés nyelve 
kizárólag a magyar lehetett.

Szintén 1907 februárjában Gerő Gyula alezredes-hadbíró a Budapesti Hírlap ha-
sábjain élesen bírálta a kormányzatot azon tekintetben, hogy egy ilyen fontos javas-
latot, mint amilyen a katonai bűnvádi perrendtartás, nem készített elő megfelelően, 
és nem ismertette kellően a társadalommal, így „e reform mögött nincs előkészített 
s kiforrott közvélemény. Közönségünk jóformán a saját magunk katonai büntetőjo-
gával sincs tisztában, annál kevésbé van tájékozva más államok katonai igazságszol-
gáltatása és az idevonatkozó reformtörekvések iránya, lényege és nehézségei felől. 
Ilyen körülmények közt a közvélemény könnyen indul jelszavak után, a mi a fontos 
reformnak kárára lehet.”249 E területen előrelépés a törvény elfogadásáig sem történt.

Szinte pontosan két évvel vajda beszédét követően, 1909. február 15-én az újonc-
javaslatokról szóló vitában Farkasházy Zsigmond képviselő hozta fel ismét a katonai 
igazságszolgáltatás reformjának kérdését a plénum előtt. Kiemelte beszédében, hogy 
„konstatálni kívánom azt, hogy az igazságszolgáltatás terén egyéb, mint az igazság-

246  Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1906. december 11., Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL irata-
iról készült digitális másolatok – W szekció, W 12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27, 9–15. o.

247  vaJda Sándor képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1906. VI. kötet, 
1907. január 19.–február 21., 104. ülés, 283. o.

248  Uo. 286. o.
249  Gerő Gyula: A katonai bíráskodás, Budapesti Hírlap, 1907/38. szám, 1. o.
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szolgáltatás érdeke és a magyar állam szuverén joga nem érvényesülhet; mivel a 
magyar állam nyelve magyar, tehát magyar kell hogy legyen az igazságszolgáltatás 
nyelve is minden téren. Ma a valóság az, hogy a magyar nyelv ezen a téren nem érvé-
nyesül… Ismétlem, az igazságszolgáltatás terén a nyelvkérdésnek nem tulajdonitok 
olyan nagy fontosságot, mint a humanizmus és a czivilizáczió parancsainak kérdé-
sében. Hogy ebben a tekintetben milyen állapot uralkodik a katonai igazságszolgál-
tatást illetőleg, azt igazán csak szégyenkezéssel tudom itt a házban szóvá tenni.”250 
A képviselő tehát nem a nyelvkérdést tekintette az alaki reform legfontosabb részé-
nek, hanem azt, hogy az avítt, jogállammal nem összeegyeztethető szabályanyagot a 
lehető legrövidebb időn belül újragondolják és újraszabályozzák. 

Másnap Nagy György határozati javaslatában követelte az újoncjavaslatok visz-
szavonását, valamint azt, hogy a kormány március 1-éig nyújtsa be a katonai bün-
tető anyagi és alaki törvény javaslatát. Ennek okaként hangsúlyozta, hogy „fontos 
megoldásra váró kérdés – és itt ismét kérem a honvédelmi minister ur szives fi-
gyelmét – a katonai büntetőtörvénykönyv és a katonai bűnvádi eljárás reformja. 
végtelen szomorúnak tartom, hogy a XX. században még mindig ilyen homályos, 
középkori borzalmakkal telt törvény lehessen életben.”251 A reform késlekedésével 
kapcsolatban maró gúnnyal megjegyezte, hogy „már a múlt esztendőben a hon-
védelmi minister ur azt mondotta, hogy már csak az utolsó vasalást kell rajta el-
végezni. Ezt a szót használta, hogy vasalás, és azóta, egy esztendő óta, még mindig 
vasalnak. Tudom, hogy most az igazságügyminister ur vasal rajta, de azóta sokat 
vasaltak be ezen a nemzeten és sokat vasaltak meg azok közül a szegény katonák kö-
zül.”252 A képviselő információ szerint a késlekedés oka a tervezetbe foglalt rögtön-
ítélő bíráskodás, amelyet „az igazságügy-minister ur pedig, miután a polgári eljárás 
ilyen középkori kegyetlenséget nem helyesel, a magyar jogszolgáltatás szellemével 
is ellenkezik, nem akarja akczeptálni… véleményem szerint igen helyesen”.253 Még-
is hangsúlyozta, hogy „a katonai büntető perrendtartás legszörnyűbb, legkiáltóbb 
bűne az, hogy a bíró, a vádló és a védő egy személy. A vizsgálóbíró terjeszti elő a 
mentő-körülményeket mint védő, a súlyosbító körülményeket mint vádló, össze-
foglalja a kettőt és birói ítéletet mond az előterjesztésében és azt csak kaptafára húz-
za a katonai esküdtszék.”254 véleménye szerint tehát a reform tovább már nem volt 
odázható, a kormánynak sürgősen lépni kellett volna.

Nagy György február 17-én interpellációban fordult a honvédelmi miniszterhez, 
melyben felvilágosítást kért arról, hogy a kormányzat mikor óhajtja benyújtatni 

250  farkasháZy Zsigmond képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1906. 
XXIV. kötet, 1909. február 13.–márczius 9., 419. ülés, 48. o.

251  nagy György képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1906. XXIV. 
kötet, 1909. február 13.–márczius 9., 420. ülés, 60. o.

252  Uo. 78. o.
253  uo.
254  uo.
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a bűnvádi eljárás reformját tartalmazó törvényjavaslatot. Günther Antal igazság-
ügy-miniszter adott választ a kérdésre, melyben kifejtette, hogy a kérdések egy igen 
szűk körében szükséges még a felek között megegyezés, amelyre nézve rövidesen 
javaslatot kívánt előterjeszteni a minisztertanács elé, és azt követően a lehető leg-
rövidebb idő elteltével a Tisztelt Ház elé terjesztenék az új bűnvádi perrendtartást.255

Február 18-án a remek közigazgatási jogász, Kmety Károly is hozzászólt a katonai 
igazságszolgáltatás kérdéséhez, amellyel kapcsolatban rögzítette, hogy „a szolgála-
ti nyelv rendkívül nagy fontosságú. Rendkívül nagy fontosságú az, hogy az összes 
katonai csapatok, az összes intézetek, az összes katonai hatóságok, természetesen 
beleértve a bírósági hatóságokat is, belső hivatalos szolgálatukban és külső érintke-
zésekben a magyar állam nyelvét használják. A szolgálat vezetése, a szolgálati felső-
ség minden aktusa, történjék az akár írásban, akár szóban, a magyar állam hivatalos 
nyelvén történjék. Ezen szolgálati nyelv elfogadása igenis oly eredmény, oly nyelvi 
engedmény, melyet mi a létszámnak jelenlegi sürgős felemelésénél tekintetbe vehe-
tünk, illetve már reális ellenérték gyanánt el is fogadhatunk…”256

A  tárgyalások 1910 végén gyorsultak fel, amikor a magyarok a véderőreform 
kérdésének tárgyalását a katonai bűnvádi perrendtartástól tették függővé. 1910 no-
vemberében a magyar delegáció előtt a hadügyminisztérium képviseletében Hoff-
mann Hugó altábornagy bejelentette, hogy a véderőtörvény reformja és a katonai 
perrendtartás elkészült.257 Szintén ebben a hónapban a magyar kormány is arról 
nyilatkozott, hogy az alaki jog reformját dűlőre akarják vinni, de a nyelvkérdés még 
nincs maradéktalanul rendezve,258 ennek ellenére decemberben bejelentették, hogy 
az Osztrák–Magyar Bank, az 1911. évi költségvetés és az újonctervezetek tárgyalása 
után beterjesztik az erről szóló törvényjavaslatot.259

1911 januárjában azonban kiderült, hogy a nyelvkérdésben nemhogy a felek kö-
zött vita van, de a nézetkülönbség inkább tűnt szakadéknak, mintsem repedésnek az 
álláspontok között. Székely Ferenc igazságügy-miniszter január 21-én értekezleten 
vett részt Bécsben, amely során az újságírók tudomására jutott, hogy már 1910 de-
cemberében is tartottak hasonló tárgyalásokat, és sem ezen, sem azon nem sikerült 
megegyezni Hohenburg osztrák igazságügy-miniszterrel.260 Ezen tárgyalásokon az 
osztrákok nem járultak hozzá a magyar nyelvi igényekhez, ugyanis tartottak attól, 
hogy ha ezen követelésnek engednek, akkor az veszélyeztetné a hadsereg egységes 

255  nagy György interpellációja és günTher Antal igazságügy-miniszter válasza, Képviselőházi 
Napló, 1906. XXIV. kötet, 1909. február 13.–márczius 9., 421. ülés, 117-118. o.

256  kmeTy Károly képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1906. XXIV. 
kötet, 1909. február 13.–márczius 9., 421. ülés, 128. o.

257  A hadsereg programja, Pesti Napló, 1910/268. szám, 2. o.
258  A parlament munkarendje, Pesti Napló, 1910/276. szám, 7–8. o.
259  A kormány tervei, Pesti Napló, 1910/307. szám, 3. o.
260  A miniszterek Bécsben, Pesti Napló, 1911/18. szám, 5. o.
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szervezetét, mert erre hivatkozással az Ausztriában élő nemzetiségek – csehek, len-
gyelek, szlovének – szintén kérhetnék ezeket az engedményeket.261

1911 január és február fordulóján elterjedt a sajtóban, hogy megtörtént a meg-
egyezés a felek között; a Magyar Korona területein az államnyelven, vagyis magya-
rul, míg a többi területen a szolgálati nyelven, vagyis németül fognak ítélkezni.262 Az 
osztrák lapok azonban jobban értesültek voltak. A Zeit szerint bár tényleg történt 
megegyezés, azonban maradtak vitás kérdések. A Vaterland is ezt erősítette meg, és 
hangsúlyozta: kizárólag az osztrák fél ellenállása okán nem alakult ki átfogó egyez-
ség.263 N. Fr. Presse szerint a közös hadügyminiszter az osztrák delegációnak azt 
mondta, hogy nem történt megegyezés.264

Héderváry Károly miniszterelnök április 20-án a Pesti Naplónak nyilatkozva ki-
fejtette, hogy „a lapok közlései, melyek még mindig függő kérdésekről számolnak 
be, lényegükben helytelenek. Számomra ugyanis már nincs függő kérdés. A véd-
erőtörvény 3. §-ába foglalt közjogi természetű kérdés már el van intézve s a mi a 
katonai bűnvádi eljárás tárgyalási nyelvének kérdését illeti, én a territorialitás elvi 
alapján állok. Ettől az alaptól nem tágítok, mert közjogi szempontból ez egyedül 
korrekt. Ausztriában a tárgyalás német, Magyarországon magyar nyelven fog folyni. 
Ausztria és Magyarország két különálló állam saját igazságügyi felségjoggal, mely 
éppúgy a polgári egyének, mint katonai személyek ellenében is nyelvi tekintetben is 
érvényesül.”265

Ennek ellenére április 21-én a császári és királyi miniszterelnök új nyelvjavaslatot 
tett a magyar kormány asztalára, ám a minisztertanács másnap nyilatkozva azt el-
fogadhatatlannak tartotta. A javaslat ugyanis a magyar nyelv használatát csak azon 
terheltnek engedte volna, aki nem tudott németül, és ekkor is az eset körülményeitől 
tette volna függővé a magyar nyelv használatát. Tehát a bíró diszkrecionális döntése 
lett volna, hogy engedi-e alkalmazni a magyar nyelvet, amely gyakorlatban biztosan 
a magyar mint ítélkezési nyelv kiiktatását jelentette volna. Ezen tervezet esetről eset-
re történő mérlegelése a magyar fél szerint nemzetiségi feszültségekhez vezethetett 
volna.266

Az egyezség május hónap közepére megszületett, ennek alapján Hazai Samu 
honvédelmi miniszter a minisztertanácstól kért engedélyt, hogy az uralkodóhoz 
folyamodhasson előzetes felhatalmazásért, miszerint a két törvényjavaslatot, vagy-
is a közös haderő és a honvédség katonai bűnvádi perrendtartásának javaslatát az 

261  Kész az új véderőtörvény (A miniszterek Bécsben. – A katonai bűnvádi perrendtartás), Pesti 
Napló, 1911/19. szám, 4. o.

262  A nyelvkérdés a katonai büntető perrendtartásban, Pesti Hírlap, 1911/21. szám, 5. o.
263  A magyar nyelv a katonai bűnvádi eljárásban, Pesti Napló, 1911/40. szám, 5. o.
264  A magyar nyelv a katonai bűnvádi eljárásban, Budapesti Hírlap, 1911/40. szám, 6. o.
265  A miniszterelnök nyilatkozata, Pesti Napló, 1911/93. szám, 3. o.
266  Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1911. április 22., Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL iratairól 
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országgyűlés elé terjessze. A minisztertanács az engedélyt, az uralkodó pedig felha-
talmazását adta meg Hazainak,267 aki 1911. május 23-án terjesztette a Tisztelt Ház 
elé a két törvényjavaslatot a haderőcsomag részeként.268 így hosszas, eme javaslatok 
esetében közel 10 éves huzavona, míg az alaki büntetőjog esetében 44 év után sike-
rült a törvényjavaslatot a plénum elé terjeszteni.

3.1.1. A KATONAI BűNvÁDI PERRENDTARTÁS ORSZÁGGyűLÉSI  
vITÁJA ÉS SAJTóvISSZHANGJA

Hazai Samu tehát 1911. május 23-án nyújtotta be az ún. véderő-törvénycsomagot, 
és annak részeként a két katonai bűnvádi perrendtartást. A képviselőházban már 
a tervezetek ház elé terjesztésének bejelentése is felzúdulást váltott ki. Batthyány 
Tivadar és Lovászy Márton képviselők a választójogi törvényt követelték, amelyet 
a király korábban már megígért. Lovászy hozzátette a csomagra utalva, hogy „ugy 
sem lesz abból egyikből sem törvény!”.269 Batthyány pedig előrevetítette, hogy az 
ellenzék obstrukcióval készül a tárgyalásokra.270 Ezen események közepette pedig a 
karzatról egy szocialista érzelmű aktivista cédulákat dobált az ülésterembe, amelye-
ken a szocialista párt választójogi helyzetét reklamálta.271

A törvényjavaslatok benyújtásával kapcsolatban a Budapesti Hírlap megjegyezte, 
hogy „végre, valahára a katonai törvényjavaslatok a titokzatosság homályából a kép-
viselőház és a nagy nyilvánosság elé jutottak s most már a nemzet meggyőződést 
szerezhet arról, hogy mit követelnek tőle s mi az, a mit az áldozatok fejében cserébe 
adni hajlandók”.272

Az előterjesztés másnapján a legnagyobb politikai napilapok mindegyike hosz-
szabb-rövidebb terjedelemben, de megemlékezett a javaslatokról. A  Pesti Nap-
ló rendkívül részletesen ismertette az egyes törvénytervezeteket.273 A  Pesti Hírlap 
vezércikkében foglalkozott a törvénycsomaggal, majd részletesen beszámolt az or-
szággyűlés eseményeiről.274 A Népszava vezércikke az Életünket és vérünket címet 
viselve kritizálta a javaslatokat és a választójog elmaradását, majd röviden bemu-

267  Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1911. május 16., Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL iratairól 
készült digitális másolatok – W szekció, W 12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27, 12. o.

268  haZai Samu honvédelmi miniszter előterjesztései a képviselőházban, Képviselőházi Napló, 
1910. VIII. kötet, 1911. május 23.–junius 19., 163. ülés, 3. o.

269  lovásZy Márton képviselő felszólalása a képviselőházban, Képviselőházi Napló, 1910. VIII. 
kötet, 1911. május 23.–junius 19., 163. ülés, 4. o.
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271  A helyzet – A véderőjavaslatok beterjesztése, Pesti Hírlap, 1911/121. szám, 5. o.
272  A katonai javaslatok, Budapesti Hírlap, 1911/121. szám, 1. o.
273  Pesti Napló, 1911/121. szám, 9–14. o.
274  Pesti Hírlap, 1911/121. szám, 1–6. o.
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tatta az egyes indítványokat.275 A Budapesti Hírlap szintén többoldalas vezércikket 
szentelt a javaslatoknak, amelyeket összességében elengedhetetlen jogalkotási kö-
telezettségnek tartott, majd a többi lappal megegyezően ismertette az Országgyűlés 
ülésén elhangzottakat.276

A tervezet legvitatottabb pontja az eljárási nyelv volt, amely tekintetében a közös 
hadseregre vonatkozó szabályok egy átmeneti periódust biztosítottak volna a nyelvi 
felkészülésre, ami legfelsőbb bíróság esetében maximum 12, a többi bíróság eseté-
ben maximum 8 év lett volna. Hazai Samu a törvény indokolásában úgy fogalma-
zott, erre azért volt szükség, mert „ezidöszerint nincs a közös haderőben annyi ma-
gyarul is tudó igazságügyi tiszt, amennyi az uj eljárásban a kérdéses nyelvhasználati 
rendelkezések hatálybaléptetése végett szükséges volna”.277 A Budapesti Hírlap ezt 
továbbfejtve kijelentette, hogy „a magyar államnyelv teljes érvényesüléséhez bizo-
nyos számú magasabb rendfokozatú, magyarul tudó igazságügyi tisztre is szükség 
lesz, ilyenek pedig, figyelembevéve az előléptetési viszonyokat, csak egynéhány év 
eltelte után állhatnak majd rendelkezésre”.278

A Budapesti Hírlap május 24-i számában megszólaltatta az egyes képviselőket a 
tervezetekkel kapcsolatban, akik – a fenti méltányolható okok ellenére – leginkább 
eme nyelvi részeket támadták. Bolgár Ferenc, a képviselőház alelnöke úgy nyilatko-
zott, hogy „jogászi nézet szerint a nyelvi részt nem tekintve, ez a javaslat a legjobb és 
legliberálisabb a ma életben lévő perrendtartások között”.279 Polónyi Géza volt igaz-
ságügy-miniszter szerint „a nyelvi intézkedések fölháborítóak. A territoriális elvet 
a levegőbe röpítették. A perrendi javaslat csaknem mindenütt törvénybe ütközik. 
A 61-ik szakasz a példának okáért a legfelsőbb katonai törvényszék székhelyének 
meghatározásából is felségjogot csinál. Ez a szakasz a hatvanhetes kiegyezés vissza-
fejlesztését jelenti, mert a székhely meghatározása eklatáns törvényhozási kérdés. 
A nyelvi intézkedésekről még csak beszélni sem lehet nyugodtan. Ilyen javaslatot a 
magyar képviselőház nem fogadhat el.”280 Batthyány Tivadar a nyelvi rendelkezések-
kel kapcsolatban megjegyezte, hogy „a perrendi javaslat a magyar nyelvnek olyan 
sérelme, hogy semmi esetre sem szabad törvényerőre emelni. Inkább maradjon meg 
az eddigi állapot. A javaslat ellen obstruálni fogunk és akár szeptember tizedikéig is 
itt maradunk.”281 Bakonyi Samu szintén ezen pontokat támadta nyilatkozatában, és 
rögzítette, hogy „tagadhatatlan, hogy a perrendi javaslat a jogszolgáltatás dolgában 
becses reformokat tartalmaz, melyeket mi régóta sürgetünk. A nyelvi rendelkezések 

275  Népszava, 1911/122. szám, 1–2. o.
276  Budapesti Hírlap, 1911/121. szám, 1–6. o.
277  Törvényjavaslat a közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásáról, Képviselőházi Irományok, 
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ellen azonban kénytelenek vagyunk obstruálni, mert a magyar törvények eltiprását 
jelentik. Ezek az intézkedések fölháborítók.”282 A szocialisták pedig országos moz-
galmakat indítottak a javaslatok ellen.283

A magyar képviselőkkel szemben az osztrák kormány és közvélemény pedig óri-
ási és fájó engedelmekről beszélt. A Reichspost hasábjain megjelent gondolatok jól 
mutatták az osztrák oldal csalódottságát. Az újság kiemelte, hogy „a magyar hon-
védség tehát a magyar hadsereg lesz az osztrák mellett. Ez igen nagy engedmény a 
magyar szeparatista törekvéseknek. Mindenekelőtt arra lesz szükség, hogy a had-
ügyminisztériumban uralkodó szellemet, amely ezeket a javaslatokat szülte kiirt-
sák… amely azonban természetesen a legjobban fáj az a territoriális szétválasztás, 
amely a katonai perrendtartásban jut kifejezésre.”284 Látható tehát, hogy egyik fél 
sem volt elégedett a javaslatokkal, azonban a tervezetek ausztriai visszhangja jól mu-
tatta azt, hogy a magyar kormány a tárgyalások során a lehető legjobb kompromisz-
szumokat kötötte, és a legvégsőkig elment.

Az igazságügyi bizottság 1911 júliusában tárgyalta a javaslatokat. Darvai Fülöp elő-
adó az igazságügyi bizottság ülésén kifejtette, hogy „a mi szempontunkból nagy érde-
me a javaslatnak, hogy sokkal közelebb áll a magyar polgári bűnvádi perrendtartáshoz, 
mint az osztrákhoz. Míg a javaslat a vádelvvel, a közvetetlenséggel, a szóbeliséggel, a 
bizonyítékok szabad mérlegelésével megfelel a perrendtartás általános követelményei-
nek, addig azzal, hogy a fegyelemre és a katonai szellemre állandóan figyelemmel van 
és hogy az eljárás különösen gyors, eleget tesz a sajátlagos katonai követelményeknek 
is. De eleget tesz a humanitás követelményeinek is.”285 Szalay László – elfelejtve a had-
sereg közös voltát és abból eredő közösség elengedhetetlenségét – hangsúlyozta, hogy 
„elismeri, hogy a javaslat törvényerőre emelkedése esetén általános igazságügyi szem-
pontból jelentékeny előhaladást tennénk, de korszerű anyagi büntetőtörvény nélkül 
bármily sikerült perrendtartás se fog tökéletes igazságszolgáltatást eredményezni. Rá-
mutat a javaslat sérelmeire, hogy tudniillik az államnyelv jogát nem biztosítja, hogy 
sok esetben kizáróan nem magyar állampolgárokból álló bírói testület ítélkezik s hogy 
a katonai hatóság ügykörébe utalja a közönséges bűncselekményeket is. A javaslatot 
nem fogadja el.”286 Kelemen Samu és Holló Lajos a kérdésben osztotta Szalay László 
gondolatait, és hasonlóan nyilatkozott a bizottság előtt. Héderváry Károly miniszter-
elnök úgy érvelt, hogy „a nyelvkérdés tekintetében a kormány nem alkudott. Fonto-
sabbnak tartotta a kormány, hogy a magyar törvényhozás szuverenitása érvényesül-
jön, mint bármely koncessziót. És ha a nyelvkérdést úgy oldottak meg, mint a javaslat 
feltünteti, ennek egyik oka az, hogy azon túlmenően már csak koncesszió útján lelt 
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volna valami elérhető, a mit a kormány kerülni akart… ez a törvény magyar törvény, 
melyet az osztrákoktól függetlenül mi állapítunk meg a magunk részére, de épp ezért 
nem folyunk bele abba sem, hogy az osztrákok hogyan alkotják meg a saját államuk 
területére vonatkozó törvényt.”287

A  bizottság egy másik ülésén Horváth Gyula kifejtette, hogy nem fogadja el a 
javaslatot, mert nem látja értelmét annak, miért tartozzanak a közös hadsereg tag-
jai által elkövetett közönséges bűncselekmények külön bíróságok elé. Hibáztatta a 
védelem organizálását és a nyelvkérdésben a kormány által követett eljárást.”288 Pap 
Kálmán tábornok-hadbíró válaszában hosszasan ismertette a katonai büntetőjog 
alapfogalmait és lényegét, majd a tervezettel kapcsolatban elmondta, hogy „a tár-
gyalás alatt álló törvényjavaslat, a mellett, hogy a katonai fegyelemtartás érdekeit 
megóvja, követi egyszersmind az általános jogfejlődés fonalat is. Az inkvizitórius 
eljárás helyett a vadelvet, az írásbeliség helyett a szóbeliséget és a közvetetlenséget, a 
titkosság helyett a nyilvánosságot, az ítélő- és vizsgálóbírói teendők különválasztá-
sát, az eddig hiányzott védelmet, a bizonyítékok szabad mérlegelését, a polgári bűn-
vádi perrendtartásokban is elfogadott perorvoslati rendszert és a katonai bíróságok 
megfelelő szervezését hozza. Nem csupán katonai büntetőjogunk történetében fog 
e javaslat korszakot alkotni, hanem a kérdés törvényhozói rendezése alkotmányos 
érzékünknek és jogfejlődésünknek is büszkesége marad.”289 Székely Ferenc igazság-
ügy-miniszter felszólalásában örömmel fogadta, hogy még az ellenzékiek is elismer-
ték a törvényjavaslat modernségét, szerkezetét, elveit, és szakszerűségi hiányosságot 
nem említettek. Emellett ő is kitért arra, hogy „igaz, hogy elméletileg az anyagi tör-
vény megalkotására volna szükség, de nekünk az adott viszonyokat kell figyelembe 
venni: az érvényben levő anyagi törvény – bár vannak hiányai – megfelel, de az alaki 
törvény semmiképpen sem illik bele a modern jogéletbe.”290

A véderő- és az igazságügyi bizottságok jelentéseiket 1911. augusztus 1-én nyúj-
tották be a Tisztelt Ház elé, és kérték azok szétosztását és osztályok mellőzésével tör-
ténő tárgyalását.291 Az igazságügyi bizottság jelentésében rögzítette, hogy „bizott-
ság többsége örömmel fogadta a közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásáról 
szóló törvényjavaslatot és a bizottságnak még azok a tagjai is, akik pártállásuknál 
fogva a javaslatot nem támogathatták, azt a katonai büntető igazságszolgáltatás te-
rén igen jelentékeny alkotásnak ismerték el.”292 Az igazságügyi bizottság egy kisebb 
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módosítási javaslattal támogatta a javaslatot, és elfogadásra alkalmasnak találta.293 
A véderőbizottság jelentésében úgy érvelt, hogy „a véderőbizottság sem zárkózhatik 
el annak méltatása elől, hogy katonai igazságszolgáltatási tekintetben a javaslat tel-
jes elismerést érdemlő alkotás, mert amidőn a katonai perrendben a vizsgálóbírói, 
vádlói, ítélőbírói és védői szerepnek egy kézben egyesítése helyébe mindezeknek a 
hatásköröknek szétválasztását, továbbá a külön vádat és védelmet nélkülöző eljárás 
helyébe a vádelvet és kapcsolatosan a védelmet, az írásbeliség helyébe a szóbeliséget 
és közvetlenséget, az ügyek referálása helyébe a főtárgyalást, az eljárás titkossága 
helyébe a nyilvánosságot, az elavult fellebbviteli rendszer helyébe modern peror-
voslatok rendszerét hozza be: nemcsak a mai állapotokhoz képest mutat igen nagy 
jelentőségű haladást, hanem a külföld legújabb hasonló törvényhozási művei közt is 
kiváló helyet fog majd elfoglalni.”294 A véderőbizottság kisebb helyesbítésekkel szin-
tén támogatta a tervezet törvényhozás általi elfogadását.295 Ezen állásfoglalásaikat 
szintén fenntartották a honvédségről szóló javaslat esetében is.296

1911 novemberében Benedek János képviselő a véderőtörvény vitájában ismét 
felcitálta a nyelvkérdést, amely során kifejtette, hogy „ily körülmények között ez 
igenis a magyar állam szuverenitásának megcsorbulása az igazságszolgáltatás terén, 
s ez nekünk egy jelentékeny visszavonulásunk. A mellett pedig sohasem ismerte el 
egyetlenegy törvény sem a német nyelvet a közös hadsereg szolgálati nyelvének… 
soha ki nem szolgáltattuk hazánkat idegen nyelvnek; mi saját kultúrával bíró állam 
vagyunk, kik saját kultúránkat fejleszteni akarjuk, és haladni akarunk e téren is a 
világversenyben a többi nemzetekkel; mi nem németül, hanem magyarul akarunk 
beszélni a magyar hadseregben, mert mi közös hadsereget csak a törvény kifejezése 
szerint ismerünk, közös hadsereg tényleg nincs, van egész hadsereg, a melynek a 
magyar hadsereg kiegészitőrésze, de ennek a magyar hadseregnek nem lehet más a 
vezényleti nyelve, mint csak a magyar.”297 Szavai azonban jóval inkább tekinthetők 
az akkor fennálló dualista rendszer és az 1867-es kiegyezés kritikájaként, mintsem a 
bűnvádi perrendtartás szabályainak bírálataként.

1912 februárjában Polónyi Géza képviselő, volt igazságügy-miniszter napirend 
előtti felszólalásában ismét ostorozta a véderőtörvény-csomagot, azon belül is a ka-

293  Az igazságügyi bizottság jelentése a közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 278. 
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tonai bűnvádi perrendtartást. Kifejtette, hogy az számos ponton sérti a közjogi be-
rendezkedést, többek között „az, hogy közös hadügyministeri ellenjegyzéssel vagy 
ellenjegyzés nélkül fognak birák kineveztetni, továbbá a felsőbb törvényszék kérdé-
sében, a nyelv kérdésében stb. Tartalmazza a többi közt azt a sérelmet is, hogy egy 
soha Magyarországon meg nem alkotott, soha ki nem hirdetett anyagi büntető tör-
vénykönyv törvényesitését foglalja magában.”298 Kritikája több ponton is valós volt 
– főként a katonai anyagi büntetőjog terén –, azonban élét veszi mondandójának, 
hogy e javaslatokat már az ő minisztersége idején is tárgyalta a kormány, de valós 
előrelépés nem történt sem minisztersége, sem pedig kormányának fennállása alatt. 
Ezen a területen pedig a viszonyok, amelyektől beszéde másik részén elborzadt, már 
akkor is fennállottak, mikor ő miniszter volt. Kijelentette ugyanis, hogy „azért ki 
akarná tagadni, hogy az a mi általunk hosszú évtizedek óta követelt katonai bűn-
vádi perrendtartás, a melyről az első beszédet Pauler Tivadar igazságügyminister 
mondta el itt e házban, lényeges nemzeti jogokat és mindenekfelett emberi jogokat 
biztosító intézkedéseket tartalmaz? Nem is csodálható, hogy a törvényjavaslat ilyen 
követelményeknek eleget tesz és ilyen vívmányokat tartalmaz, mert az az állapot, a 
mely eddig ezen a területen fennállott, a botrányossal volt határos…”299 Ezen szavai-
val saját magával szemben is jogos bírálatot fogalmazott meg. Főként igaz ez annak 
fényében, hogy – mint korábban ismertetésre került – minisztersége idején a tel-
jes Wekerle-kormány egyetértett abban, hogy a katonai igazságszolgáltatás kérdése 
nem igazságügy, hanem közös ügy.

Edvi Illés Károly, a korszak egyik kiemelkedő büntetőjogásza is állást foglalt a 
nyelvi vita ügyében, és szigorúan szakmai szempontok alapján állította, hogy „a 
szolgálati nyelv törvénybe iktatásának csak ez a jelentősége van, és minthogy cél-
szerűségi és igazságszolgáltatási szempontból nem tartom helytelennek azt, hogy 
mikor a magyarul nem tudó felek és a bíróság a ma érvényes szolgálati nyelven egy-
mást megértik, a tárgyalás ezen a nyelven tartassék meg: ennélfogva azt a kivételt, 
a melyet a javaslat 80. szakasza a magyar nyelv használata tekintetében fölállított 
általános szabály alól tesz, nem tartom olyan közjogi sérelemnek, a melynek oká-
ból érdemes volna sokkal nagyobb életérdekeink veszélyeztetésével végletekig menő 
harcot folytatni.”300

A Pesti Napló a politikai acsarkodásokról írva megjegyezte, hogy a bűnvádi per-
rendtartás lehet az áldozata ezen viszonyoknak, az „a perrendtartás, amely az euró-
paihoz hasonló állapotokat honosítana meg a katonai ítélkezésben, ahol ma képtelen 
és szégyenletes, kétszáz esztendős jogszabályok mértékadók”.301 A két oldal közötti 

298  Polónyi Géza képviselő napirend előtti felszólalása a képviselőházban, Képviselőházi Napló, 
1910. XV. kötet, 1912. február 12.–márczius 8., 347. ülés, 89. o.
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ellentét nehezen enyhült a nyelvi szabályok esetében. Apponyi Albert február 24-i 
beszéde közeledést mutatott,302 és február 25-én megtört a jég; a Kossuth-párt a vá-
lasztójogra hivatkozva kilépett az ellenzék obstrukciót folytató táborából, és a szol-
gálati nyelv kérdésében várható engedmény okán hajlandó lett támogatni a katonai 
javaslatokat.303 Két nappal később Bakonyi Samu világossá tette azonban, hogy a 
függetlenségi párt nem hajlott a kiegyezésre.304

A katonai bűnvádi perrendtartások vitája 1912. június 5-én vette kezdetét a kép-
viselőházban. Az országgyűlési vitán Pap Kálmán honvédtábornok-hadbíró mint a 
honvédelmi minisztérium szakértője vett részt, ezen tevékenysége során a javasla-
tokra nézve adott felvilágosításokat.

A Tisztelt Ház azonban ekkor már hónapok óta nem működött megfelelőképpen; 
ahogy a Budapesti Hírlap írta, „a kisebbség hónapokon keresztül kierőszakolta azt, 
hogy ne lehessen ott tárgyalni; a többség pedig kétszer huszonnégy óra alatt ki-
erőszakolta, hogy lehessen tárgyalni”.305 Tovább folytatva írta, hogy „ezért minden 
felelősség azért, a mi ma itt történik, két emberre hárul: arra, a ki fölidézte, Justhra, 
és arra, a ki vállalkozott. arra, hogy megfékezi: Tisza Istvánra. A többi csak kórus 
és statiszta; naiv, jóhiszemű, korrumpált, stréber, számító, összevissza.”306 Másnap 
az is kiderült, hogyan próbált obstruálni az ellenzék, és erre hogy reagált a több-
ség. „A mi a képviselőházban folyik, az természetesen szokatlan látvány. A közöm-
bös nézőnek szórakozás, komikus, a szkeptikusnak nevetséges, a komoly embernek 
szomorú. A mi tegnap volt, az megismétlődött ma délelőtt és délután is. Egy cso-
mó lármás, trombitával, síppal dolgozó képviselőt az elnök kivezettetett, a mara-
dék magától kivonult, a többség azután folytatta munkáját…”307 A Népszava június 
5-i számának vezércikkét lefoglalták, ezen kiadásban máshol úgy fogalmazott, hogy 
„Tisza, Lukács és a zsebükben tartott aljas briganti banda keresztülgázoltak a ház-
szabályokon, a törvényalkotás törvényén… rendőri erőszakkal kihurcoltatták a kép-
viselőházból az ellenzéket és törvénnyé nyilvánították a maguk akaratát.”308 A Pesti 
Hírlap úgy írt, hogy „amitől féltünk, bekövetkezett. A kisebbség erőszakja megszül-
te a többségi erőszakot s ez az elnöki emelvényről oly brutálisan tört le, hogy ösz-
szezúzott mindent, ami eddig szent volt.”309 A Pesti Napló vezércikke a Szuronyok 

302  aPPonyi Albert képviselő felszólalása a képviselőházban, Képviselőházi Napló, 1910. XV. kö-
tet, 1912. február 12.–márczius 8., 349. ülés, 128. o.

303  A megpecsételt leszerelés, Pesti Napló, 1912/48. szám, 5. o.
304  Bakonyi Samu képviselő felszólalása a képviselőházban, Képviselőházi Napló, 1910. XV. kö-

tet, 1912. február 12.–márczius 8., 351. ülés, 180–181. o.
305  Tisza napja, Budapesti Hírlap, 1912/132. szám, 1. o.
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307  A kráter, Budapesti Hírlap, 1912/133. szám, 1. o.
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között címet viselte, amelynek a kezdősorai úgy szóltak, hogy „a nemzetnek halottja 
van és a nemzet könnyezik: megfojtották ezer éves alkotmányát”.310

Tisza az ellenzék folyamatos obstrukciói miatt az ahhoz csatlakozó képviselőket 
kivezettette a parlament épületéből, és őrséget állított a bejárathoz. Az érintett el-
lenzéki képviselők június 6-i ismétlődő rendbontásaik miatt már nem léphettek be 
az országgyűlés épületébe, üléstermébe. Az utcákon felfegyverzett hadsereg tartotta 
fent a rendet.

A dualizmus időszakának legfontosabb katonai büntetőjogi javaslatának vitája te-
hát a két oldal politikai acsarkodása mellett másodlagossá vált, nem kerülhetett oly 
mértékben a közvélemény érdeklődésének középpontjába, mint amennyire a javas-
lat fontossága okán kellett volna. Ennek ellenére Darvai Fülöp, a törvényjavaslat elő-
adója ünnepnapként tekintett a vita megnyíltára, ugyanis – ahogy fogalmazott – „a 
forrongó politikai mozgalmak közt bátran merem állítani, hogy a magyar törvény-
alkotásnak egyik legnagyobb eseménye, az igazságszolgáltatás egy régi, igaz és nagy 
vágyának teljesedése lesz a katonai büntető perrendtartás megalkotása”.311 Ezt köve-
tően hosszan méltatta Héderváry Károly miniszterelnököt, mint a törvényjavaslattá 
érés egyik legfőbb kulcsát. Felhívta a figyelmet arra, hogy a hatályos jog a Mária 
Terézia korabeli Peinliehe Hals-Gerichts-Ordnung, „ahova a nyilvánosságnak él-
tető sugarai, a közvetlenség és a szóbeliség be nem hatolnak, óriási nagy lépésnek 
kell tartanom azt, hogy a most életbeléptetendő katonai büntető perrendtartásban 
a modern bünpernek, a modern perrendtartásnak minden nagy elméleti és gya-
korlati vívmánya benfoglaltatik…”.312 Tovább folytatva hozzátette, hogy „a katonai 
fegyelemmel egyáltalában megegyeztethető, mindazok a bűnvádi perrendi elvek, 
amelyek a nyilvánosságra, közvetlenségre, a vádra, védelemre és a jogorvoslatokra, 
szóval, mindazokra a biztosítékokra vonatkoznak, amelyek a bűnvádi perrendtar-
tásnak leghatározottabb, legbiztosabb és legkétségbevonhatatlanabb garancziái, eb-
ben a törvényjavaslatban benfoglaltatnak”.313 Kiemelte, hogy „ami eddig nem volt, 
az meglesz ezen törvényjavaslat alapján, hogy a magyar nyelv a magyar szent korona 
területén törvénykezési nyelvvé lesz, a katonai bűnvádi perrend egész vonalán”.314

Németh Károly képviselő – a honvédelmi bizottságban ő ismertette a tervezeteket 
– expozéjában a katonai büntetőeljárás szabályozási nehézségeivel kapcsolatban ar-
ról beszélt, hogy „két nagy elv ütközött mindig össze egymással a perrendtartás kér-

310  Szuronyok között, Pesti Napló, 1912/133. szám, 1. o.
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désében. Egyrészről a katonai fegyelem fentartásának elve, másrészről az a természe-
tes haladás, amelyet a magán polgári perrendtartások évszázados fejlődésük rendjén 
megtettek. Nagyon természetes jelenség különben az, hogy mivel a hadseregben a 
harczképesség fentartásának legfőbb biztositékát a fegyelem képezi, a perrendtartás 
keretében a fegyelem kérdése mindig túlnyomó figyelemben részesült, szemben az-
zal a haladással, amelyet a bűnvádi perrend a polgári élet terén feltüntetett és csak 
a legutóbbi időben tudott néhány európai állam ezen két nagy alapvető elv között 
békés egyezséget létesiteni. S mi magyarok büszkék lehetünk arra, hogy ahhoz a né-
hány európai államhoz most ilyen tökéletes alkotással csatlakozhatunk.”315 Utóbbi 
okán hangsúlyozta, hogy „minden magyar embernek, aki súlyt helyez arra, hogy a 
mi jogi életünk egész terén, tehát a katonai kötelékbe tartozókra nézve is, egy ilyen, 
a modern jogszolgáltatás elveinek megfelelő bűnvádi perrendtartás életbelépjen, 
minden akadályt el kellene háritania az útból, hogy ez a javaslat minél hamarabb 
törvényerőre emelkedhessék. S nem szabad ebben a kérdésben semmiféle felesleges 
skrupulusnak tért engedni, nem különösen arra az álláspontra helyezkedni, hogy 
azért, mert bizonyos kivételes esetekben a katonai biróságok előtt a hadsereg nyelve 
lesz a tárgyalási nyelv, megfoszszuk viszont az összes, magyar nyelvet beszélő, tehát 
magyar állampolgárokat ennek a javaslatnak üdvös hatásaitól.”316

Székely Ferenc igazságügy-miniszter felszólalásában kifejtette, hogy a magyar 
polgári bűnvádi eljárás a legtökéletesebb perrendtartás, amely elveinek és humani-
tásának a katonai javaslatok is megfeleltek, azonban a katonai jogviszonynak egyes 
terrénumai nyilvánvalóan eltéréseket követeltek, mint például a háború idején való 
törvénykezés is. Emellett felvázolta a leendő katonai bírósági szervezetet és annak 
jogorvoslati rendszerét. Az ítélkezési nyelv kérdésében leszögezte, hogy az eljárás 
nyelve a magyar, vagyis a territoriális elv érvényesült, azonban átmenti időszakra 
volt szükség a közös haderő esetében – képzett, megfelelő rendfokozatú, magya-
rul beszélő igazságügyi tiszt hiányában.317 Mondandójából kiviláglott, hogy alterna-
tív lehetőségeket is kerestek az eset orvoslására, ahogy fogalmazott „próbáltuk ezt 
megoldani akkép, hogy tervbe vettük, hogy a magyar bíróság, a táblabírák köréből 
fogunk egyeseket a katonaság részére megnyerni; ez azonban azért nem volt elfo-
gadható, mert ez által ugy el lett volna rekesztve a bíróságnak az előmenetele, hogy 
az tulajdonkép szárnyaszegetten vergődött volna tovább”.318

véleménye szerint azok, akik a nyelvi kérdések miatt a fennálló rendszer megtar-
tását követelték, azok nem gondolták át ténylegesen a helyzetet, „vagy pedig nincs 

315  némeTh Károly képviselő felszólalása a képviselőház előtt a katonai bűnvádi perrendtartás vitá-
jában, Képviselőházi Napló, 1910. XVI. kötet, 1912. április 1.–junius 11., 389. ülés, 449. o.
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szivük igazi humánus gondolkozáshoz”.319 Ugyanis a perrendtartás felszámolná a 
hatályos avítt állapotokat, a nyelvi engedmények a közös hadseregben pedig feltét-
lenül szükségesek voltak. Mivel közös haderő lévén sok nemzetiségű haderőről volt 
szó, így méltánytalan lett volna, ha oly esetben, mikor az eljáró bíróság többségében 
idegen nemzetiségű, és azok nem beszélik – akár a terhelttel egyetemben – a magyar 
nyelvet, akkor a teljes eljárást magyar nyelven kellett volna tartani. Megjegyezte, 
hogy ilyen eljárásokban is a nyomozás és annak iratai, valamint a vádirat is mind 
magyar nyelven készült volna. Ennek okán „bizonyos, hogy ezentúl nem lehet itt 
más hadbiró, csak olyan ember, aki magyarul tud, ugy bizonyos az is, hogy németül 
is tudnia kell”.320 Érvelése alátámasztásaként felhozta a polgári perrendtartás nyelv-
használatra vonatkozó szabályait, amelyek még szélesebb körben engedték meg ide-
gen nyelv használatát a magyar bíróságok előtt.

Emellett pedig szólt a szolgálati nyelv 80. §-ban szabályozott kérdéséről, amely 
esetében rögzítette, hogy az szinte kizárólag a közös haderő bíróságai közötti érint-
kezésre, adminisztrációra vonatkozott, mivel e kitétel sem a nyomozást, sem a tör-
vénykezést, sem pedig az azok során felmerülő iratokat nem érintette volna. Ezeket 
a szabályokat a tervezet kiterjesztette a horvát oldalra is, vagyis horvát területeken 
főszabályként horvát ítélkezési nyelvet engedett, kivéve a legmagasabb fórumot, hi-
szen az mindkét esetben közös fórum.321

Blanár Béla képviselő a többi felszólalóhoz hasonlóan hangsúlyozta a törvényal-
kotás sürgős voltát ezen a területen a Mária Terézia korabeli törvény modern elvek-
be ütközése miatt, és szintén beszélt az ítélkezési nyelv problematikájáról, továbbá 
kiemelte, hogy a javaslat – a katonai körök ellenkezése ellenére – a védő kérdésben 
a védőlajstrom mellett tört lándzsát, így már nem csak katonaszemély járhatott el a 
katonai bíróságok előtt.322

A ház a képviselő felszólalása után általánosságban megszavazta a törvényjavas-
latot, és részletes tárgyalásra bocsátotta. A részletes vitában felszólalt Kenedi Géza 
– képviselő, jogász, újságíró, aki altisztként végigszolgálta a boszniai háborút –, aki 
kiemelte, hogy egy eljárási kódex „tökéletes mechanizmus”, éppen ezért egy-egy 
ponton való megbolygatása a teljes rendszer felülvizsgálatát kívánná, ennek okán a 
kisebb hibák, hiányosságok vizsgálatát el is vetette. Két fő, mások által kiemelt ellen-
vetésre tért ki beszédében. A nyelvi kérdéseket megoldottnak és az igazságügy-mi-
niszter által megokoltnak tartotta.

A másik kérdésben a védelem terrénumával foglalkozott részletesebben. Kifejtet-
te, hogy „a védelem tekintetében felhozott kifogások pedig meglehetősen szűk terü-

319  uo.
320  Uo. 451. o.
321  Uo. 451–452. o.
322  Blanár Béla képviselő felszólalása a képviselőház előtt a katonai bűnvádi perrendtartás vitájá-

ban, Képviselőházi Napló, 1910. XVI. kötet, 1912. április 1.–junius 11., 389. ülés, 452. o.



98 I. A DUALIZMUS KATONAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSA

leten mozogtak. A javaslatban kontemplált védelmi rendszer, hogy ugy mondjam, 
nemcsak egy modern perrendtartási technikának felel meg, de sőt a létező polgári 
büntetőeljárást meghaladó módon kedvez a védelem szabadságának, következéské-
pen az igazság érvényesülésének is, ugyanis nemcsak a nyomozás, nemcsak a vizs-
gálat időpontjára terjeszti ki a védelmet, hanem kiterjeszti még olyan esetekre is, 
amikor csak puszta gyanúja merül fel valamely katonával szemben a büntetendő 
cselekménynek, sőt még olyan esetekre is, midőn a katonai hatóság még csak puha-
tolódzásokat ejtett meg, tehát a védelmet szinte már az eljárás csirájában állítja a ka-
tona mellé és végig viszi azt azután egészen a legfelsőbb fokig.”323 A hiányosságokra 
is kitért, amelyekről az ellenzék beszélt korábban. Egyik ilyen volt az, hogy a polgári 
bűnvádi eljárásban a terhelt több védőt is igénybe vehetett, míg a javaslat a katonai 
eljárásban csak egyet engedélyezett. Utóbbi igazolására példaként hozta az akkor 
éppen viterbóban folyamatban lévő nápolyi maffiapert, amelyben 60 védő járt el, és 
véleménye szerint ezen szélsőségek mindenképpen elkerülendők a katonai bűnvádi 
eljárásokban, hiszen így a fegyelem sérülne. A másik hiányosság – amit amúgy ő 
nem látott annak – az volt, hogy a terhelt tiszttársai, katona tisztviselők nem jog-
végzettek, így sérülhetett a védelem joga. Ezzel kapcsolatban rögzítette, hogy „a ki-
fogások – megfigyeltem – olyanok részéről emeltettek, akik maguk sohasem szol-
gáltak mint katonák, tehát halvány fogalmuk sincsen arról, hogy micsoda a katonai 
szolgálat és micsoda gyakorlati ismeretekkel kell annak birnia, aki odamegy védő-
nek fegyelemsértési vagy másnemű katonai deliktum fenforgása esetében”.324 A védő 
lajstromot is ezzel magyarázta, hogy csak olyan védő járhasson el katonai ügyekben, 
aki ismeri a katonai jogviszony sajátosságait. Kenedi egyúttal szót emelt amellett, 
hogy ezen jogalkotással még nem zárulhatott le a katonai büntetőjog reformja, mi-
vel az anyagi jog terén még jelentékeny elmaradásban volt a dualista állam.

Ehhez hozzá kell tenni, hogy amennyiben korábban méltánylásra alkalmasnak 
találtuk az átmenet időszakát az ítélkezési kérdésben igazságügyi tisztek hiányában, 
úgy a fenti okokon túl védők kérdésben is méltánylást érdemel azon érv is, hogy 
katonai jogviszonyban jártas polgári védő sem volt megfelelő számban fellelhető 
ebben az időszakban, így elfogadható – főként korábbi viszonyokhoz képest –, hogy 
jogilag kevésbé képzett katonatisztek kisebb jelentőségű ügyekben védőként eljár-
hattak társuk érdekében.

Almássy László felszólalásában szintén kiemelte a modern elveken nyugvó kódex 
szükségességét, és ecsetelte a korábbi joganyag hiányosságait. A védelemre vonat-
kozó szabályok közül bírálat tárgyává tette azt, hogy a javaslat szerint a védő nem 
lehetett alacsonyabb rendfokozatú, mint a terhelt. véleménye szerint a rendfokozat 
kizárólag a katonai tapasztalatot befolyásolta, így ettől független a jogi szaktudás 

323  kenedi Géza képviselő felszólalása a képviselőházban a katonai bűnvádi eljárás vitájában, Kép-
viselőházi Napló, 1910. XVI. kötet, 1912. április 1.–junius 11., 389. ülés, 452. o.

324  Uo. 453. o.



3. AZ ELSő MAGyAR KATONAI BűNvÁDI PERRENDTARTÁS 99

kérdése, és ez elgondolása szerint csorbította a védelem lehetőségét. Kifogásai elle-
nére támogatta a javaslat ezen szakaszainak elfogadását is.

Ezt követően Darvai Fülöp előadó kisebb, technikai jellegű módosítást kért a 487. 
§-nál, amit a ház megszavazott. A javaslatot részleteiben is letárgyalta tehát a kép-
viselőház, annak harmadik olvasatát a következő tárgyalási napra tűzte ki.

A  közös haderő bűnvádi perrendtartásának tárgyalását követően még szintén 
ezen a napon kezdődött meg a honvédség katonai perrendtartására vonatkozó ja-
vaslat tárgyalása. Darvai Fülöp volt ezen törvény esetében is az igazságügyi bizottság 
előadója. Expozéjában elmondta, hogy a honvédségre vonatkozó törvény modern-
ségében, elveiben, eljárásmenetében és garanciáiban javarészt megegyezik a közös 
hadseregre vonatkozó törvénnyel, a lényeges különbség, hogy „ez a törvényjavaslat 
nem a közös hadseregre vonatkozván, egészen tisztán magyar specziális ügyet ké-
pez”.325 Kiemelte ő is, hogy sokan a kormány szemére vetették, hogy miként lehet 
előbb alaki kódexet alkotni, amikor az anyagi kódex sem felelt meg az elvárásoknak. 
Ennek oka – legalábbis az előadó véleményei szerint, ugyanis szakmai szempontok 
alapján legalább olyan avítt joganyag volt az anyagi kódex is, főként mivel az eljárá-
si jogszabályokat többször modernizálták (mint fentebb kifejtésre került), még ha 
nem is alkotmányos keretek között – hogy „az anyagi törvény azonban már min-
den irányban megfelel ha nem is a legtökéletesebben, de legalább megközelitőleg, az 
anyagi büntetőtörvénykönyvekhez kötött modern kellékeknek, mert… a ma életben 
lévő anyagi katonai büntető törvénykönyv túlnyomó részben át van véve a modern 
alapon indult osztrák büntető törvénykönyvből, amely tartalmánál és rendszerénél 
fogva is azokhoz a büntetőjogi anyagi elvekhez fűződik, amelyek a modern igazság-
szolgáltatás és törvényalkotás minden kritériumának megfelelnek”.326 A törvénnyel 
kapcsolatban azt is kihangsúlyozta, hogy azok az elvi nehézségek sem álltak fent, 
mint a másik javaslatnál, hiszen a honvédség esetében fel sem merülhetett más nyelv 
alkalmazása, mint a magyar.

Jakabffy Elemér beszédében a korábbi, tisztán inkvizitórius rendszer megszün-
tetését méltatta, továbbá kiemelte a polgári ügyvédek katonai védők közé való be-
csatornázását. Utóbbi véleménye szerint egyfelől a modern elvek érvényesülésének 
garanciáját jelentette a katonai bűnperekben, másfelől pedig fontosnak tartotta az 
ügyvédi kar méltósága szempontjából is.327

Jakabffy felszólalását követően a Tisztelt Ház általánosságban elfogadta a javasla-
tot a részletes vita alapjául. A részletes vita első felében Darvai Fülöp szintén kisebb 
nyelvtani hibák javítását javasolta a plénumnak, így például a „jegyzőkönyvet fel-

325  darvai Fülöp az igazságügyi- és véderőbizottság előadójának felszólalása a honvéd katonai 
bűnvádi perrendtartás vitájában, Képviselőházi Napló, 1910. XVI. kötet, 1912. április 1.–junius 11., 
389. ülés, 455. o.

326  uo.
327  JakaBffy Elemér képviselő felszólalása a honvéd katonai bűnvádi perrendtartás vitájában, Kép-

viselőházi Napló, 1910. XVI. kötet, 1912. április 1.–junius 11., 389. ülés, 455. o.
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venni” helyett a „jegyzőkönyvet szerkeszteni” szókapcsolatot javasolta, amit a kép-
viselőház vita nélkül elfogadott. Ezután az elnöki feladatokat ellátó Jankovich Béla 
másodelnök az idő előrehaladtára hivatkozva elhalasztotta a vita folytatását.328

Ahogy fentebb már ismertetésre került, a június 6-i ülésnap is botrányosan indult, 
majd Tisza István házelnök hosszasan magyarázta a házszabályok megsértésének 
következményeit. Ehhez képest a honvédség bűnvádi perrendtartásának részletes 
vitája és szavazása mindösszesen 11 sor erejéig jelent meg a Képviselőházi Naplóban. 
Lényegében Szász Károly jegyző felolvasta az előző napról megmaradt szakaszokat, 
melyet észrevétel nélkül megszavaztak a jelen lévő képviselők.329

Június 7-én került sor a javaslatok harmadik olvasatára. Az ülésnap kezdetén tör-
tént Kovács Gyula hírhedt merényletkísérlete Tisza István házelnökkel szemben, és 
az ezt követő öngyilkossága. Ezután ismét hosszasan magyarázta azokat az intézke-
déseket, amelyeket szükségesnek vélt a ház működésének helyreállításához, majd a 
ház harmadszori olvasatában is megszavazta a törvényjavaslatot.330

A  főrendiház a tárgyalásokat megelőzően szintén bizottsági véleményezésre 
küldte meg a javaslatokat. A főrendiház egyesült közjogi és törvénykezési, valamint 
pénzügyi bizottsága elismerő hangon írt a két katonai bűnvádi eljárásról, és rögzítet-
te, hogy „a katonai büntető eljárás általánosan szükségesnek érzett reformját való-
sítják meg a közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásáról és a honvédség katonai 
bűnvádi perrendtartásáról szóló törvényjavaslatok, a melyekben a modern büntető 
perjogi tudomány összes vívmányai meg vannak valósitva”.331

A főrendiházban június 15-én a véderőtörvények helyett inkább a képviselőház 
viszálya volt a téma, amely okán határozati javaslatban kívánták elhalasztani a sza-
vazást mindaddig, amíg a képviselőházban nem sikerül helyreállítani a rendet. Ha-
dik János szintén főként az ellenzék obstrukciójára adott válaszra reagálva mondta, 
hogy nem tettek volna ilyet, ha nem kerültek volna benyújtásra olyan javaslatok, 
amelyek sértik a magyarság államiságát. A katonai bűnvádi perrendtartásból is ho-
zott példát mondandója alátámasztása végett kifejtette, hogy azok 14. §-a „amely a 
polgárokat aláveti a katonai bíráskodásnak a minister önkényétől függően, pl. há-
ború veszélye esetén. Ezek nagyon tág phrásisok és ezeket lehet egyszerű jogi okos-
kodással is kicsavarni és abba mindenfélét belemagyarázni.”332 Hadik János meg-
feledkezett arról, hogy mozgósítás esetére széles felhatalmazásokat tartalmazott a 

328  Képviselőházi Napló, 1910. XVI. kötet, 1912. április 1.–junius 11., 389. ülés, 456. o.
329  Képviselőházi Napló, 1910. XVI. kötet, 1912. április 1.–junius 11., 390. ülés, 457–458. o.
330  Uo. 474–476. o.
331  A főrendiház egyesült közjogi és törvénykezési, valamint pénzügyi bizottságának jelentése a 

közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló törvényjavaslat tárgyában, Főrendiházi Iromá-
nyok, 1910. IX. kötet, 375–399. sz., 386. számú iromány, 591. o.

332  Hadik János később a kivételes hatalmi törvénynél is élesen támadta annak felhatalmazásait. 
Lásd bővebben kelemen Roland: A háború esetére szóló kivételes intézkedéseket tartalmazó 1912. évi 
LXIII. törvény országgyűlési vitája és sajtóvisszhangja, Parlamenti Szemle, 2016/1. szám, 70–91. o.
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jogrendszer eddig is, amelyen ezen szakasz nem változtatott, kizárólag modernebb, 
jogállami keretek közé helyezte. A javaslatok általános és részletes vitája és harma-
dik olvasata is megtörtént ugyanezen ülésen.333 Június 18-án a házelnök ismertette, 
hogy a főrendiház módosítások nélkül elfogadta a képviselőház által korábban meg-
szavazott véderőcsomagot, amelyet ezt követően megküldtek a királynak szentesí-
tésre.334 A szentesítésre 1912. július 5-én került sor,335 míg a hivatalos közzétételre 
július 15-én.336 Az elfogadott honvéd bűnvádi javaslatba nyomdahiba csúszott,337 így 
a hivatalos közlönyben úgy jelent meg, mintha a honvéd ügyészeket a közös had-
ügyminiszter nevezhette volna ki, eme hiba nyilvánvalóan támadások forrásává vált 
a kormánnyal és Tiszával szemben.338

A véderőcsomag elfogadásában való aktív közreműködésért Lukács László mi-
niszterelnököt és Tisza István házelnököt az uralkodó a Szent István-rend nagy-
keresztjével tüntette ki szeptember 9-én. Székely Ferenc igazságügy-minisztert I. 
osztályú vaskoronarenddel, míg Hazai Samu honvédelmi minisztert magyar bá-
rói ranggal jutalmazta a király, Beöthy Pál és Jankovich Béla képviselőházi alel-
nököket pedig titkos tanácsosi méltósággal ruházta fel.339 Ivándai Karátson Lajos 
honvédelmi minisztériumi államtitkár és Tőry Gusztáv igazságügy-minisztériumi 
államtitkár a Lipót-rend középkeresztjét kapták, és szintén honorálták a munká-
ját Payr vilmosnak, Polner ödönnek, Knapp Aurélnak, Kluzsinszky Károlynak, 
Staub Elemérnek és Ferdinandy Gejzának.340 Az érintettek jutalmazása, kitünteté-
se itt nem maradt abba, Szurmay Sándor vezérőrnagyot, Belitska Sándor vezérkari 
testületbeli alezredest, Tallian Zsigmond alezredest, Herman Ottó honvédhadbiz-
tost Tombor Jenő vezérkari testületbeli törzstiszt, Bukács Alfréd századost, Szele-
kovszky Ágoston honvéd-főszámtisztet, Pap Kálmán tábornok-főhadbírót, Schranz 
ödön századost, Császár Győzőt és Németh Alajos honvédszázadost, Gerő Gyula 
honvédezredes-hadbírót a véderőcsomagba foglalt törvények létrejöttében kifejtett 
szolgálataikért tüntették ki.341

Már 1912 augusztusától elkezdődött a felkészülés az új bűnvádi perrendtartások 
hatálybaléptetésére. Ennek eredményeként intézkedéseket tettek a hadbírói állo-
mány növelése is, amely keretében minden magyar állampolgár, aki jogtudományi 
államvizsgával rendelkezett, katonai kötelezettségének eleget tett, és szolgálatra to-
vábbra is alkalmas volt, jelentkezhetett hadbírójelöltnek, amelyért a szolgálatba lé-

333  Főrendiházi Napló, 1910. I. kötet, 1910. június 24.–1912. június 18., XXV. ülés.
334  Képviselőházi Napló, 1910. XVII. kötet, 1912. június 18. –deczember 31., 397. ülés, 3. o.
335  A véderőreform szentesítése, Pesti Hírlap, 1912/162. szám, 4. o.
336  csóka: i. m. (2013), 31. o.
337  Belpolitikai hírek, Pesti Hírlap, 1912/164. szám, 3. o.
338  Közjogi hiba az új törvényben, Pesti Hírlap, 1912/163. szám, 3. o.
339  Kitűntetések, Budapesti Hírlap, 1912/216. szám, 5. o.
340  Kitűntetések a véderőreformért, Pesti Hírlap, 1912/218. szám, 5. o.
341  Kitűntetések a katonai javaslatokért, Budapesti Hírlap, 1912/221. szám, 13. o.
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péstől kezdve évi 1200 korona segélyt és 400 korona pótlékot kapott.342 Ennek elle-
nére 1913 áprilisában egy grazi újság arról cikkezett, hogy a korábbi, kormányok 
által szavatolt hatálybaléptetési dátumot – 1914. július 1. – egy-két évvel elhalaszt-
ják, a hatálybaléptetéssel járó költségek és a személyi állomány hiányosságai okán.343

Szeptember 3-án azonban a közös hadügyminisztérium világossá tette, hogy a 
tervezett hatálybaléptetési dátumot tűzön-vízen át tartani fogják, de az abba foglalt 
kedvezményeket egy lépéssel sem fogják túlhaladni, vagyis kizárólag egy magyar 
nyelvű hadosztály- és hozzá tartozó dandárbíróságot létesítenek a közös hadsereg 
berkein belül, a többi a 8 évi határidő előtt nem volt várható.344 Papp Jenő hadbí-
ró-alezredes interjúban megerősítette, hogy a kormányzat mindent megtett azért, 
hogy a törvény kellő időben hatályba lépjen.345 Az utolsó tényleges akadály 1914. 
május 9-én hárult el, amikor a közös katonai bűnvádi eljárásról szóló bosznia-herce-
govinai törvényt szentesítette az uralkodó,346 így az Osztrák–Magyar Monarchia tel-
jes területén megtörtént a törvény elfogadása, amely az egységes haderő okán elen-
gedhetetlen kritérium volt. A végrehajtási rendeleteket május 30-án hirdették ki.347

A sajtó – sok esetben elfelejtve a korábbi szabályozás avítt, anakronisztikus jel-
legét – a hatálybalépéshez közeledve méltánytalanul támadta az elfogadott tör-
vényeket. A  Pesti Napló úgy fogalmazott, hogy „évtizedeken át folyt a küzdelem 
a katonai büntető eljárás javításáért és a magyar nyelv érvényesüléséért. A  mun-
kapárti megegyezés, amelyet törvénybe iktattak, alig valósit meg valamit is a régi 
követelésekből.”348 A  Jogtudományi Közlöny egyfelől így ír a két kódexről: „Ezzel 
jogrendszerünk kiküszöbölt magából egy anakronizmust, amely 160 éves múltjával 
– a Peinliche Halsgerichtsordnung 1754-ből származik – becsületesen rászolgált az 
örök nyugalomra. Ennek a lénynek annál is inkább örvendeni kellene, minthogy a 
helyébe lépő kódex sokkal inkább simul a magyar, mint az osztrák polgári BP.-hoz 
és rendelkezéseiben a katonai fegyelem engedte határok közt megvalósítja a vádel-
vi eljárást annak korollariumaival: a szóbeliséggel, nyilvánossággal, közvetlenséggel 
és a védelem jogainak biztosításával.”349 Másik oldalról viszont hiányolta a katonai 
és polgári büntetőjog elválasztását, vagyis közönséges bűntett polgári bíróságok alá 
helyezését. Meg kell jegyezni, hogy a tanulmány katonai védőkre vonatkozó kritikai 
része, vagyis hogy kizárólag tartalékos tisztek járhattak volna csak el, nem feleltet-
hető meg a törvényi szabályozásnak.

342  Katonai rovat, Pesti Hírlap, 1912/197. szám, 7. o.
343  A katonai büntetőtörvény, Pesti Hírlap, 1913/86. szám, 2. o.
344  Zilált pénzügyi helyzet, Pesti Napló, 1913/207. szám, 3. o.
345  A magyar nyelv és a hadbíróságok, Pesti Napló, 1913/208. szám, 4. o.
346  A katonai büntetőtörvény, Budapesti Hírlap, 1914/119. szám, 3. o.
347  A katonai bűnvádi perrendtartás, Budapesti Hírlap, 1914/132. szám, 38. o.
348  Július elsején életbe lép az új katonai büntetőjog, Pesti Napló, 1914/132. szám, 2. o.
349  A katonai bűnvádi perrendtartásról, Jogtudományi Közlöny, 1914/26. szám, 289. o.
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A katonai bűnvádi perrendtartások 1914. július 1-én léptek hatályba rendkívül 
hosszadalmas jogalkotási folyamat végén. Ezen rendtartások a modern elvek men-
tén fogalmazódtak meg, úgy, hogy közben figyelembe vették a katonai jogviszony 
sajátos voltát. A  hatálybalépésig több mint 250 polgári védő jelentkezett, hogy a 
honvéd és közös katonai bíróságok előtt képviseljék a védelmet.350 Az első nyilvá-
nos főtárgyalást Olmützben folytatták le Kopka Ferenc közlegény ügyében, aki arcul 
ütött egy káplárt, mivel az hanyagsága miatt felelősségre vonta.351 A honvédség ber-
kein belül az első tárgyalás 1914. július 22-én zajlott le a kassai dandárbíróság előtt, 
a tárgyalást Brechtel Frigyes százados-hadbíró, a kassai bíróság elnöke vezette le.352 
A Legfelsőbb Honvéd Főtörvényszék első nyilvános ülését 1914. december 10-én 
tartotta.353 Az első magyar nyelvű tárgyalást a császári és királyi hadosztálybíróság 
előtt 1916. november 4-én tartották meg, Schwzikovszki Gusztáv ezredes elnöklete 
mellett, 354 és amelyen Szilágyi Arthur védőként működött közre.355

3.2 A katonai bűnvádi eljárás rendszere  
(Az 1912. évi XXII–XXXIII. törvénycikkek)

A dualizmus magyar katonai büntetőjogának ünnepnapjaként tekinthetünk mind 
1912. július 15-ére – vagyis a törvény a bűnvádi perrendtartások kihirdetésének 
napjára –, mind pedig 1914. július 1-ére, a törvény356 hatálybaléptetésének napjá-
ra.357 A korábbi fejezetből látható, hogy égető szükséggé vált az 1900-as évek első 
évtizedének végére egy új, modern eljárási elveken nyugvó katonai büntető per-
rendtartás megalkotása. E kérdés már a kiegyezéstől állandó témája volt a magyar 
közéletnek és törvényhozásnak, azonban az egyes javaslatok soha nem jutottak el 
a törvényhozás szintjére. Ennek okán szinte a korszak egészében rendeleti úton 
valósították meg – alkotmányos határokat feszegetve, olykor átlépve – a szükséges 
újításokat. „Ezen időszakot követően jelentett politikai és jogfejlődési szempontból 
is áttörést az 1912. év, melynek folyamán az aktuálissá váló és jelentős viharokat ka-

350  A katonai védők, Pesti Napló, 1914/137. szám, 19. o.
351  Az első nyilvános hadbírósági főtárgyalás, Pesti Hírlap, 1914/164. szám, 19–20. o.
352  Az első katonai büntető tárgyalás, Pesti Hírlap, 1914/169. szám, 10. o.
353  Pesti Hírlap, 1914/312. szám, 16. o.
354  Magyar nyelvű tárgyalás a hadosztálybíróságon, Az Est, 1916/308. szám, 4. o.
355  Pesti Hírlap, 1916/307. szám, 13. o.
356  A m. kir. honvédelmi miniszter 1914. évi 7.871. ein. 15/a. számú rendelete; a honvédség katonai 

bűnvádi perrendtartásáról szóló 1912. évi XXXIII. tc. életbelépése napjának megállapításáról, MRT., 
Budapest, 1914, 1229. o.

357  Katonai büntető eljárásjog területén, látva az azt követő 100 év jogalkotását, sajnálatos módon 
nemcsak a dualista katonai büntetőjog ünnepnapjaként tekinthetünk ezekre a dátumokra, hanem az 
egyetemes magyar katonai perjog esetében is.
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varó véderőtörvények mellett napirendre kerültek a közös hadsereg és a honvédség 
katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló törvénytervezetek is.”358

A korábbi perrendtartást főként elmaradottsága, archaikus szabályanyaga miatt 
bírálták – ez olvasható ki Hazai Samu honvédelmi miniszternek a közös hadsereg 
bűnvádi perrendtartásáról szóló törvényjavaslatához fűzött indokolásából is, ahol 
így fogalmazott: „kibocsátásának idején a Mária Terézia-féle büntető perrendtartás 
kétségkívül jelentékeny törvényalkotás volt, amely az akkori jogtudomány követel-
ményeivel gondosan számot vetett. Időközben azonban a perjogi tudomány jelenté-
keny haladást tett… Az eljárásnak a 18. században fennállott alapelvei nem felelnek 
meg többé mai jogi felfogásunknak. Kétségbe nem vonható tényként kell tehát elis-
merni, hogy a Mária Terézia-féle büntető perrendtartáson nyugvó katonai büntető-
eljárás reformra szorul.”359

A hatályban lévő inkvizitórius eljárásra Gerő Gyula pozitívumként azt mondta, 
hogy „ennek az eljárásnak tagadhatatlanul egy nagy előnye van s ez: a gyorsaság…”.360 
A gyakorlatban azonban ez az elvi síkon megjelenő gyorsaság már nem volt tetten 
érhető, amit igazolt Szentirmay ödön tartalékos hadbíró írása is, melyben kifejtette, 
hogy a „régi katonai büntető perrendtartás szerint minden egyes ügynek elintézése 
legyen az oly kicsiny ügy is, amelyekből a polgári bíróság naponta 15-20 ügyet is 
letárgyal és befejez, heteket és amint egy kissé bonyolultabb az ügy, hónapokat vesz 
igénybe”.361 Pedig Gerő Gyula is úgy fogalmazott, hogy a „katonai bűnvádi eljárás-
nak különösen gyorsnak kell lennie, mert a fegyelem csak úgy tartható fenn, ha a 
törvény- és szabályellenességet nyomon követi a megtorlás”.362

A reformtörekvés az 1912. évi XXXII. és XXXIII. törvénycikkekben öltött testet. 
Cziáky Ferenc hadbíró szerint a honvéd bűnvádi perrendtartás két okból bírt nagy 
jelentőséggel. „Nemzeti szempontból azért fontos, mert ezzel katonai igazságszol-
gáltatásunk újból visszatért a nemzeti alapokhoz. Kultúrtörténeti szempontból pe-
dig azért jelentős ez, mert ez az eljárási szabályzat a legmodernebb elvekre építette 
fel a katonai igazságszolgáltatást.”363

Ennek megfelelően az eljárásokat a nyilvánosság, a szóbeliség és a közvetlenség 
elvei határozták meg. A vádló, a vizsgáló és az ítélőbíró személye elkülönült. Nóvu-
ma a kódexnek, hogy nemcsak általánossá tette a védő alkalmazásának lehetőségét, 

358  farkas: i. m. (2014c), 44. o.
359  Indokolás a közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásának törvényjavaslatához, Képviselőhá-

zi Irományok, 1910. X. kötet, 278. számú iromány, 311. o.
360  Gerő Gyula: Katonai bíráskodásunk reformja – A katonai bűnvádi perrendtartásról szóló tör-

vényjavaslatok ismertetése, Magyar Katonai Közlöny, 1911/2. szám, 471. o.
361  sZenTirmay Ödön: Államjogi sérelem a katonai büntető bíróságok hatáskörének megállapításá-

nál II., Jogtudományi Közlöny, 1911/30. szám, 260. o.
362  Gerő: i. m. (1911), 3. o.
363  cZiáky Ferenc: Katonai igazságszolgáltatásunk történeti fejlődése, Magyar Katonai Szemle, 

1940/1. szám, 204. o.
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de a törvényben meghatározott esetekben kötelező is volt az alkalmazásuk. A tár-
gyalások főszabály szerint nyilvánosak voltak. Az ítéleteket a király nevében hozták, 
és lehetőség volt ellenük perorvoslattal élni.

Ellentmondásos, hogy a jogszabály hatálybalépését követően még úgy kellett ítél-
keznie egy akkor modern elveken nyugvó perrendtartás szerint eljáró hadbírónak, 
hogy a büntetés kiszabásánál egy középkorias anyagi kódexet kellett alkalmaznia, 
amely a büntetés lényegét még a megtorlásban látta. Ezzel egy nehezen kezelhető, 
csak katona személy által megoldható helyzet jött létre. Hiszen ahhoz, hogy olyan 
döntést tudjon hozni, ami jogilag megalapozott, és teljesíti a modern társadalom 
és hadsereg érdekeinek elvárásait is, ahhoz ismernie kellett a haderő működését, 
egy-egy ítéletnek a várható következményeit. Ez az állapot lényegében 1931-ig, az 
új katonai büntető törvénykönyv (1930:2 tc.) hatálybalépéséig maradt fenn, amely 
„esetén már legalább részben prevencióról lehet beszélni, hiszen a büntetési tételek 
a szükséges szigor megtartása mellett ésszerűsödtek és közeledtek a polgári büntető-
jog elvárás rendszeréhez és elveihez”.364 

A két perrendtartás – a közös hadsereg és a honvédség katonai bűnvádi perrend-
tartása – lényegében megegyezett, s mint a Honvéd Katonai büntető perrendtar-
tás (továbbiakban: HKbp.) indokolása is rámutatott, a honvédség katonai bűnvádi 
perrendtartásáról szóló törvény a közös hadseregre vonatkozó szabályoktól „csak 
annyiban tér el, amennyiben tárgyi okok, főleg szervezeti különbségek szükséges-
sé tették”.365 Mivel a honvédség a véderőtörvény szerint „háború idejében a közös 
haderő támogatására”366 volt hivatva, ennek okán elképzelhetetlen lett volna, hogy 
rá alapjaiban eltérő katonai bűnvádi eljárási szabályokat alkossanak meg. Eltérést 
jelentett azonban a közös haderőnél a kettős szervezet, hiszen a törvény elhatárolta 
a hadsereg és a haditengerészet igazságszolgáltatási szerveit. 

Mindkét haderőrésznél a különálló fórumrendszerek kétfokúak voltak. Ezek a 
hadseregnél dandárbíróságokra és hadosztálybíróságokra, a haditengerészetnél 
matrózkari bíróságokra és tengernagyi bíróságokra oszlottak. A  törvény mind a 
hadsereg bíróságai, mind pedig a haditengerészet bíróságai esetében megengedte, 
hogy a vele párhuzamba rendelt bíróság fórumaként eljárjon, amennyiben „a hadi-
tengerészet valamelyik illetékes parancsnoka büntetőjogi tekintetben hozzájuk van 
utalva. Ugyanez áll viszont.”367 A  legfelső bírói fórum azonban mindkét szervezet 
számára közös volt, a Legfelsőbb Katonai Törvényszék. Külön eljárásként említi a 
törvény a rögtönítélő bíróságokat, és különbíróságként a hadra kelt seregnél felállí-
tandó tábori haditörvényszékeket. Itt ugyanakkor rögzíteni kell, hogy a honvédség 

364  farkas: i. m. (2012), 120. o.
365  A honvéd katonai bűnvádi perrendtartás miniszteri indokolása, Képviselőházi Irományok, 1910. 

X. kötet, 279. számú iromány, 588. o.
366  A véderőről szóló 1912. évi XXX. törvénycikk 4. §.
367  A közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 1912. évi XXXII. törvénycikk 50., 54. §.
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– normál jogrendszerben – ettől a szervezetrendszertől elkülönült még a legfelsőbb 
szinten is.368  

Az egyes bíróságokra vonatkozó szabályokat a honvédségre vonatkozó perrend-
tartás bemutatása során vázolom fel, mivel a rájuk vonatkozó előírások a fent kifej-
tett okokból nem mutatnak lényegi eltéréséket, viszont a későbbi módosítások már 
csak arra a szervezetre vonatkoznak.

3.2.1. A HONvÉD KATONAI BűNvÁDI PERRENDTARTÁS HATÁLyA

Szilágyi Arthur megfogalmazása szerint „a büntetőbírósági illetékesség szorosan 
közjogi alapban gyökerezik, annak fogalmi köre feltételezi a törvényes hatáskört és 
jelenti a bírói hatalom gyakorlásának valamely konkrét ügyre vonatkozó törvényes 
jogosítványát, minélfogva egyrészről kötelezi a bíróságot arra, hogy az ügyben el-
járjon, másrészről kötelezi a terheltet, hogy ez magát a bíróság hatalmának alávesse 
és egyúttal jogot ad neki arra, hogy őt amaz ügy miatt más bíróság felelősségre ne 
vonhassa. A katonák büntetendő cselekményeinek törvényes bírósága polgári bün-
tetőbíróság nem lehet és így azok törvényes bírósága nálunk csak úgy, mint Európa 
minden más államában külön, kivételes, bajtársakból álló katonai bíróság. Ezt kí-
vánja a katonai rend, egység és fegyelem fentartása és megőrzése.”369

368  A honvédségről szóló 1912. évi XXXI. törvénycikk.
369  sZilágyi Arthur Károly: A katonai bíróságok hatásköre, Jogtudományi Közlöny, 1914/35. szám, 

366. o.

Forrás: a szerző saját szerkesztése.

Közös hadsereg bűnvádi eljárásnak szervezetrendszere az 1912:32 tc. alapján
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A jogalkotó a korábbinál jóval pontosabb és cizelláltabb szabályozásra törekedett 
az eljárási kódex személyi és tárgyi hatályának meghatározása során.

A honvéd büntetőbíráskodás hatálya alatt álltak bármely bűncselekmény elköve-
tése miatt (kivéve a jövedéki kihágásokat): (1) a honvédség és a csendőrség tényle-
ges állományú egyénei, kivéve azok, akik tartós vagy próbaszolgálatot teljesítettek a 
közös haderőnél; (2) a többi tényleges katonai egyén, akik a honvédségnél, a népfel-
kelésnél vagy a csendőrségnél szolgálatban álltak, vagy próbaszolgálatot teljesítet-
tek; (3) a népfelkelés behívott egyénei, kivéve akit a közös haderőnél alkalmaztak; 
(4) rangosztályba sorozott nem tényleges állományú egyének; (5) a honvédségnek, 
a népfelkelésnek és a csendőrségnek azok a rokkantjai, akik katonai rokkantházak-
ban voltak elhelyezve; (6) mindazok, akik a honvédségnél ellenük indított bűnvádi 
eljárás folytán előzetes letartóztatásban vagy vizsgálati fogságban voltak, vagy va-
lamely szabadságvesztés büntetést honvéd fogházban töltöttek; (7) a honvédség-
nek, a népfelkelésnek és a csendőrségnek állományában megmaradt azon egyének, 
akikkel szemben a honvéd bíróság által kiszabott büntetést polgári büntetés-vég-
rehajtási épületben hajtottak végre; (8) a szökevények, akik eltávozásuk idejében 
honvéd büntető bíráskodás alatt álltak; (9) mindazok, akik mozgósított vagy olyan 
honvéd- vagy népfelkelő csapatok (parancsnokságok) kíséretéhez tartoztak, ame-
lyek a Monarchián kívül tartózkodtak; (10) a honvéd vagy népfelkelő csapatok vagy 
parancsnokságok, avagy a csendőrség őrizete alá helyezett hadifoglyok és túszok.370

A törvény elfogadását követően hirdették ki Magyarországon az első és második 
hágai konferencián elfogadott egyezményeket, amely hadifoglyok tekintetében kü-
lönleges követelményeket tartalmazott. E szerint a hadifogollyal szemben azon ál-
lam jogszabályait, szabályzatait kellett alkalmazni, amely fogságban tartotta, és vele 
szemben fegyelemsértő cselekményeiért is ezen állam fenyítő szabályzatát kellett 
alkalmazni. Hadifogollyal egyező státuszúnak ismerték el a hadsereget kísérő, de 
ahhoz közvetlenül nem tartozó egyéneket – újságírót, szállítót, markotányost371 – 
amennyiben a kísért hadsereg katonai hatóságának igazolványával rendelkeztek.372

Szintén katonai büntetőeljárás hatálya alá tartoztak (1) a honvédség nem tény-
leges egyénei és (2) a népfelkelés behívott egyénei – amennyiben nem bocsátották 
őket a közös haderő kötelékébe – a behívó parancs iránt tanúsított engedetlenség 
bűntette vagy vétsége, vagy ilyen engedetlenséggel elkövetett súlyosabb bűncselek-

370  A honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 1912. évi XXXIII. törvénycikk (további-
akban HKbp.), 11. §.

371  A markotányos olyan vándorkereskedő, aki a mozgósított hadsereget követi, hogy olyan élel-
miszereket vagy más tárgyakat juttasson a katonáknak, amelyekről a katonai élelmezés nem gondos-
kodik.

372  Az első két nemzetközi békeértekezleten megállapított több egyezmény és nyilatkozat beczik-
kelyezése tárgyában megalkotott 1913. évi XLIII. törvénycikk, IV. Egyezmény a szárazföldi háború 
törvényeiről és szokásairól, Egyezmény melléklete szabályzat a szárazföldi háború törvényeiről és 
szokásairól, II. fejezet A hadifoglyokról, 6–12. cikk.
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mény elkövetése miatt, továbbá a honvédség nem tényleges egyénei által ellenőrzési 
szemlén/utószemlén vagy tiszti bemutatás/utóbemutatás alatt elkövetett minden 
katonai bűncselekménye miatt. Ezenkívül (3) mind a honvédség, mind a csendőr-
ség nem tényleges tisztjei és hasonló jogállású egyénei a katonai bűncselekmények 
miatt, a katonai alá-fölérendeltségi viszony ellen elkövetett kihágásaik miatt, ame-
lyeket egyenruhában követtek el, valamint olyan cselekményeik miatt, amelyeket 
az eljáró katonai bíróságokkal, katonai parancsnokságokkal és közegekkel szemben 
hivatalos eljárás alatt egyenruhában követtek el.373

A törvény szűk körben szintén engedélyezett eljárást polgári személyek ellen is, 
azonban a korábbiakhoz képest esetkörét pontosabban határozta meg, de tovább-
ra is tartalmazott gumiszabályokat a joganyag. A kormány rendelhette el a civilek 
katonai bíróságok alá helyezését mozgósítás vagy háború tartama, vagy háború ki-
törésének közvetlen veszélye esetén jogosulatlan toborzás, esküvel fogadott katonai 
szolgálati kötelesség megszegésére csábítás vagy segítségnyújtás, kémkedés és az el-
lenséggel való más egyetértés bűntette, vagy a fegyveres erőnek vagy szövetséges csa-
patainak hátrányt vagy ellenségnek előnyt okozó egyéb cselekmény miatt, valamint 
katonai behívó parancs iránti engedetlenségre csábítás vagy ilyen cselekmények 
útján elkövetett szigorúbban megtorlandó bűncselekmények miatt. A rendeletben 
meg kellett jelölni kezdetének napját, lehetőség volt arra, hogy csak meghatározott 
területen és csak meghatározott bűncselekmények tekintetében engedélyezzék a 
polgári személyek katonai bűnvádi eljárás alá helyezését. Amennyiben ez a rendel-
kezés Horvát-Szlavónország területére is kiterjedt, akkor a horvát-szlavón-dalmát 
bán egyetértésével közösen kellett kiadni a rendeletet. A hatályon kívül helyezésre 
ugyanezen szabályok vonatkoztak.374

A kódex kivette a katonai bűnvádi perrendtartás hatálya alól a királyi ház tagjait, 
valamint – követve a nemzetközi jog írott és íratlan szabályait – azokat a személye-
ket, akiket a nemzetközi jog alapján területen kívüliség vagy személyes mentesség 
illetett meg.375

A  honvéd büntetőbíráskodás hatálya csak azokra a bűncselekményekre terjedt 
ki, amelyeket az azt megalapító jogviszony tartama alatt követtek el – vagyis a hon-
védségnél, a csendőrségnél teljesített tényleges szolgálat megkezdése (bemutatás) 
előtt, tartalékosnak, póttartalékosnak és népfelkelőnek behívást követően megkez-
dett szolgálattétel (bemutatás) előtt elkövetett bűncselekményére nem terjedt ki, ki-
véve, ha ezen cselekmény miatt a jogviszony keletkezéséig nyomozó eljárást vagy 
vádemelést nem rendeltek el.376 Ez utóbbi rendelkezéssel orvosolta a korábbi szabá-
lyozás bizonytalanságát a jogalkotó, ami – mint azt korábban felvázoltam – abból 

373  HKbp. 13. §.
374  HKbp. 14. §.
375  HKbp. 15. §.
376  HKbp. 12. §.
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adódott, hogy nem határozta meg, mit ért „polgári bíróság eljárása” alatt. A Leg-
felsőbb Honvéd Főtörvényszék tovább pontosította a szabályozást, ugyanis dönt-
vénye szerint „oly bűncselekmény elbírálására, amelynek elkövetését tettes a polgári 
életben kezdette meg, de a tényleges honvédségi szolgálat alatt fejezte be:377 a honvéd 
büntetőbíróság illetékes”.378

Ilyen garanciális jellegű döntvénynek tekinthető a bemutató szemlék pontosítása 
is, véleményük szerint ugyanis „a népfölkelési bemutató szemlékre (utóbemutató 
szemlékre) való idézés behívásnak tekintendő. Amennyiben a népfölkelési bemuta-
tó szemle (utóbemutató szemle) a tényleges szolgálati kötelezettség megkezdésének 
időpontjával összeesik, úgy a bemutató szemléről (utóbemutató szemléről) való, 8 
napon túlterjedő, nem vétlen elmaradás bűntettet képez.”379

Szintén a jogviszony fennállásának meghatározásához adott mankót az a dönt-
vény, amely rögzítette, hogy „az általános mozgósítási paranccsal, tényleges katonai 
szolgálatra behívott, s bevonult, majd a mozgósítási viszony tartama alatt, bármi 
címen, a tényleges szolgálat alól ideiglenesen felmentett hadköteles egyének, a fel-
mentési jogcím megszűnése esetén, kötelesek – újabbi behívási parancs bevárása 
nélkül – újra bevonulni csapattestükhöz.”380

Közönséges bűntettek esetében a honvéd büntető bíráskodás hatálya megszűnt 
az azt megalapozó jogviszony megszűntével, amennyiben annak időpontjáig a tény-
vázlat elkészítésére jogosult parancsnokság vagy helyi hatóság, az illetékes parancs-
nok vagy illetékes bíróság a bűnvádi eljárás előkészítése vagy megindítása felől nem 
intézkedett.

Katonai bűncselekmény esetén akkor került ki a honvéd bíróságok hatásköre alól, 
ha a fenti intézkedéseket a jogviszony megszűnését követő egy éven belül nem fo-
ganatosították.381

Abban az esetben, ha a terhelt több bűncselekményt követett el, és ezek egy része 
honvéd, más része hadseregi vagy polgári büntetőbíráskodás alá tartozott, akkor 
mindegyik bíróság önállóan járt el, a büntetés kiszabása során azonban figyelembe 
kellett venni a korábban hozott ítéletben kiszabott büntetéseket. Halálbüntetéssel 

377  Ezzel választ adva Szentirmay Ödönnek is, aki Jogtudományi Közlönyben a törvénnyel kapcso-
latos fejtegetésében hívta fel a figyelmet ezen anomáliára. – sZenTirmay Ödön: Államjogi sérelem a 
katonai büntetőbíróságok hatáskörének megállapításánál II., Jogtudományi Közlöny, 1911/30. szám, 
259–261. o.

378  12. sz. döntvény (Kelt 1916 január hó 7-én a P. 278/15. számú ügyben.), in aPáThy Jenő: A m. 
kir. legfelsőbb honvéd főtörvényszék döntvényei – Figyelemmel a cs. és kir. legfelsőbb katonai és cs. 
kir. legfelsőbb Landwehr törvényszék gyakorlatára I. kötet, 1918, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 
Budapest, 47. o.

379  15. sz. döntvény (Kelt 1916 március hó 17-én a P. 359/15. számú ügyben.), in uo. 54. o.
380  18. sz. döntvény (Kelt 1916. november 24-n a P. 337/16. számú ügyben.), in uo. 74. o.
381  HKbp. 16. §.
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vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény elkövetése 
esetén ennek ügyét kellett korábban lefolytatni.382

Polgári bíróságok és katonai parancsnokok közötti hatásköri vitában a Legfelsőbb 
Honvéd Törvényszék döntött.383 Döntvényében rendezni kívánta azt, hogy közigaz-
gatási hatóságok és a katonai bíróságok közötti hatásköri összeütközés nem volt le-
hetséges, ugyanis „a közigazgatási hatóságok, a Kbp. 40. §-a szempontjából akkor 
sem tekinthetők polgári büntetőbíróságoknak, ha mint rendőri büntetőbíróságok 
járnak el”.384

A Legfelsőbb Honvéd Főtörvényszék döntvényeivel próbált irányt mutatni a ve-
gyesnek mondható ügykörökben is. Ennek keretében 9. számú döntvényében ki-
mondta, hogy „eszmei bűnhalmozat esetén, illetőleg oly esetben, amidőn egy és 
ugyanazon cselekmény által több, részint honvéd, részint a polgári büntetőbírásko-
dás körébe eső bűncselekmény valósíttatik meg, csakis a honvédbiróságok vannak 
a büntetőbíráskodás gyakorlására hivatva, még abban az esetben is, ha mindjárt az 
egyébként polgári büntető bíráskodás körébe tartozó bűncselekmény nem is vol-
na szigorúbban megtorlandó, mint a honvéd büntető bíráskodás alá eső bűncselek-
mény.”385

Azon esetkörben, ha katonai bíróság járt el polgári személy felett a HKbp. 14. §-a 
alapján, és a vád elejtésének kötelező esete állt fent, amely alapján a katonai bíró-
ság a vádlottat felmentette, a Honvéd Főtörvényszék döntvénye szerint „ha ilyen 
bűnügyben a vád elejtetik, a hadi törvényszék nem határozhat abban a kérdésben, 
vájjon az ügy a polgári büntetőbírósághoz átteenddő-e vagy sem, hanem köteles a 
vádelejtésnek pusztán formai okából, vádlottat a vád alól felmenteni. vádlottnak, 
vádelejtés folytán, a vád alól történt felmentése nem gátolja a polgári vádhatósá-
got abban, hogy ott, ahol a vádlott csak egyes bűncselekmények miatt áll katonai 
büntető bíráskodás alatt, vádlott bűnvádi üldözése iránt, saját hatáskörében intéz-
kedjék.”386 A döntvény alapján tehát a haditörvényszék ilyen döntése a polgári bíró-
ságokat nem kötötte.

A HKbp. személyi hatályának meghatározása során a jogalkotó törekedett a pre-
cíz, pontos meghatározásra, követte a korszak nemzetközi jogi elvárásait, a gyakor-
latban felmerülő problémákban pedig a Legfelsőbb Honvéd Törvényszék döntvé-
nyeivel próbált irányt mutatni a haditörvényszékeknek.

382  HKbp. 17. §.
383  HKbp. 40. §.
384  22. sz. döntvény (Kelt 1916. december hó 19-én a 348/1916. számú ügyben.), in aPáThy: 

(1918), 47. o.
385  9. sz. döntvény (Kelt 1915 évi november 5-én a P. 124/15. számú ügyben.), in uo. 35. o.
386  23. sz. döntvény (Kelt 1917 január hó 15-én a P. 344/16. számú ügyben.), in uo. 94–95. o.
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3.2.2. A HKBP. ELJÁRÁSA ÉS SZERvEZETRENDSZERE 

A HKbp. által felállított igazságszolgáltatási rendszert három részre lehetett osztani, 
(1) az általános rendszere vagy az ún. békebeli rendszerre, (2) a rögtönítélő bírás-
kodásra vonatkozó szabályokra mint külön eljárásra és (3) a hadra kelt seregek-
nél folytatott törvénykezésre mint különleges fórumra.387 Az előzőekhez képest a 
statáriális bíráskodás kiemelt külön szabályozását indokolta annak speciális jellege, 
vagyis polgári eljáráshoz képest jelentősebb alapjog-korlátozás, valamint annak té-
nye, hogy ilyen eljárás során főszabály szerint csak halálbüntetést lehetett kiszabni.

A jogalkotó az egyes eljárásban részt vevő személyekre – hadbíró, bírói működésre 
hivatott egyéb személy, jegyzőkönyvvezető,388 vádló és illetékes parancsnok – vo-
natkozó kizárási szabályokkal kívánta biztosítani az eljárás pártatlanságát. A kódex 

387  A korszak fórumainak ismertetéséhez tartozik a lakbérleti bizottság rövid bemutatása, amely se 
katonai, se bűnvádi fórum nem volt, azonban ahogy alapító rendelete fogalmazott, hatásköre kiterjedt 
„a katonai szolgálatot teljesítő, vagy ily egyénnel egy tekintet alá eső bérlő hátralékos bértartozásának 
törlesztésére megszabott határidő meghosszabbítása, vagy a bérlőt a bértartozás tekintetében megil-
lető halasztás (moratórium) megszüntetésének kérdésére” és „katonai szolgálatot teljesítő, vagy ilyen 
egyénnel egy tekintet alá eső bérlőt megillető kedvezményeknek a hozzátartozókra kiterjesztésre”. 
(A m. kir. igazságügyminiszter és a m. kir. belügyminiszter 1917. évi 8.133. I. M. számú rendele-
te, a lakbérleti bizottságokról és eljárásuk szabályozásáról, 1. § (2–3) bekezdés, MRT., Budapest, 
1917, 513–518. o.) A bizottságok a járásbíróságok mellett működtek. Eljárása során katona személyek 
ügyeiben polgári személyek döntöttek. A bizottság végzéssel hozott határozatot, amely ellen nem volt 
helye jogorvoslatnak.

388  A kizárási szabályok ismertetése során a továbbiakban a hadbíró, bírói működésre hivatott 
egyéb személy és jegyzőkönyvvezető egyénre közösen a hadbíró elnevezést alkalmazom.

Forrás: a szerző saját szerkesztése.

A honvédség katonai bűnvádi eljárásnak szervezetrendszere az 1912:33 tc. alapján
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abszolút és relatív kizárási okokat is ismert, de nem alkalmazott kizárást a teljes 
bíróságra nézve, még akkor sem, ha elnökével kapcsolatban kizárási ok állt fent – 
azonban azt fontos látni, hogy e rendszert alkalmazta ekkor a polgári bűnvádi per-
rendtartás is.

Az abszolút kizárási okok a törvény alapján két nagy csoportra különíthetőek el: 
azokra az okokra, amelyek a fentebb felsorolt valamennyi személyre kiterjedtek, va-
lamint azokra, amelyek kizárólag a hadbírókat érintették. 

A fentebb felsorolt egyének nem működhettek közre az eljárásban, ha (1) az el-
követett bűncselekménynek a sértettjei; (2) a terhelt vagy a sértett egyén jegyesük, 
házastársuk vagy volt házastársuk, továbbá (3) terhelt, sértett, illetékes parancsnok, 
magánpanaszos vagy védő egyenes ágbeli rokona, sógora (házasság megszűnése 
után is), unokatestvére, vagy még közelebbi rokona vagy ugyanilyen fokú sógora; 
(4) előző pontban meghatározott személyekkel gyámsági, gondnoksági, nevelőszü-
lői vagy örökbefogadói viszonyban állt; valamint (5) az ügy tárgyát képező bűn-
cselekménynek szolgálati eljáráson kívül volt a tanúja; (6) ügyben tanúként vagy 
szakértőként hallgatták ki.

Hadbíróként nem működhetett közre, (7) aki az ügyben mint illetékes parancs-
nok, feljelentő, védő, vádló közreműködött, vagy a tényvázlatot szerkesztette – a 
szabályt megfelelően kellett alkalmazni a vádlóra és az illetékes parancsnokra is.389

Hadbíróként nem vehetett részt az ügy elbírálásában, aki vizsgálóbíróként járt 
el, továbbá aki a perorvoslattal megtámadott határozat meghozatalában részt vett. 
Nem járhatott el az ügyben mint előadó, elnök vagy tárgyalásvezető az, aki az ügy-
ben korábban eljárt alsóbíróságnál eljáró vizsgálóbíróval, tárgyalásvezetővel vagy 
elnökkel a fentebb ismertetett abszolút kizárási okok 3-4 pontja szerinti személyes 
kapcsolatban állt.390

Relatív kizárási okot vádló és terhelt terjeszthetett elő hadbíróval szemben abban 
az esetben, ha az eljáró hadbírónak teljes elfogulatlansága iránt kétséget támasz-
tottak.391

vizsgálóbíró mellőzésének tárgyában a bíróságvezető határozott, amennyiben az 
indítványt a vádló tette, és ehhez a bíróságvezető nem járult hozzá, vagy maga a 
bíróságvezető teljesítette a nyomozást, ebben az esetben felsőbb bíróság hozott hatá-
rozatot. A vizsgálóbíróval kapcsolatos eme szabályozás az előképe a teljes bíróságra 
vonatkozó kizárási szabályok későbbi alkalmazásának. ítélőbíróság tagjának kizárá-
sa kérdésében az illetékes bíróság hozott határozatot.392

389  HKbp. 109–110., 112., 119. §.
390  HKbp. 111. §.
391  HKbp. 115. §.
392  HKbp. 116–118. §.
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A korábbi eljárási szabályok a katonai bűnvádi eljárásban széles hatáskört bizto-
sítottak a bírói felsőbbségi joggal bíró parancsnoknak. Az új kódex szintén mentett 
át hatásköröket ebből a felsőbbségi jogból, amelyet új terminussal ekkortól már az 
illetékes parancsnok jogkörének neveztek. A korábbihoz képest jóval korlátozottab-
bak voltak az átmentett hatáskörök, amely nyilván adódott abból is, hogy a katonai 
bűnvádi eljárást próbálták közelíteni a modern, jogállami polgári bűnvádi szabá-
lyokhoz. A katonai körök és néhol a katonai jogviszony sajátos volta okán – ahogy 
a megalkotásának bemutatása során ismertetésre került – megszüntetni nem lehe-
tett teljesen eme jogkörcsoportot. Az illetékes parancsnok jogosultságai voltak: (1) 
az eljárás megindítása; (2) az eljárás törvényben meghatározott eseteiben fegyelmi 
útra terelése; (3) terhelt szabadságelvonása vagy szabadságra engedése; (4) bíróság 
határozatára a megerősítési záradék felvitele; (5) kegyelmezés joga halálbüntetés, 
rögtönítélő és hadra kelt fórumok esetében. Garanciális jellegű szabályok voltak, 
hogy az illetékes parancsnok a főtárgyaláson nem vehetett részt,393 továbbá intézke-
déseivel szemben felfolyamodásnak volt lehetősége.394

Az illetékes parancsnokot a király jelölte ki tábornok és ötödik rangosztály vagy 
annál magasabb rangú katonai személyek közül. Akadályoztatása esetén jogkörének 
helyettese ezen jogkörben is eljárhatott.395 A törvény taxatíve meghatározta, kit te-
kintett illetékes parancsnoknak: (1) a dandárbíróságok esetében a honvéd dandár-
parancsnokot, míg (2) a hadosztálybíróságoknál a) a honvéd hadosztályparancs-
nokot, b) a honvéd kerületi parancsnokot vagy c) a honvédség főparancsnokát.396 
Az 1914-ben kelt rendelet szerint a dandárparancsnokkal azonos illetékes parancs-
noki jogosultságok illették a magyar királyi darabonttestőrség lakparancsnokát a 
darabonttestőrség tagjai felett, valamint a magyar királyi csendőrkerületi (hor-
vát-szlavón csendőr) parancsnokot csendőrkerületi ügyekben. A hadosztály illeté-
kes parancsnokának jogosultságával megegyező jogkör illette meg a magyar királyi 
darabonttestőrség parancsnokát a testőrséggel kapcsolatos ügyekben, valamint a 
Magyar Szent Korona országaihoz tartozó csendőr felügyelőt a magyar csendőrség 
tisztjei és hasonló állású egyénei felett.397 

így tehát a dandárbíróságok esetében illetékes parancsnoki jogkört gyakorolhatta 
a darabont testőrség lakparancsnoka, a 9 csendőrkerület parancsnoka, 4 lovas- és 13 
gyalogdandár parancsnok; hadosztálybíróságok esetében a honvédség főparancsno-
ka, a 6 honvédkerület parancsnoka, a 20. és 40. honvéd gyaloghadosztály parancs-

393  HKbp. 256. §.
394  HKbp. 322. §.
395  HKbp. 30–31. §.
396  HKbp. 27–28. §.
397  A m. kir. honvédelmi miniszter 1914. évi 8273/eln/15/s. számú körrendelete; Legf. elhatározás 

a honvéd dandár és hadosztálybíróságok felállítása, a Legfelsőbb Honvéd Törvényszék székhelye és 
bűnvádi üldözési jog adományozása tárgyában, in farkas Ádám (szerk.): Válogatás a modern hon-
véd-katonai büntető joghistória forrásaiból (1867–1945) II. kötet, 209. o.
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noka, az 5. és 11. honvéd lovashadosztály parancsnoka, a Magyar Királyi Darabont-
testőrség parancsnoka és a Magyar Szent Korona országaihoz tartozó csendőrség 
felügyelője.398

„Az új katonai bűnvádi perrendtartás abból az irányelvből indul ki, hogy a katonai pa-
rancsnoki hatalomnak és a bűnvádi üldözés jogának lehetőleg egy kézben kell egyesít-
ve lennie; ugyanezért a bűnvádi üldözés jogát nem a vád tulajdonképpeni képviselőire, 
vagyis az ügyészekre és ügyészi tisztekre, hanem magasabb állású katonai parancsno-
kokra bízza, akiket illetékes parancsnokoknak nevez.”399 Az illetékes parancsnoknak tehát 
lehetősége volt fegyelmi útra terelni a terhelt ügyét, azonban a korábbiakhoz képest már 
csak a törvényben meghatározott esetekben, vagyis olyan vétségek (kihágások) esetén, 
ahol „az alkalmazandó büntetési tétel csupán pénzbüntetés vagy oly szabadságvesztés-
büntetés, amelynek legnagyobb mértéke hat hónapot, legkisebb mértéke pedig egy hóna-
pot meg nem haladta”.400 E jogkör gyakorlásától a törvény végrehajtási rendelete alapján 
tartózkodnia kellett, amennyiben „a megtorlás katonai szempontból nem mutatkozott 
kielégítőnek”.401 Olyan eset is lehetséges volt, ahol bár az illetékes parancsnok bűnvádi 
eljárást kezdeményezett, azonban a bíróság szerint a terhelt csak fegyelmi kihágást köve-
tett el, ekkor a „vádlottat a Kbp. 306. §-ának 4. pontjában első helyen felemlített okból, 
vagyis azon az alapon kell felmentenie a vád alól, hogy a vád alapjául szolgáló tett nem 
büntetendő cselekmény és egyúttal, a fennforogni látszó fegyelmi kihágás megfenyítését, 
az arra illetékes parancsnokra kell bíznia”.402 A bíróságok az eléjük kerülő olyan ügyekben, 
amelyben korábban fenyítés történt, vizsgálhatták azt, hogy a cselekmény bírói vagy fe-
gyelmi útra tartozott-e, azonban nem vizsgálhatta azt, hogy „a kiszabott fegyelmi fenyítés 
kielégítő-e”.403

398  Kimutatás a 1914. évi i 4418/eln. 15/a. számú körrendelethez, Rendeleti Közlöny – A magyar 
kir. honvédség számára, 1914/28. szám, Melléklet, 2–20. o.

399  némeTh Alajos: A katonaállományú tisztek közreműködése az új katonai bűnvádi eljárásban, 
Magyar Katonai Közlöny, 1914/5. szám, 430. o.

400  HKbp. 2. §.
401  A m. kir. honvédelmi miniszternek a cs. és kir. hadügyminiszterrel egyetértve, továbbá a m. kir. 

igazságügyminiszternek és a m. kir. belügyminiszternek, Horvát-Szlavonországok tekintetében Hor-
vát-Szlavón- és Dalmátországok bánjának 1914 évi 7.734. H. M. eln. szám alatt kibocsátott rendelete; 
a közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 1912. évi XXXII. tc. végrehajtásáról, MRT., 
Budapest és Zágráb, 1914, 1230–1260. o., 2. §-hoz.

402  8. sz. döntvény (Kelt 1915. évi november hó 5-én a P. 234/15. számú ügyben.), in aPáThy: 
(1918), 34. o.

403  33. sz. döntvény (Kelt 1917. évi augusztus hó 31-én a P. 402/1917. számú bűnügyben), in uo. 
122–123. o.
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A fegyelmi fenyítő szabályokra vonatkozó normákat továbbra is a szolgálati szabály-
zat tartalmazta, amely rendelkezéseit nem módosították az új perrendtartás hatály-
balépésével, viszont a hadbírák számára külön fegyelmi szabályzatot bocsátottak ki.

A hadbírókra vonatkozó fegyelmi szabályzat bemutatása során csupán az eltéré-
seket kívánom bemutatni az általánosan alkalmazott fegyelmi szabályzathoz képest. 
A dolog természete szerint alanya kizárólag hadbíróként beosztott igazságügyi tiszt 
lehetett. A  fegyelmi fenyítő hatalom gyakorlására jogosult volt (1) a hadosztály-
bíróság vezetője a hadosztálybírósághoz és az ennek alárendelt dandárbírósághoz 
beosztott igazságügyi tisztek felett, valamint (2) a Legfelsőbb Honvéd Törvényszék 
fegyelmi tanácsa hadosztálybíróságok vezetői és a Legfelsőbb Honvéd Törvényszék-
hez beosztott igazságügyi tisztek tekintetében. E feljogosított személyek fegyelmi fe-
nyítő hatalma a legmagasabb mértékű volt. A cselekmények elévülési ideje eltérően 
az általános szabályoktól nem három hónap, hanem egy év volt.404

A hadosztálybíróság vezetője által gyakorolt fenyítő hatalom megegyezett az álta-
lános szabályokkal, annyi eltéréssel, hogy a terheltet írásban nyilatkoztatni kellett a 
vád tárgyára nézve, továbbá a határozatot közölni kellett a terhelttel (aki erről nyilat-
kozott) és a Legfelsőbb Honvéd Törvényszékkel.405 A legjelentősebb eltérés, hogy a 
terheltnek lehetősége volt a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül felleb-
bezni a Legfelsőbb Honvéd Törvényszékhez, amely felfolyamodásnak felfüggesztő 
hatálya volt a hadosztálybíróság vezetőjének határozatára.406

A  Legfelsőbb Honvéd Törvényszék fegyelmi tanácsa öt tagból állt, egy tanács-
elnökből és négy tanácsosból. A  fegyelmi tanács állandó szervezeti egység volt, 
amelynek tagjait minden év elején a Törvényszék vezető tanácselnöke jelölte ki, ez-
zel egyidejűleg az elnökhelyettes és a póttagok megnevezése is megtörtént. Az el-
járás során póttagot – megnevezésük sorrendjében – csak kizárás vagy tanácstag 
akadályoztatása esetén lehetett alkalmazni. 

A fegyelmi tanács tárgyalásai nem voltak nyilvánosak, a terhelt azonban kérhette, 
hogy szóbeli tárgyalásán három tiszt mint „bizalmi férfi” jelen lehessen. A terhelt a 
fegyelmi eljárásban maga által választott védőt vagy kérelme alapján kirendelt védőt 
vehetett igénybe, aki csak olyan igazságügyi tiszt lehetett, aki az elnöknél nem ma-
gasabb, a terheltnél nem alacsonyabb rendfokozatú volt.

Lehetőség volt a tárgyalás mellőzésére, amennyiben a vétkesség kétségen kívül 
fennforgott, és a szankció csupán egyszerű vagy szigorú megfeddés lehetett.

404  Fegyelmi fenyítő szabályzat a hadbírák gyanánt működő honvéd igazságügyi tisztek számára 
hivatali vagy kötelességeik megszegésére vonatkozólag, 1914, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rész-
vénytársaság, Budapest, 1–3. §.

405  Fegyelmi fenyítő szabályzat a hadbírák gyanánt működő honvéd igazságügyi tisztek számára 
(1914), 4. §.

406  Fegyelmi fenyítő szabályzat a hadbírák gyanánt működő honvéd igazságügyi tisztek számára 
(1914), 25–27. §.
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Amennyiben fegyelmi vizsgálatot rendeltek el, ebben az esetben a fegyelmi tanács 
elnöke vizsgálatvezetőt rendelt ki. A vizsgálatvezetőnek három konjunktív feltétel-
nek kellett megfelelnie: egyfelől nem tartozhatott a fegyelmi tanácshoz, másodsor-
ban nem volt érdekelt az ügyben, harmadsorban pedig a terhelt állomáshelyének 
területi körletében igazságügyi tisztként szolgált. Tevékenysége eredményeként 
szintén lehetőség volt megfeddés útján lezárni az eljárást.

A tárgyalásra bocsátásról szóló döntést határozatba kellett foglalni, amelynek tar-
talmaznia kellett a vádpontokat, valamint az iratbetekintés jogára való figyelmez-
tetést is.

A tárgyalás során lehetőség volt bizonyíték felvételére. Érvényesült a közvetlenség 
elve, és az eljárás végén hozott határozatot indokolni kellett.

A hadbírói fegyelmi szabályzat lehetőséget biztosított rendkívüli jogorvoslat gya-
nánt újrafelvételi eljárásra is. A mellőzött, megszüntetett eljárás vagy a terhelt fel-
mentése esetén a honvéd koronaügyész csak az elévülési időn belül nyújthatott be 
indítványt, olyan új tényre, körülményre, bizonyítékra hivatkozással, amely igazol-
hatta volna a terhelt bűnösségét. A fegyelmi fenyítésre jogerősen elítélt egyén ha-
táridő nélkül nyújthatott be olyan kérelmet, amelyben olyan új tényekre, körülmé-
nyekre és bizonyítékokra hivatkozhatott, amelyek felmentést vagy enyhébb fenyítés 
kiszabását eredményezték volna.407

A  fegyelmi szabályzat e megkettőzése azt eredményezte, hogy míg a hadbírák 
gyanánt beosztott igazságügyi tisztekkel szembeni eljárást modern elveken nyugvó, 
az új eljárási kódexhez igazított szabályok alapján folytatták le, addig a többi szolgá-
lati szabályzat hatálya alá tartozó egyénnel szemben – kiemelve itt a koronaügyésze-
ket, hadbírójelölteket és apródokat – a régi, idejétmúlt szabályok alapján jártak el. 
Kérdéses, hogy az állomány tagjai között az ilyen típusú megkülönböztetés a katonai 
morált hogyan befolyásolta.

3.2.2.1. A  katonai bűnvádi igazságszolgáltatás általános rendszere (békebeli rend-
szer) • A HKbp. „békeidős” bírósági szervezetrendszere három szinten épült fel, 
ezen szintek a dandárbíróság, a hadosztálybíróság és a Legfelsőbb Honvéd Törvény-
szék voltak.

A bírósági eljárások főszabályként nyilvánosak voltak, ami annyit jelentett, hogy 
felnőtt férfiak részt vehettek a főtárgyaláson. Helyszűkében korlátozható volt a hall-
gatóság száma. A nyilvánosság kizárható volt a közerkölcs, közrend, állambiztonság 
megóvása érdekében, katonai szolgálati érdek veszélyeztetése esetében, valamint a 
sértett vagy magánpanaszos kérelmére becsületük, jó hírnevük megvédése érdeké-

407  Fegyelmi fenyítő szabályzat a hadbírák gyanánt működő honvéd igazságügyi tisztek számára 
(1914), 5–22. §.
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ben, továbbá a vádló, védő és terhelt, sértett, magánvádló beleegyezésével. A zárt 
tárgyalást a bíróság végzéssel rendelte el.408

A bírósági hierarchia első fokán a dandárbíróságok helyezkedtek el, melyeket a ki-
rály rendelettel állított és oszlatott fel, rendszerint a dandárparancsnokság állomáshe-
lyein. A törvény hatálybalépésével dandárbíróságot állítottak fel Budapesten, Pécsen, 
Szegeden, Lugoson, Nagyváradon, Kassán, Szatmárnémetiben, Pozsonyban, Nyitrán, 
veszprémben, Kolozsváron, Nagyszebenben, Zágrábban és Pozegán.409 Dandárbíró-
ságoknál az ítélkezés nyelve a honvédség illető részének szolgálati nyelve volt.

Határozatot hozhatott „mindazon vétségekre (kihágásokra) nézve, amelyek az 
alkalmazandó büntetési tételhez képest legfeljebb hathavi egyszerű vagy szigorú 
fogsággal, rangvesztés mellett vagy a nélkül, vagy csupán pénzbüntetéssel, avagy 
csupán rangvesztéssel sújtandók, ha a tettes nem tiszt vagy hasonló állású egyén”.410 

Tehát e bíróságok akkor járhattak el, ha az illetékes parancsnok úgy ítélte meg, 
hogy a fegyelmi büntetés ezen, kisebb súlyú bűncselekmények esetén nem alkal-
mas a kívánt cél elérésére, vagy a fegyelmi fenyítő szabályokba foglaltak okán nem 
alkalmazhatta e jogkörét. Ezen bíróságok kisebb súlyát mutatja az is, hogy tiszttel 
kapcsolatos ügyben nem hozhattak ítéletet.

A dandárbíróság egy, vezetőjévé kinevezett honvéd igazságügyi tisztből és a mellé 
a bíróság ügyforgalma szerint rendelt egy vagy több honvéd igazságügyi tisztből állt. 
vizsgálótisztként és tárgyalásvezetőként csak igazságügyi tiszt járhatott el, vagyis 
vagy maga a bíróságvezető, vagy az őáltala kijelölt, a bíróságra beosztott másik igaz-
ságügyi tiszt. 

Az ítélőbíróság (haditörvényszék) három bíróból állt: (1) katonaállományú al-
ezredesből vagy őrnagyból mint elnökből; (2) katonaállományú századosból mint 
ülnökből; (3) tárgyalásvezetőből.411 Mint látható, az eljáró bíróság mind jogászokat, 
mind laikus elemeket is tartalmazott, utóbbiak feladata a katonai érdek és tapaszta-
lat képviselete a bűnvádi eljárás során.

A  laikus katonaegyének haditörvényszékhez történő vezénylése a honvéd állo-
másparancsnokság útján történt, amely minden évben nyilvántartójegyzéket készí-
tett azokról a csapatokról, parancsnokságokról, intézetekről, melyek rendelkeztek 
legalább annyi katonaállományú tiszttel, amennyi egy dandárbíróság megalakításá-
hoz szükséges volt. A jegyzékbe vett csapatok, parancsnokságok és intézetek min-
den évben vezénylő lajstromot készítettek a dandárbíróságokhoz vezénylendő egyé-
nekről. A vezénylés csapatonként, parancsnokságonként stb. történt. A főtárgyalás 

408  HKbp. 256–258. §.
409  Legf. elhatározás a honvéd dandár és hadosztálybíróságok felállítása, a Legfelsőbb Honvéd 

Törvényszék székhelye és bűnvádi üldözési jog adományozása tárgyában (1914), 1. § a. pont.
410  HKbp. 20. §.
411  HKbp. 50–53. §. 
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félbeszakadása, elnapolása esetén az új időpontra ugyanazon csapat stb. volt kijelö-
lendő, lehetőség szerint ugyanazon tagokkal.412

Edvi Illés Károly szerint „világos, hogy az ekként alakított bíróság teljesen alkal-
mas lehet katonai büntetendő cselekmények megítélésére, de közönséges büntettek 
és vétségek elbírálására már nem tekinthető eléggé megbízhatónak. A többségben 
lévő katonai állományú tisztek mindegyik bíróságnál könnyen leszavazhatják oly 
kérdésekben is az egyetlen jogászt, a melyekben az utóbbinak van igaza.”413 A jeles 
jogász megfeledkezett arról, hogy a korábbi szabályozástól eltérően ilyen esetekben 
már széles körű jogorvoslatot biztosítottak a HKbp. szabályai.

A dandárbíróság rendelkezései és végzései ellen törvényben meghatározott ese-
tekben felfolyamodásnak volt helye, amennyiben a felfolyamodást alaposnak tartot-
ta, azt maga orvosolhatta. Főszabály szerint nem volt halasztó hatálya.414

A dandárbíróság ítéletével szemben fellebbezésnek volt helye. A fellebbezés irá-
nyulhatott semmisségi okra, bűnösség és büntetéskiszabás kérdésére. vádlott ter-
hére csak akkor irányulhatott, ha a haditörvényszék a büntetés rendkívüli enyhíté-
sének jogával élt, vagy a vádló indítványa ellenére sem mondták ki a rangvesztést. 
Javára csak akkor, ha nem éltek rendkívüli enyhítéssel, vagy ha a rangvesztést önálló 
büntetésként alkalmazták, illetve olyan esetben is, amikor annak alkalmazása nem 
lett volna kötelező.415 A fellebbezésnek halasztó hatálya volt.416 

Jogorvoslatokkal kapcsolatban is találhatunk a Legfelső Honvéd Főtörvényszék 
döntvényei között iránymutatást. A vádló által a terhelt javára történő jogorvoslat 
csak akkor volt tárgyalható, ha „vádló az illetékes parancsnok meghagyása folytán 
élt perorvoslattal. E megállapítás annak alapján is történhetik, hogy a vádló a per-
orvoslat bejelentésére megállapított határidőn belül kijelenti, miszerint a perorvos-
lat használása az illetékes parancsnok meghagyásából történik.”417 Emellett szintén 
döntvényben rögzítették annak szabályait, ha csak egyik terhelt élt jogorvoslattal, 
amely következtében enyhítették büntetését, ekkor „ha a legfelsőbb honvéd tör-
vényszék a büntetést egy vagy több fellebbező vádlottárs javára oly okokból mérsék-
li, amelyek a többi, fellebbezésre bármi okból nem jogosult vádlottárs javára is fenn-
forognak, akkor a Kbp. 354. §.-ának 1. bekezdése alapján, ez utóbbi vádlottársakkal 

412  A m. kir. honvédelmi miniszternek, továbbá a m. kir. igazságügyminiszternek és a m. kir. bel-
ügyminiszternek, Horvát-Szlavonországok tekintetében Horvát-Szlavón és Dalmátországok bánjának 
1914. évi 7.734. H. M. eln. szám alatt kibocsátott rendelete, a honvédség katonai bűnvádi perrend-
tartásáról szóló 1912. évi XXXIII. tc. végrehajtásáról, MRT., Budapest, 1914, 1260–1289. o., 53. § 
(4–5) bekezdés 1–11. pontja.

413  edvi Illés Károly: A katonai bűnvádi eljárás II., Budapesti Hírlap, 1911/159. szám, 2. o.
414  HKbp. 327. §.
415  HKbp. 331. §.
416  HKbp. 336. §.
417  19. sz. döntvény (Kelt 1916. évi december 12-én a P. 222/16. számú ügyben.) in aPáThy: 

(1918), 78. o.
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szemben is hivatalból akként jár el, mintha ezek is fellebbezési joggal bírtak és fel-
lebbeztek volna”.418 Az is kimondásra került, hogy ha csak a vádlott élt jogorvoslati 
kérelemmel, akkor a bíróság minősítés tekintetében nem súlyosbíthatta az elsőfokú 
ítéletet.419 „vádlott perorvoslatának bejelentésében, vagy megokolásában, a kifejtés 
szempontjából előforduló hiányok pótlása az ő jegyzőkönyvi kihallgatásával akkor 
is megkísértendő, ha jogtudó védője volt, vagy ha ez utóbbi, vádlott megbízása és a 
Kbp. 103. §-ában reárótt kötelesség dacára, vádlott perorvoslatát ki nem fejtette.”420 
Jól látható tehát, hogy a korábbiakhoz képest, amikor a jogorvoslat lehetősége rend-
kívül szűk körben illette meg az eljárás alá vont személyt, a HKbp. rendelkezései már 
az akkori elvek szerinti teljes terrénumban lehetőséget biztosított a jogorvoslathoz.

A hadosztálybíróság a dandárbíróság fellebbviteli fóruma volt – mind felfolyam-
odások, mind fellebbezések tekintetében –, valamint hatáskörébe tartoztak a bűn-
tettek és mindazok a vétségek (kihágások), amelyek az alkalmazandó büntetési té-
telnél vagy a terhelt személyénél fogva a dandárbíróságok hatásköréből ki voltak 
véve. Szintén az uralkodó rendeletével hozta létre ezeket az igazságszolgáltatási 
fórumokat a hadosztályparancsnokság állomáshelyén. A  törvény hatálybalépésé-
vel hadosztálybíróságokat állítottak fel Budapesten, Szegeden, Kassán, Pozsonyban, 
Kolozsváron és Zágrábban.421

A fellebbezések intézése során elrendelhette az ügyirat kiegészítését, vagy felvilá-
gosítást kérhetett, lehetősége volt bizonyítás elrendelésére is.422 Tárgyaláson kötelező 
volt a honvéd ügyész jelenléte.423 Amennyiben a fellebbezés csak büntetéskiszabás 
kérdésére irányult, a tárgyalás zárt volt.424

ítélőbírósága (haditörvényszék) a tárgyalásvezetőből és négy katonai állományú 
tisztből állt, akik közül a legmagasabb rendfokozatú és rangú tiszt volt az elnök. Az 
ítélőbíróság a következők szerint épült fel: (1) ha a vádlott legénységi egyén vagy 
rangosztályba nem sorozott havidíjas: egy törzstiszt, két százados és egy főhadnagy; 
(2) ha a vádlott tisztjelölt vagy honvéd tisztviselőjelölt, alantas tiszt vagy százados; 
egy ezredes vagy alezredes, egy őrnagy és két százados; (3) ha a vádlott őrnagy: egy 
ezredes, egy alezredes és két őrnagy; (4) ha a vádlott alezredes: egy vezérőrnagy, egy 
ezredes és két alezredes; (5) ha a vádlott ezredes: egy vezérőrnagy és három ezredes; 
(6) ha a vádlott vezérőrnagy: egy altábornagy és három vezérőrnagy; (7) ha a vádlott 

418  32. sz. döntvény (Kelt 1917. évi április hó 20-án a P. 109/17. számú bűnügyben), in uo. 118–
119. o.

419  38. sz. döntvény (Kelt 1917. évi október hó 23-án a P. 492/17. számú ügyben), in uo. 134. o.
420  48. sz. döntvény (Kelt 1917. évi december hó 7-én a P. 625/17. számú ügyben) in uo. 158. o.
421  Legf. elhatározás a honvéd dandár és hadosztálybíróságok felállítása, a Legfelsőbb Honvéd 

Törvényszék székhelye és bűnvádi üldözési jog adományozása tárgyában (1914), 1. § b. pont.
422  HKbp. 341. §.
423  HKbp. 345. §.
424  Hkbp. 342. §.
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altábornagy: egy gyalogsági tábornok (lovassági tábornok, táborszernagy) és három 
altábornagy.425 

Ha a terhelt magasabb rendfokozatú tiszt volt, akkor a király jelölte ki azokat a 
katonaállományú tiszteket, akik bíróként kötelesek voltak közreműködni. A törzs- 
és főtiszteket a dandárbíróságoknál bemutatott módon a honvéd állomásparancs-
nokság vezényelte a bírósághoz. A haditörvényszék tábornok rangú tagját a honvéd 
főparancsnokság rendelte ki.426 

Ha a vádlott honvédorvos, honvédtisztviselő vagy csendőrszámvivő volt, esetük-
ben a törvényszéket a fenti szabályok alapján kellett megalapítani, de a két legala-
csonyabb rangú katonaállományú tiszt helyére „illető tisztikar két tagja vagy két, 
lehetőleg a vádlott szolgálati ágához tartozó oly honvédtisztviselő hívandó meg, 
akik azokkal a tisztekkel, a kiknek helyettesítésére hivatva vannak, egyenlő rend-
fokozatúak.”427 Honvéd lelkész vagy igazságügyi tiszt ellen folytatott eljárásban a 
bíróság összetétele annyiban változott a fentiekhez képest, hogy a legalacsonyabb 
rangú tiszt helyére a terhelttel azonos rendfokozatú igazságügyi tisztet kellett hív-
ni.428 A katonaállományhoz nem tartozó haditörvényszéki tagokat a honvéd állo-
másparancsnokság vezényelte a bírósághoz, ha a szükséges rendfokozatú egyének 
nem álltak rendelkezésre, akkor a honvédkerületi (hadosztály-) parancsnokság, ha 
annak kötelékében sem volt megfelelő személy, akkor a honvédelmi minisztérium 
által történt a vezénylés.429

Rendelkezései és végzései ellen felfolyamodásnak volt helye, az azokra vonatkozó 
szabályok megegyeztek a dandárbíróságnál bemutatottakkal.

ítéleteivel szemben csak büntetéskiszabás kérdésében volt lehetőség fellebbezés-
sel élni, amennyiben azon semmisségi ok állt fenn, mely szerint a hadosztálybíró-
ság a „büntetés kiszabásánál büntető hatalmát, vagy a büntetési tételnek a katonai 
büntetőjogban kifejezetten megjelölt súlyosító vagy enyhítő körülményekkel vont 
határait, vagy a büntetés átváltoztatására vagy enyhítésére vonatkozó jogának korlá-
tait átlépte”,430 továbbá fennálltak a dandárbíróságnál ismertetett azon körülmények, 
amelyek alapján a terhelt terhére vagy javára fellebbezés volt benyújtható. Az ott is-
mertetetteken túl javára akkor is benyújtható volt fellebbezés, „ha a haditörvényszék 
az agyonlövés általi halálbüntetést szabadságvesztés büntetésre, az életfogytig tartó 
szabadságvesztés büntetést határozott időtartamura át nem változtatta”.431

425  HKbp. 55. §.
426  A HKbp. végrehajtási rendelete 55. §-hoz 1–8. pontja.
427  HKbp. 56. §.
428  HKbp. 54–60. §.
429  A HKbp. végrehajtási rendelete 56. §-hoz 1–4. pontja.
430  HKbp. 358. § 11. pont.
431  HKbp. 333. §.
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Hadosztálybíróság elsőfokú ítéletével vagy az illetékességének hiányát kimondó 
határozatával szemben abban az esetben lehetett benyújtani semmisségi panaszt, ha 
törvényben meghatározott semmisségi ok432 állt fent.433 „A semmiségi panasz hasz-
nálója, a törvényes határidő alatt benyújtott megokolásban, a bejelentéskor felhozott 

432  HKbp. 358. § Semmisségi okok:
1. ha a haditörvényszék nem volt kellőképen alakítva, ha nem volt az egész tárgyaláson valamennyi 

bíró jelen, ha az itélethozásban a törvény szerint kizárt vagy idejekorán és jogosan kifogásolt biró 
vett részt;

2. ha a főtárgyalást kötelező védelem esetében a védőnek, vagy ha bármely esetben oly más egyén-
nek jelenléte nélkül tartották meg, a kinek jelenléte a törvény szerint feltétlenül szükséges;

3.  ha oly szabály sértetett meg vagy mellőztetett, a melynek megtartását a törvény kifejezetten sem-
misség terhe alatt rendeli, vagy ha a főtárgyaláson a perorvoslatot használónak ellenzése daczára 
oly megállapitásról vagy oly nyomozó cselekményről szóló iratot olvastak fel, a mely a törvény 
szerint semmis;

4.  ha a főtárgyaláson a perorvoslatot használónak valamely inditványa fölött határozat nem hozatott, 
vagy ha az inditványa ellenére hozott közbeszóló határozattal oly törvények vagy az eljárás oly 
alapelvei lettek mellőzve vagy helytelenül alkalmazva, a melynek figyelembe vétele a bűnvádi 
üldözést és a védelmet biztositó eljárás lényegéhez tartozik, vagy ha az elnöknek valamely intéz-
kedése a védelmet a határozathozásra nézve lényeges irányban törvényellenesen korlátolta:

5.  ha a haditörvényszék határozatának döntő tényekre (307. § 6. és 7. pontja és 308. § 1–6. pontjai) 
vonatkozó része érthetetlen, hiányos vagy önmagának ellentmondó, vagy ha e résznek indokolása 
hiányzik, vagy ha az indokolásnak az ügyiratok közt levő okiratok tartalmára vagy a birósági 
vallomásokra vonatkozó adatai magukkal az okiratokkal vagy a kihallgatási és az ülési jegyző-
könyvekkel lényeges ellentmondásban vannak;

6.  ha a haditörvényszék saját tárgyi illetékességét helytelenül állapitotta meg, vagy a saját illetékte-
lenségét helytelenül mondotta ki;

7.  ha az itélet a vádat teljesen nem birálja el, vagy
8. ha az itélet a vádon a 302. § rendelkezéseinek ellenére tulment;
9.  ha az itélet törvényt, jogi alapelvet, katonai szolgálati utasitást vagy katonai szolgálati alapelvet 

megsértett vagy helytelenül alkalmazott abban a kérdésben:
a) vajjon a vádlott terhére rótt tett bűntettet, vétséget vagy más, a honvéd biróságok illetékessége 

alá tartozó bűncselekményt képez-e,
b) vajjon forognak-e fenn oly körülmények, a melyek következtében a cselekmény büntethetősé-

ge ki van zárva vagy megszűnt, vagy üldözhetősége ki van zárva,
c) vajjon a szükséges vád vagy az illetékes parancsnoknak a vád emelésére szükséges utasitása 

hiányzik-e,
d) vajjon az eljárást a magánpanaszosnak szükséges kivánata nélkül inditották, vagy akarata el-

lenére folytatták-e;
10. ha az itélet alapjául szolgáló tett valamely törvénynek, jogi alapelvnek, katonai szolgálati utasitás-

nak vagy katonai szolgálati alapelvnek helytelen magyarázása folytán olyan büntető rendelkezés 
alá vonatott, a mely rá nem alkalmazható;

11. ha a haditörvényszék a büntetés kiszabásánál büntető hatalmát, vagy a büntetési tételnek a katonai 
büntetőjogban kifejezetten megjelölt sulyositó vagy enyhitő körülményekkel vont határait, vagy 
a büntetés átváltoztatására vagy enyhitésére vonatkozó jogának korlátait átlépte, vagy a 379. § 
3. bekezdésének és a 400. § 4. bekezdésének rendelkezéseit megsértette vagy helytelenül alkal-
mazta.

433  HKbp. 357. §.
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semmiségi okokon felül, más semmiségi okokat is érvényesíthet.”434 A hadosztály-
bíróságok ítéletével szembeni semmisségi panasz tekinthető a mai értelemben vett 
fellebbezésnek, a HKbp. által szabályozott fellebbezési lehetőség pedig annak csak 
az egyik terrénuma. A semmiségi panasznak halasztó hatálya volt.435 

A  honvéd katonai büntető igazságszolgáltatási szervezet legmagasabb fokán a 
Legfelsőbb Honvéd Törvényszék állt, amelynek alá volt rendelve a honvédség összes 
bírósága. Ki kell hangsúlyozni, hogy e bírói fórum – ahogy az egész katonai bírói 
szervezet – teljes egészében elkülönült a polgári bírósági szervezetrendszertől, azzal 
sem bíráskodással kapcsolatban, sem igazgatási kérdésekben nem volt kapcsolata. 
Úgyszintén nem állt kapcsolatban a közös hadsereg legmagasabb bírói fórumával 
sem.

Székhelyét a király határozta meg, elnökét és alelnökét a király nevezte ki. Szék-
helye megalapításától kezdve Budapest volt, ítélkezésének nyelve pedig a magyar. 
Elnöknek csak magasabb rendfokozatú tábornokot nevezhettek ki. Belső szolgála-
tát, apparátusát a vezető tanácselnök vezette.

Hatáskörébe tartozott a hadosztálybíróságról érkező felfolyamodás, fellebbezés, 
semmiségi panasz, továbbá az ún. semmiségi panasz a jogegységesítés érdekében, 
továbbá az újrafelvételi eljárások, valamint a törvény által hatáskörébe utalt egyéb 
határozatok és ügyek.436

A  vezető tanácselnököt, tanácselnököket, a tanácsosokat csak honvéd igazság-
ügyi tisztek állományából nevezhette ki a király. Főszabály szerint társas tanácsko-
zást követően tanácsban hozta határozatait a honvéd koronaügyész meghallgatása 
után. A  tanács a következő összetételben tárgyalt és hozott határozatot: (1) ha a 
Legfelsőbb Honvéd Törvényszék elnöke elnökölt, akkor mellette két katonaállomá-
nyú tábornok vagy ezredes, egy tanácselnök, három tanácsos vett részt; (2) ameny-
nyiben tanácselnök elnökölt, akkor mellette négy tanácsos vett részt az ítélkezés-
ben. A tanácsnak és a teljes ülés katonaállományú tagjainak a terhelteknél magasabb 
rendfokozatúnak kellett lennie, ha ilyen nem állt rendelkezésre, akkor az uralkodó 
határozta meg, kik legyenek ebben az esetben a tanács vagy a teljes ülés tagjai. A tá-
bornokokat és a katonaállományú ezredeseket a honvéd főparancsnokság vezényel-
te, a főparancsnokság minden évben vezénylő lajstromot készített a szolgálati alkal-
mazásban lévő tábornokokról és ezredesekről.437

A tanácselnököknek és a tanácsosoknak a tanácsokba történő beosztását minden 
év elején – a jelöltek meghallgatását követően – a Legfelsőbb Honvéd Törvényszék 
elnöke végezte, ekkor rendelkezett akadályoztatásuk esetére helyetteseikről is. E ki-

434  30. sz. döntvény (Kelt 1917. évi március hó 30-án a P. 95/17. számú ügyben), in aPáThy: 
(1918), 115. o.

435  HKbp. 362. §.
436  HKbp. 22. §.
437  A HKbp. végrehajtási rendelete 71. §-hoz 1–2. pontja.
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jelöléseket év közben kizárólag valamely tanács túlterheltsége, személyzeti változá-
sok, továbbá mozgósítás elrendelése miatt lehetett módosítani.

Teljes ülés összehívása akkor volt kötelező, ha valamely tanács egyes jogkérdés-
ben az egyik tanács ítéletétől vagy egy korábbi teljes ülési határozatától el kívánt 
térni. A teljes ülés akkor volt határozatképes, ha a legfelsőbb honvéd törvényszék va-
lamennyi tanácselnökének és tanácsosának legalább kétharmada jelen volt, és mel-
lettük négy katonai állományú tábornok vagy ezredes részt vett az ülésen. A teljes 
ülés döntése kötelező volt arra a tanácsra nézve, amely kikérte az állásfoglalást.438

Ennek nyilvánvaló oka azt volt, hogy a Legfelsőbb Honvéd Törvényszék a katonai 
bűnvádi eljárás jogegységének volt az őre, így tehát alapvető fontossággal bírt, hogy 
elvi kérdésekben döntései koherens rendszert alkossanak. Apáthy Jenő rögzítette, 
hogy a „bíróságok gyakorlata azonban nemcsak fejleszti a szokásjogot, hanem egy-
szersmind módot nyújt annak megismerésére is, mert a szokásjog a katonai bünte-
tőjog terén majdnem egyedül csakis a bírói gyakorlat révén válik megismerhetővé. 
A  legfelsőbb honvédtörvényszék döntvényei, mint a legfelsőbb honvédbíróságnak 
elvi kérdésekben létrejött megállapodásai mindkét szempontból elsőrendű fontos-
sággal bírnak. Uj jogszabályt a döntvény nem hoz létre, mert ebben a már meglevő 
jognak valamely adott esetre való helyes alkalmazásának felismerése nyilvánul csak 
meg. De még abban az esetben, ha a döntvény a törvény valamely hézagát analógia 
útján tölti is ki, és ha esetleg más jogszabályok által még nem szabályozott területre 
is lép, új jogszabályt még ez esetben sem hozhat létre, mert nélkülözi a jogszabályok 
legjellegzetesebb és elengedhetetlen ismertető jelét, azt t. i., hogy a jogszabály min-
denkivel szemben kötelező erővel bír.”439

Apáthy Jenő megállapította azt is, hogy ezen döntvények kizárólag a legmagasabb 
fórumot kötötték, az alacsonyabb fórumok kizárólag a törvénynek voltak aláren-
delve. Nem mehetünk el ezen megállapítás mellett anélkül, hogy rögzítenénk, hogy 
bár a korban ténylegesen csak a Kúria döntvényei voltak kötelezőek az alá rendelt 
bíróságok esetében,440 azonban nehezen elképzelhető, hogy a Legfelsőbb Honvéd 
Törvényszék elvi megállapításait ne tudta volna érvényesíteni az alacsonyabb szintű 
bíróságok ítélkezési gyakorlatában, főként, mivel jogorvoslati fóruma volt azoknak.

A  Legfelsőbb Honvéd Törvényszék döntvényeit „egy-egy példánnyal a vezető 
tanácselnök, a tanácselnökök és tanácsosok, valamint a honvéd koronaügyész és 
helyettesei ellátandók. Sőt, hogy a bírói gyakorlat az egész fegyveres erőn belül is 
lehetőleg egységes legyen, vagy legalább is ennek egységes volta előmozdíttassék, 
az említett határozatok egy-egy példányát a legfelsőbb honvédtörvényszék a cs. és 

438  HKbp. 61–73. §.
439  aPáThy Jenő: A döntvények a katonai büntetőjogban, Jogtudományi Közlöny, 1918/19. szám, 

147. o.
440  A polgári perrendtartásról szóló 1911. évi I. törvénycikk életbeléptetéséről szóló 1912. évi LIV. 

törvénycikk.
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kir. legfelsőbb katonai és a cs. kir. legfelsőbb Landwehr-törvényszéknek is megkül-
deni tartozik. Ezenkívül a legfelsőbb honvédtörvényszéknél egy ú. n. Határozat-
gyűjtemény is készítendő, amelybe minden teljesülési határozatot, továbbá a veze-
tő tanácselnök által kiválasztandó minden elvi jelentőségű tanácsi határozatot, elvi 
szempontból lényeges tartalmával együtt, a határozatot hozó tanács megnevezése 
mellett, időrendben egymás után, folyószámok alatt, be kell vezetni. Ha valamely, a 
határozatgyűjteménybe felvett határozatot a teljes-ülésnek későbbi határozata meg-
változtat, ezt a megváltoztatott határozatnál elő kell jegyezni.”441

Szintén a jogegységesítés volt a lényege az ún. „semmisségi panasz jogegység 
érdekében” elnevezésű eljárásnak, amelyet kezdeményezhetett a honvéd korona-
ügyész abban az esetben, ha dandár- vagy hadosztálybíróság jogerős ítélete törvény 
megsértésén vagy helytelen alkalmazásán alapszik, valamint a bíróság minden tör-
vényellenes végzése vagy intézkedése ellen, kezdeményezhette továbbá a honvédel-
mi miniszter a jogegység érdekében bármikor. A Legfelsőbb Honvéd Törvényszék 
határozatát ítéleti formában hozta.442

A Legfelsőbb Honvéd Törvényszékhez érkező felfolyamodás és fellebbezés inté-
zésére ugyan azon szabályok voltak alkalmazandók, mint a hadosztálybíróság eseté-
ben, azzal az eltéréssel, hogy minden ügyben zárt ülésen hozott határozatot, amely 
eljárásának alapja a haditörvényszék határozata volt, tehát bizonyítást nem vett fel.443

Semmisségi panaszról zárt ülésen határozott, ahol kötelező volt a honvéd korona-
ügyész és a védő jelenléte. Semmisségi panaszról mindig ítélet formájában hozott 
határozatot.444 Az eljárás gyorsítása okán „a kizárólag eljárási szabályok megsértésé-
re alapított (Kbp. 358. § 1–8. pontjai) semmiségi panasz fölött határozó, a Kbp. 67. 
§ 2. pontja szerint alakult tanács, az ugyanebben az ügyben bejelentett fellebbezés 
fölött is határozhatott”.445

A Legfelsőbb Honvéd Törvényszék feladatai tehát két nagy csoportba voltak so-
rolhatóak; az első csoportot az ítélkezési feladatok képezték, a második csoportba a 
jogegységesítési feladatok tartoztak.

A katonai bűnvádi eljárásban a vádat a polgári bűnvádi eljáráshoz hasonlóan az 
ügyész képviselte. Az illetékes parancsnokhoz érkezett feljelentéseket, bejelentése-
ket, tényvázlatokat a honvéd ügyészhez továbbították, aki a szükséges intézkedése-
ket megtette, az iratokat intézkedés végett bemutatta az illetékes parancsnoknak, és 
nevében megtette a szükséges intézkedéseket. így például elrendelte a bűnvádi üldö-
zést, az iratok hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságokhoz való áttételét. 
Bűnvádi eljárás elrendelése esetén megkezdte a nyomozó eljárást, megtette a szüksé-

441  aPáThy: i. m. (1918b), 147. o.
442  HKbp. 376–378. §.
443  HKbp. 353–356. §.
444  HKbp. 363., 369., 371. §.
445  28. sz. döntvény (Kelt 1917. évi február hó 20-án a P. 5/17. számú ügyben), in aPáThy: (1918), 

110. o.



3. AZ ELSő MAGyAR KATONAI BűNvÁDI PERRENDTARTÁS 125

ges nyomozási cselekményeket, melyek elvégzését követő 8 napon belül az illetékes 
parancsnok elé terjesztette, aki a bűnvádi üldözést megszüntette, vagy elrendelte a 
vádirat elkészítését és illetékes bíróságokhoz való benyújtását (dandárbíróság esetén 
az illetékes parancsnok vádparancsát terjesztette be a büntetésre vonatkozó indít-
vánnyal együtt).446

ügyész részvétele a tárgyaláson kötelező volt. Dandárbíróságoknál ezt a felada-
tot az ügyészi tiszt látta el, akit az illetékes parancsnok jelölt ki a katonaállományú 
honvédtisztek állománycsoportjából. ügyészi tisztté elsősorban az volt kinevezhető, 
aki a tiszti tanfolyamot megfelelő eredménnyel végezte el, és a feladathoz illő elő-
képzettséggel, nyelvismerettel és szolgálati tapasztalattal rendelkezett.447 A kizárás 
szabályait is rögzítette a törvény, mely kimondta, hogy ügyészi tiszt megbízatása 
idején nem lehetett ítélőbíróság tagja vagy védő. A hadosztálybíróságoknál a hon-
véd ügyész volt a vádló, akit a király nevezett ki, ha törzstiszti rendfokozatot viselt, 
egyéb esetben pedig a honvédelmi miniszter. Honvéd ügyészt a honvéd igazságügyi 
tisztek állományából lehetett csak kinevezni. Az igazságügyi tisztek megbízatásuk 
alatt nem lehettek vizsgálóbírók, ítélőbírósági tagok és védők. A honvéd ügyészek és 
ügyészi tisztek feladata volt (1) a vád képviselete, ezen túl (2) nyomozás lefolytatása, 
(3) bírósági nyomozásban részvétel, (4) vádirat benyújtása, valamint (5) perorvos-
lati eszközök használata. A Legfelsőbb Honvéd Törvényszék mellett a honvéd koro-
naügyész működött közre, őt és helyettesét a király nevezte ki a honvéd igazságügyi 
tisztek állományából.448

A védő kérdésének szabályozása, mint korábban láthattuk, nagy harcok árán ala-
kult ki. végül a polgári eljárásnak megfelelő garanciák mellett a katonai jog sajátos-
ságaihoz igazodva sikerült kialakítani a szabályozást. Ennek megfelelően a törvény 
rögzítette a védő alkalmazásának kötelező eseteit. A HKbp. szerint kötelező volt a 
védelem, ha a vád olyan bűncselekményre vonatkozott, amelynek büntetési téte-
le ötévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetéssel fenyegetett. Kötelezővé tehette 
a védő jelenlétét: (1) az illetékes parancsnok; (2) az előtte folyó eljárásban a Leg-
felsőbb Honvéd Törvényszék elnöke; (3) a tárgyalásvezető; (4) az ítélőbíró; vagy (5) 
ha azt kiskorú vádlott törvényes képviselője kérte. Minden más esetben a jogszabály 
lehetőséget biztosított a terhelt számára védő igénybevételére. 

A  törvény pontosan meghatározta s négy csoportba osztotta azon személyek 
körét, akik védőként járhattak el. Ezen személyek voltak (1) a tényleges katonaál-
lományú tisztek, más állománycsoporthoz tartozó tényleges tisztek vagy honvéd 
tisztviselők (ha a vádlott más állománycsoporthoz vagy a honvéd tisztviselőkhöz 
tartozott); (2) tényleges honvéd igazságügyi tisztek és igazságügyi tisztjelöltek; (3) a 

446  PaP János: A honvéd ügyész helye és szerepe a magyar katonai igazságszolgáltatásban 1912–
1946 között, Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 2013/1. szám, 84. o.

447  A HKbp. végrehajtási rendelete 46. § (1) bekezdéséhez.
448  HKbp. 44–49. §.
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honvédségi védők lajstromába felvett ügyvédek és nem tényleges igazságügyi tisz-
tek; (4) népfelkelés, csendőrség vagy közös haderő kötelékébe tartozó egyének.

A  honvédségi védők lajstromába a honvédelmi miniszterhez írt kérvény útján 
lehetett bekerülni. A kérelmet a honvédelmi miniszter az igazságügy-miniszterrel 
vagy Horvát-Szlavónország tekintetében a bánnal egyetértésben bírálta el. Helyben-
hagyott kérvény esetén a lajstromba való felvételről a honvédelmi miniszter állított 
ki okmányt, amelynek birtokosa az összes honvéd bíróság előtt eljárhatott.449

Törölni kellett a védői lajstromból azt, aki erről lemondott, akit tiszti vagy tisztvi-
selői rendfokozatától megfosztottak, vagy akit az ügyvédi lajstromból töröltek vagy 
felfüggesztettek. Törölhető volt, aki tiszti vagy tisztviselői rendfokozatáról lemon-
dott, vagy ismételten és súlyosan megzavarta az eljárás rendjét.

Nem lehetett védő az ügyész, a bíró, az illetékes parancsnok, a tanú és a szakértő, 
akit az eljárás során meghallgattak, illetve az sem, aki még nem töltötte be a 24. 
életévét. Nem volt kirendelhető védőként a sértett, annak házastársa vagy jegyese; 
sértett, ügyész, bíró, illetékes parancsnok rokona, sógora, vagy aki velük gyámsági, 
gondnoksági, nevelőszülői vagy örökbefogadói viszonyban állt.450 „A védőre nézve, 
a Kbp. 110. §-a 1. bekezdésének 2. pontjában körülirt kizárási ok akkor is fennforog, 
ha védőként közreműködött, mielőtt az előljáró parancsnoksága beleegyezését, a vé-
delem elvállalásához kikérte volna. védőként való közreműködésnek tekintendő, ha 
védő a vádlott valamely beadványának szerkesztésében részt vett.”451

„Kiemelendőnek tartjuk végre, hogy a vádlott rendszerint csak a vádemelés után, 
a főtárgyaláson és az itélet elleni perorvoslat kifejtése végett élhet védő közreműkö-
désével, mig a nyomozás során egyes nyomozási cselekmények452 indítványozására, 
a főtárgyalásra meg nem idézhető tanú kihallgatásánál, szemlénél és házkutatásnál 
való jelenlétre nem terjed ki a védő hatásköre.”453

Az egyes bíróságokhoz állandó jegyzőkönyvvezetőket, tolmácsokat és szakértőket 
osztottak be. Hadtudományi kérdésekre külön szakértőbizottságot hoztak létre, ez 
volt a haditudományi bizottság, amelyet hadjárat vagy más hadiesemény befejezése 
után kivételes esetekben – királyi engedéllyel – hadművelet ideje alatt állítottak fel. 
öt tábornoki vagy törzstiszti rendfokozatban álló, kellő ismeretekkel és képességek-

449  A HKbp. végrehajtási rendelete 92. §-hoz 1–4. pontja.
450  HKbp. 86–96. §.
451  24. sz. döntvény (Kelt 1917. évi január 30-án a P. 206/16. számú ügyben.), in aPáThy Jenő: A m. 

kir. legfelsőbb honvéd főtörvényszék döntvényei – Figyelemmel a cs. és kir. legfelsőbb katonai és cs. 
kir. legfelsőbb Landwehr törvényszék gyakorlatára I. kötet, 1918, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 
Budapest, 99. o.

452  A terhelt kihallgatásával kapcsolatban lásd bővebben herke Csongor: A terhelt kihallgatásának 
szabályai az 1912-es honvédségi bűnvádi perrendtartásban, Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 2013/1. 
szám, 57–72. o.

453  schuBerT Ignácz: A terhelt védelme a katonai bűnvádi eljárásban, Jogtudományi Közlöny, 
1911/22. szám, 193. o.
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kel bíró katona személyt nevezett ki a honvédelmi miniszter hadtudományi szak-
értőnek – békeidőben esetről esetre a legfelsőbb honvéd törvényszék javaslatára –, 
akik közül egyet-egyet a vádlott, az illetékes parancsnok és a vizsgálóbíró választott 
ki. A három tag közül a rangidős volt a bizottság elnöke, a hozzájuk intézett kérdésre 
egyenes választ kellett adniuk, amelyet meg kellett indokolniuk. Az eltérő véleményt 
külön indokolásban fel kellett tüntetni.454

3.2.2.2. A rögtönítélő bíráskodás szabályai a HKbp. szerint • A rögtönítélő vagy más 
néven statáriális bíráskodást az adott szervezet keretein belül alkalmazták, azonban 
az arra jellemző külön eljárási szabályok miatt azt az általános rendszertől eltérően 
kell kezelni. Alkalmazásának speciális jellege megkövetelte a pontos, hézagmentes 
jogalkotást.

A  hadosztályhoz utalt illetékes parancsnok előzetes kihirdetés nélkül elrendel-
hette a rögtönbíráskodást függelemsértés, gyávaság, fegyelem- és rendháborítás, jo-
gosulatlan toborzás, valamint kémkedés bűntettének azon eseteiben, amelyekben 
a katonai büntető anyagi jog rendelkezései szerint lehetséges volt.455 Szintén ezen 
illetékes parancsnok jogköre volt, hogy kihirdetett rögtönbíráskodás idején dönt-
sön arról, miszerint az alárendelt katonai kötelékre és egyénekre szükséges-e al-
kalmazni a rögtönbíráskodást lázadás, szökés, esküvel fogadott katonai szolgálati 
kötelesség megszegésére csábítás vagy ahhoz segítségnyújtás, továbbá lázongás és 
elharapózott fosztogatás bűntetteiben a katonai büntető anyagi jogban meghatáro-
zottak szerint.456

Gündisch Guidó a szökéssel kapcsolatban vizsgálta azt – amelyet nyilván kiter-
jesztően lehet értelmezni a többi esetre is –, hogy amennyiben „a rögtönbíráskodás 
ki van hirdetve, az a gyakorlatilag fontos kérdés merül fel, hogy mily büntető ren-
delkezés alkalmazandó arra a szökevényre, akivel szemben a rögtönbíráskodás ki-
hirdetése esetén az illetékes parancsnok a rögtönítélő eljárást el nem rendelte?”457 
vizsgálat során két nézetet ütköztetett, egyfelől, hogy „rögtönbíráskodás kihirde-
tésével minden szökevény súlyosabb büntetést érdemel meg akkor is, hogyha vele 
szemben az illetékes parancsnok nem is rendelte el a rögtönítélő eljárást, mert pl. 
a bizonyítékok gyors beszerzésére nem volt kilátás”,458 másfelől pedig „ezen érvek 
dacára szerény nézetem szerint az enyhébb felfogás a helyes, mely szerint a jelen 
esetekben a Kbtk. 198. §-a szerint szökésért egy évtől öt évig terjedhető börtön ál-
lapítható meg”.459 Ezen nézetét arra alapozta, hogy a jogalkotó két különböző kifeje-

454  A HKbp. végrehajtási rendelete 224. §-hoz 1–6. pontja.
455  HKbp. 433. §.
456  HKbp. 434. §.
457  gündisch Guidó: A szökés büntetése a rögtönbíráskodás kihirdetése esetén, Jogtudományi Köz-

löny, 1918/3. szám, 20. o.
458  uo.
459  uo.
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zést alkalmazott a törvényben, a rögtönbírósággal való fenyegetést és a rögtönítélő 
eljárás elrendelését, vagyis kizárólag utóbbi esetében lehetséges a súlyosabb szabá-
lyok alkalmazása.

Fentieken felül csak kihirdetett rögtönbíráskodás esetében volt lehetséges statá-
riális eljárás az azt követően megvalósított gyilkosság, rablás, gyújtogatás és idegen 
tulajdon gonoszságból rongálásával elkövetett nyilvános erőszakoskodás bűntettei 
miatt, és csak akkor, ha ezen cselekmények annyira fenyegető módon elharapóz-
tak, hogy ez a fegyelem csorbulásához, a közbiztonság veszélyeztetéséhez vagy az 
állam hadi erejét fenyegető bűncselekmények szélesebb körű elterjedésének meg-
akadályozása végett elrettentésből szükséges lett volna. E kérdésről a honvédelmi 
miniszter hozott határozatot, aki e jogkört rendkívüli viszonyok között átruházhatta 
a hadosztálybírósághoz utalt illetékes parancsnokra. Elrendelés esetében az arról 
szóló okiratban az érintett katonai köteléket vagy kerületet meg kellett jelölni.460

Amennyiben a rögtönbíráskodást csak meghatározott katonai kötelékre hirdették 
ki, az nem érintette az illetékes parancsnok jogkörét, azonban ha meghatározott ke-
rületre rendelték el, akkor a honvédelmi miniszternek határoznia kellett arról, hogy 
rögtönbíráskodás tekintetében ki gyakorolja az illetékes parancsnoki jogköröket – 
ezzel kizárásra kerültek a rendes eljárás illetékes parancsnokai.461

Az illetékes parancsnok a rögtönbíráskodást paranccsal rendelte el, amelynek tar-
talmaznia kellett azoknak a bűncselekményeknek a megjelölését, amelyek tekinte-
tében elrendelte, és annak a köteléknek vagy kerületnek a megjelölését, ahol elren-
delte, továbbá a felhívást, hogy ilyen cselekmények elkövetésétől óvakodni kellett, 
valamint a figyelmeztetést, hogy aki ilyen cselekményt követ el, az rögtönbíráskodás 
alá kerül, és halálbüntetéssel büntetendő, valamint a halálbüntetés nemét. A kihir-
detésnek a szolgálati utasításokban meghatározott módon kellett megtörténnie, va-
lamint fel kellett olvasni a legénység előtt. Lehetőséget biztosított a törvény a nyilvá-
nos kifüggesztésre és a hírlapi közzétételre is. A statáriális bíráskodás kihirdetéséről 
tájékoztatni kellett a honvédelmi minisztert.462

Rögtönítélő eljárást az illetékes parancsnok a honvéd ügyészhez intézett írás-
beli parancsával kezdeményezhetett, azzal szemben, akit tetten értek, vagy akinek 
bűnössége „minden valószínűség szerint haladéktalanul be fog bizonyulni”.463 Az 
ügyekben határozatot a hadosztálybíróságnál összeülő rögtönítélő bíróságok hoz-
tak, amelyek összetétele megegyezett a hadosztálybíróságoknál ismertetett haditör-
vényszékek összetételével. 

Eljárását az illetékes parancsnok utasításának kézhezvételét követően a honvéd 
ügyész haladéktalanul kezdeményezte, hogy a bíróság fel tudjon készülni akár ha-

460  Hkbp. 435. §.
461  HKbp. 436. §.
462  HKbp. 437. §.
463  HKbp. 438. §.



3. AZ ELSő MAGyAR KATONAI BűNvÁDI PERRENDTARTÁS 129

lálbüntetés azonnali végrehajtására is. Nem volt helye sem alakszerű nyomozó eljá-
rásnak, sem vádiratnak. A bíróság határozatát főszabály szerint félbeszakítás nélküli 
tárgyaláson hozta meg. Az ügyész feladata volt a bizonyítékok rendelkezésre bo-
csátása, különösen a sértett, tanú, szakértő megidézése vagy elővezetése. Rögtön-
bíráskodás a nap bármely szakában és akár szabad ég alatt is megtartható volt. Az 
eljárás maximális időtartama hetvenkét óra lehetett, a terhelt bíróság elé állításától 
számítva. Ezen eljárásban is lehetőség volt védő állítására.464

A vádlottat csak egyhangú határozattal mondhatták ki bűnösnek, ha a bíróság 
egy tagja is „nem bűnösre” szavazott, abban az esetben a rögtönítélő bíróság végzés-
ben mondta ki, hogy nincs helye további rögtönítélő eljárásnak. Ezt közölték az ille-
tékes parancsnokkal, aki intézkedett a rendes eljárás megindításáról. „Ha a rögtön-
ítélő eljárás rendes eljárásba megy át, a rendes eljárás során, vád tárgyává tehetők, a 
rögtönítélő eljárás tárgyát képezett azok a bűncselekmények is, amelyekre nézve a 
vádló a vádat, a rögtönítélő eljárásban elejtette.”465

Abban az esetben, ha a bírók többsége nem bűnösre szavazott, ebben az esetben 
felmentő ítéletet kellett hozni; ha egyhangúlag bűnösnek mondták ki, akkor a vád-
lottra csak halálbüntetés volt kiszabható, más büntetési nemek nem voltak figyelem-
be vehetőek. Ennek oka, hogy az ilyen eljárások célja a gyors elrettentés volt. 

Ettől eltérni csak abban az esetben lehetett, ha az eljárás a célját akkor is elérte, 
ha halálos ítéletet „a büntetésre legméltóbb egyéneken” hajtották végre, és „fontos 
okokból, a többi kevésbé bűnös résztvevőkre kivételesen szabadság vesztésbün-
tetést”466 szabtak ki. Ez kötél általi halálbüntetés esetén 10-20 évig terjedő súlyos 
börtönt, golyó általi halál esetén 5-10 évig terjedő egyszerű vagy súlyos börtönt je-
lentett. Kivételt jelentett továbbá az is, ha a vádlott a bűncselekmény elkövetésekor 
nem töltötte még be a huszadik életévét, ebben az esetben szintén az előzőekben 
meghatározott börtönbüntetéssel kellett sújtani. 

A bíróság határozatát köteles volt írásba foglalni és megküldeni az illetékes pa-
rancsnoknak, akinek a megerősítése után vált jogerőssé az ítélet, az illetékes pa-
rancsnok gyakorolta – a király felhatalmazása alapján – a kegyelmi jogot is. Az 
ítélettel szemben nem volt helye rendes jogorvoslatnak. Amennyiben az illetékes 
parancsnok jogi okból nem találta megerősíthetőnek az ítéletet, ebben az esetben 
rendes eljárásra utalta az ügyet.467

A rögtönítélő eljárásban hozott valamennyi ítéletet a végrehajtást követő tizen-
négy napon belül meg kellett küldeni a honvédelmi miniszternek, aki azokat meg-

464  HKbp. 442–443. §.
465  31. sz. döntvény (Kelt 1917. évi április hó 13-án a P 369/16. számú bűnügyben.), in aPáThy: 

(1918), 116. o.
466  Apáthy Jenő: Az igazságszolgáltatásról a megszállott Szerbiában III., Jogtudományi Közlöny, 

1917/6. szám, 52. o.
467  HKbp. 445–449. §.
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vizsgálás és a szükséges intézkedések megtétele végett megküldte a honvéd korona-
ügyésznek. Lehetőség volt perújrafelvételre is.468

3.2.2.3. A  hadra kelt seregek bíráskodására vonatkozó szabályok a HKbp. sze-
rint • A hadrakelt seregek ítélkezése a hatálybalépés pillanatától óriási jelentőséggel 
bírt, hiszen az egy hónappal később kirobbanó első háború miatt a hadra kelt sere-
gekre vonatkozó szabályanyagot széles körben kezdték el alkalmazni a Monarchia 
haderejében, valamint az elfoglalt területek lakosságának bűnvádi ügyei tekinteté-
ben is. 

A törvény kellő pontossággal határozta meg a hadra kelt sereg fogalmát: „a had-
rakelt sereg számára szóló szabályokat kell alkalmazni: 1. mindazoknál a mozgó pa-
rancsnokságoknál, csapatoknál, osztályoknál és intézeteknél, a melyek a hadrakelt 
sereghez vannak beosztva, a mozgosítási állomás elhagyásának időpontjától lesze-
relésükig; 2. a hadifelszerelést felvett mindazokon az erődített helyeken, a melyek a 
működő hadsereg (hadtest) körletében vagy fenyegető ellenségeskedés miatt hadi-
állapotban vannak. Ily viszonyok kezdetét és végződését az erődített hely parancs-
nokának közzé kell tennie.”469 A legfőbb parancsnok polgári személyeket is eljárás 
alá vonhatott, amennyiben a törvényben meghatározott bűncselekményeket követ-
ték el.

A hadrakelt seregeknél az általános szabályoktól eltérően a törvény más egyéne-
ket nevezett meg illetékes parancsnokként, jogköreik azonban megegyeztek a ko-
rábban felvázoltakkal. Ezen parancsnokok voltak (1) a honvéd hadosztályparancs-
nok; (2) vár (hadikikötő) kinevezett parancsnoka; (3) a hadtestparancsnok; (4) a 
hadseregparancsnok; (5) a hadsereg hadtápparancsnokságának főnöke; valamint 
(6) a hadsereg-főparancsnok. 

Az eljárások sikeres lefolytatása végett az illetékes parancsnok mellé megfelelő 
számú nyomozásvezetőt és honvéd ügyészt kellett beosztani. vizsgálóbíróság nem 
működött hadra kelt sereg mellett, csak ítélő bíróság, azaz tábori haditörvényszék, 
amely összetételére a hadosztálybíróságokra vonatkozó szabályokat kellett alkal-
mazni. 

Ezeknek ugyanazon bűncselekményekre terjedt ki a hatásköre, mint a hadosz-
tálybíróságoknak. Az eljárást az illetékes parancsnok kezdeményezhette, amely-
lyel egyidejűleg kirendelte az eljáró nyomozásvezetőt, akit a vizsgálóbíró összes 
joga megilletett. „Szakértői vélemény adására minden esetben egy szakértő is elég. 
Jegyzőkönyvet csak olyan nyomozócselekményről kellett szerkeszteni, mely a főtár-
gyaláson előreláthatólag bizonyítékul fog szolgálni és ott nem volt megismételhető. 

468  HKbp. 450. §.
469  HKbp. 452. §.



3. AZ ELSő MAGyAR KATONAI BűNvÁDI PERRENDTARTÁS 131

Különben elég, ha a nyomozásvezető röviden feljegyzi a kihallgatott egyének vallo-
másának rövid tartalmát.”470 

Az illetékes parancsnok a vádemelés mellett döntött, ezzel egy időben kijelölte a 
vád képviseletében eljáró honvéd ügyészt és azt a hadbírót, aki a főtárgyaláson tár-
gyalásvezetőként közreműködött. A vád képviselője a vádparancs alapján büntető-
indítványt szerkesztett, amelyet közölt a hadbíróval, aki gondoskodott az ítélőbíró-
ság megalakulásról, és közölte a vádat a terhelttel, továbbá kötelező védelem esetén, 
ha a vádlott nem élt ezzel a jogával, számára védőt rendelt ki.

A tárgyalások a többi bíróság tárgyalásától eltérően főszabály szerint nem voltak 
nyilvánosak. A tábori haditörvényszék döntésével szemben nem volt helye jogor-
voslatnak, az ítélet az illetékes parancsnok megerősítésével vált jogerőssé. A halá-
los ítéletet csak a hadsereg főparancsnoka erősíthette meg. Az illetékes parancsnok 
ítélethozatal után, mielőtt azt megerősítette vagy halálbüntetés esetén a legfőbb pa-
rancsnok elé terjesztette volna, a vádlottat meg kellett hallgattatnia egy igazságügyi 
katonaállományú tiszttel, hogy az kívánt-e panaszt emelni az ítélet ellen, és milyen 
indokkal. Ha az illetékes parancsnok mellett olyan igazságügyi tiszt működött köz-
re, aki a főtárgyaláson nem vett részt, az köteles volt írásbeli jogi véleményt formálni 
a tárgyalás jogszerűségéről. „Nem lévén vitás, hogy a katonai bűnvádi eljárás során: 
különösen háborús időben, nagy figyelembe veendő a gyorsaság követelménye… 
De nem helyeselhetjük a 476. § hiányos rendelkezéseit. A jogban nevezetesen alaki 
jogban járatlan laikus vádlott a legritkább esetben lesz képes az ítélettel és az eljárás-
sal szemben felhozható kifogásait védőjének közbenjötte nélkül előadni. Ezenkívül 
katonai fegyelemhez lévén szokva, tiszt előtt nem igen fogja merni kifogásait az el-
járt tiszti bírósággal szemben fölhozni és pedig katonai állományú tiszt előtt annak 
személyére való tekintettel, hadbírói állományú tiszt előtt pedig azért nem, mert ez 
minden esetben ugyanazon bíróság kebelébe tartozván, nem lesz tanácsos a tárgya-
lást vezető kartárs ténykedéseit kritika tárgyává tenni. Itt hát a védő közbenjöttét 
kötelezővé kellene tenni, nem csak megengedni. Más személyek jelenlétét pedig a 
védővel való érintkezés alkalmával ki kellene zárni.”471

Amennyiben az illetékes parancsnok az eljárást vagy az ítéletet törvényellenes-
nek vagy az ítélet indokolásában a ténybeli megállapításokat helytelennek tartotta, 
az ítéletet nem erősítette meg, és az ügy irataival együtt felterjesztette a hadsereg 
főparancsnoka elé, aki vagy megerősítette, vagy megsemmisítette az ítéletet. Az il-
letékes parancsnok (vagy a hadsereg főparancsnoka) rendelkezett a kegyelmezési 
joggal – királytól nyert törvényes felhatalmazás alapján, – amely a saját diszkrecio-
nális jogköre volt. 472

470  aPáThy Jenő: i. m. (1917a), 51. o.
471  domBováry Géza: Néhány szó a katonai bűnvádi eljárási gyakorlatról, Jogtudományi Közlöny, 

1916/2. szám, 14. o.
472  HKbp. 464–486. §.
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A HKbp. jelentős mérföldkő volt katonai igazságszolgáltatás területén, hiszen „e 
törvény elsősorban az 1896. évi XXXIII. törvénycikkben megfogalmazott polgári 
bűnvádi perrendtartásra alapozva már tartalmazta a modern perjog nélkülözhetet-
len alapelveit és elemeit. A HKbp. megalkotása a magyar katonai jog fejlődésében 
rendkívüli lépés volt.”473

3.3. A katonai igazságszolgáltatást érintő I. világháborús jogalkotás

Az I. világháború jogalkotása számottevően nem eredményezett változásokat sem 
a HKbp. által felállított szervezetben, sem az eljárási szabályokban, az ebben a kor-
szakban megalkotott joganyag sokkal inkább a jogszabály alkalmazására adott út-
mutatást, valamint a háború esetére szóló kivételes hatalmi rendelkezéseket tartal-
mazó törvény felhatalmazásai révén igyekezett kiszélesíteni a katonai büntetőjog 
alkalmazhatóságának körét.

A kivételes hatalomról szóló törvény megalkotását a közös hadügyminisztérium 
kezdeményezte. 1906 augusztusában megküldték az Ausztriára vonatkozó kivételes 
hatalomra vonatkozó szabályok gyűjteményét, mintegy mintaként a jövőbeni jogal-
kotásra. Elvárásként fogalmazták meg a jövőbeli joganyaggal szemben, hogy háború 
esetén – többek között – a polgári közigazgatást helyezze katonai bíróságok kezébe, 
egyes bűncselekmények esetén polgári személyek felett is katonai bíróság járhasson 
el, valamint fel kellett volna függeszteni az egyesülési és gyülekezési jogot, a sajtó-
szabadságot. Az ilyen tartalmú jogszabály megalkotását a kormány a magyar közjogi 
berendezkedésre, korábbi sötét emlékű intézményekre hivatkozva elutasította, és sa-
ját szabályozás megalkotásába kezdett.474 Az uralkodó viszont ezeket többször eluta-
sította, végül a kabinet több kérdésben is engedett a közös hadügyminisztériumnak, 
így az 1912-re elkészült törvényjavaslat már elnyerte az uralkodó tetszését, melyet az 
Országgyűlés szinte vita nélkül – mivel a HKbp. vitájához hasonlóan az ellenzék ekkor 
sem tartozkodott a képviselőházban – még ezen év utolsó hónapjaiban elfogadott.475

A megfelelően megalkotott kivételes hatalmi törvény – ezáltal maga az Ország-
gyűlés – a vészidőszakokban alkotmányőrként funkcionál,476 mivel ezen törvények 

473  PaP: i. m. (2013), 75. o.
474  TóTh Árpád: A kivételes hatalom jogi szabályozása Magyarországon az első világháború elő-

estéjén, Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae: Acta Juridica Et Politica, Tomus 
L., Fasc 13., 1996, 3–4. o.

475  Lásd bővebben a kivételes hatalmi törvény megalkotásával kapcsolatos történéseket kelemen 
Roland: A háború esetére szóló kivételes intézkedéseket tartalmazó 1912. évi LXIII. törvény országy-
gyűlési vitája és sajtóvisszhangja, Parlamenti Szemle, 2016/1. szám, 70–91. o.

476  Lásd bővebben a dualista állam alkotmány őr kérdését kelemen Roland: A közigazgatási bírás-
kodás és a garanciális panasz szabályozása, avagy ki volt az alkotmány őre a dualizmusban?, Acta 
Humana, 2016/2. szám, 95–116. o.
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azok, amelyek alkotmányos kereteket szabnak a végrehajtó hatalom lehetséges in-
tézkedéseinek, és világos felelősségi rendszert teremtenek. Ezáltal a kivételes hatalmi 
szabályok azok, amelyek vészidőszakban a jogállam legfőbb garanciáját jelenthetik.

A háború esetére szóló kivételes intézkedéseket megfogalmazó 1912. évi LXIII. 
törvény (továbbiakban HKtv.) rendezte a kivételes hatalom hatályát, a felelősség kér-
dését, a közigazgatás átalakítását és militarizálását, a korlátozható alapjogok körét és a 
korlátozás lehetséges mértékét, valamint a kivételes büntetőjogi szabályokat is.

A kivételes hatalom hatályára vonatkozó rendelkezések határozták meg azt, hogy 
mikor lehetett élni ezzel a felhatalmazással, és meddig voltak hatályosak azok a ren-
delkezések, amelyeket ennek birtokában alkottak meg. A törvény 1. §-a rögzítette, 
hogy a kormány a törvényben meghatározott kivételes hatalmat háború idején, vagy 
háborútól való fenyegetettség esetén vehette igénybe. Kimondta azt is, hogy „a há-
ború befejezésével megszűnik. Ugyanakkor hatályon kívül kell helyezni a kivételes 
hatalom alapján tett intézkedéseket.”477 

Fontos garanciális szabály volt – a kivételes hatalommal való visszaélést megaka-
dályozandó – az 1. § harmadik bekezdésében rögzített feltétel, amely szerint „ha a 
háború a kivételes hatalom alapján tett első intézkedéstől számított négy hónapon 
belül nem tört ki, a kivételes hatalom alapján tett intézkedéseket hatályon kivül kell 
helyezni, hacsak fenntartásukhoz az országgyülés hozzá nem járul”.478 A törvény ar-
ról is rendelkezett, hogy a kormány valamennyi tagjának felelőssége mellett vehette 
igénybe a törvénybe foglalt felhatalmazásokat, mégpedig kizárólag a szükséges mér-
tékhez képest, rendezve így a felelősség kérdését is. 

A kivételes hatalmi törvény rövid áttekintése után célszerű a felhatalmazotti kö-
rök szerint bemutatni az első világháborús katonai alaki büntetőjogi szabályokat, 
hiszen a legjelentékenyebb hatást ezek gyakorolták a joganyagra, majd pedig ezt 
követően kitérni a felhatalmazáson túli jogalkotás hatásaira.

A HKtv. felhatalmazást biztosított az igazságügy-miniszternek, hogy a gyorsított 
bűnvádi eljárást és a rögtönbíráskodási szabályokat a polgári büntető perrendtartás 
szabályaitól eltérve, az 1912. évi XXXII. és XXXIII. törvénycikkek elveinek szem 
előtt tartásával rendeleti úton határozza meg.479 Gyorsított eljárásnak volt helye had-
viselés érdekeit érintő, közrendet és közbiztonságot veszélyeztető bűncselekmények 
esetében. Statáriális bíráskodás alá helyezhető bűncselekmények voltak: a hűtlenség, 
a lázadás, a gyilkosság, a szándékos emberölés, a közegészség ellen halál okozásá-
val elkövetett bűntett, a rablás, a gyújtogatás, a vízáradás okozásának bűntette, vas-
pályákon, távírdákon (távbeszélőn) vagy hajókon elkövetett közveszélyű cselekmé-

477  A háború esetére szóló kivételes intézkedésekről megalkotott 1912. évi LXIII. törvénycikk (to-
vábbiakban: HKtv.) 1. §.

478  HKtv. 1. §.
479  HKtv. 31. §.
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nyek bűntette.480 A felhatalmazás alapján kibocsátott rendelet már szélesebb körben 
határozta meg a gyorsított eljárás alá tartozó bűncselekmények körét.481 A statári-
ális bíráskodás szabályai pedig az elrendelésére,482 az eljáró bíróságra,483 valamint 
a polgári eljárás természetére vonatkozó szabályok (pl. nincs illetékes parancsnok, 
polgári személyek felett ítélkezik) kivételével azonosak voltak a HKbp. szabályaival, 
mintegy azt másolták.484

Szintén a HKtv. adott felhatalmazást a kabinetnek arra, hogy a hadi cikkekre fel 
nem esketett, tényleges szolgálatban álló katonai egyéneket, akik a fegyveres erő 
mozgósítása alatt álló vagy már mozgósított részének állományába, avagy valamely 
hadifelszerelést felvett, illetőleg hadi állapotba helyezett erődített helynek védőőr-
ségéhez tartoztak, hivatásbeli kötelességeik megszegése miatt ugyanazok alá a bün-
tetőjogi rendelkezések alá helyezhessék, mint a hadi cikkekre felesketett katonai 
egyéneket.485 Ilyen egyének voltak a kibocsátott rendelet szerint a katonai (honvéd, 
népfelkelő) lelkészek, hadbírák, orvosok, csapatszámvivők (kezelőtisztek, csendőr 
számvivők) és katonai (honvéd, népfelkelő és csendőr) tisztviselők. E személyek a 
katonai büntető törvénykönyv II. részébe foglalt határozványok alkalmazása tekin-
tetében a katonaállomány tisztjeivel, a rangosztályba nem sorolt havidíjasok pedig 
az altisztekkel estek egyező megítélés alá, azzal a különbséggel, hogy utóbbiak eseté-
ben nem lefokozás, hanem elbocsátás volt kimondható.486

A jogalkotó nemcsak a HKtv. biztosította lehetőségekkel élt a háború előestéjén, 
hanem a HKbp. 14. §-a által nyújtott felhatalmazással is. 1914. július 27-én rende-
letével az igazságügy-miniszter a HKbp. 14. §-ában felsorolt – a korábbi fejezetben 
ismertetett – bűncselekmények tekintetében elrendelte a polgári büntetőbíráskodás 
alá tartozó egyének honvéd büntetőbíráskodás alá helyezését,487 a Magyar Szent Ko-

480  HKtv. 12. § 3–4. pont.
481  A m. kir. minisztérium 1914. évi  5488/M. E. számú rendelete, a gyorsított bűnvádi eljárás sza-

bályainak életbeléptetéséről, MRT., Budapest, 1914, 1434–1437. o.
482  Elrendelése az igazságügy-miniszter, a belügyminiszter és honvédelmi miniszter együttes ren-

deletével volt lehetséges.
483  Az eljáró bíróság elnökből és négy tagból állt, akiket a törvényszék elnöke nevezett ki, a rög-

tönítélő bíróság elnöke csak a törvényszék elnöke vagy helyettese lehetett, tagjai pedig a törvényszék 
ítélőbírái.

484  A m. kir. igazságügy-miniszter 1914. évi 12002. I. M. E. számú rendelete, a gyorsított bűnvádi 
eljárás szabályairól, 25–45. §, MRT., Budapest, 1914, 1976–1989. o. 

485  HKtv. 14. §.
486  A m. kir. minisztérium 1914. évi 5490. M. E. számú rendelete; a hadi cikkekre fel nem esketett, 

tényleges szolgálatban álló katonai (honvéd, népfölkelő és csendőr) egyéneknek a katonai büntetőtör-
vénykönyv II. részében foglalt rendelkezések alá helyezéséről, MRT., Budapest, 1914, 1438–1439. o.

487  A m. kir. igazságügy-miniszternek 1914. évi 12003. I. M. E. számú rendelete; a polgári bünte-
tőbíráskodás alá tartozó egyéneknek a honvéd büntetőbíráskodás alá helyezéséről a m. kir. miniszté-
rium által 5491. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete kihirdetése tárgyában, MRT., Budapest, 1914, 
1989. o.
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rona országainak egész területére.488 Balogh Jenő igazságügy-miniszter képviselő-
házi felszólalásában rögzítette, hogy a katonai bíráskodás alá helyezést a cselekmény 
súlyossága is befolyásolta, ahogy fogalmazott, „valahányszor a fegyveres erő harcz-
képessége van veszélyeztetve, tehát a védett jogtárgy végső sorban maga az állam-
nak fegyveres ereje, akkor a katonai büntetőtörvénykönyv 327. §-ába ütköző bűntett 
amelynél egy spacziális dolus… Ezen esetben ilyen súlyosabb minősítés alapján, in-
dítványozzák vagy kezdeményezzék a kir. ügyészségek az ügynek a katonai bíró-
sághoz való áttételét… ha pusztán a katonai kincstárnak, vagy az államkincstárnak 
kicsi, jelentéktelen, vagyoni érdeke van veszélyeztetve, illetve, ha az elkövetett bűn-
cselekmény olyan, hogy az kihatásában a fegyveres erő tagjainak sem életét, sem 
egészségét, sem harczképességét nem veszélyezteti. Ilyen esetben azt a közönséges 
csalást vagy Btk. 457. §-ába ütköző vétséget nem áll módomban a katonai biróság 
elé utalni, illetőleg az ügyészségeket utasítani, hogy ilyen javaslatokat tegyenek.”489 
Szintén ez olvasható ki egy másik beszédéből is, ahol kifejtette, hogy „azt pedig a T. 
ház előtt kiemelhetem, hogy amint hivatalosan értesülve vagyok, mindazon súlyo-
sabb természetű szállítási visszaélések eseteiben, amelyek Magyarország területén 
ma a katonai bíróságok hatáskörébe utaltattak”.490 Ezekből is látható, hogy a HKtv. 
által nyújtott lehetőségeket a kormányzat a lehető mértékig próbálta liberálisan al-
kalmazni.491

Mendelényi László a Jogtudományi Közlöny hasábjain megfogalmazott kritiká-
jában is inkább a katonai anyagi jogi kódex idejétmúlt szakaszait bírálta. Kritiká-
ja során kifejtette, hogy „ami azért is inkább indokolt lett volna, mert hiszen az 
osztrák katonai büntetötörvénykönyv fentebb idézett §-aiban foglalt cselekmények 
mindegyikét szabályozza még pedig sokkal modernebbül és jogásziabban a 23 év-
vel később megalkotott magyar Btk. Ha ebben más elnevezéseket, részben eltérő 
meghatározásokat és más büntetési tételeket találunk – ami természetes – de lénye-
gükben ezek a §-ok – legföljebb a büntetési tételeknek szigorítása mellett – éppen 
oly alkalmasak a haderő érdekeinek megvédésére, mint az osztrák katonai büntető-
törvénykönyvnek elavult, dohos szakaszai.”492 Ezzel szemben Szilágyi Arthur azzal a 
jogos kritikával élt, hogy „a honvéd büntetőbíráskodást esetleg a hadseregi büntető-

488  A m. kir. minisztériumnak és az egyes minisztereknek 1914. évi 5.735. M. E. számú rendelete; a 
háború esetére szóló kivételes intézkedések tárgyában kiadott rendeletek hatályának kiterjesztéséről, 
12. pont, MRT., 1448–1450. o.

489  Balogh Jenő igazságügy-miniszter felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 
1910. XXVII. kötet, 1915. május 7.–deczember 21., 580. ülés, 42–43. o.

490  Uo. 84. o.
491  Hasonló szemlélet vezette a kormányt a sajtóellenőrzés területén is. Lásd bővebben kelemen 

Roland (szerk.): Az első világháború sajtójogi forrásai. (Sajtójog a kivételes hatalom árnyékában.) 
2017, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanács Médiatudományi Intézet, Budapest.

492  mendelényi László: Katonai bíráskodás kiterjesztése polgári egyénekre, Jogtudományi Köz-
löny, 1914/40. szám, 405. o.
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bíráskodás váltja fel. A közös hadseregbeli hadbírák pedig a mi magyar civilbüntet-
ötörvényeinket egyáltalán nem ismerik.”493

A  legnagyobb polgári személyeket érintő per a posztócsalási ügyé volt, amely 
Fenyves Jákó honvédőrnagy, ruhatári műszaki tiszt és 15 társa ellen folyt. Az ügy-
ben rendkívül silány minőségű posztóárut szállítottak a hadsereg részére. Az Est be-
számolója jól visszaadja a jelentékeny mennyiséget, amikor arról írt, hogy „a posz-
tócsalók nemcsak rossz posztót szállítottak, hanem elvétve jobb anyagot is, hiszen 
annyi rossz posztót, mint a milyen szállításra megbízást kaptak, nem is szállíthattak, 
mert nem akadt volna gyár, a mely ilyen nagy mennyiséget hirtelen tudott volna 
gyártani. Természetesen azonban a rossz posztó igy is nagy mennyiségben került 
szállításra.”494 A Budapesti Honvéd Hadosztálybíróság 9 terheltet szabadságvesztés-
re ítélt, míg 6 társukat felmentették.495 A  Legfelsőbb Honvéd Főtörvényszék több 
terhelt büntetését súlyosbította, de a felmentéseket fenntartotta.496

A HKbp. személyi hatályánál utaltunk arra, hogy a nemzetközi jog szabályai sze-
rint a hadifoglyok a fogva tartó állam katonai büntetőjogi szabályai alá tartoztak. 
vagyis a honvédség tagjaira – személyi státuszukból fakadó nyilvánvaló eltérésekkel 
– vonatkozó valamennyi törvénynek, rendeletnek, szabályzatnak alá voltak vetve. 
A kormány ez alapján rendeletben kimondta, hogy a katonai büntető törvénykönyv 
II. része és annak 2., 3. és 4. fejezeteit, valamint kisebb eltérésekkel a 9. és 10. fejeze-
tek rendelkezéseit kell alkalmazni rájuk, továbbá ha a fegyveres erők vagy a csend-
őrség valamely tagja a hadifogoly által elkövetett ezen cselekmények részesévé vált, 
akkor a korábbiaktól eltérően már részesként kellett büntetni.497

A haderő által megszállt területeken jóval szélesebb körben érvényesült ez a fel-
hatalmazás, mivel a „létalapja a tényleges hatalom, melyet a mögötte álló hadsereg 
képvisel, mert a megszállott ország feletti törvényes, mondhatjuk főhatalom, a meg-
szállás tényével kerül a győztes fél kezébe. Törvényeink szerint ezen főhatalom ő 
Felségét, a királyt illeti meg. A hadsereg főparancsnoka tehát letéteményese a fő-
hatalomnak, ki ezt úgy a törvényhozás, mint a végrehajtás és bíráskodás terén tény-
legesen gyakorolja is.”498 Az elfoglalt területeken így nemcsak büntető- – ezt Szerbia 
példája mutatja –, hanem magánjog tárgyát képező ügyekben is ítélkeztek. Apáthy 
Jenő hadbíró írásából kiderül, hogy „működő bíróságok, polgári ügyekben a szerb 

493  sZilágyi Arthur: Katonai büntető bíráskodás kiterjesztése polgári egyénekre, Jogtudományi 
Közlöny, 1914/41. szám, 417. o.

494  Ujabb letartóztatás a posztócsalás ügyében, Az Est, 1915/79. szám, 2. o.
495  A posztócsalási pör vádlottainak sorsa, Az Est, 1916/216. szám, 7. o.
496  Jogerősen elítélték a posztószállítókat, Az Est, 1917/191. szám, 2. o.
497  A m. kir. ministériumnak 4.272/1915. M. E. számú rendelete, A katonai büntetőtörvénykönyv 

II. részébe foglalt rendelkezéseknek a hadifoglyokra való alkalmazása, Belügyi Közlöny, 1915/40. 
szám, 879–880. o.

498  aPáThy Jenő: Az igazságszolgáltatásról a megszállót Szerbiában I., Jogtudományi Közlöny, 
1917/3. szám, 21. o.
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polgári perrendtartás némileg módosult szabályai szerint jártak el. A módosításokat 
főként a bírósági szervezet változása vonta maga után.”499 Ilyen változás volt, hogy 
a helyi községi bíróságok, mint alsó szintű bíróságok fellebbviteli fóruma a kerületi 
parancsnokság és a cs. és kir. főkormányzóság lett. Büntetőügyekben – ahogy azt 
Kelemen Frigyes Ottó hadbíró is kifejtette – „kizárólag a tábori bíróságok ítélkeznek 
és ilyenképpen a montenegrói civil lakosság is úgy alakjogi, mint anyagjogi tekintet-
ben a katonai büntetőtörvényeknek van alávetve”.500

Az előző fejezetben bemutatott hadra kelt seregbeli ítélkezés, ahogy bemutatásra 
is került, a békebeli törvénykezés szabályaihoz képest szélesebb körben engedte a 
jogkorlátozást. Eme felhatalmazás keretein az első években – egyedi esetek nyilván 
történtek, azonban főszabályként rögzíthető – nem terjeszkedtek túl a haditörvény-
székek, sőt, ahogy Bródy Ernő képviselő szavaiból kiderült, a jogszabályi keretek 
betartásában példaként szolgálhattak a polgári fórumok számára. A képviselő úgy 
fogalmazott, hogy a „katonai bíróság… akik künn voltak a harcztéren, hogy ezek a 
katonai hadosztálybiróságok közvetlenül a front mögött ülnek, ítélkeznek, behívják 
a tiszteket, behívnak védőket a jogtudó emberek közül és a védőket a törvényben 
megengedett eljárás szerint a tisztek közül kiválasztják. Szóval, ha azt méltóztatnak 
nekem mondani, hogy a háborúban a gyorsaság nem engedi meg a preczizitást és 
a világosságot, hogy háborúban nem lehetünk olyan kicsinyes tekintettel azokra a 
fontos közjogi garancziákra, ezzel szemben rámutatok arra, hogy épen a háborúban 
a legilletékesebb tényező, a katonaság mutatja meg nekünk példával hogy a katona-
ság igenis a nyilvánosság, a szóbeliség és közvetlenség alapján gyakorolja közvetle-
nül a front mögött is az igazságszolgáltatást. A polgári magyar kormányzat vegyen 
példát a katonai kormányzattól és ha a katonai kormányzat a lehető leggyorsabb 
eljárás mellett is a modern bűnvádi elveknek megfelelően végzi a maga igazságszol-
gáltatását, legyen szives a polgári kormányzat is ezeket a szabályokat magára nézve 
kötelezőknek tekinteni.”501 A képviselő felszólalása annyiban mindenképpen ponto-
sításra szorult, hogy a hadra kelt seregeknél folytatott ítélkezés nem volt nyilvános.

Pető Sándor képviselő szavaiból is a katonai bíróságok mindenkori szabályköve-
tése olvasható ki. Pető kiemelte, hogy „azelőtt ebben a házban, valahányszor szóba 
került a katonai bűnvádi perrendtartás, mindig vérfagylaló, rémes dolgokról kellett 
hallanunk, a katonai bíráskodási ügyek mindig a szenvedély legizgalmasabb hangu-
latát váltották ki. 1912-ben megalkották ugy a közös hadseregre, mint a honvédség-
re vonatkozó bűnvádi eljárási szabályokat. Csodálatos dolog, hogy noha a háború 
alatt rendkívüli mértékben megdagadt a katonai biróságok hatásköre, – nemcsak 

499  aPáThy Jenő: Az igazságszolgáltatásról a megszállót Szerbiában II., Jogtudományi Közlöny, 
1917/4. szám, 34. o.

500  kelemen Frigyes Ottó: Montenegrói jogi viszonyok, Jogtudományi Közlöny, 1917/10. szám, 
94. o.

501  Bródy Ernő képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1910. XXXIII. 
kötet, 1916. november 27.–február 1., 689. ülés, 403. o.
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azért, mert a létszám emelkedett, hanem azért is, mert sokszor még polgári egyének 
felett is a katonai bíróságok bíráskodnak – mégis most soha semmi panaszt nem 
hallunk ellenük. A  jogászközönség a legteljesebb elismeréssel beszél az 1912. évi 
katonai bűnvádi perrendtartás alapján bíráskodó honvéd és közös hadseregbeli bí-
róságokról. A háborúnak semmiféle nagy eseménye, semmiféle forgataga nem birta 
rá sem a kormányt, sem a katonai hatóságokat, hogy ezektől a bűnvádi eljárási sza-
bályoktól csak a legkisebb mértékben is eltérjenek.”502

A honvédelmi miniszter rendelete orvosolta a HKbp. azon hiányosságát, hogy 
nem rendelkezett a polgári büntetőbíróságok ítéleteinek jogkövetkezményei felől. E 
rendelet szerint azt a nem tényleges állományú honvéd legénységi egyént, aki altiszti 
rendfokozatot viselt, vagy a legkisebb zsoldosztályú közlegénynél magasabb rang-
ban vagy zsoldosztályban állt, és polgári bíróság által bűntett vagy haszonlesésből 
eredő vagy közerkölcs elleni vétség (kihágás) miatt jogerősen elítélték, az elöljáró 
honvéd kerületi (hadosztály-) parancsnokság által megvizsgáltatott és a polgári bí-
róság iratai alapján hozott döntés szerint vagy rendfokozatában meghagyták, vagy 
pedig lefokozták. Ugyanezen eljárás volt a követendő, ha a legénységi egyén a fent 
említett bűncselekmények valamelyikét tényleges szolgálatának megkezdése előtt 
követette el, de az ítélet jogerőre emelkedése előtt előléptették, valamint azon eset-
körben is, mikor elévülés vagy kártérítés folytán a polgári bíróság által nem büntet-
hető az egyén.503

Az 1914. augusztus 2-án elrendelt mozgósítás következtében a helyben maradt 
honvéd kerületi parancsnok helyettese gyakorolta az illetékes parancsnok jogait a 
honvéd kerület területén lévő, honvéd büntetőbíráskodásnak alávetett egyének fe-
lett, kivéve a korábban említett statáriális bíráskodás kihirdetésével felruházott ille-
tékes parancsnok jogkörébe tartozó egyének felett. A honvéd főparancsnoknak béke 
idején bűnvádi üldözés tekintetében fennállott hatásköre a mozgósítás által nem 
érintett parancsnokságok, hatóságok és egyes egyének tekintetében a mozgósítás 
idején is fennmaradt. A dandárbíróságok működése azzal az időponttal megszűnt, 
amikor a hozzájuk utalt mozgósított kötelékek, illetve béke idején oda utalt illetékes 
parancsnokok a mozgósítási állomást elhagyták. Ugyanakkor a dandárbíróságok 
vezetői és a hozzájuk beosztott igazságügyi tisztek és irodaszemélyzet tagjai az elöl-
járó hadosztálybírósághoz bevonultak. A folyamatban lévő ügyek dokumentumai-
nak irattári megőrzéséről gondoskodni kellett, amennyiben azok a HKbp. szerint 

502  pető Sándor képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1910. XXXIII. 
kötet, 1916. november 27.–február 1., 690. ülés, 427. o.

503  A. m. kir. honvédelmi miniszter 1914. évi 10057/eln./15/a. számú körrendelete; a polgári bün-
tetőbírósági elitéltetés jogi következménye gyanánt való lefokozásról, Rendeleti Közlöny – A magyar 
honvédség számára, 1914/36. szám, 345–346. o.
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folytatandóak voltak. Amennyiben a mozgósítás megszűnt, jogszabály felhívása nél-
kül folytatni kellett tevékenységüket.504

Mindenképpen megjegyzendő, hogy 1917-ben megszervezésre került a katonai 
rendőrség, olyan állomásokon, helyőrségeken, ahol az a létszám vagy viszonyok 
folytán szükségesnek mutatkozott. A feladatuk a szolgálati szabályzat alapján a köz-
rend és a fegyelem fenntartása volt. A polgári rendőrhatóságok és a katonai rendőr-
ség gördülékeny együttműködése érdekében közölték az alispánokkal, polgármes-
terekkel, hogy utasítsák a polgári szerveket arra, hogy feladatellátásban támogassák 
a katonai szervet.505

A háború utolsó évében a munkásmozgalmakkal szemben alkalmazta a katonai 
igazságszolgáltatás egyes szerveit és szabályait a kormány, ezt bizonyítja két minisz-
tertanácsi jegyzőkönyv is. Az 1918. június 21-én kelt jegyzőkönyv szerint a honvéd 
ügyészség tagjának jelen kellett lennie dr. Landler Jenő munkásvezér letartóztatá-
sánál, aki a vád szerint azzal, hogy tömeggyűlésen a munkabeszüntetésre biztatta 
a munkásokat, elkövette a hadviselés érdekei elleni bűncselekményt, mégpedig az-
által, hogy az Osztrák–Magyar Monarchiának vagy szövetségesének fegyveres ereje, 
vagy az ezzel közösen működő fegyveres erő céljára teljesítendő szolgáltatás iránt 
a hatósággal vagy a hatóság közegével kötött szerződéssel vállalt kötelezettségét 
szándékosan nem teljesíti, vagy szándékosan nem megfelelően teljesíti,506 és ezáltal 
fegyveres erő érdekének közvetlen veszélyeztetése állott elő, vagy pedig a hadviselés 
érdekének lényeges sérelme következett be.507 A honvédelmi miniszter szerint kato-
nai bűncselekményt valósított meg, és ezért kellett a honvéd ügyésznek a letartózta-
táson jelen lennie.508 Szintén erre hivatkozással kívánták katonai eljárás alá vonni a 
vas- és Fémmunkás Szakszervezet vezetőit is.509

504  A m. kir. honvédelmi miniszter 1914. évi 18241/eln/15/a. számú körrendelete; Legfelsőbb elha-
tározás a honv. bűntető bíráskodás tárgyában mozgósítás esetén, in farkas Ádám (szerk.): Válogatás 
a modern honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból (1867–1945) II. kötet, 222–223. o.

505  26970/V-a/1917 B. M. számú körrendelet, Katonai rendőrség szervezése, Belügyi Szemle, 
1917/14. szám, 370–371. o.

506  A hadviselés érdekei ellen elkövetett bűncselekmények, különösen a hadi szállítások körül el-
követett visszaélések megtorlásáról szóló 1915. évi XIX. törvénycikk 1. §.

507  1915. évi XIX. tc. 11. §.
508  Minisztertanácsi jegyzőkönyv (1918. június 21.) – Határozat Landler Jenő munkásvezér letar-

tóztatásáról, in iványi emma (szerk.): Magyar Minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború 
korából 1914–1918, 1960, Akadémia Kiadó, Budapest, 472–474. o. (Továbbiakban: Minisztertanácsi 
jegyzőkönyvek 1914–1918.)

509  Minisztertanácsi jegyzőkönyv (1918. június 21.) – Javaslat a szakszervezeti és bizalmi férfiak 
elleni vizsgálatra, a munkásegyletek és szervezetek feloszlatására, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 
1914–1918, 474. o.
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Az első világháború jogalkotása büntetőbíráskodás tekintetében arra irányult, 
hogy kiszélesítse a katonai büntetőbíróságok személyi hatályát, és korlátozza az 
egyének eljárási jogait. A háború során megalkotott jogszabályok a polgári egyének 
tömegeit vagy katonai bíráskodás alá helyezték, vagy olyan bírói fórumok hatás-
körébe, ahol csak korlátozottan érvényesültek a 1896-os bűnvádi perrendtartás és 
HKbp. elvei. Ilyen eljárás volt a HKbp.-ből adaptált rögtönítélő bíráskodás és az 
ún. gyorsított bűnvádi eljárás. A katonai bíróságok azonban lehetőségeikhez mérten 
mindvégig hűek maradtak a jogszabályok szövegéhez, és a lehető legteljesebb mér-
tékben betartották a törvényi előírásokat.
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Az 1914-ben hatályba lépett és tűzkeresztségét az első világháborúban megélő új 
katonai büntetőeljárási rendszer próbatételei a világégéssel még nem értek véget. 
Magyarország háborús veresége olyan közismert társadalmi és politikai folyamato-
kat indított be, amelyek a teljes állam- és jogrendszert próbára tették, sőt időlegesen 
ki is forgatták eredeti valójából. Ezen próbatételekkel az őszirózsás forradalomból 
kisarjadó népköztársasági kísérlet, a százharminchárom napos Tanácsköztársaság, 
valamint a fehérterror azonosítható, melyek közül az első kettő rendszerszinten tette 
próbára a magyar jogéletet és vele a katonai büntetőjogot és igazságszolgáltatást is.

1. A Népköztársaság jogalkotásának katonai 
igazságszolgáltatásra gyakorolt hatása

A világháborús vereség, a nemzetiségi problémák, a gazdaság mélyrepülése és a tár-
sadalmon belüli évszázados feszültségek felszínre törése megoldhatatlan helyzet elé 
állította a dualizmus államszervezetének vezetőit, akik még 1918 nyarán is csak ha-
talmi helyzetük és a fennálló status quo megőrzésére koncentráltak, azonban az Eu-
rópán hurrikánként végigsöprő történelmi események nemcsak a soknemzetiségű 
Osztrák–Magyar Monarchiát, hanem annak hatalmi elitjét is elsodorták.

Az események 1918 októberében gyorsultak fel, amikor az elégedetlen tömegek 
már Budapest utcáin adtak hangot csalódottságuknak. 1918. október 23-ról 24-
re forduló éjszaka megalakult a Magyar Nemzeti Tanács, mint sui generis hatal-
mi szerv, amelyet hatalmában sem az uralkodó, sem az Országgyűlés nem erősí-
tett meg. Megtette ezt helyettük az utcára vonuló katonák és munkások tömege. Az 
október 25-én felállított Forradalmi Katonatanács Csernyák Imre egykori százados 
vezetésével – fegyveres harcok nélkül – elfoglalta a főváros főbb pontjait. Az uralko-
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dó október 30-án miniszterelnöknek nevezte ki Hadik Jánost, amely a csalódottság 
újabb hullámát hajtva ismét óriási tömegeket vitt ki a főváros utcáira. Az új minisz-
terelnök, látva a valós kormányzás lehetőségének reménytelenségét, október 30-án 
lemondott posztjáról, és a királlyal folytatott telefonbeszélgetésében Károlyi Mihályt 
ajánlotta a miniszterelnöki székbe. Az őszirózsás forradalom hatására október 31-
én József főherceg mint homo regius kinevezte Károlyi Mihályt miniszterelnöknek. 
Még ugyanezen a napon a főváros másik pontján fegyveres merénylet áldozata lett a 
korábbi miniszterelnök, Tisza István.510

A Károlyi-kormány koalíciós összetételű volt. A saját párttagjain kívül két szoci-
áldemokrata (Kunfi Zsigmond, Garami Ernő), Jászi Oszkár személyében egy Radi-
kális, valamint Linder Béla alkotta a kormányt.

„Károlyi romokat, pusztulást és egy drákói béke kilátását örökölte…”511 Hatalom-
ra kerülésekor a háború súlyosan érzékeltette gazdasági hatásait, nem volt szén, ga-
bona, liszt, fa, petróleum. A  szlovákok és a délszlávok október 31-én kimondták 
elszakadásukat. A spanyolnátha (az influenza egy új válfaja) 1 hónap leforgása alatt 
több mint negyvenezer áldozatot szedett. vidéken óriási mértéket öltött a nyomor 
és az éhínség, amely miatt egyre több atrocitás érte a helyi földbirtokosokat, jegyző-
ket, iskolaigazgatókat, a frontról hazatérő katonák pedig zsold és élelem hiányában 
települések sorát dúlták fel. A Nemzeti Tanács által létrehozott rendvédelmi szervek 
szintén rekviráltak a helyi boltokból.512

Ausztria november 11-én kimondta függetlenségét, és kikiáltották a köztársasá-
got, a magyar államnak azonban továbbra is volt királya, amely kérdést a nemzet-
közi viszonyok miatt gyorsan rendezni kellett, így Wlassics Gyula vezetésével kül-
döttség ment az uralkodóhoz. Iv. Károly ennek hatására november 13-i eckartsaui 
nyilatkozatával lemondott az államügyek vitelében való részvételről, szabad utat en-
gedett a korábban elkezdődött folyamatoknak, mely következtében november 16-án 
előbb a képviselőház, majd a főrendiház feloszlatta magát, és ugyanezen a napon 
kikiáltották a Népköztársaságot; ekkor az állam élén már csak a forradalom által 
létrehozott szervek álltak.

A  Népköztársaság jogrendszerének és jogalkotásának jellemzője, hogy szakí-
tott az ezeréves közjogi fejlődéssel, nem definiálta saját államformáját és hatalmi 
struktúráját, mindenek fölé emelte a liberális államépítés posztulátumát, azonban 
mindezek mellett (vagy éppen hatására) az ideiglenesség és az átmenetiség jelle-
mezte. Ideiglenes volt a szabályozása, mert azokat csak az új alkotmány elfogadására 
tekintettel alkották meg. A jogrendje átmeneti volt, hiszen ott, ahol nem alkottak 
jogszabályokat – lásd közigazgatás helyi szervezete –, a régi jogrend jogszabályait 

510  ormos Mária: Magyarország története 17. – Világháború és forradalmak 1914—1919, 2009, 
Kossuth Kiadó, Budapest 46–47. o.

511  ormos: i. m. (2009), 49. o.
512  ormos: i. m. (2009), 46–49. o.
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alkalmazták. Igaz volt ez, ahogy Angyal Pál kiemelte, a katonai büntető anyagi jogra 
is, hiszen „a katonai büntetőtörvénykönyv jogforrási természete, az abban foglalt 
büntetőjogszabályok a Magyar Népköztársaság fegyveres erejéhez tartozó szemé-
lyek felett is érvényesek mindaddig, míg – ami felette kívánatos – e részben új kato-
nai Btk. nem alkottatik”,513 ugyanígy az eljárásjog szabályai kapcsán is. Fegyelmi jog 
területén – ahogy későbbiekben látható – új szabályanyag született.

A demokrácia elveinek megfelelően működő állam felépítésének alapját abban 
látták, hogy – még ha a különleges jogrend ilyetén kivezetése az állam létét komo-
lyan veszélyeztette is a későbbiek folyamán – az első világháború idején hozott rend-
kívüli intézkedéseket hatályon kívül helyezték, ennek során elvonták a polgári sze-
mélyeket a katonai büntetőbíróságok hatásköréből, és visszahelyezték őket a polgári 
bíráskodás alá. A folyamatban lévő ügyeket át kellett tenni a polgári ügyészségek-
hez.514 Mindemellett az új állami berendezkedéshez igazították az egyes szervek el-
nevezéseit is – így lett a magyar katonai koronaügyészből magyar legfelsőbb katonai 
ügyész515 –, továbbá a bíróságok nem az uralkodó nevében gyakorolták tevékenysé-
güket, vagy hozták ítéleteiket, hanem a Magyar Népköztársaság nevében,516 és ez-
zel párhuzamosan az igazságszolgáltatásban dolgozóknak új esküt kellett tenniük. 
Ezekkel az intézkedésekkel is próbálták erősíteni a Népköztársaság legitimációját.

A  katonai helyzet, a katonai szervezet állapota siralmas volt. Az Armee Ober-
kommandónak, vagyis a Monarchia hadserege vezetésének adatai szerint 1918. ok-
tóber 24–29. között 20 ezrednél került sor parancsmegtagadásra, 2 honvéd gyalog-
ezred pedig elhagyta a frontot, vagyis „a katonai válság meghatározó lett a háborút 
elvesztő Monarchiában… Az eseményeket most a katonák átállása szabta meg, de 
nem a fronton, hanem a hátországban. Főleg Budapesten. 1918. október 28-án pél-
dául a magyar főváros katonai karhatalma szembekerült a rendőrséggel. A válság 
másik komponense a nemzetiségi kérdés volt, amely egyre inkább vált belpolitikai-
ból külpolitikai problémává.”517

Mindezek ellenére Károlyi, „mikor az ország határán már az újonnan alakulni 
készülő szláv nemzetállamok és a hódításra kész Román Királyság katonái álltak – 

513  angyal Pál: Büntetőjogszabályaink és a Magyar Népköztársaság, Jogtudományi Közlöny, 
1918/50. szám, 379. o.

514  A magyar minisztérium 1918. évi 4877. M. E. számú rendelete, a polgári büntetőbíráskodás alá 
tartozó egyének felett gyakorolt honvéd büntetőbíráskodás megszűntetéséről, MRT., Budapest, 1918, 
2228. o.

515  A magyar hadügyminiszternek 1918. évi 30973/eln./15 b. számú körrendelete, a magyar ka-
tonai koronaügyész új elnevezése és az igazságügyi szolgálatban alkalmazottak új esküje, Rendeleti 
Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1918/97. szám, 665–666. o.

516  A magyar hadügyminiszternek 1918. évi 30972/eln./15 a. számú körrendelete, a bírói hatalom 
gyakorlásáról, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1918/97. szám, 665. o.

517  vargyai Gyula: Magyarország hadtörténete 1918. októbertől 1919. augusztusáig, Honvédségi 
Szemle, 1993/8. szám, 16. o.
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egy pacifistát nevezett ki honvédelmi miniszterré: Linder Béla vezérkari ezredest”.518 
Linder több jelentős baklövést követett el. A leginkább ismert eset az, amikor a tisz-
tikar kormányra tett esküje után kijelentette, hogy „nem kell hadsereg többé. Soha 
többé katonát nem akarok látni.”519 A hadviselés későbbi kimenetelére ható jelentős 
hibája a november 3-án victor Weber tábornok által az Osztrák–Magyar Monar-
chia nevében aláírt padovai fegyverszünethez köthető.520 A fegyverszünet november 
24-én lépett hatályba, Linder azonban azonnali fegyverletételre biztatott, de nem 
tette hozzá, hogy azt nem lehet egyoldalúan végrehajtani. 320 ezer katona tette le a 
fegyvert, akik 24 óra leforgása alatt hadifoglyokká váltak. Belső rend szentpontjából 
szintén jelentőset hibázott, amikor november 5-én úgy nyilatkozott, hogy a haza-
térő katonákat a családjaikhoz juttatja vissza ahelyett, hogy laktanyákba vezényelte 
volna őket, ahol a leszerelés megszokott rend szerint zajlott volna, vagyis civil ru-
hában és fegyver nélkül távoztak volna a csapatok. Ennek hiánya rendkívüli rend-
védelmi válságot eredményezett.521

Linder minisztersége ezeknek köszönhetően kérészéletű volt, november 9-én már 
Bartha Albert állt a tárca élén, aki szakított elődje pacifista szemléletével. Bartha 
szemléletváltása ellenére elmondható, hogy „a magyarországi polgári demokratikus 
forradalom győzelme után hatalomra került kormányok, illetve hadügyminiszte-
reik, részben a wilsoni békeelvek, részben saját pacifista felfogásuk megvalósítása, 
továbbá a frontról hazatérő fegyveres tömegek esetleges radikálisabb megmozdulá-
sainak megfékezése okán megkérdőjelezték a hadsereg szükségességét, illetve jelen-
tőségét”.522 Ezért elegendőnek találták a kisebb létszámú önkéntesekből álló haderőt, 
emellett a haderő reformjára azért is szükség volt, mivel az jószerével csak a forra-
dalom alatt szervezett nemzetőrségből állt.

A kormány november 13-án kormányrendeletben kívánta meglépni az elképzelt 
reformokat, melyek a korszak legtöbb jogszabályához hasonlóan kapkodóak és át-
gondolatlanok voltak. Ezek során a kormány a haderőt három elkülönült szervezet-
re osztotta fel: a hadseregre, a nemzetőrségre és a polgárőrségre. A hadsereg feladata 
a leszerelés koordinálása, a közrend fenntartása és a forradalom értékeinek védelme 
volt. vezetése a tisztikar kezében volt, amely a tényleges tisztikarból és a nem tényle-
ges tisztikar visszamaradásra kötelezett egyéneiből állt, s a hadügyminisztérium irá-

518  farkas Györgyi: i. m. (2002), 302. o.
519  vargyai: i. m. (1993), 17. o.
520  Magával a fegyverszünettel kapcsolatban jelentős problémát okozott, hogy azt a Monarchia 

nevében kötötték, amely ekkor már gyakorlatilag nem létezett, és a független Magyarországot sen-
ki nem képviselte, így azt az utód államalakulatokra nézve nem tartották hatályosnak. A független 
Magyarországra vonatkozó megállapodást Belgrádban készítették elő, az ún. katonai konvenció már 
tartalmazott déli és keleti demarkációs vonalat, valamint rendelkezett a francia katonai megszállásról, 
ezt november 13-án írta alá a kormány.

521  ormos: i. m. (2009), 51. o.
522  sZakály Sándor: A Vörös Hadsereg tisztikara, Honvédségi Szemle, 1985/10. szám, 6. o.



1. A NÉPKöZTÁRSASÁG JOGALKOTÁSÁNAK KATONAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSRA GyAKOROLT HATÁSA 147

nyította. A nemzetőrség önkéntesekből állt, amely a kormány utasítása alapján, az 
abban megjelölt helyen a közrendet biztosította. vezetése tényleges és nem tényleges 
állományú tisztekből állt, amelyek felállításáról a Nemzetőri Kormánybiztosság in-
tézkedett. Felszerelésük és ruházatuk egyezett a hadseregével, csupán jelvényeik kü-
lönítették el attól. A polgárőrség szintén önkéntesen szerveződött, azonban ennek 
feladata a helyi viszonyok védelme volt.523 A haderő ilyen típusú szervezése, amely 
azt három részre, három vezető karra bontotta, megbénította annak tényleges mű-
ködését, és végső soron alkalmazhatatlanná tette azt.

Bénultságát tovább fokozta, hogy novemberben megkezdték a tisztikar csökken-
tését, mégpedig úgy, hogy az új hadseregnek csak körvonalai léteztek, a tisztikar 
létszámigényét pedig nem ismerték. A hadsereg leépítésében döntő szerepet játszot-
tak a katonatanácsok, melyek a forradalmi átalakulások kezdete óta nagy befolyással 
rendelkező szervezetek voltak. Ezeket Pogány József későbbi miniszteri biztos ve-
zette. Akaratát annak ellenére végig tudta vinni, hogy a november 13-án megalakult 
Magyar Országos véderő Egyesület (MOvE) vezetője, Molnár Dezső altábornagy, 
és Böhm vilmos, a hadügyminisztérium államtitkára a hadsereg újraszervezését a 
régi tisztek által látták biztosítottnak. Pogány azonban mélységesen gyűlölte a ko-
rábbi hadsereg régi tisztjeit, így a katonatanácsok politikai tényezővé válását kihasz-
nálva végigvitte a tisztikar cseréjét.524

November-decemberben a tábornoki kar valamennyi tagját nyugállományba he-
lyezték, a vezérkart, a hadiműszaki és a tüzértörzskart megszüntették, a hivatásos és 
tartalékos tiszteket tömegével elbocsátották. Eredménye, hogy noha az új hadsereg 
tisztigénye, mint később kiderült, 8500 fő volt, csak közel 7500 tiszt maradt a had-
erő kötelékében, és ezek 40%-a volt csak hivatásos. Mivel ekkor még a haderőt sem 
sikerült megfelelő létszámban felállítani, ezért nem töltötték fel a haderő tisztikarát 
a szükséges létszámmal, és tovább fokozta a helyzetet, hogy jelentős tiszti tömegek 
kerültek a megszállt területekre. Eme probléma megoldatlansága később a vörös 
Hadsereg szervezésekor ütközött ki.525

A katonatanácsok nyomására a Népköztársaság hadügyminisztériuma módosí-
totta a szolgálati szabályzat fegyelmi fenyítő hatalomról szóló részét, célja papíron 
ennek demokratizálása volt, gyakorlatilag pedig a fenyítő hatalom megszerzése a 
katonatanácsok számára. A módosítás a fenyítés jogát kivette az egyes parancsno-
kok kezéből, és áttette a választott esküdtszékek hatáskörébe; megkülönböztetett le-
génységi és tiszti esküdtszéket. Hatáskörébe csak a fegyelmi kihágások tartoztak, a 
többi bűncselekményt bíróság elé utalta, ezzel a rendelettel módosította a HKbp. 

523  A magyar minisztérium 1918. évi 5220. M. E. számú körrendelete, a Magyarország demokra-
tikus függetlensége, belső rendje, lakosságának személy- és vagyonbiztonsága, valamint általában a 
törvényes rend fenntartásának biztosítására létesítendő szervezetekről, MRT., Budapest, 1918, 2231–
2234. o.

524  ormos: i. m. (2009), 57. o.
525  sZakály: i. m. (1985), 7. o.
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2. §-ának rendelkezéseit. Az esküdtszéki rendszer kétszintű volt, elsőfokon az es-
küdtszékeket zászlóaljanként, csapattestenként és helyőrségenként kellett felállítani, 
a zászlóaljaknál legénységi, a csapattesteknél tiszti esküdtszékek működtek, a má-
sodfokot a katonatanácsnál működő legénységi és tiszti esküdtszék jelentette. 

E módosítással párhuzamosan kell tárgyalni a katonatanácsok felállításáról és bi-
zalmiférfiak választásáról szóló rendeletet, hiszen az abban foglaltak szerint megvá-
lasztott bizalmiférfiak alkották az esküdtszékeket. A katonatanácsok megalapításá-
nak főként politikai célja volt: a forradalom vívmányainak védelme. A katonatanács 
demokratikusan szervezett intézmény volt, amely a haderő valamennyi egyéne által 
gyakorolt általános, egyenlő és titkos választás útján alakult. A katonatanácsokat a 
haderő szervezeti egységei által választott bizalmiférfiak alkották (alosztályonként 
egy tiszt és négy legénységi bizalmiférfi). Megbízatásuk egy hónapra szólt.

Az alosztályok bizalmiférfijai alkották a zászlóalj katonatanácsait. Budapest hely-
őrségének valamennyi bizalmiférfija együttesen alkotta a Budapesti Katonatanácsot, 
ezek teljes ülése választotta meg a Katonatanács végrehajtó bizottságát, amely hat 
tisztből és kilenc legénységi egyénből állt. Minden vidéki helyőrségnek hasonló mó-
don kellett megválasztani saját katonatanácsát. A hadügyminisztérium és a katona-
tanácsok között a kapcsolatot a minisztertanácsi határozattal kinevezett kormány-
biztos biztosította, ezt a feladatot Pogány József526 látta el.

A bizalmiférfiak feladata a tisztikar és a legénység érdekeinek védelme, a fegye-
lem megtartása, valamint a tisztikar és a legénység közötti harmónia fenntartása 
volt, eközben azonban nem csorbíthatták a parancsnok irányítási jogát.527 E szerve-
zet azonban nem tekinthető másnak, mint a parancsnoki jogosultság korlátozásá-
nak, valamint a parancsnoki feladatokat ellátó személyeknek a megkettőzését, ez-
által ezen szabályozás ugyanazt eredményezte, mint a haderőreform, csak nem az 
egyes haderőtípusok, hanem a hadsereg egyes szervezeti egységeinek megbénulását 
eredményezte.

A  legénységi esküdtszéket a zászlóaljhoz tartozó valamennyi század legénységi 
bizalmiférfijai együttesen alkották, mégpedig úgy, hogy maguk közül hét rendes 
tagot választottak, a többiek póttagok voltak. A tiszti esküdtszékek tagjait egyfelől 
a csapattesthez tartozó valamennyi tiszti bizalmiférfi maguk közül választott négy 
tagja, valamint a csapattest teljes tisztikara által titkos választás során megválasztott 
három tag alkotta. A katonatanács legénységi esküdtszékét a katonatanács végre-
hajtó bizottságának legénységi tagjai alkották, melléjük erre a célra kilenc póttagot 
választottak. Tiszti esküdtszéke pedig a végrehajtó bizottság hat tagja volt, amelyet 

526  csiZmadia Andor: A „Magyar Népköztársaság” belső mechanizmusa 1918/1919-ben, Jogtudo-
mányi Közlöny, 1968/11–12. szám, 566. o.

527  A magyar hadügyminisztérium 32204/eln./karhat. számú körrendelete, a katonai Tanács és 
a katonai bizalmiférfi rendszer szabályozásáról, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 
1918/104. szám, 701–704. o.
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titkos választással három rendes és kilenc póttaggal egészítettek ki. Az esküdtszékek 
becsületügyekben is eljártak.

Az eljárás hivatalból vagy a parancsnokok kezdeményezésére indult. ítélete le-
génységi esküdtszék esetében az illetékes osztályparancsnok, tiszti esküdtszék eseté-
ben a csapatparancsnok megerősítésével vált „érvényessé”. Ennek hiányában a had-
ügyminiszter elé terjesztették az ügyet. A szolgálati szabályzat megvonta a tisztektől 
a tiszti fegyverviselés jogát és azt, hogy szolgálaton kívül egyenruhát viseljenek, to-
vábbá az irodai szolgálatot ellátó katonának is polgári ruhát kellett viselnie.528 A ren-
delet nem határozta meg a katonatanácsoknál felállított esküdtszékek hatáskörét és 
feladatait, összességében pedig politikai okból megkettőzte a teljes katonai igazság-
szolgáltatási szervezetrendszert.

Már 1919. január 25-én módosították a fenti szabályozást, amely csak annyit vál-
tozott, hogy hivatásos katona esetében ítéletben kimondott lefokozást vagy szolgá-
latból való elbocsátást csak a hadügyminiszter megerősítésével lehetett foganatosí-
tani.529

A Pogány vezette katonatanács december 12-én hétezer katonát vitt az utcára, kö-
veteléseinek súlyt adva. A hadügyminiszter ennek hatására riadózászlóalj felállítását 
tervezte megbízható katonai egyénekből. A szociáldemokraták ellenállásán azonban 
megtört ez a tervezet, amely következtében Bartha Albert lemondott. December 
31-én Kun Béla vezetésével hétszáz katona a hadügyminiszterre támadt. Egy héttel 
később már azt követelték, hogy ismerjék el a katonatanácsok végrehajtó hatalmát.

Követelésük eredményeként a kiképzési időt csökkentették, eltörölték az alaki 
gyakorlatot. A katonatanácsok végrehajtó szerve pedig megtehette azt, hogy a csa-
patokhoz fordult, hogy azok tisztázzák, mely tisztek azok, akik véleményük szerint 
alkalmasak a szakasz-, század- és zászlóaljparancsnokoknak. A szinte minden egy-
ségnél megválasztott katonatanácsok következtében „a hadsereg felbomlásban volt, 
fegyelem nélküli, félkatonaivá vált”.530

A  helyzetet tovább súlyosbította a december elejétől jelentkező rohamos terü-
letvesztés, amelynek során a román hadsereg megszállta a demarkációs vonalat, a 
cseh-szlovákok pedig északon követelték hasonló vonal kialakítását, amit a kormány 
tehetetlenül figyelt. Tette ezt azért, mert félt a győztes tábortól, valamint azért, mert 
nem rendelkezett megfelelően szervezett haderővel. A katonai vezetők és tisztek tö-
meges elfordulása is megfigyelhető – ez kézenfekvő a korábbi intézkedések okán 
is –, akik nem tudták elfogadni az ellenállás nélküli területvesztést. Ezt tetézte 1919 
elején, hogy több üzemfoglalás is bénította az országot (pl. salgótarjáni bányászok).

528  A magyar hadügyminisztérium 32203/eln./karhat. számú körrendelete, a hadsereg új fegyel-
mének szabályozása, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1918/104. szám, 698–701. o.

529  A magyar hadügyminisztérium 2092/eln./7. számú körrendelete, 32204/eln./karhat. számú kör-
rendelet VIII. pontjának módosításáról, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1919/9. 
szám, 33–34. o.

530  vargyai: i. m. (1993), 18. o.
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A kormányválság után 1919 januárjában Károlyi Mihályt köztársasági elnöknek 
választották, utódja Berinkey Dénes lett, aki hosszú távon nem tudta orvosolni a 
felmerült problémákat, és annak sokasodása egyre nagyobb elégedetlenséget szült. 
Az államhatalom gyengeségeit kihasználva a szélsőséges mozgalmak megerősödtek. 
A Berinkey-kormánynak a kegyelemdöfést a március 20-án átadott vyx-jegyzék je-
lentette, a Károlyi által kinevezni kívánt Kunfi Zsigmond pedig megegyezett a kom-
munistákkal, akik március 21-én kikiáltották a Tanácsköztársaságot.

A  Népköztársaság katonai jogalkotása kapkodó, idealisztikus, politikai tartal-
mú, katonailag nem indokolható, a haderőt megbénító jogalkotás volt, amely a ma-
gyar haderő széthullását eredményezte. Jól mutatja az egész időszak jogalkotásának 
ideologikus, valóságtól elrugaszkodott voltát Böhm vilmosnak a hadügyminiszteri 
kinevezése után a katonatanácsok megerősítésével kapcsolatban kiadott rendele-
te, amelyben úgy fogalmazott, hogy „a tisztek, altisztek és katonák közötti viszony 
bensőséges legyen és kölcsönös megértésből és bizalomból fakadjon… A laktanya 
a köztársaság katonájának a szó szoros értelmében otthonát képezze. Jóléti intéz-
mények, könyvtárak, olvasószobák, kaszinók létesítésével arra kell törekedni, hogy 
szabad idejében mindenki kellemes szórakozást és tanulságot találjon a laktanya 
falain belül is.”531 Mindezt a magyar állam történetének egyik legvészterhesebb idő-
szakában, amikor a korábbi intézkedéseknek köszönhetően hadseregről is alig lehe-
tett beszélni.

531  33808/eln. karh. 1918. számú rendelet a fegyelemről, Kisközlöny – A magyar hadsereg számá-
ra, 1918/118. szám, 755. o.



2. A Tanácsköztársaság katonai igazságszolgáltatási 
szervezetrendszere és eljárásai

Amilyen hirtelen emelkedett ki a Monarchia romjai közül, rövid létet követően 
ugyanolyan gyorsan hullott vissza a történelem porába az első magyar demokra-
tikus kísérlet, a Népköztársaság, átadva helyét a Tanácsköztársaságnak, amely a 20. 
századi magyar történelem egyik legsötétebb időszakát jelentette.

A Tanácsköztársaság központi szerve a Forradalmi Kormányzótanács volt, amely 
szovjet mintára Magyarország teljes alkotmányos berendezkedését megváltoztatta. 
A történeti alkotmány tagadásaként a proletár állam kartális alkotmányokat hozott 
létre, elsőként az ún. ideiglenes alkotmányt 1919. április 21-én, majd június 23-án 
megalkotta véglegesnek szánt alkotmányát. Ezek a produktumok idegen testként 
ékelődtek Magyarország ezeréves alkotmányos fejlődésébe. A közjogi viszonyok át-
alakítása mellett aktívan rombolták le az előző rendszer intézményeit, és helyükbe 
új, sajátos intézményeket hívtak életre, ezen átalakításokat nem kerülhette el a hon-
védség és annak igazságszolgáltatási szervezete sem. „A régi igazságügyi mechaniz-
mus felszámolása lényegileg megtörtént.”532

„A krízis katonai vetületeit is jól hasznosították: a demokratikus kormány pacifizmusával 
utópikus militarizmust állították szembe. Ez azonban csak eszköz volt – a naponta várt 
világforradalom utópiájának eszköze.”533

Március 29-én felállították a vörös Hadsereget, amely elsősorban „szervezett mun-
kásokból… és a fegyverben álló proletárkatonából állt”,534 ami a proletárság osztály-
hadserege volt. Alapító rendelete szakítani próbált a hagyományokkal, amikor is 

532  névai László: Az igazságszolgáltatási rendszer átalakítása a Magyar Tanácsköztársaságban, 
Jogtudományi Közlöny, 1969/6. szám, 289. o.

533  vargyai: i. m. (1993), 16. o.
534  A forradalmi kormányzótanács XXIII. K.T.E. számú rendelete a Vörös Hadsereg alakításáról 1. §.
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kijelentette, hogy „nem lehetnek osztálykülönbségek, semmiféle rendfokozatot és 
rangjelzést nem ismer, csak parancsnokai és katonái vannak”.535 A vörös Hadsereg 
legfelső irányítója a Forradalmi Kormányzótanács volt, a közvetlen irányítást és 
szervezést a hadügyi népbiztos végezte, azonban az április 16-i támadások során 
kiderült; nem tudott egyedül hatékonyan működni. 1919. április 21-én felállították 
a Keleti Hadseregparancsnokságot, amely ellátta a „Tisza és Maros közti területen 
levő és oda irányított csapatok felett a parancsnokságot”,536 ez a szerv a népbiztosnak 
volt alárendelve. A hadsereg egységes vezetése a vörös Hadsereg Parancsnokság fel-
állításával valósult meg.

Kezdetben a vörös Hadsereg igazságszolgáltatási fóruma a forradalmi törvény-
szék volt.537 „A  forradalmi törvényszékek különbíróságok, melyeknek feladata az 
ellenforradalmi bűntettek elbírálása, továbbá azokban a bűnügyekben ítélkezés, 
melyeket a Forradalmi Kormányzótanács külön rendelettel oda ítél.”538 A forradal-
mi törvényszékeket március 25-én állították fel, azonban csakhamar észlelték azon 
problémát, mely szerint háború idején szükséges lenne, hogy a katonai ügyeket ka-
tonai bíróságok tárgyalják,539 ezért április 12-én felállították a forradalmi katonai 
törvényszékeket.

A forradalmi katonai törvényszékeket a hadosztály vagy a dandár székhelyén kel-
lett létrehozni. „A Tanácsköztársaság honvédő háborújának megindulásával a har-
coló alakulatoknál (zászlóaljig) is működtek forradalmi katonai törvényszékek.”540 
A forradalmi katonai törvényszékek elnökből és két tagból álltak, Budapesten a bí-
rákat a központi tanács, másutt a munkások, katonák és földművesek helyi tanácsa 
választotta katonák, katonaviselt munkások és földművesek közül. A bíróság tagjai-
val szemben nem volt tehát előfeltétel a jogi képzettség, az is előfordulhatott, hogy 
sem katona, sem jogász nem volt közöttük. Erre példaként szolgál Németh Attila 
vöröskatona pere, amely során a törvényszék összetétele a következők szerint ala-
kult: az elnök művezető volt, az ülnökök egyike famunkás, másika pedig asztalos.541

A  törvényszékek feladata a vörös Hadsereg fegyelmét sértő katonai bűntettek 
szankcionálása volt. Hatásköre kifejezetten a rendeletben meghatározott katonai 
bűntettek katona vagy parancsnok elkövetőire terjedt ki. Ennek ellenére a bírósági 

535  Uo. 4. §.
536  kún József: A magyar Tanácsköztársaság történetének forrásai a Hadtörténeti levéltárban, Le-

véltári Közlemények, 1959/29. szám, 177. o.
537  A forradalmi kormányzótanács XXIII. számú rendelete a Vörös Hadsereg alakításáról.
538  sZaBó András: A Tanácsköztársaság büntetőjoga, in halásZ Pál (szerk.): A magyar Tanácsköz-

társaság jogalkotása, 1959, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 206. o.
539  12/a 1919. április 11./a a Forradalmi Kormányzótanács ülése, in imre Magda, sZücs László 

(szerk.): A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919, 1986, Akadémiai Kiadó, Budapest, 
240. o.

540  farkas Györgyi: i. m. 51. o.
541  HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 92. Forradalmi Katonai Törvényszékek 609. f. 

32. cs. Szombathelyi F. K. Tsz. 1919. – Fkt. 24. őe. 1. lap, Németh Antal vöröskatona pere.
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iratokból jól kitűnik, hogy polgári személyek felett is ítélkezett – olyan ügyekben, 
amelyek a forradalmi törvényszékek hatáskörébe tartoztak volna. A III. hadtest mel-
lett működő Miskolci, majd Kassai Forradalmi Katonai Törvényszék fennmaradt 
iratai szerint 44 esetben járt el polgári és 13 esetben katonai személy ellen. A polgári 
személyek ellen lefolytatott eljárások többsége ellenforradalmi bűntett miatt indult. 
Ilyen cselekmény miatt kezdeményeztek eljárást a vármegye korábbi főispánja, szol-
gabírája, főjegyzője, aljegyzője ellen. A törvényszék folytatott le eljárást szesztilalom 
megszegése, lopás, csalás, zsarolás, nemi erőszak vádja miatt is. A Budapesti Katonai 
Forradalmi Törvényszék fellelhető iratainak is közel felét polgári személyek elleni 
eljárások teszik ki, de a kecskeméti törvényszék iratai között is található ilyen sze-
mélyekkel szembeni ítélet. A szombathelyi törvényszék ránk maradt iratai között 
viszont egyetlen polgári személlyel szembeni ítélet sem található, pedig a miskolci 
után ezen bíróságról maradt fent a legtöbb irat (39 db).542

A rendeletben meghatározott bűncselekményekhez a jogalkotó nem rendelt bün-
tetési tételt, hanem úgy fogalmazott, hogy a vádlott „büntetését a cselekmény súlyá-
hoz képest a forradalmi törvényszék szabja ki. ” Halálbüntetést is kiszabhattak, ha 
vádlott cselekménye „a vörös Hadsereg forradalmi fegyelmét vagy a Tanácsköztár-
saság érdekét súlyosabban sérti vagy közvetlenül veszélyezteti”.543 

Ezzel a típusú szankcionálási lehetőséggel a jogalkotó teljesen szabad kezet adott 
az egyes bíróknak, akik laikusok révén nem rendelkeztek megfelelő tapasztalatokkal 
és ismeretekkel ahhoz, hogy egy ilyen jogkört megfelelően tudjanak kezelni. Ennek 
eredményeként előfordult, hogy ugyanazon bíróság ugyanolyan összetételben az 
egyik vádlottra vérfertőzés kísérletéért (apa gyermekkorú lányával szemben) egyévi 
fegyházbüntetést szabott ki, amit felfüggesztett azzal az indokkal, hogy „a vádlott 
az eset óta hasonló kísérletet nem tett”, míg egy erőszakos nemi közösüléssel vádolt 
terheltet halálra ítélt.544 Országos szinten is óriási eltérések alakultak egy-egy cse-
lekmény megítélésében; míg Miskolcon a szesztilalom megszegéséért 1-2 hónapos 
szabadságelvonást rendelt el a bíróság, addig Budapesten 15 év fegyházat vagy akár 
10 év kényszermunkát545 is kiszabott. 

A katonai forradalmi törvényszékek eljárására a forradalmi törvényszékek sza-
bályait kellett alkalmazni. Ezek alapján a „hatáskörébe tartozó ügyekben sem alak-
szerű nyomozó eljárásnak, sem vádirat benyújtásának nem volt helye”.546 A terheltet 
elfogása után azonnal a törvényszék elé kellett állítani, a nap bármely órájában és 

542  HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 92. Forradalmi Katonai Törvényszékek iratai.
543  Forradalmi kormányzótanács LIII. számú rendelete, a katonai bűntettek és a forradalmi katonai 

törvényszékek 4. §.
544  HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 92. Forradalmi Katonai Törvényszékek III. 

hadtest forradalmi katonai törvényszék iratai.
545  HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 92. Forradalmi Katonai Törvényszékek 609. f. 

28.cs. Budapesti F. K. Tsz. 1919. – 2257. 9. lap.
546  Forradalmi kormányzótanács IV. számú rendelete, a forradalmi törvényszék 4. §.
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akár szabad ég alatt is. A gyakorlatban – az iratok alapján megállapíthatóan – a tör-
vénykezés meghatározott napokon zajlott. A törvényszék zárt tanácskozás kereté-
ben döntött a bűnösség kérdésében. Halálbüntetést csak egyhangú határozattal hoz-
hatott. Rendes perorvoslatnak nem volt helye, a kiszabott büntetést az ítélethirdetés 
után azonnal végrehajtották, amelyre a kegyelmi kérelemnek sem volt felfüggesztő 
hatálya.547 Ez az eljárás rendkívül érdekes halálbüntetés esetén, ahol a végrehajtás 
okafogyottá tette magát a kegyelmi kérelmet. Ezeken a szabályokon finomított a 
Forradalmi Kormányzótanács május 16-án, amikor elrendelte, hogy a tárgyalások 
főszabály szerint nyilvánosak, továbbá lehetőséget biztosított az ítéletekkel szemben 
jogorvoslatnak.548 

Katonai ügyszakban ennek szerve az Országos Forradalmi Katonai Főtörvény-
szék lett, ami elnökből és négy tagból állt, akiket a Forradalmi Kormányzótanács 
választott, és bármikor visszahívhatta őket. A forradalmi katonai törvényszékek íté-
letével szemben panasszal élhetett a vádbiztos, a vádlott és a védő is. A panaszt az 
ítélethirdetést követő nyolc napon belül kellett jegyzőkönyvbe mondani vagy írás-
ban benyújtani. A panasznak főszabály szerint csak a halálbüntetésre volt halasztó 
hatálya.

A Főtörvényszék bármely ítélet végrehajtását felfüggeszthette, ha a panasz sikerét 
valószínűsítette, a forradalmi törvényszékek pedig csak akkor, ha ezt a proletárállam 
érdeke indokolta. Panasznak akkor volt helye, ha: (1) az ítélet hozatalában olyan 
bíró vett részt, akinek elfogulatlansága ellen alapos okot lehetett felhozni; (2) az íté-
let rendelkező része érthetetlen vagy végrehajthatatlan volt; (3) a bűncselekmény 
tárgyában már korábban jogerős határozatot hoztak; (4) az ítélet nyilvánvalóan 
igazságtalan volt.549 Ezek a jogorvoslati okok egyrészt erősen szubjektívek voltak 
(ítélet igazságtalansága, ítélet érthetetlensége), másrészt pedig tükrözik a laikus bí-
rák felkészületlenségét is (res iudicata, ítélet végrehajthatatlan/ érthetetlen). A Fő-
törvényszék a panasz elintézése során eljárási szabályokhoz nem volt kötve. 

A forradalmi katonai törvényszék előtt a vádat a vádbiztos képviselte. Az eredeti 
szabályozás szerint Budapesten a központi tanács, más helyeken a munkások, ka-
tonák és földművesek tanácsa választott a katonák, katonaviselt munkások és föld-
művesek közül, később a hadügyi népbiztos nevezte ki. Az alapító rendelet nem 
követelte meg a jogi végzettséget, csupán azt, hogy vádbiztosul katonát, katonaviselt 
munkást vagy földművest lehetett választani,550 később azonban a törvényszékek fel-

547  Forradalmi Kormányzótanács IV. számú rendelete, a forradalmi törvényszék.
548  Forradalmi Kormányzótanács XCIV. számú rendelete, a forradalmi törvényszékek szervezete 

és a rögtönítélő eljárásról 9., 11. §.
549  Forradalmi Kormányzótanács CXV. számú rendelete Országos Forradalmi Katonai Főtörvény-

szék 4. §.
550  Forradalmi kormányzótanács LIII. számú rendelete, a katonai bűntettek és a forradalmi katonai 

törvényszékek 1. §
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állításáról rendelkező jogszabály úgy fogalmazott, hogy „lehetőleg egy jogtudó”551 

személy választandó, ami azt jelentette, hogy törekedni kellett ugyan erre, de nem 
jelentett eljárási hibát a jogtudó vádbiztos hiánya. Eredetileg feladata volt a nyomo-
zás és a bizonyítékok előteremtése, azonban miután a vörös őrség lett az egyedü-
li nyomozó szerv,552 feladatait módosították. Feladatai a következőek voltak: (1) a 
nyomozás irányítása, (2) a tárgyalás előkészítése, (3) a vád képviselete. Az eljárást 
csak a törvényszék elnökének hozzájárulásával szüntethette meg, a vádat nem ejt-
hette el. A vörös őrség tagjai által elkövetett bűncselekmények a forradalmi katonai 
törvényszék illetékessége alá tartoztak.553

A törvényszéken eljáró védőkkel szemben sem állított fel semmilyen kritériumot 
a Forradalmi Kormányzótanács, hiszen ahogy a rendelet fogalmaz, „a bíróság bárkit 
hivatalból kirendelhet”554 abban az esetben, ha a terhelt nem élt jogával, vagy a vá-
lasztott védőt azonnal meghívni nem lehetett. A későbbi szabályok annyiban szigo-
rodtak, hogy csak az járhatott el védőként, akit a törvényszék mellett működő védők 
lajstromába felvettek. A lajstromba szintén végzettségre való tekintet nélkül bárkit 
felvehettek, akik politikai vonalon megfeleltek. A  rendelet kötelezővé tette súlyos 
vád esetén védő alkalmazását. A súlyos vádat nem konkretizálták, így azt szintén a 
laikus bíróknak kellett értelmezniük.

A Tanácsköztársaság katonai igazságszolgáltatása is ismerte a rögtönítélő bírás-
kodást. A HKbp.-hez hasonlóan szintén különleges eljárásként kezelte; a Forradal-
mi Kormányzótanács rendelhette el egyes bűncselekmények tekintetében az ország 
egészére vagy meghatározott részére. Hadműveleti területeken a hadsereg-főpa-
rancsnokság volt jogosult elrendelni. A rögtönítélő bíráskodás gyakorlására külön 
bíróságot küldhettek ki, vagy katonai forradalmi törvényszékeket bízhatták meg 
ezen hatáskörrel.555

Ilyen külön bíróságok voltak az ún. terrorkülönítmények. „Az új államrend védel-
mét és az annak szolgálatába állított terrort újonnan szervezett, országos hatáskörrel 
rendelkező központi szervek látták el.”556 Ilyen szervek voltak: a Csernyi József által 
szervezett politikai terrorcsapat, amely ítélkezett és végrehajtott, a Szamuely Tibor 
– „aki a rendfenntartás teljhatalmú uraként, valójában egy rögtönítélő törvényszék 

551  A Hadügyi Népbiztos 9310/eln. 12. 1919. számú rendelete; Forradalmi katonai törvényszékek 
felállításáról (6) bekezdés. 

552  Forradalmi Kormányzótanács LXXXIV. számú rendelete, a Vörös Őrség az egyedüli nyomozó 
testület 1. §. 

553  Hadügyi népbiztos 10622/eln./12. 1919. számú rendelete; Vörös Őrség tagjainak a forradal-
mi katonai törvényszékek illetékessége alá tartozásáról, Vörös Hadsereg Rendeletei, 1919/34. szám, 
146. o.

554  Forradalmi Kormányzótanács XCIV. számú rendelete, a forradalmi törvényszékek szervezete 
és a rögtönítélő eljárásról 10. §.

555  Uo. 20. §.
556  ormos: i. m. (2009), 82. o.
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vezetőjeként tevékenykedett” – által vezetett Lenin-fiúk, valamint Korvin Ottó, a 
Belügyi Népbiztosság politikai vezetője, aki a belső elhárításért volt felelős.557

Ezen terrorkülönítmények minden emberi és jogi szabályon túlléptek, vállalt ide-
ológiai céljaik megvalósítása érdekében. Ezt jól tükrözi Herzog Rezső ezredsegéd-
nek, Kutassy János zászlóaljparancsnoknak, Glasner Béla zászlóaljparancsnoknak és 
Fehér Imre parancsnoknak a Iv. hadtestparancsnoksághoz intézet folyamodványuk, 
amelyben, mint írták, „az igazság és emberiség nevében” fordultak feletteseikhez, 
mert „tartoznak ezzel a világ előtt saját becsületes nevüknek, nehogy valaha a törté-
nelem ítélőszéke előtt, mint vérszopók, hiénák állítassanak be”.558 E folyamodvány-
ban hatáskörük túllépésével, meg nem engedett terror alkalmazásával, a kihallgatá-
sok embertelenségével és az eljárások megsértésével vádolták Szamuelyt és csapatát. 
Szamuely alig pár perc kihallgatás után hozta meg ítéleteit, amely minden esetben 
halálbüntetés volt. Az ilyen eljárást a hiányos szabályozás is eredményezte, hiszen az 
erről szóló rendelet csupán annyit mondott ki, hogy a tárgyalások nem nyilvánosak, 
és védő részvételét kötelezővé tették. Halálos ítéletet csak egyhangúlag hozhattak, 
amelyet rögtön foganatosítani is kellett, tehát nem volt helye jogorvoslatnak.559 Ezen 
kevéske szabályt sem sikerült azonban maradéktalanul betartani. 

A  terrorkülönítményektől eltérően a törvényszékek esetében a budapesti tör-
vényszék utasítással szabályozta560 a többi törvényszék rögtönítélő eljárását. A tör-
vényszékek statáriális bíróságai főszabály szerint hármas tanácsban jártak el, kisebb 
súlyú ügyekben az elnök egyes bíró elé utalhatta az ügyet, aki két évnél súlyosabb 
fegyházat nem szabhatott ki. A vádbiztos a tárgyalás elején ismertette a vádat, a bűn-
ügyi nyilvántartó terheltre vonatkozó adatait, továbbá ha szakszervezeti tag volt, azt 
is ki kellett emelnie. A terhelthez és a tanúhoz csak a bíróság tagjai intézhettek kér-
déseket, a védő és a vádbiztos csak indítványozhatta kérdés feltevését. A bizonyítás 
lefolytatása után a bíróság tagjai zárt tanácskozáson hozták meg ítéletüket. Halálos 
ítéletet csak egyhangú határozattal hozhattak. Az ítéletet rövid indokolással írásba 
kellett foglalni, és azonnal végrehajtani.

A  katonai ítélkezési fórumok felállításával egy időben, a Tanácsköztársaság al-
kotmányának előírásai alapján felállították a munkás- és katonatanácsokat, amellyel 

557  A vörösterrorral kapcsolatban lásd bővebben nagy Szabolcs: Muli püspök temet: Tanácsköztár-
saság Pápán, 2016, Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa; nagy Szabolcs: Vörösterror a Tanácsköztár-
saság bukása után: A lovászpatonai plébános 1919. augusztus 4-i megölése, in nagy Miklós Mihály 
(szerk.): A történész igazsága és magányossága: Tanulmányok a 65 éves Raffay Ernő tiszteletére, 
2013, Kárpátia Stúdió, Budapest, 145–156. o.

558  HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 92. Forradalmi Katonai Törvényszékek 609. f. 
35.cs. A Vörös Hadsereg Rögtönítélő Törvényszéke 1919, szn.l. 60. lap.

559  Forradalmi Kormányzótanács XCIV. számú rendelete, a forradalmi törvényszékek szervezete 
és a rögtönítélő eljárásról 21. §.

560  HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 92. Forradalmi Katonai Törvényszékek 609. f. 
27.cs. III. hadtest forradalmi katonai törvényszék 1919, a rögtönítélő bíróság előtt követendő tárgya-
lások menete. 
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párhuzamosan hatályon kívül helyezték a Népköztársaság katonatanácsokat létre-
hozó rendeletét, és beszüntették azok működését.561 A munkás- és katonatanácsok 
és a vörös Hadsereg között a kapcsolatot a politikai megbízottak tartották fent, aki-
ket a hadügyi népbiztosság közvetlenül vagy a hadosztály politikai megbízottjának 
felterjesztése alapján nevezett ki. Ez az alosztály-parancsnokságig minden alakulat-
nál működött, feladata a fent említett kapcsolattartás mellett a proletárdiktatúra ér-
dekeinek képviselete volt a haderőn belül, valamint ellenőriznie kellett a parancsnok 
politikai hűségét, továbbá minden olyan személyét, aki nem volt proletár.562

Mindezek mellett felállították a katonai átvizsgáló tanácsokat, amelyek feladata 
a korábbi rendszerben indított büntetőeljárások felülvizsgálata volt. Felállítása felől 
a hadosztály politikai megbízottjának kellett gondoskodnia minden olyan megye 
területén, ahol hadosztály székelt, a megyei munkás-, katona- és földművestaná-
csok tagjaiból. Elnökből és két tagból állt, akik csak katonaviselt vagy régi szak-
szervezeti egyének lehettek, két tagnak pedig tényleges katonának kellett lennie. Az 
ügy előadója a vádbiztos volt, akinek jogvégzett embernek kellett lennie, munkáját 
igazságügyi tisztek segítették. vizsgálhatott be nem fejezett ügyeket és újrafelvételi 
kérelem alapján olyan ügyeket is, amelyekben az elítélt a büntetést még nem áll-
ta ki. A budapesti átvizsgáló tanácsnak kizárólagos illetékessége volt minden olyan 
ügyben, amelyben az elítélt szabadságvesztését a budapesti gyűjtőfogházban, a váci, 
soproni fegyintézetben, a márianosztrai fegyintézetben, a szegedi börtönben vagy a 
hartai közvetítő intézetben töltötte. Az átvizsgáló tanács az eljárásokat megszüntet-
hette, vagy folytatásuk mellett dönthetett, a büntetéseket törölhette, vagy hatályában 
meghagyhatta. Döntése során figyelembe kellette vennie, hogy azokat a személye-
ket fel kellett menteni, akiket olyan bűncselekmény miatt ítéltek el, amelyek a régi 
militarista rendszer vagy kapitalista társadalom védelmét szolgálták, de nem volt 
felmenthető, akit a gazdaságilag gyengébb helyzetben lévő kizsákmányolása végett 
szankcionáltak, sem az, aki közveszélyes volt.563

A fegyelmi fenyítő hatalomra vonatkozó szabályokat csak május 31-én módosí-
tották, vagyis a Népköztársaság katonatanácsainak megszüntetésével interregnum 
állt fent, hiszen jogszabály szerint léteztek a választott esküdtszékek, de eljáró ta-
gok hiányában lényegében nem működhettek. Ezen időponttól megszüntették az 
esküdtszéki rendszert a fegyelmi jog területén, és azt ismét a régi szolgálati szabály-
zatban meghatározott parancsnokok gyakorolták, mégpedig a politikai megbízottak 
ellenőrzése mellett. Parancsnokkal szembeni eljárásban csak a forradalmi katonai 
törvényszék mondhatott ki parancsnoki állásból való elmozdítást és vörös Hadse-

561  Hadügyi népbiztos 8135/eln/7. számú körrendelete, katonatanácsok megszüntetéséről, Vörös 
Hadsereg Rendeletei, 1919/26. szám, 111. o.

562  Hadügyi népbiztos 8465/eln/7. számú körrendelete, politikai megbízottak hatóköréről, Vörös 
Hadsereg Rendeletei, 1919/27. szám, 119. o.

563  Hadügyi népbiztos 9309/eln. 1919. számú rendelete, a katonai átvizsgáló tanácsok felállításá-
ról, Vörös Hadsereg Rendeletei, 1919/31. szám, 131–132. o.
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reg kötelékéből való kizárást. Fegyverhasználati jog illette meg a parancsnokokat 
olyan esetben, ha a közrend fenntartására vagy helyreállítására irányuló parancsa 
ellen heveskedve vagy tettlegesen léptek fel.564

A  Tanácsköztársaság utolsó hónapjában világossá vált a rendszer vezetői szá-
mára, hogy a vörös Hadseregnél „komoly tiszthiányok mutatkoztak, és a román, 
illetve csehszlovák erők elleni harc során egyre inkább szükségesnek látszott e hi-
ányok enyhítése”,565 ennek volt oka; a fenti szolgálati szabályzatban rögzített elmoz-
dításukra vonatkozó korlátozások, valamint több későbbi rendelet is. A szolgálati 
szabályzatban foglaltak szerint a parancsnok elmozdításáról és kizárásáról csak és 
kizárólag a katonai forradalmi törvényszék dönthetett, azonban önálló büntetésként 
nem szabhatta ki a fenti szankciókat, csak kötél által végrehajtandó halálbüntetés 
esetében mellékbüntetésként.566

A hadügyi népbiztos a tisztek felesleges elvesztését kiküszöbölendő meghatározta 
a volt tisztek letartóztatásával kapcsolatos szabályokat. Ez mind a törvényszékekre, 
mind a vádbiztosokra nézve kötelező volt. A jogszabályban elrendelte (ismételten), 

567 hogy főszabály szerint katonai parancsnokokat (volt tiszteket) csak a hadügyi 
népbiztos előzetes írásos vagy távirati engedélyével lehetett letartóztatni. Mivel a 
korábbi rendeletek ellenére továbbra is foganatosítottak engedély nélküli letartóz-
tatásokat, ezért a hadügyi népbiztos rendelete értelmében aki ezt követően is vétett 
a rendelet ellen, azt a hadsereg harckészsége elleni bűntett elkövetése miatt forra-
dalmi törvényszék elé állították. Elrendelte az addig engedély nélkül letartóztatott 
tisztek szabadon engedését. A fentiek alól kivételként rögzített két esetkört: (1) ha a 
letartóztatás politikai okból halaszthatatlan (ekkor szigorú megfigyelés alá kell he-
lyezni, ami szabad mozgását nem korlátozhatta); (2) tettenérés vagy határozott vád 
esetén; ha a szigorú megfigyelés nem volt elegendő, akkor lehetett őrizetbe venni.568 

E rendeletet 1919. június 17-én bocsátották ki – nem elfelejtve azt, hogy ez egy 
korábbi rendelet megerősítés volt –, tehát késői felismerése volt annak, hogy egy 
hadsereget jól felkészített és hivatásos tisztek hiányában nem lehet megfelelően mű-
ködtetni. E rendelet elkésettsége tovább gyengítette a hadsereg reagálóképességét, és 
ezzel szabad utat engedett az országot megszálló román csapatoknak. 

564  Hadügyi népbiztos 8483/eln./7. számú körrendelete, a fegyelmi fenyítő hatalom gyakorlásáról, 
Vörös Hadsereg Rendeletei, 1919/35. szám, 149–150. o.

565  sZakály Sándor: Honvédség és tisztikar 1919–1947, 2002, Ister, Budapest, 10. o.
566  Hadügyi népbiztos 11406/eln./7. számú körrendelete, a 8483/eln./7. számú körrendelet kiegé-

szítéséről, Vörös Hadsereg Rendeletei, 1919/42. szám, 171. o.
567  A hadügyi népbiztosság 1919/10972/eln. 31. számú rendelete és az igazságügyi népbiztos 

32018/1919 I.N.E. számú rendelete, HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 92. Forradalmi 
Katonai Törvényszékek 609. f. 32. cs. Szombathelyi F. K. Tsz. 1919. – Fkt. 309. őe. 7. lap.

568  HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 92. Forradalmi Katonai Törvényszékek 609. f. 
32. cs. Szombathelyi F. K. Tsz. 1919. – Fkt. 309. őe. 7. lap.
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A Tanácsköztársaság bukásakor „az ország a csata utáni térkép mintázatát vette 
fel. Nem volt elismert kormánya, nem volt hatalmi centruma, sem egységes kato-
nai és rendvédelmi szervezete. Nemzetközi értelemben még nem is létezett, mivel a 
békeszerződést nem kötötte meg, és ezért diplomáciai elismerésben sem részesülhe-
tett. Semmi egyebe nem volt, mint a nyomor, a veszteségek miatt érzett fájdalom és 
a jövő bizonytalansága.”569

A Tanácsköztársaság 1919. augusztus 1-én bekövetkezett bukása után az általa 
felállított szervezetrendszert illegitimnek nyilvánították. A  jogfolytonosság elvét 
valló, restaurációs szándékkal fellépő kormányok a katonai igazságszolgáltatás terü-
letén ismét a HKbp. rendelkezéseit tekintették hatályosnak Magyarországon.

569  ormos: i. m. (2009), 103. o.
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1. Pillanatképek a Horthy-korszak politikai,  
társadalmi és jogi viszonyairól (1919–1939) 

A Tanácsköztársaság bukása után a hatalom birtokosainak célja olyan államhata-
lom megteremtése volt, amelyet az antant hatalmak tárgyalópartnernek tekintettek, 
emellett természetesen fontosnak tartották a jogfolytonosság megteremtését a Nép-
köztársaság előtti és a Tanácsköztársaság után kialakított új állami berendezkedés 
között. A trianoni békeszerződést követő években pedig előtérbe került az ország 
társadalmi, gazdasági konszolidációja, valamint a jogrendszernek a kialakult hely-
zethez történő formálása.

Már a Tanácsköztársaság fennállása alatt megkezdődött a rendszerrel szemben 
álló ellenforradalmi erők szerveződése. Bécsben 1919 áprilisában Bethlen István 
körül kialakult az Antibolsevista Komité. Ebből kiválva Grazban, főként katonák-
ból hoztak létre egy csoportosulást Lehár Antal és Szmrecsányi György vezetésével. 
A legjelentősebb az Aradon, majd Szegeden működő Károlyi Gyula vezette ellen-
kormány volt, amelynek hadügyminiszteri tisztét Horthy Miklós570 töltötte be, aki 
ekkor kezdte meg a Nemzeti Hadsereg szervezését.571

A proletár államapparátus összeomlása után azonban bizonytalanná vált a folyta-
tás, ugyanis nem lehetett tudni, milyen állami berendezkedés fog megvalósulni, és 
kinek a vezetése alatt. Rövid átmeneti időszakot jelentett a szakszervezeti vezetőkből 
felálló szociáldemokrata kormány Peidl Gyula vezetésével, akik megpróbáltak elha-
tárolódni a proletárdiktatúrától, és hangsúlyozták kormányzásuk átmeneti jellegét.

Augusztus 6-án Friedrich István vezetésével lemondatták a Peidl-kormányt, és a 
nyíltan ellenforradalmi Friedrich alapított kabinetet. Eközben pedig a román had-
sereg csapatai augusztus 4-én bevonultak Budapestre.

570  A nemzeti hadsereg létrejöttéről lásd bővebben sZakály Sándor: Horthy Miklós és a Nemzeti 
Hadsereg létrejötte (1919–1920), in miklós Péter (szerk.): Újragondolt negyedszázad. Tanulmányok 
a Horthy-korszakról, 2010, Belvedere Meridionale, Szeged, 307–312. o.

571  ormos: i. m. (2009), 86–87. o.
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Horthy Miklós a Friedrich-kormánnyal legalizáltatta a fővezéri pozícióját, de attól 
függetlenül működött. Maga a kormány nemzetközi elismertségre nem tudott szert 
tenni, 1919 őszére pedig teljes zűrzavar és bizonytalanság vált uralkodóvá, ugyanis 
a kabinet nem volt képes működő államapparátus kiépítésére, a tényleges hatalmat 
a hadsereg birtokolta. Igazolja ezt vargyai Gyula azon megállapítása, hogy „a kato-
nai közigazgatás szerepe az ellenforradalmi állam genezisében rendkívül nagy volt. 
A katonai közigazgatás a kivételes jogalkotás kereteit túllépve nyúlt bele az egyes 
minisztériumok hatáskörébe tartozó ügyekbe – nem volt kivétel a miniszterelnök-
ség, a törvényhozás sem – vagy alakított ki egy sajátos, közjogilag alig minősíthető 
felügyeleti jogkört a tárcák felett.”572

Emellett az ország másik részén a román hadsereg folyamatosan fosztogatott, 
amely Püski Levente szerint 1,5 milliárd aranykorona kárt okozott a magyar állam-
nak.573 A román csapatok pusztítását jól illusztrálják Majdán János szavai, aki rög-
zítette, hogy „a vasúti gördülőállomány elszállítása mellett az állomások és lakások 
kifosztását is megszervezték. A berendezések leszerelését a falakban levő szögekig 
tökéletesítették.”574

Az állam reorganizációjának megkezdésére egészen 1919 novemberéig várni kel-
lett, ekkor érkezett Budapestre Sir George Clark angol diplomata, akinek ösztönzé-
sére sikerült megindítani a folyamatokat. November 24-én létrejött a Huszár Károly 
vezette kormány, amely már az antant hatalmak elismerését is elnyerte. E kormány 
hadserege a Horthy vezette Nemzeti Hadsereg lett, ugyanis a későbbi kormányzó 
ígéretet tett arra, hogy nem kísérel meg katonai puccsot. Ezzel párhuzamosan pedig 
megkezdődött a román csapatok kivonulása is a megszállt területekről.

1920 januárjában megtartották az első nemzetgyűlési választásokat, amelyek ösz-
szességében véve demokratikus keretek között zajlottak, amit az antant is elismert. 
A választásokon a lakosság 40 százaléka vehetett részt. A megválasztott képviselők 
jelentős része ellenforradalmi volt, ennek okán politikai berendezkedést tekintve 
vissza kellett nyúlni az 1918 októbere előtti állapotokhoz.575 Ez azonban felvetette 
a kérdést, hogy Habsburgokkal vagy nélkülük kell-e elképzelni az új Magyarorszá-
got? A képviselők között két tábor alakult ki: a legitimisták és a szabad királyválasz-

572  vargyai Gyula: A katonai közigazgatás és a politikai szabadságjogok kérdése az ellenforradal-
mi állam keletkezésének időszakában, Gazdaság- és Jogtudomány – A Magyar Tudományos Akadé-
mia Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Közleményei, 1969/1–2. szám, 183. o.

573  Püski Levente: Magyarország története – A Horthy-korszak (1920–1941), 2010, Kossuth Ki-
adó, Budapest, 8–9. o.

574  maJdán János: Közlekedéspolitika és hálózatfejlesztések 1920 és 1944 között Magyarorszá-
gon, in miklós Péter (szerk.): Újragondolt negyedszázad – Tanulmányok a Horthy-korszakról, 2010, 
Belvedere Meridionale, Szeged, 17. o.

575  Az első nemzetgyűlés alakuló üléséről és a törvényhozás működéséről lásd bővebben Püski 
Levente: Parlamenti ciklusok, ülésszakok, ülések a két világháború közötti Magyarországon, in uo. 
35–45. o.
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tók. Előbbiek a Habsburg-ház trónon való maradása mellett törtek lándzsát, míg az 
utóbbiak az Eckartsaui nyilatkozatra hivatkozva bekövetkezettnek látták a pragma-
tica sanctióban rögzített trónutódlási rend megszakadását, amely révén úgy vélték, 
a királyválasztás joga visszaszállt a magyar népre.

A  hatalmi viszonyokat a nemzetgyűlés az alkotmányosság helyreállításáról és az 
állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről szóló 1920. évi I. törvény-
cikkben kívánta rendezni. A törvény kimondta: 1918 novemberében a királyi hatalom 
gyakorlása megszűnt, a képviselőház pedig feloszlatta önmagát, ezáltal az alkotmá-
nyos hatalomgyakorlás ezt követően nem volt lehetséges, így mind a Népköztársaság, 
mind a Tanácsköztársaság tevékenysége illegitim volt.576 A  nemzetgyűlés magát az 
egyedüli törvényhozó szervvé nyilvánította. Meghagyva magának a kiskaput és a ki-
rálykérdés későbbi rendezésének lehetőségét, úgy rendelkezett, hogy „a nemzetgyűlés 
addig, amíg az államfői hatalom gyakorlásának mikéntjét véglegesen rendezi és ennek 
alapján az államfő tisztét tényleg átveszi, az államfői teendők ideiglenes ellátására a 
magyar állampolgárok közül titkos szavazással kormányzót választ”.577 A kormányzó 
hatásköreit jóval szűkebben húzták meg, mint a korábbi uralkodóét, ugyanis nem gya-
korolhatta a főkegyúri jogot, nem adhatott nemességet, nem volt törvényszentesítési 
jogosultsága, csak egyszeri halasztó erejű vétója – a nemzetgyűlést főszabály szerint 
nem oszlathatta fel, nem rekeszthette be, viszont a hadsereg feletti hadügyi felségjo-
gokat gyakorolhatta annak korábban is élő megszorításaival.578 A nemzetgyűlés 1920. 
március 1-én Horthy Miklóst választotta kormányzónak.

A Huszár-kormányt a nemzetgyűlés felállását követően az első parlamenti hát-
térrel rendelkező kabinet, a Simonyi-Semadan Sándor vezette kormány váltotta fel. 
Regnálása azonban kérészéletű volt, ugyanis nem élhette túl a tiszántúli területeken 
megtartott választásokat, és főként a trianoni békeszerződés megkötését.

A trianoni békediktátum aláírására 1920. június 4-én került sor. A szerződés kö-
vetkeztében Magyarország elveszítette területének kétharmadát (282 ezer km2-ről 
93 ezer km2-re zsugorodott), valamint népességének több mint felét (18,2 millió-
ról 7,9 millióra csökkent), ennek következtében 3,2 millió magyar került a hatá-
ron túlra.579 A békeszerződés tilalmazta a sorkatonai szolgálatot és a modernnek 
tekinthető fegyverek hadrendbe állítását, a hadsereg létszámát pedig 35 ezer főben 
maximalizálta.580

576  Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezé-
séről szóló 1920. évi I. törvénycikk, Preambulum.

577  Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezé-
séről szóló 1920. évi I. törvénycikk, 12. §.

578  Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezé-
séről szóló 1920. évi I. törvénycikk, 13–18. §.

579  Lásd bővebben Püski: i. m. (2010a), 19–23. o.
580  A trianoni békediktátum katonai rendelkezéseit lásd bővebben Az Északamerikai Egyesült Ál-

lamokkal, a Brit Birodalommal, Franciaországgal, Olaszországgal és Japánnal, továbbá Belgiummal, 
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A diktátum gazdaságra gyakorolt negatív hatásai szintén óriási mértékűek voltak. 
Ennek révén felbomlott ugyanis egy szerves gazdasági egységet képező régió, amely 
szinte mindennel el tudta látni önmagát. A magyar gazdasági társaságok elveszítet-
ték a piacot, a beszerzési forrásokat, teljes termelőágazatok tűntek el. Sok esetben 
a feldolgozó kapacitás itt maradt, azonban nem volt mit feldolgoznia, csökkent a 
nyersanyagmennyiség és a szakemberek száma. Ennek következtében magas lett az 
infláció, az általános gazdasági bizonytalanság erősödött, jelentősen nőtt a munka-
nélküliség, és jelentékeny tőkehiány lépett fel.581 

1920 júliusában Teleki Pál követte Simonyi-Semadan Sándort, azonban a gaz-
daság súlyos viszonyai és a politikai csoportosulások erősödő ellentétei miatt csak 
korlátozott eredményeket tudott elérni. A  bizonytalan viszonyok miatt továbbra 
is fenntartották a kivételes hatalmi rendelkezések hatályát. Érdemi erőfeszítéseket 
próbáltak tenni a fehérterror leküzdésére. A  földreform révén földhöz juttatták a 
parasztságot, azonban ezt úgy tették, hogy a nagybirtokhoz nem nyúltak, és így 1-3 
hold nagyságú törpebirtokok jöttek létre. A nemzetiségek arányának jelentős vál-
tozásai és a velük szembeni társadalmi ellenszenv miatt elfogadták az ún. numerus 
clausus törvényt, amely korlátozni kívánta a nemzetiségek felsőoktatásba kerülését. 
Szintén Teleki regnálása alatt szélesítették ki a kormányzó jogköreit, amely révén 
alkotmányos keretek között ugyan, de elnapolhatta, berekeszthette, feloszlathatta a 
nemzetgyűlést, továbbá bővült a hadsereg alkalmazással kapcsolatos jogköre, és ál-
talános kegyelmet is gyakorolhatott.582 Teleki bukását Iv. Károly 1921. március végi 
sikertelen visszatérési kísérletétől való el nem határolódása okozta.

1921. április 14-én egy párton kívüli politikus, Bethlen István került a minisz-
terelnöki székbe. „Lényegében az ő nevéhez kapcsolható a politikai konszolidáció 
keresztülvitele és egy működőképes politikai struktúra kialakítása…”583 Elutasította 
a szélsőségeket (jobb- és baloldalt egyaránt), de a tömegdemokráciát sem gondolta 
átültethetőnek a korszak magyar viszonyai közé. 

Politikai pozícióját megerősítette, hogy a kormányzó mellé állt Iv. Károly 1921. 
októberi második visszatérési kísérlete során (amelynek következtében a nemzet-
gyűlés kimondta a Habsburg-ház trónfosztását), valamint a szociáldemokratákkal 
kötött paktuma 1921 decemberében, továbbá az 1922 elején létrejövő Egység Párt, 

Kínával, Kubával, Görögországgal, Nikaraguával, Panamával, Lengyelországgal, Portugáliával, Ro-
mániával, a Szerb-Horvát-Szlovén Állammal, Sziámmal és Cseh-Szlovákországgal 1920. évi június 
hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerződés becikkelyezéséről szóló 1921. évi XXXIII. törvény, 
V. rész Katonai, hadihajózási és léghajózási rendelkezések.

581  csaTh Magdolna: A Horthy-korszak gazdaságpolitikájáról, in miklós Péter (szerk.): Újra-
gondolt negyedszázad – Tanulmányok a Horthy-korszakról, 2010, Belvedere Meridionale, Szeged, 
11–12. o.

582  Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rende-
zéséről szóló 1920. évi I. törvénycikk 13. §-ának módosításáról szóló 1920. évi XVII. törvénycikk.

583  Püski: i. m. (2010a), 26. o.
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és a rendeleti úton levezényelt választási rendelete is. A kivételes hatalmi szabályo-
kat hatályon kívül helyezte. Szintén miniszterelnöksége idején történt meg a felső-
házi reform, amely alapján 1926 decemberében választásokat tartottak, és 1927-ben 
már két ház kezdte meg működését, a felsőháznak jogosultsága csak két halasztó 
hatályú vétóra terjedt ki.584

Mindezek mellett a gazdaság állapotán is javítani tudott, amelyben döntő sze-
repet játszott aktív külpolitikájának sikere is, melynek következtében sokáig élvez-
hettük az angolok rokonszenvét és segítőkészségét. Ennek révén a vesztes államok 
közül elsőként, 1922-ben csatlakozhattunk a Nemzetek Szövetségéhez, 1924-ben 
pedig megkaptuk a gazdaságot élénkítő Nemzetek Szövetsége kölcsönt. Emellett vi-
szont be kellett látnia, hogy a trianoni békeszerződés felülvizsgálatának támogatása 
nem várható az angoloktól, így 1927-ben az olaszokkal kötött barátsági és együtt-
működési szerződést, amelyben azok vállalták a magyar revíziós törekvések későbbi 
támogatását. Ekkor még a német fél támogatásának megszerzésére nem volt lehe-
tőség.585

A Bethlen-időszak summázataként megállapítható, hogy „Bethlen István orszá-
got teremtett a megmaradt roncsból, államot hozott létre az itt maradt romokon, 
s mindez nagyságra, államférfiúi alkatra vall. Az akkori és azóta is oly gyakran el-
hangzó vádakkal ellentétben ez kapitalista és nem feudális ország volt, de olyan sok 
benne – a társadalmi viszonyok hierarchizáltságában, az emberi kapcsolatokban, 
a társadalmi értékrendszerben, a szokásokban és ízlésben – a nem polgárosult vo-
nás, hogy széles körökben hitelt érdemlően lehetett feudális Magyarországról be-
szélni.”586

A gazdasági konszolidáció sikerét jól mutatja, hogy a gazdaság éves átlagos növe-
kedése 5,6 százalék volt, az ipari termelés növekedése 1929-re elérte a 19 százalékot. 
A textilipar 1920 és 1930 között megtízszereződött, a mezőgazdasági feldolgozóipar 
erősödését jelzi, hogy a konzervgyárak jelentős többségét ebben az időszakban ala-
pították.587

„A magyar társadalomnak az a fajta hierarchikus felépítése, amely a századelőt 
jellemezte, alapvetően nem változott az 1920-as évekre sem…”588 A  közéletben a 
tekintélyelvűség újból megerősödött, melynek következtében az egyes társadalmi 
osztályok közötti mobilitás lehetősége beszűkült. A hazai közéletet „bonyolult, a kí-
vülálló számára szokatlannak, avíttnak tűnő kapcsolatrendszer uralta…”.589 Szekfű 

584  Püski Levente: Magyarország politikai berendezkedése a két világháború között, Korunk, 
2012/11. szám, 16–18. o.

585  Lásd bővebben Zeidler Miklós: Magyar revíziós külpolitika a két világháború között, Korunk, 
2012/11. szám, 26–36. o.

586  PriTZ Pál: A Horthy-korszak külpolitikájáról, Külpolitika, 2001/1–2. szám, 191. o.
587  csaTh: i. m. (2010), 12. o.
588  Püski: i. m. (2010a), 41. o.
589  Püski: i. m. (2010a), 42. o.
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Gyula ezt jellemezve a korszak társadalmára a neobarokk jelzőt alkalmazta, ame-
lyen a „tekintélytisztelet túltengését, a kontraszelekciót, a rang- és címkórságot, va-
lamint a demokrácia hiányát” értette.590

A falusi településeket, a tanyavilágot súlyos infrastrukturális elmaradottság jel-
lemezte. A parasztság nehézségeit a földreformmal próbálták orvosolni, a munkás-
ság terheit a társadalombiztosítási szolgáltatások kiszélesítésével akarták megoldani. 
A szociális szolgáltatások rendszerével kapcsolatban összességében megállapítható, 
hogy „a két világháború időszakának jóléti rendszerét hangsúlyos ellentmondás jel-
lemezte Magyarországon. Ez azáltal keletkezett, hogy egyfelől az ipari alkalmazot-
tak nagy aránya részesült betegség-, majd baleset-, végül nyugdíjbiztosításban, s a 
nekik nyújtott juttatások színvonala is magas volt nemzetközi összehasonlításban. 
Az állami alkalmazottak szintén viszonylag bőkezű szociális ellátáshoz jutottak. Ez-
zel szemben a lakosság nagyobbik hányadát kitevő mezőgazdasági népesség szociá-
lis jogai a korban lényegében mindvégig alacsony színvonalon maradtak.”591

A műveltség területén a lemaradást a Klebelsberg-féle oktatási reform próbálta 
lefaragni, amelynek hatására 3500 új tanterem és 175 új tanítólakás épült, az anal-
fabéták száma pedig 15 százalékról 10 százalékra csökkent.592 Emellett a társadalmi 
mobilitás egyedüli lehetőségét is ez teremtette meg, ugyanis „a polgári iskola nem-
csak arra szolgált, hogy az önálló iparosok, kereskedők, szakmunkások általános 
műveltségét emelje. Ez az iskola volt a kapu, amelyen át a kispolgári, munkás, pa-
raszt családok gyermekei átléphettek apáik társadalmi csoportjából egy másik, ma-
gasabb csoportba vagy megtehették hozzá az első, legfontosabb lépést. Az iparos, a 
kereskedő gyermeke leginkább így válhatott tisztviselővé, értelmiségivé.”593

Az 1929-ben kirobbant gazdasági világválság lerombolta a konszolidáció ered-
ményeit. A válságot a mezőgazdaság sínylette meg leginkább; a készletek vagy elad-
hatatlanná váltak, vagy pedig csak a korábbi ár töredékéért sikerült azokon túladni. 
A gabona ára a válság évei alatt 70 százalékkal csökkent. Az iparban termeléscsök-
kenés jelent meg. A nehéziparban ez elérte az 50 százalékot, a többi iparágban pedig 
átlagosan a 20-25 százalékot. A pénzpiacok beomlása 1931-től volt megfigyelhető, a 

590  romsics Ignác: A Horthy-rendszer jellege – Historiográfiai áttekintés, Korunk, 2012/11. szám, 
3. o.

591  Tomka Béla: Szociálpolitika Magyarországon a világháborúk korában, Korunk, 2012/11. szám, 
54. o.

592  Klebelsberg oktatási reformjáról lásd bővebben leZsák Sándor: „A szívek is róla beszélnek.” 
A klebelsbergi oktatás- és kultúrpolitika a két világháború között, in miklós Péter (szerk.): Újra-
gondolt negyedszázad – Tanulmányok a Horthy-korszakról, 2010, Belvedere Meridionale, Szeged, 
83–88. o.; kudlacsek Zsigmond: Klebelsberg Kuno oktatáspolitikája a parlamenti viták tükrében. Az 
1924. évi középiskolai törvény vitája, in uo. 89–102. o.; uJváry Gábor: Pozitív válaszok Trianonra – 
Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint kulturális politikája, Korunk, 2012/11. szám, 66–75. o.

593  l. nagy Zsuzsa: Az iparosok és a kereskedők iskolázottsága, társadalmi emelkedésük esélyei 
a két világháború között, Magyar Tudomány – A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1988/12. 
szám, 930. o.
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hitellehetőség megszűnt, sok korábbi hitelt pedig felbontottak. A költségvetés egyen-
súlya felborult, és államcsőd fenyegetett. Ezek hatása jelentős életszínvonal-csök-
kenést eredményezett, amelyet főként az alsóbb társadalmi osztályok éreztek meg, 
a vagyoni, jövedelmi különbségek tovább nőttek, tömegessé vált a szegénység és a 
nyomor.594 Az elkeseredett tömegek az utcára vonultak, százezrek tüntettek Buda-
pest utcáin. Bethlen István és kormánya nem tudta kezelni a kialakult helyzetet, 
amely okán a kormányzó bizalma is megrendült a kormányfőben, aki ennek hatásá-
ra 1931. augusztus 19-én lemondott, utóda Károlyi Gyula lett.

Az új kormányfő drasztikus megszorításokba kezdett. Az állami kiadásokat meg-
nyirbálta (1931 augusztusa és 1932 júliusa között négyszer szállította le a közalkal-
mazottak bérét), üzemen kívül helyezte az állami autókat, transzfermoratóriumot 
vezetett be a belső tőketartalék megerősítése végett. Ezen intézkedésekkel sikerült 
csökkenteni az államháztartás hiányát, azonban az életszínvonal továbbra is csök-
kent. A  biatorbágyi merénylet és az arra adott kormányzati válaszok, valamint a 
vidéki szociáldemokrata bázisok erőszakos felszámolása, a képviselői összeférhe-
tetlenség szigorítása miatt a koalíció felbomlott, melynek következtében 1932 szep-
temberében Károlyi Gyula lemondott.595

A kormányzó Gömbös Gyulát nevezte ki miniszterelnöknek, aki a Nemzeti Mun-
katervben foglalta össze reformtörekvéseit. A Nemzeti Munkaterv demagóg módon 
mindenkinek ígért valamit, a benne foglaltak egymással ellentmondásban álltak, 
megvalósításuk módjára nem adott valós választ, de a társadalom széles tömegei fo-
gadták megelégedéssel, hiszen a régóta várt átfogó reformot látták benne. Gömbös a 
kormánypártot tömegpárttá akarta alakítani, amelyet 1932-ben átkeresztelt Nemze-
ti Egység Pártra. A toborzások eredményeként a választásra jogosultak 60 százalékát 
sikerült beszervezni. A kormányfő által legfontosabbnak tartott területet, vagyis a 
hadsereget a válság miatt nem volt lehetősége fejleszteni, azonban személycseréket 
megvalósított, amely valamiféle generációváltást eredményezett.

A magyar agrárium gondjait orvosolta az 1934-ben kötött olasz–magyar–osztrák 
ún. hármas egyezmény, amely a gazdasági és politikai együttműködés fokozását je-
lentette. Az 1934–35-ös évtől lassú fellendülés indult a gazdaságban, igaz, az ipari 
termelés csak 1937-re érte el a korábbi, 1929-es szintet.

A bethleni törvényhozás akadályozta Gömbös reformterveit, ezért 1935 márciu-
sára meggyőzte a kormányzót, hogy oszlassa fel azt. Terve sikerült, ugyanis párt-
ja, és többségében saját emberei alkották az újonnan megválasztott képviselőházat. 
A szociális reformok azonban elmaradtak, többi intézkedése pedig erős ellenzéki 
ellenállásba ütközött. 1936. október 6-i halála oldotta fel ezt a patthelyzetet.596

594  romsics Ignác: Magyarország története a XX. században, 2005, Osiris Kiadó, Budapest, 167–
168. o.

595  Püski: i. m. (2010a), 54–57. o.
596  Püski: i. m. (2010a), 60–67. o.
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Gömböst Darányi Kálmán követte a kormányfői pozícióban. A konzervatív be-
állítottságú politikus felszámolta az elődje által kiépített pártapparátust. Mindent 
megtett, hogy visszaszorítsa a szélsőjobboldal térnyerését. Retorziókat vezetett be a 
Magyar Országos véderő Egyesület ellen. A Szálasi Ferenc és Böszörményi Zoltán 
által vezetett nemzetiszocialista mozgalmakat betiltatta, vezetőiket szabadságvesz-
tésre ítélték. A  hadseregben teret nyerő szélsőjobboldali ideológia visszaszorítása 
Röder vilmos honvédelmi miniszter feladata volt.

A  folyamatos kormányválságok közepette egyre erősödött Horthy államfői be-
folyása. Jogköreit 1937-ben kiszélesítették. Megvonták a törvényhozástól a felelős-
ségre vonás lehetőségét, már kétszer küldhette vissza halasztó hatállyal a neki nem 
tetsző törvényjavaslatot, továbbá utódmegajánlási jogot szerzett.597

1938-ra a hadsereg vezetése elégedetlenségét fejezte ki az elégtelen és gyenge fel-
szerelések miatt. Ennek leszerelésére a kormányfő 1938. március 5-én meghirdette 
az ún. győri programot, amely lényegében egy 1 milliárd pengős fegyverkezési prog-
ram volt, amelyből 600 millió közvetlenül a hadsereghez került volna, és 400 millió 
egyéb infrastruktúrák fejlesztésére.598

Az anschluss hatására és a növekvő antiszemitizmus lecsillapítására 1938 tava-
szán nyíltan zsidóellenes törvényjavaslatot nyújtott be, amely egyes életpályákon 
20 százalékra kívánta csökkenteni a zsidóság arányát. Emellett – bizonyítva alkal-
matlanságát a helyzet megoldására – paktumot kívánt kötni a szélsőjobboldali pár-
tokkal, amely révén elvárta volna, hogy a kormány lojális parlamenti ellenzékévé 
váljanak.599 Ezen intézkedései révén világossá vált, hogy képtelen kezelni az ismétel-
ten megerősödő szélsőjobboldali problémát. Darányi hosszú kormányválság végén 
1938. május 11-én belátta, hogy nem képes kezelni a kialakult helyzetet, és lemon-
dott.600

Utóda, Imrédy Béla kezdetben sikeresen vette fel a harcot a szélsőjobboldallal. 
Előbb ismét szabadságvesztésre ítélték Szálasit, majd szigorították az egyesületi jo-
got, a közalkalmazottak számára pedig megtiltották, hogy rendszerellenes pártnak 
legyenek a tagjai. Kaposvári beszédéből azonban kiderült, hogy céljait, eszközeit 
tekintve mindinkább a szélsőjobb irányába csúszott. A kormányában végrehajtott 
személycserék révén radikálisok kerültek előtérbe, és októberben már jelezte, hogy 
kikapcsolná a törvényhozási mechanizmusokat. Mindezeket igazolva látta a külpo-

597  A kormányzói jogkör kiterjesztéséről és a kormányzóválasztásról szóló 1937. évi XIX. törvény-
cikk.

598  A győri programot lásd bővebben kerényi Egon: Az ipari fejlesztés és a hadianyaggyártás szer-
vezése az 1938-ban induló újrafegyverzési programmal összhangban, Honvédségi Szemle, 1993/9. 
szám, 71–78. o.

599  Paksa Rudolf: A magyar szélsőjobb, 2000 – Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap, 
2012/5. szám, 58. o.

600  siPos Péter: Az Imrédy-kormány megalakulásának történetéről, Századok, 1966/1. szám, 76–
77. o.
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litikai eredményekben, főként az 1938. november 2-i első bécsi döntésben, amely 
révén Magyarországhoz visszacsatoltak nagyhatalmi segítséggel 11 927 km2-t és 1,1 
millió lakost. A döntés viszont szorosabb külpolitikai elkötelezettséget eredménye-
zett, amely révén 1939-re német–magyar viszonyban függőség alakult ki.

Imrédy tevékenysége nyomán ellenállás alakult ki a kormánypártban, amely kö-
vetkeztében 1938 végén lemondott, azonban Horthy Miklós ismételten őt nevezte ki 
kormányfőnek. Ekkortól már leplezetlenül állt neki elképzelései megvalósításának, 
vagyis a zsidóság közéleti-gazdasági szerepének még jelentősebb korlátozásának, 
valamint a földbirtok arányosabb megosztása érdekében a paraszti kishaszonbérek 
kialakításának. 1939 januárjában létrehozta a Magyar Élet Mozgalmat, azonban a 
Dohány utcai zsinagóga elleni február 3-i robbantásos merénylet világossá tette, 
hogy ő sem képes már kezelni a kialakult helyzetet, február 15-én lemondott.

Horthy a megoldást Teleki Pálban látta, aki konzervatív és antiliberális eszméket 
vallott. Nyitott volt a parlament szerepének csökkentésére, az alapjogok korlátozá-
sára. Politikai lehetőségeit beszűkítette a német függőség, valamint az, hogy nem 
határolódott el elődjétől, sőt, eleinte folytonosságra törekedett. Elfogadtatta a má-
sodik zsidótörvényt, amely már faji alapon határozta meg a zsidóságot. A Magyar 
Élet Mozgalmat beolvasztotta a kormánypártba, amely felvette a Magyar Élet Pártja 
nevet. Kérésére Horthy feloszlatta az országgyűlést. Az új választásokon pártja je-
lentős győzelmet aratott, azonban a különböző nemzetiszocialista pártok látványo-
san megerősödtek.601

A  háború előestéjén Telekinek sem sikerült konszolidálni a belső viszonyokat, 
a társadalomban egyre szélesebb körben terjedtek az antiszemita nézetek, és egy-
re nagyobb támogatottságot szereztek a szélsőjobboldali ideológiát valló pártok. 
A hadsereg esetében azt kell látni, hogy míg 1935 elején Somkuthy József vezérkari 
főnök úgy vélte, hogy „ha Magyarországnak üdvözölni is kell minden lépést, amely 
a békeszerződés ellen irány, a német politika veszélyeket rejt a magyar törekvések 
számára”,602 ezen év végétől viszont a hadsereg vezérkara már azt vallotta, hogy Ma-
gyarországnak a németek felé kell fordulnia. A katonai vezetés innentől „a rendel-
kezésére álló eszközök és lehetőségek széles skálájának részleges felhasználásával 
mégis önállóan járult hozzá… az általános jobbratolódásához, a jobboldal erőinek 
térnyeréséhez”.603

601  Püski: i. m. (2010a), 89–93. o.
602  vargyai Gyula: A hadsereg politikai funkciói Magyarországon a harmincas években, 1983, 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 42. o.
603  vargyai: i. m. (1983), 123. o.



2. Jogfolytonosság, megtorlás, konszolidáció  
és reformok a katonai igazságszolgáltatás területén  

1919–1939 között

Mint az fentebb láthatóvá vált, a Tanácsköztársaság bukását követő zűrzavaros idő-
szak egyedüli biztos pontja a proletárdiktatúra tagadása volt. A kialakuló új hatalmi 
struktúrában jelentős szerepet játszott végül a teljes szembefordulás mind a polgá-
ri, mind pedig a proletárforradalommal és államával, hiszen ezen felfogás iránytű-
ként szolgált a továbbiakban kialakítandó állami berendezkedés megalkotása során. 
Emellett a formálódó Nemzeti Hadsereg és annak vezetése is döntő tényezővé vált a 
következő 25 év hatalmi viszonyaiban.

A konszolidáció éveit megelőzte a társadalom és ezen belül a hadsereg tagjainak 
politikai jellegű átvilágítása, amely bár sok esetben a jogi szabályozás terrénumában 
mozgott, ezen időszakban is feltűntek olyan illegitim szerveződések, amelyek a jogi 
szabályozás kereteit áthágva ideológiai célzattal kívántak bosszút állni a 133 nap vélt 
vagy valós sérelmei miatt. A csonka magyar állam katonai igazságszolgáltatásának 
újjászervezésére, és azt módosító jogszabályokra rányomta bélyegét a trianoni béke-
diktátum, valamint az arra formálódó válaszreakciók is. A korszak legjelentősebb 
katonai büntetőjogi kodifikációja az első magyar katonai büntető törvénykönyv 
megalkotása volt, amely nyilván szintén hatást gyakorolt a katonai bűnvádi igazság-
szolgáltatás szabályanyagára is.

2.1. Megtorló-számonkérő jogintézmények a katonai büntetőjog  
területén az első világháborút követően

Napjainkban általánosan elfogadott nézet, hogy a nemzetközi közösség legalapve-
tőbb szabályait megsértő egyéneket cselekményeikért felelősségre kell vonni, e jog-
sértések az esetek túlnyomó részében fegyveres cselekményekhez köthetőek. Ezen 
szemlélet azonban csak a 20. század során alakult ki. A nemzetközi büntetőjog kez-
detének Peter von Hagenbach 1474-es perét szokás tekinteni, aki Breisach városának 
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helytartójaként a város lakosságával szemben súlyos kegyetlenkedéseket követett el. 
Tényleges együttműködés azonban csak a 19. század közepétől figyelhető meg, ami-
kor egyezmények sorát alkották meg a vizsgált területen.604 Az első világháború után 
merült fel először annak igénye, hogy a „nemzetközi erkölcs” és a szerződéses jog 
megsértése miatt a háború főbűnöseit büntetőjogilag felelősségre kellene vonni, ez 
azonban valós lépésekben majd csak a második világháborút követően realizálódik.

Emellett az egyes államok esetében megfigyelhető, hogy minden nagyobb forra-
dalmi jellegű átalakulást követi az előző rendszer vezetőinek és a rendszert kiszol-
gáló személyeknek a felelősségre vonása a korábbi rendszer visszaélései miatt. Ezen 
eljárások minden esetben a jog határvonalán helyezkednek el, jogi szabályozásukra 
önigazolásból, az új rendszer legitimitásának megerősítése érdekében kerül sor.

von Hagenbach esetét követően – egy-egy elszigetelt felelősségre vonástól elte-
kintve (mint például a Szent Liga csapatainak Buda visszavétele során elkövetett 
cselekményeinek vizsgálata) – az első világháború időszaka az, amikor felmerült a 
háború kirobbanásáért és a háború alatt elkövetett jogellenes cselekményekért a fe-
lelős személyek büntetőjogi felelősségének megállapítása.

Ezen szándék figyelhető meg 1915-ben, amikor az antanthatalmak kilátásba he-
lyezték a török kormány tagjainak és egyéb személyeknek a megbüntetését az ör-
mény lakossággal szemben elkövetett mészárlások miatt,605 továbbá ez korporá-
lódott az első világháborút követően életre hívott tizenöt főből álló bizottságban, 
amelynek feladata a háború kirobbanásáért és ilyetén lefolyásáért felelős személyek-
kel kapcsolatos álláspont kidolgozása volt. 

A bizottság jelentésében – amelyet 1919. március 29-én terjesztett elő – fő felelős-
nek Németországot és Ausztria-Magyarországot tekintette, míg másodlagos felelős-
ség terhelte Bulgáriát és Törökországot,606 így ezen államok polgárai – rangra, beosz-
tásra tekintet nélkül – büntetőjogi felelősséggel tartoztak, amennyiben megszegték 
a háború törvényeit és szokásait. Azonban úgy vélték, hogy „a háborút előidéző cse-
lekményeket nem lehet felróni azok elkövetőinek”,607 ellenben szükséges volna, hogy 
„a jövőre nézve büntető szankciók fogalmaztassanak meg”.608 Az ezen elvek alapján 
büntetendő személyeket a hadviselő felek bármelyike, amennyiben ezen személy a 
hatalma alatt állt, saját katonai vagy polgári bírósága és saját joga alapján felelős-
ségre vonhatta, viszont a súlyosabb cselekmények elkövetőivel szemben az erre a 

604  1841-től tilalom alá került a rabszolga-kereskedelem; 1856-ban a párizsi konferencián az álla-
mok betiltották a kalózlevelek kiállítását; a hágai békekonferenciákon (1899, 1907) pedig lefektették 
a hadviselés minimális szabályait.

605  sánTha Ferenc: Az emberiesség elleni bűncselekmények. Miskolci Jogi Szemle, 2008/1. szám, 
51. o.

606  Commission on the Authors of War and on Enforcement of Penalties. Report presented to the 
Preliminary Peace Conference, 29 March 1919, Chapter I.

607  Chapter IV. (a) Conclussions.
608  Uo.
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célra felállítandó Főtörvényszék járt volna el, amely előtt a vádat egy külön ügyészi 
Bizottság látta volna el.609

„A  bizottsági jelentésnek megfelelően, a párizs-környéki békék mindegyikébe 
bekerültek az elhíresült »büntető rendelkezések«, míg az addig a békeszerződések 
tipikus elemének számító amnesztiát biztosító záradékok eltűntek.”610 Ezek közül 
legismertebb a versailles-i békeszerződés 227. cikke, amely II. vilmos német császár 
felelősségre vonásáról rendelkezett.

Magyarországra vonatkozóan a trianoni békeszerződés 157–160. cikke tartal-
mazott büntető rendelkezéseket. Ezekkel kapcsolatban Doleschall Alfréd 1929-ben 
leszögezte, hogy „a békedictátumok leplezetlen általános jellegéhez híven magától 
értetődő, hogy csupán egyoldalúan, t. i. a háborút vesztett államok nemzetközi és 
igazságszolgáltatási souveranitásának megalázásával és megtagadásával”611 cikke-
lyezték be a fenti rendelkezéseket. Szintén e rendelkezéseket támadta Irk Albert is, 
aki rögzítette, hogy „a kérdés szabályozásának leglelkesebb támogatói a győztes s 
főleg az utódállamok… Az ő céljuk nem a nemzetközi jogrend biztosítása, hanem 
az államok között fennálló mai tényleges állapot rögzítése, a mai nemzetközi helyzet 
állandósítása.”612

A Népköztársaság idején felmerült a háborúval kapcsolatban felelős személyek 
elleni eljárás előkészítése és a nemzetgyűlés összehívása utáni felelősségre vonásuk. 
A  XXIII. néptörvény kimondta, hogy nyomatékos gyanú esetén felelősségre kell 
vonni azokat a magyar vagy közös minisztereket, akik „a világháború előidézésé-
ben vagy annak vétkesen könnyelmű továbbfolytatásában akár szándékosan, akár 
gondatlan cselekményük vagy mulasztásuk által részesek voltak…”.613 Szintén eljárás 
alá helyezték volna azokat a magyar vagy közös közhivatalnokokat, akik „a világ-
háború előidézésében avagy annak vétkesen könnyelmű továbbfolytatásában akár 
szándékos, akár gondatlan cselekményük vagy mulasztásuk által – felelős állásban 
– hivatalos ténykedésükkel részesek voltak”.614 Nem volt felelősségre vonható az, aki 
hivatali kötelességét teljesítette. A  néptörvény rendkívül általánosan fogalmazott, 
így rendelkezéseit politikai szándékhoz igazodva lehetett volna értelmezni. A per-

609  Chapter IV. (b) Conclussions.
610  sulyok Gábor: Útkeresés a nemzetközi büntetőbíráskodásban, Fiatal Oktatók Tanulmányai, 

2003/1. szám, 12. o.
611  doleschall Alfréd: Beszéd, melyet A budapesti kir. magyar Pázmány Péter Tudományegyetem 

tanácsának 1929. évi szeptember hó 17-én tartott beiktató s a tanévet megnyitó ünnepélyes nyilvános 
ülésén mondott, 1929, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 8. o.

612  irk Albert: A nemzetközi bűncselekmény és a nemzetközi büntetőbíráskodás eszméje, in hel-
ler Erik, moór Gyula, rácZ György (szerk.): Büntetőjogi tanulmányok Angyal Pál születése 60-ik és 
jogtanári működése 35-ik évfordulójának emlékére, 1933, Pallas Rt., Budapest, 7. o.

613  A háborúval kapcsolatban felelős személyek elleni eljárás előkészítéséről szóló 1919:XXIII. 
néptörvény, Belügyi Közlöny, 1919/11. szám, 461–463. o., 1. § (1) bekezdés.

614  A háborúval kapcsolatban felelős személyek elleni eljárás előkészítéséről szóló 1919:XXIII. 
néptörvény, Belügyi Közlöny, 1919/11. szám, 461–463. o., 1. § (2) bekezdés.
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be fogásról a Nemzeti Tanács intéző bizottsága által kijelölt 11 tagú külön bizottság 
döntött volna. A vádat a Nemzeti Tanács intéző bizottsága által kijelölt népbiztos 
képviselte volna, aki indítvánnyal élhetett vádaláhelyezés kérdésében. A vádaláhe-
lyezés és a határozathozatal a nemzetgyűlés feladata lett volna, vagyis a hatalmi ágak 
megosztását sértve ítélő fórumot csináltak volna a törvényhozó hatalomból.

A  gyakorlatban azonban végül a Népköztársaság felelősségi fóruma nem állt 
fel, továbbá nem történt meg sem II. vilmos felelősségre vonása, sem pedig a Fő-
törvényszék felállítása – ennek egyes hatásköreit az ún. lipcsei bíróságra ruházták, 
amely mindösszesen 896 személyt vizsgált, akik közül 45 személy került a bíróság 
elé, és csupán kilencet ítéltek el.615 „A trianoni békeszerződésben előirányzott bün-
tető felelősségre vonás nemkülönben kudarccal végződött.”616 1921-ben a hadsereg 
tekintetében a kormányzó elhatározásából Belitska Sándor honvédelmi miniszter 
kiadta a „közkegyelem a háborús bűncselekményekre” elnevezésű rendeletét, amely 
a jogszabályban meghatározott cselekmények körében kegyelemben részesítette 
azokat, aki cselekményüket 1918. október 31-ig követték el. Ezen ügyekben az ille-
tékes katonai ügyész indítványára a kegyelmi tanács hozott határozatot.617

A másik típusú, erősen politikai indíttatású felelősségre vonásra Magyarországon 
viszont nem a háború miatt került sor, hanem a Tanácsköztársaság 133 napja indu-
kálta, és az az alatt kifejtett vörösterror.

Ennek keretében 1919 augusztusában megkezdődött a teljes állomány átvilágítá-
sa annak érdekében, hogy egyetlen olyan egyén se maradhasson a rendszerben, aki 
nem felelt meg az újonnan kiépítendő államhatalmi berendezkedés politikai veze-
tőinek. Ennek érdekében elsőként tisztekkel és tisztjelöltekkel, hadapródjelöltekkel 
és hasonló jogállású egyénekkel (aug. 15.), majd rangosztályba nem sorolt havidíja-
sokkal és altisztekkel (szept. 5.),618 ezt követően a csendőrség tagjaival (okt. 17.),619 
végül a méneskarokkal (nov. 3.)620 és a hadifogságból visszatértekkel (nov. 14.)621 
szemben rendelték el az igazolási eljárást.

Az igazolási eljárás célja az volt, hogy megállapítsa: az eljárás alá vont személy 
nem tanúsított-e olyan magatartást vagy vállalt-e olyan munkakört, amely a tisz-

615  kovács Péter: Nemzetközi közjog, 2011, Osiris Kiadó, Budapest, 358–359. o.
616  sulyok: i. m. (2003), 12. o.
617  A m. kir. honvédelmi ministernek 16,174/1921. H. M. számú körrendelete, közkegyelem a há-

borus bűncselekményekre, Belügyi Közlöny, 1921/25. szám, 885–890. o.
618  Hadügyminiszter 1919. évi 183231/35. számú körrendelet, igazoló eljárás a rangosztályba nem 

sorolt havidíjasokkal és hivatásos altisztekkel, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 
1919/57. szám, 214– 216. o.

619  Hadügyminiszter 1919. évi 376638/39. számú körrendelet, igazoló eljárás kiterjesztése az ösz-
szes csendőr egyénre, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1919/68. szám, 267. o.

620  Hadügyminiszter 1919. évi 16882/eln. 31. számú körrendelet, a méneskari tisztek igazolása, 
Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1919/70. szám, 271. o.

621  Hadügyminiszter 1919. évi 16034/eln. 31. számú körrendelete, a hadifogságból visszatértek 
igazolása, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1919/ 72. szám, 275–279. o.
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ti állásával nem volt összeegyeztethető, valamint a Tanácsköztársaság alatt annak 
érdekében nem teljesített-e a kötelező, illetve a rákényszerített munkánál többet. 
Ez utóbbi megállapítása erősen szubjektív döntési lehetőséget biztosított az eljáró 
bizottságoknak. Abban az esetben, ha nyilvánvalóan büntető törvénykönyvbe üt-
köző cselekményt követett el az egyén, vagy tiszti állás becsülete ellen vétett, nem 
volt helye igazolási eljárásnak, hanem nyomban bűnvádi vagy becsületügyi fórom 
elé utalták az illetőt.

Az eljárásokat az illetékes parancsnokságokon, vagy ha az egyén a honvédelmi 
minisztériumban szolgált, a honvédelmi minisztériumban kellett lefolytatni. Az el-
járásokat az igazolóbizottság végezte, amelyekből Budapesten ötöt, Győrben kettőt, 
mindenhol máshol, ahol száznál több igazolandó személy volt, egyet-egyet állítottak 
fel. A bizottság tisztek és hasonló állásúak esetén egy tábornokból mint elnökből és 
két törzstisztből mint ülnökből, rangosztályba nem sorolt egyének esetén egy törzs-
tisztből mint elnökből, valamint egy főtisztből és egy rangosztályba nem sorolt ha-
vidíjasból állt. Hadifogságból visszatérő egyének esetében a bizottságot jogállásuktól 
függően előbbi vagy utóbbi szabály szerint kellett megalakítani. Az igazoló eljárást 
minden személy maga volt köteles megindítani a legközelebbi állomásparancsnoknál.

Annak döntése során a következő irányelveket kellett figyelembe vennie: a vizsgált 
személy (1) mennyire vett részt a korábbi hadsereg felbomlasztásában; (2) mennyire 
tevékenykedett kényszer alatt; (3) szolgálatának elhagyása mennyire veszélyeztette 
volna a közérdeket, közrendet; (4) anyagi helyzetét; (5) politikai meggyőződését; (6) 
milyen magatartást tanúsított a bajtársakkal és elöljárókkal szemben. Ezen irány-
elvek legtöbb pontja szintén szubjektív megítélés kérdése volt, amelyet sok esetben 
befolyásolhattak kétes értékű vallomások, részlegesen fennálló adatok.

Az igazolóbizottság döntése lehetett igazolt státusz kiadása vagy további eljárás 
alá utalás – ez lehetett bűnvádi, becsületügyi és fegyelmi eljárás is. A döntés az il-
letékes parancsnok megerősítésével vált hatályossá, ennek hiányában a hadügymi-
niszterhez kellett továbbítani. Az illetékes parancsnoki jogokat a katonai (csendőr) 
kerületi parancsnok gyakorolta a főtisztek, tisztjelöltek, hadapródok és hasonló jo-
gállásúak felett, valamint a hadügyminiszter a törzstisztek és hasonló jogállásúak 
tekintetében.622

Az igazolóbizottság szabályozása révén tökéletesen alkalmas volt arra, hogy a 
rendszerrel szembehelyezkedő vagy csak a rendszernek nem tetsző egyéneket el-
távolítsa a haderő és a csendőrség kötelékéből.

A HKbp. jogfolytonosságát hivatott biztosítani az a rendelet, amely szabályozta az 
interregnumnak tekintett időszak törvénykezéseinek jogkövetkezményeit. Ezeket 

622  A hadügyminiszter 1919. évi 14550/eln. 31. számú rendelete, a tiszteknek (tisztjelölteknek) 
hadapródjelölteknek és hasonló állásúaknak a forradalmi mozgalmak keletkezése óta tanúsított ma-
gatartásának igazolása tárgyában, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1919/52. szám, 
193–197. o.
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megelőzően kimondta, hogy a katonai bíróságok ítéletüket a Magyar Köztársaság 
nevében kell, hogy hozzák, amelynek jogszabályba rögzítése az antanthatalmaknak 
is szólt, melyek köztársasági államforma kialakítását várták el a legyőzött államok-
tól. A rendelet rögzítette, hogy a rendes bíróságok és vádhatóságok működésének 
szünetelése alatt foganatosított eljárást, ítéletet vagy egyéb határozatokat érvényte-
lennek kellett tekinteni, és úgy kellett eljárni, mintha a feljelentés ezekben a bűn-
ügyekben a rendelet hatálybalépésének napján érkezett volna be.

A  Tanácsköztársaság idején felállított átvizsgálási bizottságok eljárásait illegi-
timnek minősítették, ennek okán az érintett eljárásokat folytatni kellett, az eljárási 
határidők pedig újraindultak. Azon esetekben, amikor a büntetés végrehajtását tö-
rölték, és az elítélt szabadlábon maradása a közrendet vagy a közbiztonságot veszé-
lyeztette, avagy katonai szolgálati szempontból megengedhetetlennek mutatkozott, 
haladéktalanul elrendelték az eredeti büntetés végrehajtását.623

„A forradalmak alatti magatartás igazolására kialakult bizottságok általában nem 
találtak különösebb kivetni valót a vörös Hadseregben eltöltött hetekben, hónapok-
ban, már csak azért sem, mert a tisztek szinte kivétel nélkül kényszerre hivatkoztak 
és mindig volt, aki ezt igazolta.”624 Ezenfelül pedig az új hadseregnek szüksége volt 
fiatal, harcedzett, tapasztalt tisztekre, ezért az „ellenforradalmi rendszer katonai bí-
róságai igen kevés hivatásos tisztet ítéltek rangvesztésre, nyugdíjazásra, illetve sú-
lyosabb büntetésekre.”625 A Tanácsköztársaság vörös Hadseregének tisztikara szinte 
teljes egészében beolvadt a Nemzeti Hadsereg tisztikarába.626

A hivatalos fórumokon túl azonban – már csak a vörösterror ismertetése okán 
is – a legtöbb esetben a Nemzeti Hadsereg kötelékébe tartozó egyének által vezetett 
csapatok politikai megtorló akcióit is meg kell említeni. Az ún. fehérterror főként 
a Tanácsköztársaság vidéki vezetőivel szembeni leszámolásra irányult, amely néhol 
antiszemita színezetet is kapott. A legismertebb ilyen csapatok a Dunántúlon tevé-
kenykedő Prónay Pál és Ostenburg-Moravek Gyula által vezetett alakulatok, vala-
mint a Duna–Tisza közén a korábbi repülőhadnagy Héjjas István dirigálta alakulat 
voltak.

623  Hadügyminiszter 1919. évi 156676/12. számú körrendelet, a katonai bíráskodás szabályozása, 
Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1919/54. szám, 204–205. o.

624  sZakály: i. m. (1985), 10. o.
625  sZakály: i. m. (1985), 10. o.
626  A legismertebb eset mégis az, hogy a Vörös Hadsereg vezető tisztjei közül Stromfeld Aurél 

vezérkari ezredest a bíróság a rangjától megfosztotta, és 2 év 9 hónap szabadságvesztés büntetésre 
ítélte. Mások viszont meredeken ívelő karriert futottak be. Sztójay Döme (eredetileg Sztojakovich 
Demeter) a Vörös Hadsereg hírszerző és kémelhárító szolgálatának főnöke volt, a Horthy-korszakban 
előbb katonai attasé Berlinben, majd pedig 1935-től berlini követ. Altábornagy, a német megszállást 
követően pedig Magyarország miniszterelnöke és külügyminisztere. Szombathelyi Ferenc (eredetileg 
Knausz Ferenc) a Vörös Hadsereg délszláv nyilvántartásának vezetője. 1941–1944 között vezérezre-
desként a honvéd vezérkar főnöke.
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A legnagyobb visszhangot kapott ügy 1920. február 17-én történt, amikor a Nép-
szava felelős szerkesztőjét, Somogyi Bélát, és munkatársát, Bacsó Bélát a fehérter-
ror-ellenes Népszava-cikkek miatt „megtámadták; autóba hurcolták, megkínozták, 
meggyilkolták őket, a holttestüket a Dunába dobták…”.627 Az eset nagy politikai 
visszhangot váltott ki, miniszterelnök, belügyminiszter fejezte ki nemtetszését, 
azonban megtorlása nem történt a bűncselekménynek.

A fehérterrorral kapcsolatban az 1920-as években indult hivatalos vizsgálat 307 
halálos áldozatról beszélt, Püski Levente szerint viszont a valós szám 700 és 1000 
közé tehető. Ugyancsak ő rögzítette, hogy emellett a hivatalos igazságszolgáltatás 
fórumai elé közel 70 ezer embert állítottak a Tanácsköztársasággal kapcsolatos tevé-
kenységük okán, és ezek közel 60 százalékát marasztalták el.628

2.2. A katonai igazságszolgáltatással kapcsolatos rendelkezések  
a Horthy-korszak első évtizedében

A  Peidl-kormány rövid regnálása alatt a Népköztársasággal való jogfolytonos-
ságot vallotta, így hangsúlyozni kívánták, hogy az alapjogok korlátozását elvetik, 
ennek során rendelkeztek a sajtószabadság helyreállításáról is.629 A bíróságokat és 
ügyészségeket ugyanakkor általánosságban utasították az 1919. március 21-e előtti 
állapotok szerinti működésre.630 Nyomban megkezdték a proletárdiktatúra katonai 
igazságszolgáltatási „vívmányainak” felszámolását, ennek során már augusztus 3-án 
felfüggesztették a forradalmi katonai törvényszékek működését,631 augusztus 4-én a 
politikai megbízottak intézményét szüntették meg,632 az augusztus 5-én kelt rendelet 
pedig úgy rendelkezett, hogy az 1919. március 21-e után felállított összes bírósági 
szervet azonnali hatállyal megszüntetik, és a katonai igazságügyi szervezet visszaállt 
az azt megelőző jogi állapotokra.633 Augusztus 14-én az összes katona személyeket és 
haderőt érintő, addig hatályon kívül nem helyezett rendeletet annulálták.634

627  révésZ Mihály: A Népszava története (Második kiadás), 1945, Népszava Kiadás, Budapest, 34. o.
628  Püski: i. m. (2010a), 10. o.
629  A Magyar Népköztársaság kormányának 1919. évi 6. számú rendelete a sajtószabadságról, 

MRT., Budapest, 1919, 623. o.
630  A Magyar Népköztársaság kormányának 1919. évi 5. számú rendelete a bíróságok és állam-

ügyészségek működésének visszaállításáról, MRT., Budapest, 1919, 622. o.
631  Hadügyminiszter 1919. évi 14271/eln./12. számú körrendelet, a bírósági tárgyalások felfüg-

gesztéséről, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1919/49. szám, 187. o.
632  Hadügyminiszter 1919. évi 14256/eln./a. számú körrendelet, a politikai megbízotti intézmény 

megszűntetéséről, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1919/49. szám, 187. o.
633  Hadügyminiszter 1919. évi 156489/12. számú körrendelete, a katonai bíróságok átszervezésé-

ről, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1919/49. szám, 187. o.
634  Hadügyminiszter 1919. évi 14333/eln. 7. számú körrendelet, rendeletek hatályon kívül helyezé-

se, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1919/52. szám, 197. o.



2. JOGFOLyTONOSSÁG, MEGTORLÁS, KONSZOLIDÁCIó ÉS REFORMOK…  179

A Peidlt követő Friedrich-kabinet viszont már nyíltan ellenforradalmi volt. Ta-
gadta mind a Népköztársaság, mind a Tanácsköztársaság legitimitását. A közigaz-
gatás szervezésénél visszanyúlt az 1918. október 30-a előtti törvényes viszonyokhoz, 
jogi szabályozáshoz.635 Az igazságszolgáltatás szabályait ideiglenesen megállapító 
rendeletben úgy fogalmaztak, hogy „fegyveres alakulatokhoz tartozó egyének (úgy-
nevezett vörös katonák, vörös őrök stb.) részéről a rendes bíróságok és államügyész-
ségek működésének szünetelése alatt elkövetett bűncselekmények elbírálása… a 
polgári büntető bíróságok hatásköréhez tartozik”636 kivéve, ha „rendes bíróságok és 
államügyészségek működésének megszűntekor tényleges katonáknak voltak tekin-
tendők, ha ebbeli minőségük a bűnvádi eljárás megindításakor még fennáll”.637 E 
rendeletre reagálva Schnetzer Ferenc hadügyminiszter annulálta az előző korszak 
katonai fórumainak ítélkezését; kimondta, hogy ezen ügyekben úgy kell eljárni, 
mintha a rendelet hatálybalépése napján érkezett volna be a feljelentés, a bíróságok 
felszámolásakor folyamatban lévő ügyeket pedig akkor is folytatni rendelte, ha a Ta-
nácsköztársaság felülvizsgáló bizottságai másképpen rendelkeztek. Az illegitimnek 
minősített korszakban felfüggesztett, mellőzött vagy elhalasztott szabadságvesztés 
büntetéseket, ha „az elitélt szabadlábon maradása a közrendet vagy a közbiztonsá-
got veszélyeztetné, avagy katonai szolgálati szempontból megengedhetetlennek mu-
tatkozik”,638 azonnali hatállyal végre kellett hajtani.

1919 novemberében a polgári személyekkel szemben ismételten elrendelték a ka-
tonai bíráskodás alá helyezést a HKbp.-be foglalt bűncselekmények tekintetében.639 
Ezen intézkedés az 1920-ban összeülő nemzetgyűlésen hamar vita témájává vált. 
Hornyánszky Zoltán képviselő a Tisza István meggyilkolásával kapcsolatos ügyben 
Friedrich István mentelmi jogával kapcsolatban kifejtette, hogy „a katonai hatóság 
kontra legem, illetéktelenül, az illetékességi összeütközés szabályszerű, törvényben 
követelt megállapítása ellenére kitűzte magához már augusztus 2-ikára a főtárgya-
lást”.640 A  jogsértés ténye főként abban állt, hogy az érintett katonai bíróság nem 
követte a HKbp. polgári és katonai bíróságok hatásköri összeütközésére vonatkozó 
szabályait.

635  A magyar kormány 1919. évi 3.886 M. E. számú rendelete valamennyi törvényhatósághoz, a 
törvényes közigazgatás felvételéről, MRT., Budapest, 1919, 627–628. o.

636  A magyar kormány 1919. évi 4.038. M. E. számú rendelete, a törvénykezés ideiglenes szabályo-
zásáról, MRT., Budapest, 1919, 647–651. o., 17. §. (1) bekezdés.

637  A magyar kormány 1919. évi 4.038. M. E. számú rendelete, a törvénykezés ideiglenes szabályo-
zásáról, MRT., Budapest, 1919, 647–651. o., 17. §. (2) bekezdés.

638  156676/12 számú körrendelet, a katonai bíráskodás szabályozása, Rendeleti Közlöny – A ma-
gyar hadsereg számára, 1919/54. szám, 204–205. o., 6. pont.

639  A magyar igazság ügy miniszter 1919. évi 27.174. I. M. számú rendelete, a polgári büntető-
bíráskodás alá tartozó egyéneknek katonai büntetőbíráskodás alá helyezéséről a magyar kormány 
részéről 5.940. M. E. szám alatt kibocsátott rendelet kihirdetéséről, MRT., Budapest, 1919, 1145. o.

640  hornyánsZky Zoltán felszólalása a nemzetgyűlés előtt, Nemzetgyűlési Napló, 1920. IV. kötet, 
1920. július 22.–1920. augusztus 19., 82. ülés, 346. o.
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Rupert Rezső képviselő interpellációjában kiemelte az elrendeléssel kapcsolatban, 
hogy „eleve láttam, eleve tudtam, hogy ezzel a polgári szabadság sokszor problema-
tikussá tétetik, eleve láttam, hogy a polgári élet-, vagyon- és erkölcsbiztonság meg-
fosztatik azoktól a garanciáktól, amelyekkel a bűnvádi perrendtartás azokat védi”.641 
Hangsúlyozta, hogy a „polgári személyeknek katonai hatóságok és bíróságok hatás-
körébe való utalása sok-sok visszaélésre vezetett”.642 Rupert szavaira válaszolva Sré-
ter István honvédelmi miniszter így reagált: „hitem és meggyőződésem az, hogyha 
egy országban az élet- és vagyonbiztonság nulla, akkor annak a nemzetnek, annak 
az országnak az élete nem más, mint sorvadás és kínlódás. Ennek a visszaállítása 
tehát feltétlenül szükséges… Amikor a diktatúra megbukott mondhatni, legelőször 
a nemzeti hadsereg állott talpra… Ennek következménye az volt, hogy a katonaság-
nak természetesen sok mindenféle olyan szolgálatot kellett átvennie, – legalább az 
első időben – amelyek hatáskörén kivül esnek. Ebből természetszerűleg hatásköri 
túllépések következtek, bizonyos túlkapások fordultak elő, amelyeket sem én, sem 
senki más nem helyeselhet.”643 Sréter tehát elismerte, hogy voltak túlkapások – fő-
ként az illegitim módon működő alakulatok révén – azonban még ha ezeket nem is 
helyeselte, rögzítette, hogy a hadsereg az egyetlen ekkor működő olyan szerv, amely 
az állam legitim erőszak-monopóliumát gyakorolni tudta – vagyis ebből is kitűnik, 
hogy a hadsereg karhatalmi alkalmazása bevett volt ebben az időszakban.644

A háborút követően nemcsak a katonai bíróságok széles hatáskörével volt gond, 
hanem a katonai hatóságoknak a polgári hatóságok ügyeibe történő beavatkozá-
sával is. Ennek okán Ferdinandy Gyula igazságügy-miniszter kérte a honvédelmi 
minisztert, hogy szólítsa fel a katonai parancsnokokat, hogy ettől tartózkodjanak.645

Az államszervezet reorganizációjának megkezdésével egy időben rendezni kel-
lett Horthy Miklós jogi helyzetét a katonai szervezetben. Ennek részeként – mint 
a magyar haderők fővezérét – felruházták a neki alárendelt tisztekkel és legénység-
gel szemben békeidőben előírt legmagasabb szintű fenyítő hatalommal, továbbá a 
fenyítő hatalom gyakorlásának felügyeletével az összes alárendelt alakulatnál. Az 
ezekhez beosztott tábornokok, csapatparancsnokok és önálló intézetek parancsno-
kaként működő törzstisztek felett csak és kizárólag ő gyakorolhatta a fegyelmi fe-
nyítő hatalmat.646

641  ruPerT Rezső interpellációja a nemzetgyűlés előtt, Nemzetgyűlési Napló, 1920. VI. kötet, 1920. 
szeptember 25.–1920. november 12., 116. ülés, 94. o.

642  uo.
643  sréTer István honvédelmi miniszter válasza Rupert Rezső interpellációjára, Nemzetgyűlési 

Napló, 1920. VI. kötet, 1920. szeptember 25.–1920. november 12., 118. ülés, 173–174. o.
644  vargyai: i. m. (1983), 98. o.
645  Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1920. június 24., Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL iratairól 

készült digitális másolatok – W szekció, W 12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27, 70. o.
646  A hadügyminiszter 1919. évi 14935/eln. 7. számú körrendelete, a magyar haderők fővezérének 

fegyelmi fenyítő hatásköre, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1919/62. szám, 237. o.
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Ezt követően sor került a fővezér és a hadügyminiszter jogköreinek elhatárolására 
is. A hadügyminiszter volt a felelős a magyar hadsereg összes ügyeivel kapcsolatban, 
és csak ő volt jogosult hadüggyel kapcsolatos minisztertanácsi előterjesztéseket ten-
ni. Ettől függetlenül a fővezér a hadügyminiszterrel mellérendelt viszonyban volt. 
A magyar hadsereg tisztán katonai vezetésére és felügyeletére a fővezér volt jogo-
sult, az irányelveket a fővezér javaslatára a minisztertanács állapította meg. Minden 
más ügyben végre kellett hajtania a hadügyminiszter rendelkezéseit, de nem neki, 
hanem a minisztertanácsnak tartozott felelősséggel. A  fővezérség legfőbb katonai 
tanácsadója a magyar nemzeti hadsereg vezérkari főnöke volt. A fővezér és a vezér-
kari főnök fontosabb katonai kérdések tárgyalása során a hadügyminiszter javasla-
tára részt vehetett a minisztertanácson.647

A fővezér gyakorolta az illetékes parancsnok jogait a HKbp. 28. §-ban rögzítettek 
szerint, vagyis ő volt jogosult hadosztálybíróságoknál a bűnvádi üldözést elrendel-
ni. A mellé beosztott magyar nemzeti hadsereg fővezérének ügyészét illették meg 
mindazok a jogosultságok, amelyek korábban a honvéd főparancsnok ügyészének 
jogosultságai voltak.648

Horthy Miklós kormányzóvá választását követően a hadsereg fővezérének pozí-
ciója 1920. április 1-jével megszűnt. 649 Ezzel „a katonai körök számára az a feladat 
adódott, hogy a kormányzónak a hadúri jogokon kívül olyan lehetőségeket bocsás-
son rendelkezésére, amelyek a fővezérség lehető legzavartalanabb átmentését ered-
ményezzék. Erre a célra a vezérkari főnök funkciójának további bővítése látszott a 
legalkalmasabbnak.”650 „A vezérkari főnökség átszervezése, új funkciókkal történő 
gazdagítása mindenképpen azt a célt szolgálta, hogy az államfői méltóságot elfog-
laló fővezér hadúri jogainak gyakorlásában ne kényszerüljön a politikai felelősséget 
úgy-ahogy viselő, s a törvényhozástól lazán ugyan, de mégis függő honvédelmi mi-
niszterre támaszkodni aktusai során.”651 „A Honvéd vezérkar főnöke személyét il-
letően közvetlenül az államfő parancsai alatt állt, a honvédelmi miniszternek tárgyi 
tekintetben volt alárendelve. Közvetlen előadási joga volt az államfőnél, mely előtt 
a honvédelmi minisztert, illetve a honvédség főparancsnokát tájékoztatnia kellett, 

647  A hadügyminiszter 1919. évi 17830/eln a. számú körrendelete, a hadügyminiszter és fővezér 
hatásköreinek szabályozásáról, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1919/67. szám, 
265. o.

648  A hadügyminiszter 1919. évi 18205/eln. 12. számú körrendelete, a magyar nemzeti hadsereg 
fővezérének hatásköre, mint illetékes parancsnok, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 
1919/71. szám, 273. o.

649  A honvédelmi miniszter 40907/eln. a. 1920. számú körrendelete, a nemzeti hadsereg közpon-
ti vezetésének új szabályozása, Rendeleti Közlöny – A magyar királyi nemzeti hadsereg számára, 
1920/15. szám, 63. o.

650  vargyai Gyula: A kormányzói jogkör létrejöttének katonai vonatkozásairól, Hadtörténelmi 
Közlemények, 1968/1. szám, 60. o.

651  vargyai Gyula: Katonai közigazgatás és kormányzói jogkör, 1971, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest, 31. o. 
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de sürgős esetekben ezt utólagosan is megtehette. Gyakorlatilag a honvédség fő-
parancsnoka szerepének és befolyásának csökkenésével szerepe egyre inkább meg-
határozóvá vált, és mint az »ország első számú katonája« jelent meg a politikai élet 
szereplői és a közvélemény előtt.”652

A fővezért megillető illetékes parancsnoki jogok általánosságban a budapesti ka-
tonai körletparancsnokra szálltak át, amely azonban nem terjedt ki többek között 
a vezérkar főnökére, a többi katonai körletparancsnokra, a Ludovika-Akadémia 
parancsnokára, a Legfelsőbb Katonai Törvényszék elnökére és vezető tanácselnö-
keire, tanácselnöki és tanácsosi minőségben működő hadbírákra, a katonai korona-
ügyészre, valamint a budapesti hadosztálybíróság vezetőjére, a honvédelmi minisz-
térium, illetve a vezérkar főnöke alá rendelt vezérkari irodának alkalmazottjaira, 
továbbá a katonai igazságügyi hatóságoknál beosztott hadbírákra és hadbírójelöl-
tekre. Utóbbiak tekintetében az illetékes parancsnoki jogosultságokat az illető kato-
nai körletparancsnok gyakorolta, oly korlátozással, hogy e hatásköre nem terjedt ki 
a hadosztálybíróság vezetőjére és oly hadbírákra, akik a katonai körletparancsnok-
nál magasabb vagy vele egyenlő rendfokozatban álltak.653

Ezzel szinte párhuzamosan a Népköztársaság idején átnevezett magyar legfelsőbb 
katonai ügyész ismét magyar királyi koronaügyész lett.654 Ezen intézkedésekkel le-
zárult a két világháború közötti korszak első időszakának a katonai igazságszolgál-
tatást érintő jogalkotása, ezt követően jelentős változások csak a trianoni békeszer-
ződés megkötését követő években voltak tapasztalhatók.

A  háború utáni időszakban rendezni kellett a hadifogságból visszatérőkkel és 
a forradalmak miatt elhúzódó eljárásokkal kapcsolatos igazságügyi kérdéseket is. 
Előbbiek esetében, mint fentebb is láthattuk, ellenőrző bizottságok vizsgálták át po-
litikai megbízhatóságukat. Emellett viszont rendezni kellett azt is, amikor hadifog-
ság tartama alatt követtek el bűncselekményt. A hadifogságban elkövetett cselek-
mények esetében a katonai bíróságok voltak jogosultak eljárni, viszont a tömeges 
leszerelések miatt sokan kikerültek azok hatásköre alól. Ennek elkerülése végett a 
honvédelmi miniszter felszólította a leszerelő táborok parancsnokait, hogy ilyen 
személyekkel szemben a megfelelő intézkedéseket tegyék meg. Az illetékes parancs-
nok döntéséig a leszerelést felfüggesztették.655 Az eljárások elhúzódása bűnvádi vagy 

652  sZakály Sándor: A Magyar Királyi Honvéd Vezérkar főnökei, Új Honvédségi Szemle, 2002/1. 
szám, 97. o.

653  A honvédelmi miniszter 13364/eln. 13. (12.) 1920. számú körrendelete, a magyar nemzeti 
hadsereg fővezérét megilletett illetékes parancsnokai jogokról való intézkedés, Rendeleti Közlöny – 
A magyar királyi nemzeti hadsereg számára, 1920/18. szám, 78. o.

654  A honvédelmi miniszter 13357/eln. 13. 1920. számú körrendelete, legfelsőbb katonai ügyész 
helyett katonai koronaügyészi megjelölés használata, Rendeleti Közlöny – A magyar királyi nemzeti 
hadsereg számára, 1920/19. szám, 85. o.

655  A honvédelmi miniszter 461997/13. 1920. számú körrendelete, A hadifogság tartama alatt el-
követett bűncselekmények miatti eljárás. Rendeleti Közlöny – A magyar királyi nemzeti hadsereg 
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becsületügyekben az esetleges jogszabályban rögzített előléptetés lehetőségét is ki-
zárta. Ennek okán a honvédelmi miniszter lehetővé tette, hogy akit 1918. november 
1-e előtt helyeztek eljárás alá, az kegyelmi úton kérhette az eljárás ilyen következ-
ményétől való eltekintést. Erről az illetékes parancsnok felterjesztése alapján a hon-
védelmi miniszter döntött.656

A  polgári személyek feletti katonai igazságszolgáltatás korlátozására 1922-ben 
került sor. Bethlen István 1922. február 27-én rendeletben mondta ki, hogy polgári 
személyeket innentől már csak kémkedés és kémkedés útján elkövetett szigorúb-
ban megtorlandó bűncselekmény miatt lehetett katonai bűnvádi eljárás alá vonni.657 
Emellett szintén ezen év nyarán szüntették meg a hadicikkekre fel nem esketett tény-
leges szolgálatban álló személyek felett a kivételes hatalmi felhatalmazások alapján 
elrendelt bíráskodást.658

A magyar királyi honvédségről szóló törvény újraszabályozta a katonai igazság-
szolgáltatás egyes rendelkezéseit. Kimondta, hogy a tényleges katonai egyének ka-
tonai büntető és fegyelmi szabályok alatt álltak, és meghatározta a tényleges katonai 
egyén fogalmát. A tényleges katonai egyén rendelkezései szerint „a m. kir. honvéd-
ség tisztjei (hasonló állású egyének), továbbá a m. kir. honvédség kötelékébe felvett 
legénységi állományú egyének attól a naptól fogva, amelyen a tényleges szolgálat-
tételt megkezdették (bemutattattak), a szabadságolt viszonyba való áthelyezésükig, 
illetőleg elbocsátásukig, a szabadságolt viszonyban levők pedig attól a naptól fogva, 
amelyen tényleges szolgálatukat újból megkezdették (bemutattattak) a szabadságolt 
viszonyba való újabb visszahelyezésük vagy elbocsátásuk időpontjáig.”659 A szabad-
ságolt viszonyban lévők is katonai bűnvádi üldözés alá estek „a) az ellenőrzési szem-
lekötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt, b) a katonai szolgálati szabályoknak 
a katonai parancsnokságokkal és hatóságokkal való írásbeli szolgálati érintkezés al-
kalmával történt áthágása miatt, c) a tényleges szolgálatra bevonulás alkalmával való 
jelentkezés elmulasztása miatt, d) a katonai egyenruhának az idevonatkozó szabá-
lyokban meg nem engedett viselése miatt, továbbá a szolgálati szabályoknak kato-
nai egyenruhában elkövetett áthágásai miatt, e) a katonai vagy a nyilvántartásukra 

számára, 1920/40. szám, 259–260. o.
656  A honvédelmi miniszter 63210/eln. 8. 1920. számú körrendelete, A forradalmak előtt kelet-

kezett bűnvádi és becsületügyi eljárás alatt, álló tisztek előléptetése, Rendeleti Közlöny – A magyar 
királyi nemzeti hadsereg számára, 1920/23. szám, 126. o.

657  A honvédelmi miniszter 36653/13. 1922. számú körrendelete, A polgári büntető bíráskodás alá 
tartozó egyének felett gyakorolt katonai büntető bíráskodás korlátozása, Rendeleti Közlöny – A ma-
gyar királyi nemzeti hadsereg számára, 1922/18. szám, 148. o.

658  A honvédelmi miniszter 18341/eln. 13. 1922. számú körrendelete, A kivételes hatalom alapján 
kibocsátott egyes rendelkezések hatályon kívül helyezése, Rendeleti Közlöny – A magyar királyi nem-
zeti hadsereg számára, 1922/44. szám, 352. o.

659  A Magyar Királyi Honvédségről szóló 1921. évi XLIX. törvény az 1922. évi III. törvénycikk 
által módosított szövegezésben (továbbiakban A M. Kir. Honvédségről szóló 1921-es törvény), Ren-
deleti Közlöny – A magyar királyi nemzeti hadsereg számára, 1922/23. szám, 165–172. o. 24. §. 
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vonatkozó jelentkezési szabályok áthágása miatt, f) a katonai minőségben szolgálati 
úton átvett bizalmas jellegű katonai nyomtatványok és iratok megőrzésére és titok-
ban tartására vonatkozó szabályok gondatlan áthágása miatt.”660

A törvény rendezni kívánta a közigazgatási hatóságok és katonai hatóságok kö-
zötti hatásköröket. Főszabályként kimondta, hogy kihágások esetében katonai ható-
ságok fegyelmi jogkört alkalmaznak. Kivételként állapította meg, „ha valamely kár 
megtérítése, tárgyak elkobzása, valamely jogosítvány elvesztése vagy valamely szol-
gáltatás teljesítésének elrendelése iránt közigazgatási úton kell határozni, úgyszin-
tén ha valamely megelőző intézkedésről vagy általában közigazgatási rendelkezésről 
van szó, eziránt a határozathozatal az illetékes közigazgatási hatóságot illeti meg”.661

Ezek a módosítások összességükben inkább a korábbi rendelkezések pontosítását 
jelentették, jelentős változást nem eredményeztek a katonai igazságszolgáltatás terü-
letén. Meg kell jegyezni, hogy 1922-ben a honvédelmi minisztérium már kezdemé-
nyezte az anyagi jogi szabályanyag reformját, azonban a minisztertanács azt még a 
fennálló viszonyokra tekintettel korainak tartotta.662

Az első nagy világégés előtt frissen felállított katonai igazságszolgáltatási rend-
szernek hatalmas kihívásokkal kellett megküzdenie, amit – az archaikus katonai 
anyagi kódex által generált nehézségeken túl – a háború alatt a bíróságok elé állított 
terheltek száma érzékeltett leghatásosabban, hiszen számuk legalább 3 millió volt.663 
Ezzel az ügymennyiséggel öt-hatszáz tényleges és nem sokkal több tartalékos had-
bíró vette fel a küzdelmet.664 Az éles helyzetben alkalmazott rendszer nagyon hamar 
rámutatott a szabályozás hibáira, így a háborús tapasztalatok és a trianoni békeszer-
ződésbe foglalt kötelezettségek folytán a jogalkotónak a háborút követő módosítá-
sok során a katonai igazságszolgáltatás szervezetét is át kellett alakítania. 

Emellett ebben az időszakban is megjelent a katonai igazságszolgáltatás egész ter-
rénumának eltörlése is. Berki Gyula képviselő felszólalásában hangsúlyozta, hogy 
a trianoni békediktátum hatására összezsugorodott ország és haderő számára már 
nincs szükség egy jelentékeny költségek mellett fenntartható, a császári hatalom 
megerősítése végett létrehozott intézményre.665 Rupert Rezső határozati javaslatá-
ban szintén a katonai bíróságok megszüntetését követelte.666

660  A M. Kir. Honvédségről szóló 1921-es törvény, 26. §.
661  A M. Kir. Honvédségről szóló 1921-es törvény, 25. §.
662  Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1922. február 3., Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL iratairól 

készült digitális másolatok – W szekció, W 12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27, 78. o.
663  levenTe Nándor, cZiáky Ferenc: A katonai igazságszolgáltatás jelentősége és szükségessége 

békében és háborúban, Magyar Katonai Szemle (Különlenyomat), 1942/11. szám, 9. o.
664  levenTe, cZiáky: i. m. (1942), 9. o.
665  Berki Gyula képviselő felszólalása a nemzetgyűlés előtt, Nemzetgyűlési Napló, 1922. XXV. 

kötet, 1924.június 18.–1924. szeptember 05., 302. ülés, 6. o.
666  Rupert Rezső határozati javaslatának előadása a nemzetgyűlés előtt, Nemzetgyűlési Napló, 

1920. X. kötet, 1920. május 20.–1920. június 10., 206. ülés, 644. o.
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A szervezetrendszer átalakítására 1925-ben kerítettek sort, a gyakorlatban azon-
ban a bíróságok elnevezéseit már egy 1921. február 16-án kelt rendelettel megvál-
toztatták. A dandárbíróság előbb a katonai alsóbíróság, majd a honvéd alsóbíróság 
elnevezést kapta, a hadosztálybíróság ekkor katonai törvényszék lett, később honvéd 
törvényszék. Ezen folyamatot a leszerelés és a béke-demilitarizációs szervezeti vál-
tozások indokolták. 

Az 1925. évi XIII. törvénycikk megszüntette a dandárbíróságokat, továbbá hatá-
lyon kívül helyezte az ezek személyi állományára, eljárására vonatkozó szabályokat, 
egyúttal a hadosztálybíróságot honvéd törvényszékké nevezte át.667 A törvényjavas-
lat honvédelmi és igazságügyi bizottság előtti tárgyalása során Moser Ernő kifejtette, 
hogy „a trianoni békeszerződés következtében hadseregünk egész belső szervezete 
megváltozott és így egyszerűsítésre feltétlenül szükség van”.668 Csáky Károly hon-
védelmi miniszter indokolásában669 kitért arra, hogy a trianoni békeszerződésben 
foglaltak miatt az állami szervezetet egyszerűsíteni kellett, ami létszámcsökkentéssel 
járt.670 Kifejtette, hogy a dandárbíróság mint elsőfokú bíróság felállítása mellett az 
szólt, hogy az ítélkezés ne csak a hadosztálybíróságok székhelyén legyen lehetséges, 
hanem a terhelt személyek állomáshelyén is, továbbá nagyobb súlyú ügyekben bi-
zonyos eljárási cselekményeket könnyebben lehetett ezáltal foganatosítani. Ez azon-
ban nem valósulhatott meg a világháború miatt, mivel ekkortól javarészt a hadra 
kelt seregekre vonatkozó bíráskodás érvényesült, a hátországban „pedig az újonnan 
felállított dandárbíróságok közül… csakis a hadosztálybíróságok székhelyén levők 
folytatták tovább működésüket, a többiek úgyszólván még meg sem kezdett műkö-
dése pedig a mozgósítással egyidejűleg megszűnt”.671 Ez a helyzet nem változott a 
háború végeztével sem. Ezt hangsúlyozta Karafiáth Jenő, a törvény előadója, ami-
kor kijelentette, hogy „szükséges egyszerűsíteni a katonai bírósági szervezetet. Ez 
annyival inkább szükséges, mert a gyakorlatban ma úgysem érvényesülhet a két 
elsőfokú bíróság.”672 A  honvédelmi miniszter indokolása a megszüntetés okaként 
kiemelte továbbá: (1) a dandárbíróság hatáskörébe tartozó vétségek jórészt HKbp 2. 
§-a szerinti fegyelmi jogkörben is megtorolhatóak; (2) a dandárbíróságnál szolgáló 

667  A honvédség igazságügyi szervezetének módosításáról szóló 1925. évi XIII. törvénycikk.
668  A katonai igazságszolgáltatás rendezése, 8 Órai Újság, 1925/29. szám, 7. o. 
669  Indokolás „a honvédség igazságügyi szervezetének módosításáról” szóló törvényjavaslathoz, 

Nemzetgyűlési Irományok, 1922. XII. kötet, 518–660., III. sz., 571. számú iromány, 293. o.
670  A békeszerződés a honvédség maximális létszámát 35 ezer főben állapította meg; összehasonlí-

tás céljából 1914-ben csak az újoncok létszáma 25 ezer fő volt. – Balla Tibor: A honvédség fejlődése 
a századforduló után, in kollega Tarsoly István (szerk.): Magyarország a XX. században – I. kötet 
Politika és társadalom, hadtörténet, jogalkotás, 1996, Babits Kiadó, Szekszárd, 292.o.

671  Indokolás „a honvédség igazságügyi szervezetének módosításáról” szóló törvényjavaslathoz, 
293. o.

672  karafiáTh Jenő a honvédség igazságügyi szervezetének módosításáról szóló törvényjavaslat 
előadójának felszólalása, Nemzetgyűlési Napló, 1922. XXXI. kötet, 1925. március 10.–1925. május 
13., 393. ülés, 143. o.
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hadbírókkal szemben nem volt feltétel a jogi végzettség, és ahogy fogalmazott, ez „a 
gyakorlatban nem vált be”.673 Az 1925. évi XIII. törvénycikkel módosított szervezet 
lényegében 1946-ig állt fenn.

 

Forrás: a szerző saját szerkesztése

A honvédség katonai bűnvádi eljárásnak szervezetrendszere az 1925:13. tc. alapján

Az igazságügyi szervezet átalakítása mellett sajtóvisszhangot kapott Rupert Rezső 
azon interpellációja, amelyben kifogásolta, hogy a honvédelmi miniszter elutasítot-
ta Rainprecht Antal veszprémi és Györki Imre budapesti ügyvédek, nemzetgyűlési 
képviselők katonai védők jegyzékébe történő felvételét.674 Csáky Károly honvédelmi 
miniszter válaszában hangsúlyozta, hogy saját diszkrecionális jogköre eldönteni, kit 
vesz fel a védők lajstromába. Mint azt kifejtette, 1914-ben 920 védő volt a lajstrom-
ban, amely 1918-ra 1556 főre emelkedett, a Magyarországon állomásozó békeállo-
mány pedig 130 ezer főt tett ki. A védők száma 1925-re 1824 főre emelkedett, míg a 
hadsereg száma a trianoni döntés értelmében nem haladta meg a 35 ezer főt. Ennek 
hatására olyan döntést hozott, hogy 1925 márciusától senkit nem vett fel a katonai 
védők lajstromába, így nemcsak a két képviselő kérelmét, hanem Kossuth Ferencet 
is elutasította.675

A Szózat hasábjairól az is kiderült, hogy 1925-re elkészült az első katonai anya-
gi jogi törvényjavaslat. Az újság úgy fogalmazott, hogy „a hír örömet keltő szen-
zációjába ürömnek vegyül a minden örömünket keserítő fanyarság: Trianon íze. 

673  Indokolás „a honvédség igazságügyi szervezetének módosításáról” szóló törvényjavaslathoz, 
294. o.

674  ruPerT Rezső interpellációja a nemzetgyűlés előtt, Nemzetgyűlési Napló, 1922. XXXV. kötet, 
1925. október 14.–1925. november 6., 451. ülés, 128. o.

675  A honvédelmi miniszter szerint sok a katonai védő, Pesti Hírlap, 1925/240. szám, 6. o.
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valahogyan nem tudjuk megtisztítani örömünket attól a kellemetlen mellékíztől, 
hogy ezt a »vívmányt« is csak a »trianoni szabadság« tudta meghozni számunkra.” 

676 A cikkben megszólaltatták Németh Alajos hadbíró-ezredest, a Honvédelmi Mi-
nisztérium hadbíró osztályának vezetőjét. ő kifejtette, hogy a tervezet még nyers, és 
több tárgyalás fogja azt megelőzni, azonban elmondható róla, hogy fel fogja számol-
ni a korábbi áldatlan állapotot, hogy egy császári nyílt paranccsal hatályba léptetett 
1855-ös kódex alapján ítélkeztek a magyar katonai bíróságok.

2.3. Az új katonai büntető anyagi jogi kódex hatása a katonai 
igazságszolgáltatásra

Az 1930-ban megalkotott első magyar katonai büntető törvénykönyv jelentős mér-
földkő volt a katonai jogalkotás területén, eljárásjog terén viszont csak kisebb válto-
zásokat eredményezett, amelyek az új anyagi joghoz való igazításból eredtek.

Az illetékes parancsnok jogait a honvéd vegyes-dandárparancsnok és a honvéd-
ség főparancsnoka gyakorolhatta. Ha hűtlenség bűntettét vagy vétségét katonai ti-
tokra követték el, akkor csak utóbbi járhatott el.

A fegyelmi jogkör alkalmazhatóságának törvényi feltételeit annyiban módosítot-
ták, hogy szabadságvesztés büntetésnél már csak a hat hónapot meg nem haladó 
szabály érvényesült,677 és kizárólag vétségek voltak megtorolhatóak fegyelmi úton. 
„Ugyanis az új Ktbtk. – a törvény indokolásából kitűnően – az egyes vétségek bün-
tetési tételét azért állapítja meg két fokozatban, hogy nem súlyos esetben módot 
nyújtson a fegyelmi megtorlásra. Ennek az elvnek az alapja pedig a gyakorlati ta-
pasztalatokból leszűrt az a megfontolás, hogy a fegyelemre sok esetben előnyösebb, 
ha a bűnt azonnal nyomon követi a talán enyhébb fegyelmi megtorlás, mint a súlyo-
sabb, de később kiszabott bírói büntetés.”678

A  végrehajtási rendelet a jogkör gyakorlását tovább korlátozta annyiban, hogy 
ha „a sértettnek különös érdeke fűződnék ahhoz, hogy az ítélet hírlapilag közzé-
tétessék, és ennek katonai érdek sem áll útjában, az illetékes parancsnok, illetve a 
fegyelmi megtorlásra jogosult más parancsnok fontolja meg, hogy nem kellene-e az 
ügyet bűnvádi útra terelni”.679

676  csePreghy n. Imre: Elkészült az új magyar katonai büntetőtörvénykönyv tervezete, Szózat, 
1925/193. szám, 3. o.

677  A katonai büntetőtörvénykönyv életbeléptetéséről és a közönséges büntetőtörvények egyes 
rendelkezéseinek ezzel kapcsolatos módosításáról és kiegészítéséről szóló 1930.évi III. törvénycikk 
(továbbiak: Élt.) 4., 9. §.

678  Jilly László: A katonai vétségek fegyelmi megtorlása, Magyar Katonai Szemle, 1940/4. szám, 
203. o.

679  A m. kir. honvédelmi miniszternek és a m. kir. igazságügyminiszternek 1930. évi 13041. enl. H. 
M. 13. számú rendelete; a katonai büntetőtörvénykönyv életbeléptetéséről és a közönséges büntető-
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Az új anyagi kódex hatálybalépésével új szolgálati szabályzatot bocsátottak ki a 
régi, 1875-ös helyett. E szolgálati szabályzat igazodott a kor viszonyaihoz, a HKbp. 
és az új anyagi kódex rendelkezéseihez. A korábban részletesen ismertetett szabály-
zat okán az új szolgálati szabályzat esetében csak a lényeges eltéréseket emelem ki. 

Természetesen a fenyítő hatalom lényege és fogalmi meghatározása nem változott 
az új szabályzattal, azonban felhívta a fenyítő hatalmat gyakorló parancsnok figyel-
mét, hogy a kifogásolt cselekményt és a bizonyítékokat minden esetben alaposan 
meg kell vizsgálni, a gyanúsítottat pedig ki kell hallgatni. Harmadszori visszaesés 
esetén már nem volt lehetőség a fenyítés alkalmazására, bűnvádi eljárást kellett kez-
deményezni. Emellett viszont a korszak jogtudományi felfogásában már megjelent 
a fenyítés pszichológiai, nevelési jelentősége is. Bokor Árpád úgy fogalmazott: „bár 
kell, hogy a fenyítésnek nevelő hatása is legyen, mégis parancsnok pszichológiai 
érzékétől függ, hogy a kiszabott fenyítéssel a fenyítendő lelkében épet-e, vagy rom-
ból… A  fenyítéssel egyrészt nevelek, másrészt megtorlok… az első igen kényes, 
mert hatásaiban esetleg a céllal ellentétes…”680 véleménye szerint a megfelelő fegye-
lem fenntartásában legalább ilyen súlya van a „dicsérő hatalomnak” is. Harsányi Ist-
ván szintén javító, nevelő hatását emeli ki a fegyelmi jognak, amikor kiemeli, hogy 
„erkölcsjavító és nemesítő s így közvetve bűnözés megelőző tevékenység…”.681

A fegyelmi szabályzat személyi hatályában változás nem történt. A fegyelmi fe-
nyítés tárgyi hatálya kiterjedt (1) a szoros értelemben vett fegyelmi kihágásokra, 
(2) a különböző jogszabályokban meghatározott és közigazgatási hatóságok hatás-
körébe utalt kihágásokra és (3) arra a magatartásra, amely valamely hatóság eljárási 
menetét vagy rendjét zavarta, kivéve, ha bűnvádi eljárás alá tartozott. Bűncselek-
ményekre vonatkozó szabályai megismételték a HKbp. ezen irányú rendelkezéseit, 
kivéve, hogy fiatalkorúak esetében, ha minden más feltétel fennállt, vétség esetén 
mindig lehetőség volt fegyelmi eljárásra – ezen szabályozás jelentős előrehaladás a 
korábbi szabályokhoz képest, amely a felnőtt korúakkal azonosan kezelte a fiatalko-
rú elkövetőket.682

Nóvum viszont, hogy az új szabályzat magában foglalta a hadra kelt seregre vo-
natkozó szabályanyagot is. Eszerint a hadseregparancsnoknak és az önállóan mű-
ködő hadtestparancsnoknak joga volt a legénységi állományba tartozó bármilyen 
rendfokozatú egyént megintési jegyzőkönyv nélkül rendfokozat nélküli egyénné le-
fokozni. Lehetőség volt az általánostól eltérő fenyítési nemek alkalmazására is.

törvények egyes rendelkezéseinek ezzel kapcsolatos módosításáról és kiegészítéséről szóló 1930:III. 
törvénycikk végrehajtásáról 4. §-hoz, MRT., Budapest, 1930, 918–921. o. 

680  Bokor Árpád: A fenyítő és dicsérő hatalom, Magyar Katonai Szemle, 1940/12. szám, 811. o.
681  harsányi István: Az elöljáró szerepe a bűnözés megelőzésében, Magyar Katonai Szemle, 

1941/12. szám, 705. o.
682  Szolgálati szabályzat a m. kir. honvédség számára. I. rész, 1931, Pallas Részvénytársaság 

Nyomdája, Budapest, 73. §.
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„A fegyelmi fenyítő hatalom csak olyan elöljárókat illet meg, akikre parancsnok-
lás van ruházva és ez a hatalom kiterjed mindazokra, kik parancsnoklási jogkörük 
alá vannak rendelve. A fegyelmi fenyítő hatalom tehát nem a rendfokozathoz, ha-
nem a szolgálati álláshoz van kötve.”683 A  fenyítő hatalom terjedelme a csapattest 
parancsnokoknál és náluk magasabb rendfokozatú parancsnokoknál a lehető leg-
nagyobb mértékű volt, továbbra is fennállt az az állapot, hogy ezen parancsnokok 
beavatkozhattak az alárendelt parancsnokok fenyítő hatalmába, úgy, hogy a fenyí-
tést maguk gyakorolták.

Szintén újdonsága a szabályzatnak, hogy tartalmazta a honvédség igazságügyi 
szervei által alkalmazandó fegyelmi fenyítő szabályokat. E hatalmat gyakorolhatta 
a honvéd törvényszék vezetője, a Legfelsőbb Honvéd Törvényszék elnöke, a honvéd 
koronaügyész, a hadbírói kar főnöke és a honvédség főparancsnokának ügyésze, to-
vábbá valamennyi vegyes-dandárparancsnok ügyésze.684

A fenyítéssel szemben panasszal lehetett élni, amely szabályozásában jelentős vál-
tozás történt, hiszen egyik elöljáró sem volt feljogosítva innentől kezdve arra, hogy 
az ellene irányuló panaszt elbírálja. Emellett a panasz tárgyában hozott döntés kér-
désében szintén lehetőség volt panasszal élni, ezáltal a fenyítéssel szembeni jogor-
voslat kétfokú jogorvoslatot biztosított.685

A  honvéd törvényszékeket a továbbiakban már nem a honvéd hadosztálypa-
rancsnokságok, hanem a vegyes-dandárparancsnokságok állomáshelyein kellett fel-
állítani, és székhely szerint megjelölni.686 

Háború esetén polgári személyek felett a minisztérium rendelhette el a katonai 
igazságszolgáltatás alkalmazását, ennek eseteit az Élt.-ben rögzített speciális hűtlen-
ségi tényállásokkal egészítették ki. A főtárgyalás nyilvánosságát főszabályként fenn-
tartotta, azonban kiemelte, hogy ez a semmisség terhe mellett valósult meg, viszont 
szintúgy főszabályként a hűtlenségi ügyben indított eljárások főtárgyalása már a 
nyilvánosság kizárásával történt. A jogorvoslati rendszerben a büntetés kiszabását 
illetően lehetővé tette a fellebbezést, de taxatíve meghatározta azokat az eseteket, 
hogy mikor lehetséges a vádlott terhére vagy javára fellebbezéssel élni.687 

Rögtönítélő bíróság esetében módosította az illetékes parancsnok diszkrecioná-
lis jogkörét. Az Élt., bár csak csekély mértékben, de csökkentette azt azzal, hogy 
kimondta, (meghatározott bűncselekmények elkövetése esetén) csak akkor rendel-
hető el rögtönbíráskodás, ha a „megzavart fegyelem helyreállítása elrettentő pél-
daadást tesz szükségessé”.688 viszont háború idején kihirdetés nélkül is engedte a 

683  soós Károly: A fegyelmi fenyítőhatalom helyes gyakorlása, Magyar Katonai Szemle, 1940/9. 
szám, 779. o.

684  Szolgálati szabályzat a m. kir. honvédség számára. I. rész, (1931), 75. §.
685  Szolgálati szabályzat a m. kir. honvédség számára. I. rész (1931), 15. §.
686  Élt. 9. §.
687  Élt. 10–37. §.
688  Élt. 42. §.
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statáriális bíráskodást a hűtlenség egyes eseteiben. A rögtönítélő eljárásban a halál-
büntetés kísérlet, részesség és sikertelen felbujtás esetében is alkalmazható volt.689

Az Élt. rendeleti szabályozási lehetőséget biztosított az illetékes miniszternek a 
hadra kelt seregek ítélkezésére vonatkozó szabályokra vonatkozóan „az eljárás gyor-
sítása és egyszerűsítése érdekében”.690 Ennek során a HKbp. ez irányú rendelkezé-
seitől eltérő rendelkezéseket is megállapíthatott, azonban csak az ott meghatározott 
alapelvek figyelembevételével. A jogalkotó indokolása szerint erre azért volt szük-
ség, mert „háborús viszonyok kaleidoszkópszerű változásai folytán a legjobban át-
gondolt törvény alkalmazásakor is merülhetnek fel előre nem látható hiányok vagy 
akadályok, melyeknek gyors megszüntetése fontos katonai érdek”.691 E felhatalma-
zással csak a II. világháború során élt a kormány. Az Élt.-ben rögzített változások 
csak kisebb terrénumban érintették a katonai bűnvádi igazságszolgáltatást, azonban 
összességében megállapítható, hogy a HKbp. garanciális szabályainak sok esetben 
jelentős lerontását jelentették, ami a jogállam visszahúzódásának jeleként értelmez-
hető.

689  Élt. 48. §.
690  Élt. 50. §.
691  Indokolás „A katonai büntetőtörvénykönyv életbeléptetéséről és a közönséges büntetőtörvé-

nyek egyes rendelkezéseinek ezzel kapcsolatos módosításáról és kiegészítéséről” szóló törvényja-
vaslathoz, Képviselőházi Irományok, 1927. XVIII. kötet, 808–822. sz., 822. számú iromány, 448. o.



3. A háborús jogalkotás hatása  
a katonai igazságszolgáltatás szervezetére  

és eljárása (1939–1945) 

A második világháborút megelőzően a kormány a katonai igazságszolgáltatás több 
területét is érintő jogalkotási felhatalmazást kapott, ezeket az Élt.-ben (a korábbiak-
ban meghatározott módon) és az 1939-ben elfogadott honvédelemről szóló törvény 
(továbbiakban Htv.) kivételes hatalmat szabályozó részében rögzítették.

A  honvédelmi törvény megalkotása sajátos rendben ment, annak kidolgozása 
a honvédelmi minisztérium berkein belül valósult meg, a minisztertanács elé is a 
legtöbb esetben csak szabályozási elveket nyújtottak be. Rátz Jenő honvédelmi mi-
niszter az 1938. augusztus 10-i minisztertanácsi értekezleten a totális háborút692 fel-
vázolva olyan kivételes hatalmi igénnyel lépett fel, hogy a hatalom birtokosa vész-
időben egyedül és osztatlanul a katonai vezetés legyen. Emellett olyan, a valóság 
talajától elrugaszkodó ötletekkel állt elő, hogy háború idején a pénzforgalmat tel-
jesen fel kellene függeszteni, és az állampolgárok ellátását az államra kellene bízni. 
A  minisztertanács mind előbbit, mind pedig utóbbit elvetette. Ennek ellenére „a 
honvédelmi törvény azonban a kivételes hatalom mélységét tekintve előzmény nél-
kül állt a magyar állam történetében”.693

A kivételes jogrend bevezetésére az első világháborús törvényhez hasonlóan há-
ború vagy annak közvetlenül fenyegető veszélye esetén volt lehetőség, a kormány 
valamennyi tagjának felelőssége mellett. A Htv. részletesen szabályozta az Ország-
gyűlés hatáskörébe tartozó azon jogalkotási területeket, ahol a kivételes hatalom 
birtokában a kormány jogszabályokat alkothatott.694 

692  Totális háborúról lásd bővebben farkas Ádám: A totális államtól a totális háborún át a totális 
védelemig: Avagy gondolatok a kortárs biztonsági kihívásokról Carl Schmitt elméleti rendszerének 
alapul vételével, MTA Law Working Papers, 2015/34. szám, 1–20. o.

693  vargyai Gyula: Magyarország a második világháborúban – Összeomlástól összeomlásig, 2001, 
Korona Kiadó, Budapest, 112. o.

694  A teljesség igénye nélkül: közigazgatás szervezete (kormánybiztos, szervezetrendszer módosí-
tása), rendészet (útlevél kiadása, egyesülési jog, gyülekezési jog, sajtóellenőrzés), pénzügy (pénzfor-
galom, államháztartás hitelfelvétele), igazságszolgáltatás (polgári eljárások, bírók áthelyezése).
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„A törvény alkalmazta a »periculum In: mora« elvet is, amelyre figyelemmel a 
minisztérium a kivételes hatalom ideje alatt a tételes jogszabályi felsorolásban nem 
szereplő rendkívüli intézkedéseket is meghozhatott, amennyiben annak késedelme 
veszéllyel járt volna.”695 Az ilyetén felhatalmazás igazolható azzal a Carl Schmitt-től 
származó gondolattal, hogy „sem a kivételes állapot fennállása, sem az ilyenkor be-
következő események nem határozhatóak meg, illetve sorolhatóak fel egyértelműen 
és hiánytalanul”.696 vagyis felmerülhetnek olyan szabályozási tárgykörök, amelyre a 
békeidős jogalkotó nem is gondolhatott. 

A törvény felhatalmazása viszont nem volt elég konkrét ezen a téren, és nem szű-
kítette le megfelelően az érintett tárgyköröket, főként akkor, mikor úgy rendelke-
zett, hogy a kormány „megtehet rendelettel minden olyan közigazgatási, magánjogi, 
eljárási és a törvényhozás hatáskörébe tartozó egyéb intézkedést, amely a rendkívü-
li viszonyok által előidézett helyzetben a honvédelem érdekében elkerülhetetlenül 
szükséges s evégből a fennálló törvényektől eltérő rendelkezéseket állapíthat meg”.697 
Hangsúlyos itt a „törvényhozás hatáskörébe tartozó egyéb intézkedések” fordulat, 
amely a parlamentáris berendezkedések sajátossága miatt, vagyis a nyitott törvény-
alkotási hatáskör okán minden jogalkotási tárgykört lefedett annyi megkötéssel, 
hogy „az állami főhatalom szervezetét és működését érintő, a törvényhatósági és 
községi önkormányzat rendszerét módosító vagy megszüntető rendelkezéseket ki-
bocsátani, továbbá az egyébként fennálló törvényi felhatalmazásokon túlmenően 
anyagi büntetőjogi szabályokat megállapítani nem lehet”.698

Eme szakasz alapján adott felhatalmazás abszolút jellegét tompítani kívánták az-
zal, hogy a megalkotott rendeleteket haladéktalanul be kellett mutatni az ország-
gyűlés két házából összeálló 36 tagú országos bizottságnak, amely célszerűségi és 
helyességi vizsgálatot végezhetett, melynek következtében akár intézkedhetett is a 
kormány felelősségre vonása felől.699 „Fontos kiemelni: a magyar törvényhozás a 
háború éveiben nem volt részese a döntési mechanizmusnak. Legfeljebb teret adott 
a döntések bejelentésének.”700

vargyai Gyula véleménye szerint a törvény lehetővé tette, hogy „a kormány ma-
gán a kivételes hatalmon is túllépjen, kivételessé tegye a kivételes hatalmat”.701 A mi-
niszteri indokolás ezen szabályozást úgy igazolta, hogy megpróbált rámutatni arra 
a tényre, miszerint a korábbi törvény (KHtv.) hiányossága pontosan az volt, hogy a 

695  farkas Ádám, kádár Pál: A különleges jogrendi szabályozás fejlődése és a katonai védelmi 
vonatkozásai, in farkas Ádám, kádár Pál (szerk.): Magyarország katonai védelmének közjogi alap-
jai, 2016, Zrínyi Kiadó, Budapest, 279. o.

696  schmiTT, Carl: Politikai teológia, 1992, Akaprint Nyomdaipari Kft., Budapest, 2. o.
697  A honvédelemről szóló 1939. évi II. törvénycikk (továbbiakban: Htv.), 141. § (2).
698  Htv. 141. § (3) bekezdés.
699  Htv. 141. § (5)–(6) bekezdés.
700  vargyai: i. m. (2001), 257. o.
701  vargyai gyula: Sisak és cilinder, 1984, Kozmosz Könyvek, Budapest, 37. o.
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kormány csak taxatíve meghatározott esetekben élhetett ezen jogkörével, így nem 
tudott megfelelően reagálni a felmerülő problémákra. Ennek az orvoslására a Htv. 
„a kivételes hatalom igénybevételét nem szorítja pusztán a részletesen felsorolt 
egyes különleges felhatalmazások keretei közé, hanem ezeken túlmenően általános-
ságban is felhatalmazást ad a minisztériumnak rendkívüli intézkedésekre, ha a ké-
sedelem veszéllyel járna”.702 Levente Nándor, a korszak jeles honvéd koronaügyésze 
a kivételes hatalom terjedelmét elfogadhatónak, sőt szükségszerűnek tartotta, mivel 
véleménye szerint „alig lehet elképzelni, hogy a mögöttes országrész az ellenséges 
támadásoktól teljesen mentes maradjon. Ezért mutatkozik célszerűnek arról gon-
doskodni, hogy azokon a területeken… egyszerűsített és gyorsított szabályok alkal-
maztassanak.”703 összességében viszont elmondható, hogy a kivételes hatalom ilyen 
módon történő megkettőzése, korlátlanná tétele nem összeegyeztethető a kivételes 
hatalom jogállami szabályozásának garanciális jellegével, amely jól mutatja az 1912-
es és 1939-es politikai, társadalmi viszonyai közötti releváns különbséget.

A büntető igazságszolgáltatásra vonatkozó rész vizsgálata előtt két tényt le kell 
szögezni: egyfelől a Htv. általános jellegű felhatalmazása lehetővé tette olyan tárgy-
körökben is jogszabályok megalkotását, amelyeket a törvény pontosan nem nevesít, 
másfelől e területen az Élt. már biztosított szabályozási lehetőséget a kormánynak 
a hadra kelt seregek perrendtartásának, illetve a hűtlenség tényállásának körében. 
Feltehetően ezek okán a Htv. szabályait vizsgálva azt láthatjuk, hogy abból expressis 
verbis nem volt kiolvasható annak lehetősége, hogy a kormány a polgári személyek 
felett katonai igazságszolgáltatást rendeljen el, vagy a katonákra vonatkozó büntető 
anyagi, illetve eljárási szabályokat módosítsa.

A korábbi 1912-es törvény a 12. § 4. pontja és a 14. §-ban704 meghatározott esetek-
ben kifejezetten lehetőséget biztosított erre. A jelenleg hatályos honvédelmi törvény 
büntető anyagi jog területén azt is lehetővé teszi, hogy egyes cselekményeket ren-
deleti úton pönalizálni lehet, azonban új büntetési nemet nem lehet megállapítani. 
A hatályos törvény e téren még nagyobb felhatalmazást ad a rendelet alkotójának, 
mint az 1939-es. Eljárásjog területén úgy rendelkezik, hogy „a katonai bíróság a ha-
táskörébe utalt büntetőügyekben általános hatáskörű elsőfokú bíróságként jár el”,705 
továbbá lehetőséget biztosít az egész országra kiterjedően rögtönbíráskodás elren-
delésére, amely „törvényszék és a katonai bíróság hatáskörébe tartozik”.706

702  A képviselőház által elfogadott szöveg, Törvényjavaslat a honvédelemről, Felsőházi Iromá-
nyok, 1935. IX. kötet, 367–414., VI–XV. sz., 396. számú iromány, 183.o. 

703  levenTe Nándor: Bírósági szervet és eljárás a hadrakelt seregeknél, Magyar Jogászegyleti Ér-
tekezések, 1942/1–2. szám, 6–7. o.

704  A háború esetére szóló kivételes intézkedésekről szóló 1912. évi LXIII. törvénycikk.
705  A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről 2011. évi CXIII. törvény (továbbiakban JHtv.), 75. § (1) bekezdés.
706  JHtv. 75. § (5) bekezdés.
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Következtetésként levonható, hogy a konkrétan nevesített tárgykörökben a Htv. 
kisebb mozgásteret biztosított a kormánynak, azonban az is egyértelmű, hogy az 
1912-es és a jelenleg hatályos szabály azáltal, hogy kógens módon meghatározta 
(meghatározza) a felhatalmazás határait, biztos garanciát jelentett (jelent) az eset-
leges túlkapásokkal szemben. Az igazságszolgáltatás területén hatványozottan igaz, 
hogy kivételes hatalom idején a békeidős igazságszolgáltatás rendszerétől eltérhet a 
jogalkotó, azonban ennek határait minden esetben rögzíteni szükséges, különösen 
fontos lett volna ez 1939-ben is. 

Rögzíteni kell azonban azt is, hogy a kivételes hatalom lényege pontosan abban 
rejlik, hogy egy átlagostól eltérő, az országot súlyosan fenyegető veszélyhelyzetben 
növelje a kormány reagálási képességét még úgy is, hogy egyes jogok ehhez mérten, 
arányosan korlátozás alá esnek, viszont jogállam esetében ezt az alkotmányos ga-
ranciák fenntartása mellett teheti csak meg. A második világháború előestéjén adott 
felhatalmazás széles körű volt, és visszaélésekre adott lehetőséget, amely a gyakor-
latban sajnos meg is történt. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt, hogy 
nálunk jóval jelentősebb, demokratikusabb hagyományokkal rendelkező országok 
is nehezen kezelték a háborúból adódó kényes szituációkat. Példaként elég itt meg-
említeni az Amerikai Egyesült Államokat, amely saját japán, olasz, német származá-
sú állampolgárait tartotta fogva internálótáborokban 1941 és 1946 között.

1939. szeptember 1-én gróf Teleki Pál miniszterelnök a Htv. felhatalmazásával 
élve elrendelte a kivételes hatalom alkalmazását.707 Ezt megelőzően Tasnádi Nagy 
András igazságügy-miniszter 1939. február 4-én, még a háború kirobbanása előtt 
a 3431/1939. számú I. M. E. rendelettel – igaz, még csak a bűncselekmények szűk 
körére – elrendelte a rögtönbíráskodás kihirdetését. Ez évben még az 18749/1939. 
számú IM. rendelet szűkítette ezen bűncselekmények körét, de ezt követően az 1944 
végéig kiadott nyolc rendelet egyre szélesebb körben rendelte el rögtönítélő bírás-
kodás alkalmazását.

3.1. A hadra kelt seregekre vonatkozó szabályok módosításai

Az Élt. 50. §-a kimondta, hogy „a háború idejére szóló anyagi büntetőjogi rendel-
kezések hatályosságának tartama alatt és korlátain belül, hacsak a minisztérium ki-
vételt nem tesz, a katonai büntetőbíráskodásban a HKbp.-nak a hadrakelt sereg szá-
mára szóló szabályait kell alkalmazni”708 – ennek okán a háború idején megalkotott 

707  A m. kir. minisztérium 1939. évi 8.100. M. E. számú rendelete, háború idejére, vagy az országot 
közvetlenül fenyegető háborús veszély esetére megállapított kivételes hatalom hatályba lépéséről, 
MRT., Budapest, 1939, 1266–1267. o.

708  Élt. 50. §.
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jogszabályok szinte kizárólag a hadra kelt seregekre vonatkozó igazságszolgáltatási 
szabályokat érintették. 

A korszak jogi gondolkodását jól mutatja, hogy várallyai Boda Imre hadbíró vé-
leménye szerint a módosításokra többek között azért volt szükség, mert ezzel „sza-
kítanak azzal az idejétmúlt törekvéssel, hogy a katonai igazságszolgáltatás kiváló-
ságát biztosítékjellegű megkötésekkel érje el… Ettől a felismeréstől áthatva azután 
megkötések helyett inkább a büntetőhatóságok működésének célszerű könnyítésé-
vel igyekeznek a háborús igazságszolgáltatás célját elérni.”709 Ezzel szemben viszont 
Jilly László azt írta, hogy a hadra kelt ítélkezés csak annyiban térhet el a békebelitől, 
amennyire a célszerűség és az eljárás gyorsítása megköveteli, „mert alapelve a jog és 
igazság követelményeihez képest éppúgy a vád, a védelem, a szóbeliség, a közvetlen-
ség és a bizonyítékok szabad bírói mérlegelése, mint a békebeli eljárásban”.710 A há-
ború előrehaladtával előbbi álláspont folyamatosan nagyobb teret nyert.

Az első ilyen jogszabályt 1941-ben bocsátották ki, amely már címében711 is meg-
fogalmazta célját, hiszen a hadra kelt seregbeli bűnvádi eljárás gyorsításáról és egy-
szerűsítéséről szólt. Az illetékes parancsnok jogkörét kiterjesztette a hat hónapot 
meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő vétségekre és bűntettekre is, azzal a 
megszorítással, hogy csak abban az esetben alkalmazhatta a parancsnok a fenyítést, 
ha az adott eset körülményeiből arra következtetett, hogy hat hónapnál súlyosabb 
büntetést nem lehetne kiszabni. Ez ténylegesen gyorsítást jelentett, de azt is látni 
kell, hogy az illetékes parancsnok, aki nagy valószínűség szerint nem jogvégzett sze-
mély volt – bár mellé minden esetben volt beosztva jogász képesítésű hadbíró –, 
kvázi egyesbíróként járt el akár bűntettek megítélésében is.

A haditörvényszékek összetételére vonatkozó szabályokat is módosította a ren-
delet. Ez alapján legénységi egyénnel, polgári személlyel vagy legénységi állományú 
hadifogollyal szembeni eljárásban, amennyiben a vád vétségre vagy kihágásra szólt, 
egy hadbíró mint egyesbíró járt el, aki mindazokkal a hatáskörökkel rendelkezett, 
amikkel az elnök. Amennyiben a vád tárgyát bűntett képezte, akkor a haditörvény-
szék egy hadbíróból mint tárgyalásvezetőből és két katonaállományú tisztből állt, 
akik közül a magasabb rendfokozatú volt az elnök, neki rangban a tárgyalásvezető-
vel minimum egy rangban kellett lennie. Tiszt, hadifogoly tiszt vagy hasonlóállású 
személy bűnügyében a bíróság az előbbi szerint alakult meg, azzal a kiemelt feltétel-
lel, hogy a két katonaállományú tisztnek magasabb rendfokozatúnak kellett lennie 

709  várallyai Boda Imre: A háború idejére vonatkozó új bűnvádi eljárási szabályok, Magyar Ka-
tonai Szemle, 1942/3. szám, 628. o.

710  Jilly László: A helyes ítélkezés biztosítékai a hadrakelt seregbeli eljárásban, Magyar Katonai 
Szemle, 1943/5. szám, 390. o.

711  A m. kir. minisztérium 1941. évi 2.750. M. E. számú rendelete, a hadrakelt seregbeli bűnvádi 
eljárás gyorsításáról és egyszerűsítéséről (továbbiakban: A hadrakelt seregbeli bűnvádi eljárás gyorsí-
tásáról és egyszerűsítéséről [1941]), MRT., Budapest, 1941, 1008–1015. o.
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a vádlottnál. A büntető indítványnak a terhelttel való közlése és a főtárgyalás között 
minimum egy napot kellett hagyni, kivéve, ha az erről lemondott.712

A hadifoglyokra vonatkozó büntető rendelkezéseket egy Genfben 1929-ben el-
fogadott, Magyarországon 1936-ban törvényben kihirdetett egyezmény szabá-
lyozta.713 Ez kimondta, hogy „a hadifoglyok a fogvatartó hatalom hadseregében 
érvényes törvényeknek, szabályzatoknak és rendeleteknek vannak alárendelve”.714 
Rögzítette, hogy csak olyan cselekményekért és olyan szankcióval sújthatóak, ame-
lyek a fogvatartó személyi állományára is hatályban voltak. Tiltotta a testi fenyítést, a 
fénynélküli helyiségben való fogva tartást, valamint az egyéni cselekményekért cso-
portos szankció kiszabását. Kiszabott büntetés után nem voltak részesíthetők más 
elbánásmódban, mint a többi fogoly, de rangvesztés büntetés nem volt kiszabható. 
A legszigorúbb fegyelmi büntetés velük szemben az elzárás volt, amely maximum 30 
napig tarthatott. A hadifogoly elleni bűnvádi eljárásban mindig kötelező volt a véde-
lem biztosítása, valamint a védőválasztás szabadságának is érvényesülnie kellett.715

Az egyezmény hadra kelt seregbeli eljárás esetében az Élt.-ben foglalt egyedi sze-
mélyekre vonatkozó felhatalmazást általánossá tette. vagyis az illetékes parancsnok 
nem csak egyedi esetben dönthetett úgy, hogy ha az eljárást „nem rangosztályba 
sorolt havidíjas ellen kell folytatni, az illetékes parancsnok a hozzá beosztott igaz-
ságügyi szervet felhatalmazhatja a nyomozó és a rögtönítélő eljárásnak, valamint a 
vizsgálati fogságnak elrendelésére, a nyomozásvezetőnek és a vádlónak önálló ki-
jelölésére, a bizonyítékok beszerzése iránti önálló intézkedésre, továbbá az önálló 
vádemelésre, végül a tárgyalásvezetőnek kijelölésére és a tábori haditörvényszék 
egybehívására”.716

Külön eljárásként szabályozta a rendelet azt a procedúrát, amikor a nyomozó el-
járás és a büntető indítvány mellőzhető volt. Ennek alapvető feltétele volt, hogy a 
terheltet tetten érjék, vagy beismerő vallomást tegyen. További feltételként szabta 
meg, hogy a terhelt nem lehetett tiszt (hasonlóállású vagy hadifogoly), és a bűncse-
lekmény, amely a vád tárgyát képezte, tíz év szabadságvesztésnél többel nem fenye-
gethetett, valamint a „gyanúsított legkésőbben a tényvázlatnak (följelentésnek) az 
illetékes parancsnok bírósághoz való beérkezését követő nyolc napon belül – nyo-
mozó eljárás és írásbeli büntető indítvány mellőzésével – közvetlenül haditörvény-
szék elé állítható, föltéve, hogy bűnössége a haditörvényszék elé állításától számított 

712  A hadrakelt seregbeli bűnvádi eljárás gyorsításáról és egyszerűsítéséről (1941), 1–2. §.
713  Az egyezményekről lásd bővebben ToTTh Róbert: A hadifogolyegyezményről, Magyar Katonai 

Szemle, 1941/3. szám, 800–807. o.
714  A hadrakelt seregek sebesültjei és betegei helyzetének javítása és a hadifoglyokkal való bánás-

mód tárgyában Genfben 1929. évi július hó 27. napján kelt egyezmények becikkelyezéséről szóló 
1936. évi XXX. törvénycikk.

715  A hadifoglyokkal való bánásmódról szóló egyezmény, 45–67. §.
716  Élt. 54. §.
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nyolc nap alatt bebizonyíthatónak ígérkezik”.717 Erről az illetékes parancsnokhoz 
beosztott rangidős hadbíró határozott. A vádló kötelessége volt a szükséges bizonyí-
tékok beszerzése.

Az eljárás leghosszabb időtartama maximum nyolc nap lehetett, amit a terhelt 
haditörvényszék elé állításától kellett számítani. Amennyiben nem tudtak ennyi idő 
alatt eredményre jutni, a bíróság végzéssel kimondta, hogy ezen különleges eljárást 
nem lehetett lefolytatni, és nyomozati szakba visszahelyezte az ügyet. Nem jelentette 
a különleges eljárás akadályát, ha végül tíz évnél súlyosabb büntetést szabtak ki, vi-
szont akkor nem volt lefolytatható, ha a gyanúsított ellen más – ezen eljárás feltételei 
alá nem eső – eljárás is folyamatban volt.718

A „főtárgyalási jegyzőkönyv mellőzése és az ítélet egyszerűsítése” elnevezésű eljá-
rás szintén külön eljárás volt. Ezt abban az esetben lehetett alkalmazni, ha a vádlott 
nem tiszt vagy hadifogoly tiszt (hasonlóállású) volt, és a főtárgyaláson beismerő val-
lomást tett, és azt az ügy egyéb iratai is megerősítették, továbbá a haditörvényszék 
öt évnél nem súlyosabb büntetést állapított meg. Ekkor a főtárgyalásról nem kellett 
jegyzőkönyvet készíteni, az ítélet indokolásának is csupán azt kellett tartalmaznia, 
hogy a vádlott beismerő vallomást tett, valamint azokat az egyéb adatokat, amelyek 
vallomását alátámasztották.719

Mivel jogorvoslatnak nem volt helye hadra kelt seregeknél, az ítélet megerősítését 
megpróbálták garanciális szabályok közé helyezni akként, hogy „ha az illetékes pa-
rancsnoknak olyan hadbíró áll rendelkezésére, aki nem vett részt a főtárgyaláson 
és magasabb, rendfokozatú vagy rangban idősebb a tárgyalásvezető hadbírónál, azt 
ítélet megerősítésére vonatkozó elhatározása előtt ennek írásbeli jogi véleményét 
követelheti be. A legfőbb parancsnok köteles ily véleményt beszerezni, ha alárendelt 
illetékes parancsnok terjeszti fel hozzá ítéleteit megerősítés végett.”720

1942-ben már a katonai igazságszolgáltatás területén is érzékeltette hatását a szél-
sőjobboldali ideológiák térnyerése. Ezen év március 23-tól ugyanis nem lehetett zsi-
dó származásúnak tekintendő személyt felvenni a honvédségi védők lajstromába 
és azon névjegyzékbe sem, amely ezen védők helyetteseit rögzítette, azokat pedig, 
akiket már felvettek, törölni kellett.721

Ugyanezen évben módosították mind a tábori haditörvényszéknél, mind pedig 
a rögtönítélő bíróságnál az ítélet kihirdetésére vonatkozó szabályokat. Mindkét bí-
róságnál, ha halálbüntetést mondtak ki, rövid indokolt véleményt kellett adni arról, 
hogy a halálraítélt méltó-e a kegyelemre. Rögtönítélő bíróságnál csak a haditörvény-

717  A hadrakelt seregbeli bűnvádi eljárás gyorsításáról és egyszerűsítéséről (1941), 7. §.
718  Uo.
719  Uo. 11. §.
720  Uo. 12. §.
721  A m. kir. minisztérium 1942. évi 1.160. M. E. számú rendelete, a honvédség katonai bűnvádi 

perrendtartásának a honvédségi védőkre vonatkozó egyes rendelkezéseiről, MRT., Budapest, 1942, 
665–666. o.
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szék tagjai lehettek jelen, míg a tábori haditörvényszéknél a vádló is. Ezután az íté-
letet meg kellett küldeni a bűnügyi iratokkal együtt az illetékes parancsnoknak, aki 
jogosult volt határozni kegyelem kérdésében.722 

3.2. A honvéd vezérkar főnökének különbírósága

Az Élt. és a Honvédelmi törvény által adott felhatalmazás alapján a kormány 1941. 
október végén felállította „a vezérkari főnök ítélkező fórumát mindössze egyetlen 
törvényi tényállásban rögzített cselekmény elbírálására”.723 A  rendelet kizárólagos 
hatáskört biztosított a magyar királyi vezérkar főnökének az Élt. 59. § szakasza sze-
rinti hűtlenség bűntettének bűnvádi üldözésére az ún. államvédelmi ügyekben.

Ezen hatáskör kiterjedt a vádparancs kiadására, a vádemelésre és bizonyos fokig 
a nyomozati szakra is, ami azért is volt jelentős, mert a „Honvéd vezérkar főnöke 
személyét illetően közvetlenül az államfő parancsai alatt állt, a honvédelmi minisz-
ternek tárgyi tekintetben volt alárendelve”.724 Az illetékes parancsnok csekély mér-
tékű személyi függése és az Élt. 59. szakaszában meghatározott gumiszabály jellegű 
hűtlenségi tényállás megfogalmazása lehetőséget biztosított a jogalkalmazó számára 
a politikailag megalapozott ítéletek meghozatalára, megvalósítva azt akár az eljárási 
szabályok megsértésével is.

A bíróság eljárására a hadra kelt seregek ítélkezésére vonatkozó szabályokat kel-
lett alkalmazni, a korábban bemutatott 2750/1941. M. E. rendelet (továbbiakban: 
módosító rendelet) meghatározott szakaszaiba725 és az alapító rendeletbe foglalt vál-
toztatásokkal. A módosító rendelet szerint kellett megalapítani a bíróságokat, amely 
különbséget tett polgári személy, legénységi személy és tiszti személy haditörvény-
széke között. Egyesbíró csak vétség esetén járhatott volna el, de mivel az Élt. hűtlen-
ségi szakasza csak bűntettről szólt, emiatt eleve kizárt lett volna e szakasz alkalma-
zása, ennek ellenére a gyakorlatban ez is előfordult.726

Bűntett esetén a bíróságnak három tagból kellett volna állnia, egy hadbíróból 
mint tárgyalásvezetőből és két katonaállományú tisztből – utóbbiak közül a maga-
sabb rendfokozatú elnökölt. A gyakorlatban ez sem valósult meg maradéktalanul, 
hiszen a fennmaradt iratokból kitűnik, hogy az esetek nagy százalékában csak két 

722  A m. kir. minisztérium 1942. évi 6.510. M. E. számú rendelete, a honvédség katonai bűnvádi 
perrendtartásáról szóló 1912. XXXIII. tc. 445. és 476. §-a egyes rendelkezéseinek módosításáról és 
kiegészítéséről, MRT., Budapest, 1942, 3762–3763. o.

723  vargyai Gyula: A vezérkari főnök bíróságának ítélkezési gyakorlata a második világháború 
időszakában, Jogtudományi Közlöny, 1981/5. szám, 365. o.

724  sZakály: i. m. (2002), 184. o.
725  A hadrakelt seregbeli bűnvádi eljárás gyorsításáról és egyszerűsítéséről (1941), 2–3., 5–8., 11. §.
726  HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 82. vezérkar főnökének bírósága 610. f. h.v.f. 

bírósága 1943. – H.37. 5. lap.
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tagból álló bíróság járt el,727 de az is előfordult, hogy öttagú bíróság728 ítélkezett. Ha 
a védő kifogást emelt a bíróság összetételi hiányosságai miatt, akkor ezt a panaszt 
ugyanazon tanács bírálta el, mint amely a főtárgyaláson eljárt.729

A módosító rendelet által külön eljárásként nevesített nyomozó eljárás és bünte-
tő indítvány mellőzésével lefolytatott eljárás alkalmazásának feltételeit is rendkívül 
kiszélesítette az alapító rendelet azzal, hogy kimondta, az „arra alkalmas esetben tet-
tenkapás vagy ténybeli elismerés esetén kívül is, továbbá az ott megjelölt büntetési 
tételre és a gyanúsított ellen esetleg már folyamatban lévő más bűnvádi eljárásra, – a 
11. §-t pedig a kiszabott büntetés mértékére való tekintet nélkül kell alkalmazni”.730 
Továbbá lehetővé tette a főtárgyalási jegyzőkönyv mellőzését és az ítélet egyszerűsí-
tését ötévi szabadságvesztésnél súlyosabban büntetendő bűncselekmények esetében 
is. Ezekkel a rendelkezésekkel tették lehetővé, hogy a vezérkari főnök bíróságának 
eljárása főszabály szerint ezen típusú eljárás lett.

A büntető indítványról történt közlés és a főtárgyalás között egy napnak lennie 
kellett, kivéve, ha erről a terhelt lemondott. őt a büntető indítvány közlése előtt 
egy egyszerűsített formanyomtatványon731 nyilatkoztatták arról, hogy meg akarja-e 
ismerni a büntető indítvány tartalmát, akar-e új bizonyítékokat előterjeszteni, és a 
védőt maga választja-e, vagy számára a bíróság rendeljen ki, továbbá hogy belegye-
zik-e a határidőnek egy napra történő rövidítésébe. Az eljárás ilyen formája nehezen 
összeegyeztethető a HKbp.-be foglalt elvekkel.

A tárgyalást a magyar királyi honvéd vezérkar főnökének ügyésze készítette elő, 
aki az iratok tanúsága alapján gondoskodott a bizonyítékok beszerzéséről, és tájé-
koztatta a tárgyalás kitűzéséről a vezérkari főnökséget és a honvédelmi miniszté-
riumot.732 A tárgyalások a nyilvánosság kizárása mellett zajlottak. A tárgyaláson a 
szakértők között a „hűtlenség tényállásban foglalt katonai hátrány vagy előny” tény-
állási elemek megvalósulásának igazolása érdekében katonai szakértőt vettek igény-
be, akinek szakvéleménye – főként a kommunista egyénekkel szemben lefolytatott 
perekben – koncepciós jellegű volt. 

727  HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatási szervei 82. vezérkar főnökének bírósága 1–2., 6., 10. 
dobozok iratai alapján.

728  HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 82. vezérkar főnökének bírósága 610. f. h.v.f. 
bírósága 1942. – H.152. 13. lap.

729  HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 82. vezérkar főnökének bírósága 610. f. h.v.f. 
bírósága 1941. – H.4. 13. lap.

730  A m. kir. minisztérium 1941. évi 7.650. M. E. számú rendelete, a honvéd büntetőbíráskodásban 
a hűtlenség bűntettének üldözésére vonatkozó egyes jogszabályok módosításáról, MRT., Budapest, 
1941, 3350–3351. o., 2. §.

731  HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 82. vezérkar főnökének bírósága 610. f. h.v.f. 
bírósága 1941. – H.9. 77. lap, Büntető indítvány közlése elnevezésű formanyomtatvány.

732  HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 82. vezérkar főnökének bírósága 610. f. h.v.f. 
bírósága 1941. – H.9. 77. lap, Krisztics Jezdimir és társai elleni bűnügy ügyészi iratai.
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A bíróság ítéletével szemben nem volt helye jogorvoslatnak, csak a már korábban 
is említett panasznak (védő, vádlott részéről), amelyet az ítéletet hozó tanács bírált 
el. volt arra is példa, hogy a bíróság elnöke kezdeményezett kegyelmi eljárást, mert 
„a büntetés mértéke tekintetében tárgyalásvezető és ülnök által elfogadott bünte-
tés kiszabással szemben elnök aránytalanul súlyosnak tartja”.733 Ebben az esetben is 
ugyanaz a tanács járt el, és utasította el az elnök indítványát, megfogalmazása sze-
rint azért „nem ajánlja kegyelemre, mert olyan indokot nem lát fennforogni, mely 
kegyelemben való részesítésre méltóvá tenné”.734

Érdekes tény az, hogy a bíróság a kötőerő beállta után is szabadon megváltoztat-
hatta ítéletét az illetékes parancsnokhoz való felterjesztés előtt. A bíróság ítélete a ve-
zérkari főnök megerősítésével vált jogerőssé. A bíróság alapító rendelete kimondta, 
hogy halálbüntetést „kötéllel végrehajtani nem lehet, azt agyonlövéssel kell végre-
hajtani”,735 azonban ezt sem tartották be minden esetben, erre példaként szolgál Gá-
bor Dezső esete, akit a szolnoki reptéren akasztottak fel, melyre az ítéletéhez fűzött 
végrehajtási megjegyzés tanúbizonyságul szolgál.736

„A vezérkari főnök ítélkező fóruma politikai bíróság volt, amely politikai értelemben nem 
vádlottak, hanem ellenfelek, vagy ilyennek tekinthetőek felett ítélkezett, s zömében nem 
azok megbüntetésére, hanem megsemmisítésére törekedett.”737

3.3. A szuverenitását vesztett magyar állam jogalkotásának  
a katonai igazságszolgáltatásra gyakorolt hatása

„Magyarország katonai megszállásának előkészítését Hitler 1943 szeptember végén, 
az angol csapatok Balkánon várható partraszállását valószínűsítő és a Kállay-kor-
mány különbéke iránti puhatolózásairól kapott információk hatására rendelte el.”738 
A Wehrmacht főparancsnokság hadműveleti osztálya a megszállási terv fedőnevé-

733  HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 82. vezérkar főnökének bírósága 610. f. h.v.f. 
bírósága 1944. 167., Gábor Dezső és társai elleni bűnvádi eljárásban Telljesnyicky László alezredes 
kegyelmi eljárás indítására irányuló indítványa.

734  HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 82. vezérkar főnökének bírósága 610. f. h.v.f. 
bírósága 1944. 167., Gábor Dezső és társai elleni bűnvádi eljárásban Kegyelmi tanácskozási jegyző-
könyv.

735  A honvéd büntetőbíráskodásban a hűtlenség bűntettének üldözésére vonatkozó egyes jogszabá-
lyok módosításáról (1941), 3. §.

736  HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 82. vezérkar főnökének bírósága 610. f. h.v.f. 
bírósága 1944. 167., Gábor Dezső és társai elleni bűnvádi eljárás jegyzőkönyve.

737  vargyai: i. m. (1981), 373. o.
738  TóTh Sándor: A megszállás előkészítése és végrehajtása, in almási János, vargyai Gyula 

(szerk.): Magyarország 1944 – Német megszállás, 1994, Nemzeti Tankönyvkiadó-Pro Homine-1944 
Emlékbizottság, Budapest, 42. o.
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nek a Margarethét739 választotta. A végrehajtást Hitler 1944. március 18-án 17 óra-
kor rendelte el. A megszállás március 19-én kisebb ellenállások mentén megvalósult. 

Ezt követően a legfontosabb kérdés a németek számára a német érdekeknek meg-
felelő új kormány alakítása volt. veesenmayer birodalmi meghatalmazott Imrédyt 
szerette volna miniszterelnöknek, végül Horthy határozott ellenállása miatt Sztó-
jay Döme berlini követet bízták meg kormányalakítással. Március 23-án felállt a 
Sztójay-kabinet. Ezt követően megkezdődött a politikai tisztogatás is. Szombathelyi 
Ferenc vezérezredest, vezérkari főnököt lemondatták, helyére vörös János altábor-
nagyot nevezték ki. Horthy ellenezte ezen kinevezést, ezért vissza akarta állítani a 
főparancsnoki státuszt, és oda Lakatos Géza vezérezredest kívánta kinevezni. vörös 
a németek támogatását a háta mögött tudva kijelentette, hogy Lakatos semmilyen 
magas pozíciót nem tölthet be. Ezzel párhuzamosan letartóztatott több száz em-
bert, köztük többek között Bajcsy-Zsilinszky Endrét (aki fegyverrel állt ellen), Ke-
resztes-Fischer Ferenc volt belügyminisztert és Baranyai Lipótot, a Nemzeti Bank 
elnökét.740

„veesenmayer, Greiffenberg és Winkelmann tehát rövid idő alatt olyan helyze-
tet teremtettek Magyarországon, amely biztosította a Német Birodalom számára a 
totális ellenőrzést és érdekei érvényesítését a politika, gazdaság, a társadalomi és 
kulturális élet minden szférájában s nem utolsósorban a fegyveres erőkben és testü-
letekben.” Ezzel Magyarország államisága megszűnt, a Sztójay-kormány és a nyilas 
diktatúra időszaka történelmünk legsötétebb, véráztatta stációja.

A bábkormány rögtön nekikezdett a katonai igazságszolgáltatás átalakításának is. 
1944. március 29-én a háborús helyzet változásai folytán egyfelől elrendelték, hogy 
„a hátországban állomásozó mozgósított seregtesteknél – még ha nem is tartoznak 
a hadrakelt seregekhez – a honvéd katonai bűnvádi perrendtartásról szóló 1912. évi 
XXXIII. törvénycikknek a hadrakelt seregeknél követendő bűnvádi eljárására vo-
natkozó szabályait kell alkalmazni”.741 Egy másik, ugyanezen a napon kelt rendelet 
pedig azon polgári személyek feletti ítélkezést helyezte a hadra kelt sereg bíróságai-
nak hatálya alá, akiknek cselekményei már korábban is a katonai igazságszolgáltatás 
útjára tartoztak. Ezen rendelet újraszabályozta a hadra kelt seregekre vonatkozó, 
HKbp.-ben rögzített szabályokat. 

Az illetékes parancsnokok körét a következőképpen módosította: „1. a fővezér, 
illetőleg az a katonai parancsnok, aki a fővezér rendelkezése értelmében a hadrakelt 
sereg főparancsnokának jogkörét gyakorolja (hadseregfőparancsnok); 2. a hadrakelt 

739  A terv kidolgozását lásd bővebben vargyai Gyula: A Magyarország megszállását okozó német 
katonai döntési mechanizmus, Honvédségi Szemle, 1994/3. szám, 45–53. o.

740  TóTh: i. m. (1994), 45–53. o.
741  A m. kir. minisztérium 1944. évi 1.410. M. E. számú rendelete, a 4.850/1941. M. E. számú 

rendeletnek a hadrakelt sereg számára szóló eljárási szabályok alkalmazására vonatkozó rendelkezése 
módosításáról, MRT., Budapest, 1944, 363.o., 1. §.
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sereg seregtesteinek parancsnokai; 3. azok a katonai parancsnokok,742 akiket a had-
rakelt sereg legfőbb parancsnoka az illetékes parancsnok jogaival felruház.”743 

Az illetékes parancsnok fegyelmi határozatával szemben lehetőséget biztosított 
arra, hogy az érintett panasszal a honvédelmi miniszterhez forduljon. A rendelet a 
hadra kelt seregek mellett működő bíróságok elnevezését tábori ítélőbíróságra mó-
dosította. Egyesbíró járt el minden olyan esetben, amikor a vád tárgya vétség, ki-
hágás vagy öt évnél nem súlyosabban büntetendő cselekmény volt. Minden más 
esetben háromtagú haditörvényszék járt el. A  haditörvényszékek megalakulására 
vonatkozó szabályok az előző fejezetben bemutatottakhoz képest nem változtak.744

A bíróságvezető jelentős jogosultságokat kapott; többek között (1) a nyomozás 
megszüntetése; (2) a nyomozásvezető és a vádló kijelölése; az önálló vádemelés; (3) 
a büntetőindítvány visszavonása; (4) szükség esetén új büntetőindítvány benyújtása; 
valamint (5) a vádnak a főtárgyalás megkezdése előtti elejtése tartozott hatáskörébe. 
A nyomozásvezető intézkedéseivel szemben a bíróságvezetőhöz, a bíróságvezető in-
tézkedéseivel szemben 24 órán belül az illetékes parancsnokhoz lehetett előterjesz-
tést benyújtani, ezen tárgyban hozott döntésekkel szemben nem volt helye további 
jogorvoslatnak. A védő érdekében, amennyiben jogtudó személy nem állt rendelke-
zésre, katonaállományú tiszt vagy tisztjelölt is eljárhatott. Tettenérés és ténybeli be-
ismerés esetén a rövidített különleges eljárást az eddigi nyolc nap helyett tizennégy 
napon belül kellett befejezni. A tárgyalás főszabály szerint zárt volt, de az illetékes 
parancsnok a körülmények alapján elrendelhette a nyilvánosságot.745 

A rendelet lehetővé tette, hogy a kormány „szükség esetén” a hadra kelt seregekre 
vonatkozó eljárási szabályokat ne csak a klasszikus esetekben és területeken rendel-
hesse el, hanem meghatározott bűncselekményekre és meghatározott földrajzi terü-
letekre is.746 A rendeletben szabályozott egyes módosításokat a békebeli eljárásokra 
is alkalmazni kellett, ezen szabályok voltak a fegyelmi eljárásokra, az ítélőbíróságra, 
az egyesbíróra, a haditörvényszékre, a rövidített eljárásokra vonatkozó szabályok. 
Emellett a békebeli eljárások esetében is főszabály lett a tárgyalások zártsága.747 Azt 
is meghatározta, hogy hadra kelt seregeken kívül kit tekintett illetékes parancsnok-
nak. Ennek alapján illetékes parancsnoki jogokat gyakorolhatta „a) a hadműveleti 

742  Ez utóbbiak azonban nem gyakorolhatták jogaikat ezredes és magasabb rendfokozatú tisztek, 
hadbírák és hadbíró jelöltek felett, mivel velük szemben csak a hadra kelt sereg legfőbb parancsnoka 
kezdeményezhetett eljárást, és erősíthetett meg ítéletet.

743  A m. kir. minisztérium 1944 évi 1.420. M. E. számú rendelete, a hadrakelt seregnél követendő 
bűnvádi eljárás szabályairól es a háború idejére szóló egyéb büntetőjogi rendelkezésekről, MRT, Bu-
dapest, 1944, 363–391. o., 6. §.

744  A hadrakelt seregnél követendő bűnvádi eljárás szabályairól es a háború idejére szóló egyéb 
büntetőjogi rendelkezésekről (1944), 11–15. §.

745  Uo. 19–27. §.
746  Uo. 2. § (2) bekezdés.
747  Uo. 45. §.
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területen elfoglalt honvéd vezérkar főnöke helyett az országos katonai főparancs-
nok, honvéd légierők parancsnoka helyett az országos repülőparancsnok, honvéd 
hadtestparancsnokok helyett a honvéd kerületi parancsnokok; b) a Kbp. 30. §-a 
alapján külön rendelettel felruházott katonai parancsnokok”.748 A rendelet elrendel-
te az egész ország területén polgári személyek felett a honvéd büntetőbíráskodásban 
a háború idejére szóló különös anyagi büntetőjogi rendelkezések alkalmazását is.749

Mindezekből jól látható, hogy a hadra kelt seregekre vonatkozó igazságszolgál-
tatási szabályokat módosító jogszabály valójában jóval túlterjedt az Élt. és a Htv. 
felhatalmazásán, és olyan szabályokat is módosított, amelyekre a kormány nem volt 
felhatalmazva.

1944. június 21-én kibocsátott rendelet megszüntette a rendőrség civil jellegét, és 
katonailag szervezett testületté alakította át. A csendőrséget és a rendőrséget egy-
séges vezetés alá helyezték, amelyet a csendőrség és rendőrség felügyelője látott el, 
akit a honvédelmi és belügyminiszter felterjesztésére a kormányzó nevezett ki. A te-
vékenysége során a honvédelmi miniszternek volt alárendelve, kivéve a belügymi-
niszter hatáskörét érintő ügyekben. A rendőrség irányában egyik legfontosabb fel-
adatának rendelték a katonai fegyelem fenntartását a testületben, amelyet erősítve a 
fegyelmi fenyítő hatalmat végső fokon gyakorolhatta. A rendelet kimondta a hon-
véd büntetőbíráskodás alá helyezésüket is, azonban az illetékes parancsnoki jogok 
gyakorlóját csak később kívánták kijelölni.750 „A  rendőrség katonailag szervezett 
testületté alakításával a rendőri állományt jogilag katonává minősítette, s egyben 
büntetőjogilag a csendőrökkel egy jogállásúvá tette. A szervezet átalakítása során 
a rangrendszer katonai rendfokozati rendszerré történő átváltoztatását is magában 
foglalta.”751 A szabályozás nyilvánvaló célja az államszervezet további militarizálása, 
valamint a hatáskörök lehető legteljesebb koncentrálása volt, amely révén a rendé-
szeti feladatok már szinte teljes mértékben a hadsereg vezetésének ellenőrzési köré-
be kerülhettek.

A román háborúból való kiugrás okozta német sokkot kihasználva Horthy – vee-
senmayer engedélyével – leváltotta a Sztójay-kormányt, és helyébe Lakatos Géza 
vezérezredest bízta meg kormányalapítással, akinek nyilván nem volt szabad keze a 
kérdésben. Lakatos kinevezésével Horthy abban bízott, hogy Magyarország is ki tud 
ugrani a háborúból, azonban a kormányba épített besúgok révén a német fél erről 
tudomást szerzett, és a Nyilaskeresztes Párt közreműködésével – és a hadsereg ve-
zérkarának támogatásával – megkezdték a fegyveres hatalomátvétel előkészítését.752 

748  Uo. 46. §.
749  Uo. 49. §.
750  A m. kir. minisztérium 1944. évi 2.300. M. E. számú rendelete, a m. kir. rendőrség átszervezé-

séről, MRT., Budapest, 1944, 1063–1065. o.
751  dohy Beatrix: A büntetőjog mozaikjának egy apró darabja, Katonai Jogi és Hadijogi Szemle, 

2015/2. szám, 25.o.
752  keresZTes Lajos: A nyilas hatalomátvétel előzményei, História, 2004/9. szám, 14–16. o.
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Az október 15-i sikertelen kiugrási kísérletet követően a kormányzó október 16-án, 
a törvényesség látszatát keltve kinevezte miniszterelnöknek Szálasi Ferencet, és le-
mondott államfői tisztségéről. A megürült államfői posztot az Országtanács október 
27-én szintén Szálasira mint nemzetvezetőre ruházta. Ezt november 3-án a foghíjas 
képviselő- és felsőház jóváhagyta. Létrejött ezzel a 20. századi magyar történelem 
második totalitárius államberendezkedése, a nyilas diktatúra.753

A  nyilas állam rohamléptekkel kezdte meg a katonai igazságszolgáltatás átfor-
málását is. November 25-én a rögtönbíráskodást a honvéd büntetőbíráskodás egész 
területére elrendelték.754

December 3-án egyesítették a honvédelmi miniszter és a vezérkari főnök pozíci-
óját.755 A vezérkar főnökének különbírósága a nyilas uralom idején „kettős aláren-
deltségbe került. A tényleges honvédek ügyében továbbra is a vezérkar Főnöke sze-
repelt, mint illetékes parancsnok. A polgári egyének ügyében (ideértve a nyugdíjas 
honvédeket is) a nyilas Kovarcz Emil miniszter mellé beosztott tábornok, Syposs 
János vezérőrnagy gyakorolta az illetékes parancsnoki jogkört.”756 A tényleges hon-
véd egyének ügyében ítélkező bíróság elnevezése a Királyi honvédség főparancsno-
kának II. bírósága lett, a másik bíróság elnevezése pedig a „Nemzet totális mozgósí-
tásával és harcba állításával megbízott magyar királyi tárca nélküli miniszter” mellé 
beosztott tábornok bírósága volt. A háború végén Sopronkőhidán működő bíróság 
volt az utolsó ilyen típusú bíróság a honvédség történetében.757 1944 decemberétől 
lehetővé tették, hogy hűtlenségi ügyekben a terhelt távollétében is legyen mód a tár-
gyalásra és az ítélethozatalra, de kizárólag bűnösség megállapítására szorítkozhat-
tak. Amennyiben a terhelt biztosan külföldön tartózkodott, részére védőt rendeltek 
ki. Előkerülése esetén új eljárást kellett lefolytatni.758

Az 1944. december 20-án kiadott rendelettel módosították a fegyelmi szabályza-
tot is, amely lévén a fenyítő hatalom birtokosa élet-halál ura lett. Innentől az elöl-
járók és feljebbvalók részére kötelezővé tették a fegyverhasználatot többek között 
azzal szemben, aki válságos pillanatban csüggedve beszélt, fegyverét elhagyta, az 
engedelmességet megtagadta, ütközetben önkényesen eltávozott, zsákmányolt vagy 
fosztogatott, illetve gyáva, ingadozó magatartást tanúsított.

753  romsics: i. m. (2005), 266–267. o.
754  A rögtönbíráskodás újabb kiterjesztéséről és kihirdetésének elrendeléséről szóló 4.100/1944. 

M. E. számú minisztériumi rendelet közzététele és végrehajtása, Honvédségi Rendeletek, 1944/54. 
szám, 701–702. o.

755  100.791/eln. 1/a – 1944. számú körrendelet, a honvédelmi miniszter és honvéd vezérkar főnöke 
szervezetének egyesítése, Honvédségi Rendeletek, 1944/68. szám.

756  BonhardT Attila: Kisbarnaki Farkas Ferenc és a rendelkezésre álló levéltári dokumentumok, 
Hadtörténelmi Közlemények, 2007/1. szám, 212. o.  

757  HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 82. Vezérkar főnökének bírósága 610. f. h.v.f. 
bírósága 1944. H.679.

758  A m. kir. minisztérium 6.150/1944. M. E. számú rendelete, a honvéd büntetőbíráskodás egyes 
eljárási szabályainak módosítása, Belügyi Közlöny, 1944/51. szám, 1716. o.
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Fegyelmi büntetésként lehetővé tették a közigazgatási úton történő lefokozást. 
Jogorvoslatra nyilvánvalóan semmilyen esetben nem volt lehetőség. Fenyítő hata-
lom gyakorlására a honvédség valamennyi alakulatának parancsnoka jogosult volt. 
Tisztek esetén kikötötték a lefokozásra jogosultak körét, így tábornokot a Honvéd-
ség főparancsnoka, törzstisztet a hadseregparancsnok, főtisztet a hadtest- és kerület-
parancsnok fokozhatott le fegyelmi eljárásban.759

A hadseregben a rend felbomlását mutatta, hogy a katona egyének nem tartot-
ták be a szolgálati utat, és miniszterhez vagy párttagokhoz fordultak kéréseikkel, 
sőt egyes esetekben polgári bírósághoz. Ezeket a magatartásokat pönalizálta a jog-
alkotó, és bűncselekményként kezelte.760 Emellett több rendelet szólt annak hely-
telenítéséről, hogy a katonák a nyilasok által elvárt alakiságokat nem tartották be, 
öltözetükben civil vonások jelentek meg.761 Az ideológiai megalománia csúcspontját 
jelentették azok a rendeletek, amelyekben a német területekre kihelyezett magyar 
csapatok ellátásának pozitív állapotait bizonygatták, emellett viszont felháborodva 
vették tudomásul, hogy a tisztek megtagadták az ideológiai nevelést, koldulnak, ala-
mizsnát gyűjtenek, elhanyagoltak, öltözetük viseltes. A miheztartás végett leszögez-
te a rendelet írója, hogy „az új hungarista állam… a reformokat halálosan komolyan 
veszi és végre is fogja hajtani… Ezt mindenki vegye tudomásul, mert a máskép gon-
dolkodókat a honvédségből el fogom távolítani.”762 A fegyelmi szabályzatban rögzí-
tettek és a nyilas állam tevékenysége alapján az eltávolítás szó gyakorlati megvalósí-
tásának módja nagy kérdéseket nem hagyott maga után…

759  101.017/eln. 1/a – 1944 számú körrendelet, különleges rendszabályok a fegyelem és rend foko-
zott biztosítására, Honvédségi Rendeletek, 1944/74. szám, 786–788. o.

760  96.438/elnökség – 1944. számú körrendelet, katonai vonatkozású ügyek szabályellenes utón 
való intézése, Honvédségi Rendeletek, 1945/1. szám, 8. o.

761  96.346/eln. 1.a – 1944. számú körrendelet, fegyelem és rend, Honvédségi Rendeletek, 1945/1. 
számú, 5–6. o.

762  1.588/6. vk – 1945. számú körrendelet, Németországba kihelyezet alakulatok helyzete, Hon-
védségi Rendeletek, 1945/11. szám, 7. o.
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1. A nemzetközi erőtér kialakulása

A második világháborút követően fél évtized alatt olyan mértékű politikai, társa-
dalmi és jogi változások mentek végbe főként Európában, de a világ más pontjain 
is, amelynek mai napig érezhető hatásai vannak. Ennek oka a két nagy világégés 
okozta sokkban kereshető, melynek következtében Nyugat-Európa demokratikus 
társadalmai számára a legjelentősebb értékek a demokrácia, a béke és az emberi 
élet szentsége lett. Az e korszakban elfogadott alkotmányokon érzékelhető a „soha 
többé” attitűd, „az 1946. évi francia, az 1947-es olasz, az 1949. évi nyugatnémet… a 
nyugati típusú liberális demokráciák értékei szerint, a szabad választásokon alapuló, 
plurális demokrácia alapjait kívánta lerakni”,763 továbbá tanulva az elmúlt 25 év hi-
báiból, megpróbálták kiküszöbölni az alkotmányos szabályok azon réseit, amelyek 
lehetővé tették a hatalom túlzott koncentrálását, az emberi és politikai jogok felfüg-
gesztését.764

Kelet- és Közép-Európára azonban jelentősebb hatással voltak a szövetséges ha-
talmak vezetői által már a világháború folyamán elfogadott alkuk, nyilatkozatok, 
amelyek átrajzolták a térség addigi politikai berendezkedését, az érintett államok 
társadalmi szerkezetét – figyelmen kívül hagyva azoknak történelmi gyökerekkel 
beágyazott fejlődési ívét és a valós társadalmi akaratot. 

763  sZenTe Zoltán: Alkotmányozási eljárások Európában a második világháború után, in JakaB 
András, körösényi András (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon és máshol, 2012, Új Mandátum 
Könyvkiadó, Budapest, 149. o.

764  Ilyenként tekinthetünk a Német Szövetségi Köztársaság 1949-es alaptörvényének ún. örökké-
valósági klauzulájára [79. § (3)], amely „kifejezetten megtiltja az 1. § (emberi méltóság) és a 20. § (a 
német állam… alapjellegzetességei) megváltoztatását”, továbbá az 1947-es olasz alkotmánya, mely 
„széles körben biztosította az alapvető emberi jogokat, rendelkezett Alkotmánybíróság felállításáról”. 
– Trócsányi László, Badó Attila: Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban, 2005, KJK-Kerszöv 
Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 273., 784. o.
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A megállapodások egy része a felelősök megbüntetésére irányult (a háború kirob-
bantásáért, valamint annak során tanúsított egyes cselekményeikért), másik részük 
viszont kizárólag a háború utáni befolyási övezetek kialakítását, a területi rendezést 
tartalmazták.

A háború során először a moszkvai „Háromhatalmi nyilatkozat a kegyetlenke-
désekről” rögzítette, hogy akik a „kegyetlenkedésekért, mészárlásokért és kivégzé-
sekért felelősek vagy azokban beleegyezően részt vettek”,765 azokat a háború után 
felelősségre kell vonni, ezáltal kifejezte a három szövetséges nagyhatalom azon 
szándékát, hogy az első világháborútól eltérően a második világháború után tényle-
gesen fel kívántak lépni a háború felelőseivel szemben. Ezen szándék korporálódott 
„Az európai tengelyhatalmak háborús főbűnöseinek üldözéséről és megbüntetésé-
ről” szóló 1945. augusztus 8-án Londonban megkötött egyezményben, amely alap-
ján a főbűnösök felelősségre vonására a Nürnbergi Nemzetközi Katonai Törvény-
szék előtt került sor. Azon személyek cselekményeit, akiknek magatartása kizárólag 
egy államhoz volt köthető, vagy cselekménye kisebb súlyú volt, az elkövetés helye 
szerinti bíróságok ítélték meg. A nürnbergi rendszer jogi filozófiáját a jogtudósok 
mai napig vitatják, „ám mind a perek idején, mind azóta a tárgyalások és az ítéle-
tek természetes jogosságát általánosan elfogadták…”,766 és ahogy Kovács Péter fogal-
maz, „Nürnbergben és Tokióban erkölcsileg megérdemelt és jogilag megalapozott 
ítéletek születtek”.767 

A  megállapodások másik körében parázs viták alakultak ki mind területi kér-
désekben, mind pedig az érintett államok jövőbeni politikai, társadalmi berendez-
kedésével kapcsolatban. A teheráni konferencián (1943) is felmerült már a terület 
rendezésének kérdése, ekkor nagy vonalakban felvázolták Lengyelország jövőbeni 
határait, amelyek a tervek szerint nyugaton az Odera partjáig húzódtak, míg keleten 
a Szovjetunió javára területeket veszített volna. Ezenfelül felmerült többek között – 
Churchill ötleteként – egy Bajorországból, Ausztriából és Magyarországból álló új 
államalakulat létrehozása is.768

Churchill és Sztálin 1944 októberében megkötötték az ún. szennyes alkut, amely 
formailag mellőzte az államközi megállapodások kellékeit, „tartalmát tekintve 
azonban a hadműveleti térségben elkerülhetetlen katonapolitikai tevékenységen 
túlmenően is megelőlegezte a Szovjetunió elsőbbségét a kelet-közép-, illetve délke-

765  Háromhatalmi nyilatkozat a kegyetlenkedésekről (Moszkva, 1943. október 30.), in halmosy 
Dénes: Nemzetközi szerződések 1918–1945, 1983, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 
561. o.

766  keegan, John: A második világháború, 2003, Európa Könyvkiadó, Budapest, 983. o.
767  kovács: i. m. (2011), 360. o.
768  churchill, Winston S.: A második világháború 2. kötet, 1985, Európa Kiadó, Budapest, 257–

264. o. 
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let-európai régió – köztük Magyarország – politikai újjászervezésében”769 – ez nem 
jelentett mást, mint a Szovjetunió politikai berendezkedésének exportálását.

A  jaltai konferenciát követően kiadott nyilatkozat, bár formailag megkövetelte, 
hogy a vörös Hadsereg által megszállt államokban demokratikus választásokat kell 
tartani,770 ennek ellenére ekkorra már a lengyel és bolgár rendszer átalakítása – ahol 
Moszkva árnyéka azonnali eredményeket biztosított – lényegében megtörtént, ez 
azonban tiltakozást váltott ki az antifasiszta koalíció angolszász tagjaiból, amelynek 
következtében a befolyási övezet több államában Moszkva átmenetileg megelége-
dett a koalíciós jellegű berendezkedéssel. 

A végső kardcsapást Kelet-Közép-Európa népei számára a potsdami konferenci-
án elfogadott egyezmény jelentette, amely rendezte Lengyelország háborút követő 
határai (melyek jórész megegyeztek a Teheránban felvázoltakkal) mellett Német-
ország világháború utáni sorsát, továbbá rögzítette a szovjet befolyási övezetet.771 
John Keegan brit hadtörténész vélekedése szerint „Az 1918-ban véget ért első világ-
háborút követő európai rendezés, amely önálló kormányzattal rendelkező »utódál-
lamokat« teremtett a kontinens keleti felén… nagyon bonyolulttá tette a kontinens 
politikai viszonyait – Potsdam viszont irgalmatlanul leegyszerűsítette. Európa Elbá-
tól nyugatra fekvő része 1945 után megmaradt a demokratikus berendezkedésű ál-
lamok közösségének, az Elbától keletre autokráciába hanyatlott, a sztálinista Orosz-
ország által diktált és uralt egyetlen politikai rendszernek megfelelően.”772 

Winston Churchill 1946-ban fultoni beszédében ködképek nélkül vázolta fel Kö-
zép- és Kelet-Európa háború utáni helyzetét: „Szczecintől a Balti-tengerig, Trieszttől 
az Adriai-tengerig vasfüggöny ereszkedett a kontinensre. E vonal mögött fekszenek 
Közép- és Kelet-Európa ősi államainak fővárosai. varsó, Berlin, Prága, Bécs, Buda-
pest, Belgrád, Bukarest, Szófia – ezek a városok és lakosaik egy olyan területen fek-
szenek, amelyet orosz szférának kell hívnom. E városok ilyen vagy olyan formában 
nemcsak szovjet befolyás alatt állnak, hanem némely esetben egyre jobban Moszkva 
irányítja őket.”773 

E beszéd hatására, és George Kennan szovjetszakértő javaslatára 1947 márciusá-
ban Truman elnök szakított addigi elvével, hogy a Szovjetunió minden vita dacá-
ra az Egyesült Államok szövetségese, és meghirdette a szovjet terjeszkedés feltar-
tóztatásának politikáját – ennek egyik eszköze volt a Marshall-terv, amely Európa 

769  gyarmaTi György: Demokráciából a diktatúrába (1945–1956), 2010, Kossuth Kiadó, Buda-
pest, 8. o.

770  Nyilatkozat a három szövetséges hatalom – a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Bri-
tannia – vezetőinek krími konferenciájáról, in ciBulevskiJ, B. l. (szerk.): Teherán, Jalta, Potsdam: 
Dokumentumgyűjtemény, 1972, Kossuth Kiadó, Budapest, 179–189. o.

771  Közlemény a három hatalom berlini konferenciájáról, in uo. 399–419. o. 
772  keegan: i. m. (2003), 990. o.
773  Winston Churchill Fultoni beszéde (1946. március 5.), in macarThur, Brian (szerk.): A XX. 

század nagy beszédei, 2006, Agave Könyvek, Kaposvár, 153. o.
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gazdasági újjáépítését segítette volna, ezzel biztosítva a stabil, demokratikus állami 
berendezkedést.

Sztálin erre reagálva 1947 őszén utasításában már elvetette a fokozatos hatalom-
átvételt, és a szovjetizálás gyorsítását rendelte el. A Marshall-tervet – jogosan – olyan 
törekvésnek vélte, amely csökkentette volna a Szovjetunió befolyását azokon a terü-
leteken, amelyeket katonai erővel harcolt ki, ezért megtiltotta a befolyási zónához 
tartozó államoknak a Marshall-tervhez való csatlakozást,774 befolyásának növelése 
érdekében pedig létrehozta a Kominformot (Kommunista és Munkáspártok Tájé-
koztató Irodája), amely Moszkvából irányította az egyes országok kommunista párt-
jait, célul tűzve ki a kommunista pártok hatalomátvételét saját országaikban. 

Mindezek hatására 1948 végére vasfüggöny ereszkedett le Kelet-Közép-Európára.

774  romsics: i. m. (2005), 292–293. o.



2. A hazai erőterek alakulása,  
avagy az átmenet évei (1945–1949)

A második demokratikus kísérlet és  
a szovjetizálás Magyarországon

A nemzetközi események alapvetően befolyásolták a magyar társadalmi elit moz-
gásterét Magyarország újjáépítése során. Horthy sikertelen kiugrási kísérlete, majd 
a nyilas hatalomátvétel nyilvánvalóvá tette, hogy a korábbi vezető rétegnek távoznia 
kellett a háború végeztével, mivel a „leghűségesebb csatlós” szerepét magára öltő 
államalakulat nem volt szalonképes a győztes hatalmak szemében. A vörös Had-
sereg jelenléte tovább fokozta ezt, ugyanis emiatt mindvégig korlátozott volt Ma-
gyarország szuverenitása. „A sokak által felszabadítóként fogadott, ám kezdetektől 
megszállóként viselkedő szovjet vörös Hadsereg jelenléte nélkül… az ország szov-
jetizálása sohasem következett volna be.”775 

A kezdeti években azonban a jaltai konferencia eseményeinek hatására Sztálin 
megelégedett azzal, hogy koalíciós kormány alakuljon. Ez lehetőséget biztosított a 
korábbi baloldali pártok újjáalakítására; ezen pártok776 1944 decemberében létre-
hozták a Magyar Nemzeti Frontot, amely nagyhatalmi engedéllyel a Szálasi-rezsim-
mel szembeforduló új államalakulatot létesített. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1944. 
december 21-én ült össze Debrecenben, felállította az Ideiglenes Nemzeti Kormányt 
(továbbiakban INK), amelynek működésébe horthysta személyeket is bevontak, és 
amely – Sztálin utasítására – formálisan csupán két kommunista tagot777 számlált. 
Miniszterelnöknek dálnoki Miklós Béla vezérezredest választották. Az INK „lét-
rejöttét a szovjet kelet-európai politikai tervek határozták meg, amelyek formailag 
koalíciós alapon, de gyakorlatilag a kommunista párt irányítása alatt működő kor-

775  romsics: i. m. (2005), 273. o.
776  Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, a Magyar Szociáldemokrata Párt, Nemzeti 

Parasztpárt, Polgári Demokrata Párt és a Magyar Kommunista Párt.
777  Valójában Erdei Ferenc parasztpárti és Molnár Erik független képviselő a kommunistákkal mű-

ködött együtt.
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mány felállítását jelentették”.778 Az államfői jogok ideiglenes gyakorlására felállítot-
ták a Nemzeti Főtanácsot, tagjai a Nemzetgyűlés elnöke (Zsedényi Béla), a minisz-
terelnök, továbbá Gerő Ernő voltak.

Az INK feladata az államigazgatás minél rövidebb időn belüli újjászervezése volt; 
rövid átmenetet követően (ezt a nemzeti bizottságok jelentették, amelyek politikai, 
közigazgatási, esetenként jogalkotói és törvénykezési funkciókat is elláttak)779 a ko-
rábbi intézményi struktúra került helyreállításra. A demokratikus alapokon műkö-
dő közigazgatás kialakításának akadályát tehát nem a korábbi intézményrendszer-
ben látták, hanem az abban dolgozó személyekben, ennek okán a korábbi állomány 
átvizsgálásra került, melynek eszköze volt a gyakran politikai ellentétekkel fűtött 
igazoló eljárás.

Az INK röviddel létrejötte után, 1945. február 20-án fegyverszünetet kötött a 
szövetségesekkel Moszkvában. A fegyverszüneti egyezményben Magyarország töb-
bek között vállalta, hogy biztosítja a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (továbbiak-
ban: SZEB) tevékenységének zavartalan folytatását, feloszlatja a hitlerista, fasiszta 
pártokat, szervezeteket, katonai vagy félkatonai alakulatokat, továbbá felelősségre 
vonja vagy a megfelelő államnak kiadja az emberiségellenes bűncselekményekkel 
vádoltakat.780 Ez utóbbi kötelezettség teljesítésének eszközeként felállították a nép-
bíróságokat, népügyészségeket.781

A háborús bűnösök felkutatása és letartóztatása a rendőrségen belül felállított új 
szervezet, a politikai rendészeti osztály (a későbbi ÁvO, BM ÁvH, ÁvH) feladata 
lett – tagjainak többsége kommunista volt. A kommunisták kezében e szervezet a 
politikai ellenfelekkel való leszámolás eszközeként is szolgált, vezetője, Péter Gábor 
kezdetektől fogva kizárólag Rákosi Mátyást ismerte el felettesének. Több esetben 
fordult elő az, hogy a népbíróságok felmentettek egy terheltet, azonban a politikai 
rendőrség nemkívánatos személynek minősítette, és továbbra is őrizetben tartotta 
vagy internálta.782

A  SZEB feladata az egyezménybe foglaltak végrehajtásának ellenőrzése volt, 
azonban mivel elnöke mindvégig a Szovjetunió képviselője volt (vorosilov marsall, 
majd Szvidorov altábornagy), emiatt működési ideje alatt – eredeti rendeltetésén 
túlmenően – erősen korlátozta az ország szuverenitását; többek között többször 
megakadályozta a nemzetgyűlés összehívását, befolyásolta a kormány összetételét, 
az államközi kapcsolatok módját, a főispánok kinevezését. Ezen tevékenysége foly-
tán láthatóvá válik, hogy bár formailag a kezdeti időszakban (1945–47) hazánkban 

778  ungváry Krisztián: Magyarország a második világháborúban, 2010, Kossuth Kiadó, Budapest, 
95. o.

779  gyarmaTi: i. m. (2010), 13. o.
780  A Moszkvában az 1945. évi január hó 20. napján kötött fegyverszüneti egyezmény becikkelye-

zéséről szóló 1945. évi V. törvénycikk.
781  Az igazolási eljárás és népbírósági joganyagot külön alfejezetekben mutatjuk be.
782  gyarmaTi: i. m. (2010), 15. o.
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többpárti parlamentáris rendszer volt kibontakozóban, lényegében azonban az or-
szág szuverenitása korlátozva volt Moszkva által.

A kormány kezdetektől hirdetett földosztási programjának783 megvalósítása kö-
vetkeztében tömegek jutottak földhöz, azonban legalább ekkora tömegek maradtak 
föld nélkül, emellett a földosztással megszűnt Magyarországon a korábbi közép- és 
nagybirtokos réteg, amely közel ezer éven át az ország társadalmának gerincét adta.

„A törvényhozó testület társadalmi és politikai összetételének radikális megvál-
toztatásával, a közigazgatásban zajló kádercserékkel, a népbírósági ítéletekkel és a 
földreformmal 1945 nyarára gyökeresen új társadalmi és politikai helyzet alakult ki 
Magyarországon… A forradalmi méretű változások törvényességéhez és az új ha-
talmi szervek legitimálásához azonban nyilvánvalóan kétség fért, s az amerikai és a 
brit kormány – ha el is ismerték a Szovjetunió elsőbbségét – hangot is adott fenntar-
tásainak.”784 Ennek okán bár az INK-et elismerték, de békekötésre alkalmatlannak, 
és a jaltai egyezményben foglalt elveknek meg nem felelő kormányzati struktúrának 
tartották, ezért szükségessé vált demokratikus választások kiírása és annak alapján 
új kormány felállítása. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés ennek érdekében fogadta el az új 
választási törvényt, amely ténylegesen cenzusok nélküli, általános, egyenlő és titkos 
választójogot biztosított, kis körben kizárva az előző rendszerben kompromittáló-
dott egyéneket.785

Az 1945 végén megtartott választásokon azonban a kommunisták meglepetésére 
az FKGP abszolút többséget szerzett, csak vorosilov nyomására kellett nagykoalí-
ciót kialakítaniuk a Népfront többi pártjával. Az összeülő országgyűlés első felada-
ta az államforma meghatározása volt, amely végül 1946. február 1-étől köztársaság 
lett; köztársasági elnökké a korábbi miniszterelnököt, Tildy Zoltánt választották, a 
miniszterelnök pedig Nagy Ferenc lett. 1946 tavaszán az FKGP a parlamenti viszo-
nyoknak megfelelő arányosítást kívánt a kormányban, valamint önkormányzati vá-
lasztások kiírását kezdeményezték. Erre válaszul a kommunisták a parasztpárttal és 
a szociáldemokratákkal csoportosulva létrehozták a Baloldali Blokkot (továbbiak-
ban: BB) az FKGP törekvéseinek megakadályozására.

A BB követelte a közalkalmazottak újabb felülvizsgálatát, az ún. B-listázást, to-
vábbá a jobboldali reakciósok kizárását az FKGP-ből, amelynek következtében a 
SZEB nyomására a követelt 60 főből 20-at kizártak, és közel hatvanezer embert bo-
csátottak el állásából.786

Magyarország 1947. február 10-én Párizsban aláírta a második világháborút le-
záró békeszerződést, melynek következtében többek között az ország határai – ki-

783  Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 600. M. E. számú rendelete a nagybirtokrendszer 
megszüntetéséről és földmíves nép földhözjuttatásáról, MRT., Budapest, 1945, 55–62. o.

784  romsics: i. m. (2005), 285. o.
785  A nemzetgyűlési választásokról szóló 1945. évi VIII. törvénycikk. 
786  romsics: i. m. (2005), 290. o.
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sebb változással – az 1938. január 1-i határok közé szorultak vissza, óriási jóvátételt 
kellett fizetni a Szovjetuniónak, Jugoszláviának és Csehszlovákiának, valamint a 
fegyverszüneti egyezményhez hasonlóan tartalmazta a háborús bűnösök felelősség-
re vonását, a szélsőjobboldali pártok és szervezetek felszámolását.787

1947 tavaszán a kommunisták megkezdték az FKGP szétzilálását, több képviselőt 
eljárás alá vontak. Akiknek a mentelmi jogát nem függesztették fel (pl. Kovács Béla), 
azt a szovjet csapatok elhurcolták. Nagy Ferenc miniszterelnök ellen Rákosi Mátyás 
szervezett puccsot, államellenes összeesküvéssel vádolva a miniszterelnököt, aki lát-
va a kommunisták tevékenységét, nyugati emigrációba vonult.

Az MKP elérte célját, hiszen a megváltozott politikai erőviszonyokra hivatkozás-
sal – a BB többi pártjának támogatásával – új választásokat írtak ki, a biztos győze-
lem reményében új választási törvényt alkottak meg, amely további félmillió embert 
zárt ki a jogosultak közül, további félmilliót pedig az ÁvO aktái alapján egyszerűen 
kihagytak a választási listáról. Mindemellett az ún. kékcédulákkal valódi ellenőrzés 
nélkül lehetővé tették a nem állandó lakhelyen való szavazást.788 Ennek ellenére az 
FKGP és utódpártjai szerezték meg a többséget, azonban Rákosi nyomására a vá-
lasztási Bizottság érvénytelenítette a Magyar Függetlenségi Párt mandátumait, így a 
BB már többségben volt.

A díszletként szolgáló politikai pluralizmus látszatára azonban többé már nem 
volt szükség, hiszen Sztálin új utasítást adott ki 1947 őszén, és a fokozatos hatalom-
átvétel helyett azonnali eredményekre helyezte a hangsúlyt, amelyet már a Komin-
form utasításai szerint kellett végrehajtani. Ennek hatására Magyarország 1947 jú-
liusában elutasította a Marshall-tervhez való csatlakozást.

A sztálini utasítást követve megkezdődött a demokrácia gyorsított leépítése. 1948 
februárjában Marosán György SZDP-alelnök vezetésével kizárták a pártból azokat, 
akik ellenezték az MKP-val való fúziót. A két párt június 12-én egyesült, és létre-
jött a Magyar Dolgozók Pártja, amelyből több tízezer tagot rövid időn belül kizár-
tak, növelve ezzel a kommunista befolyást. Ezt követően azokat a pártokat, ame-
lyek nem működtek együtt, felszámolták, vagy azok önként vonultak vissza, látva a 
kommunisták törekvéseit. Tildy Zoltán köztársasági elnököt lemondásra kénysze-
rítették. A parlament szerepét sikerült háttérbe szorítani, és rendeleti úton kormá-
nyozni. A társadalom ellenszegülő tagjainak megregulázása rendőri-közigazgatási 
eszközökkel történt (főként az ÁvO közreműködésével), akár bírósági határozattal 
is szembemenve. Különböző fennmaradt nyilvántartások alapján „a koalíciós idő-
szakban hivatalból ellenőrizhetők száma meghaladta a félmillió főt. Közülük – a 
német kitelepítetteket nem számolva – 43 ezer főt börtönbe vetettek, míg több mint 

787  A Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában 1947. 
évi XVIII. törvénycikk.

788  gyarmaTi: i. m. (2010), 36–39. o.



2. A HAZAI ERőTEREK ALAKULÁSA, AvAGy AZ ÁTMENET ÉvEI (1945–1949)  217

223 ezret egyéb módon zaklattak…”789 Szintén ebben az időszakban került sor a 
szinte teljes körű államosításra, a tervgazdálkodás bevezetésére, az iparerősítő gaz-
daságpolitika meghirdetésére, akár a mezőgazdaság rovására is.

1949. február 1-én létrehozták a Magyar Függetlenségi Népfrontot, az új nép-
frontba tömörültek a megmaradt pártok és azok vezetői, akik továbbra is részesedni 
kívántak a hatalomból. A Népfrontnak csupán egyetlen programja volt, a szocializ-
mus kiépítése. Az 1949. májusi választásokon már csak a Népfront jelöltjeire lehetett 
szavazni, akiket a kommunisták jelöltek ki.790

A többpártrendszer felszámolása, és ezáltal a kommunista hatalomátvétel 1949 
nyarára fejeződött be. A hatalomátvétel koronaékszereként tekinthetünk az 1949. 
évi XX. törvényre, Magyarország Alkotmányára, amelynek augusztus 20-i kihirde-
tésével kivágták az ezeréves állam- és jogfejlődés fáját, és a magyar alkotmányfejlő-
déstől testidegen sarjat erőszakoltak jogfejlődésünk talajába.

789  Zinner Tibor: XX. századi politikai perek – A magyarországi eljárások vázlata 1944/45–1992, 
1999, Rejtjel Kiadó, Budapest, 18. o.

790  romsics: i. m. (2010), 296. o.



3. Az erőterek hatásai a katonai büntetőjogra 
és igazságszolgáltatásra

A bemutatott nemzetközi és hazai események alapjaiban befolyásolták a honvédség 
szervezetét, személyi állományát, működését, valamint a katonai büntetőjogot és 
igazságszolgáltatást. Egy-egy alfejezetben kívánom bemutatni azokat az intézmé-
nyeket, amelyek tárgyuk miatt érintették a honvédség személyi állományát, így az 
igazolási eljárási és népbírósági joganyagot. Szintén egy alfejezetet szentelünk a kor-
szak katonai büntetőjogára és az igazságszolgáltatásra vonatkozó joganyagra.

3.1. Felelősségre vonás, koncepciós perek, a katona egyénekre  
vonatkozó népbírósági jog

A Magyarországgal kötött fegyverszüneti egyezmény és békeszerződés, ezen túl pe-
dig a társadalmi elvárás kötelezettségként rótta a háború után létrejövő új állama-
lakulat vezetői számára a háborúban való részvételért, valamint az abban elkövetett 
emberiség elleni bűncselekményekért felelős személyek bíróság elé állítását és meg-
büntetését.

Az első felelősségre vonások már 1945 februárjában megkezdődtek. Érdekessé-
ge az első pernek, hogy még nem a népbírósági eljárás szabályai szerint jártak el 
(Rotyis Péter és Szívós Sándor perében), hanem a hadra kelt seregekre vonatkozó 
eljárási szabályok alapján ítélték halálra a terhelteket.791 Felvetődik a kérdés ezen ügy 
kapcsán, hogy amennyiben katonai egyénekkel szemben alkalmasak voltak a fele-
lősségre vonásra a korábbi katonákra vonatkozó jogszabályok, akkor a későbbiek-
ben velük szemben miért nem ez alapján jártak el. Ha pedig jogszerűen nem voltak 

791  Zinner: i. m. (1999), 11. o.
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alkalmazhatók, akkor a Major Ákos hadbíró százados vezette katonai tanács792 mi-
ért nem várta meg az ekkor már meglévő, két nap múlva hatályba lépő népbírósági 
jogszabályt? Rávilágított erre maga a honvédelmi miniszter is, aki jelezte, hogy a 
katonai bűnvádi eljárásról szóló törvény szerint a katonák bűncselekményeinek el-
bírálása kivétel nélkül és kizárólag a katonai bíráskodás hatáskörébe tartozik, to-
vábbá a rendőrhatóságok hatásköre is erősen vitatható. Az igazságügy-miniszter a 
szabályozás helyességét abban látta, hogy a népbíróságok politikailag megbízhatóak 
voltak, míg a katonai bíróságok nem.793

Az 1945. február 5-én hatályba lépő rendelet preambuluma szerint szükséges, 
hogy „mindazok, akik a magyar népet ért történelmi katasztrófa okozói, illetve ré-
szesei voltak, mielőbb elnyerjék büntetésüket”,794 ezzel megjelölve a népbíráskodás 
célját. A rendelet 1. §-a, bár visszaható hatályú rendelkezést tartalmazott, azonban 
kiindulva a Nürnbergi Katonai Törvényszék gyakorlatából, a népbírósági rendelet 
1. §-a nem sértette a nullum crimen sine lege, illetve nulla poena sine lege elvét, 
ugyanis ezen cselekmények szankcionálása a nemzetközi szokásjog részét képezte, 
továbbá „az érintett haderők katonai szolgálati szabályzata és büntető törvényköny-
vei amúgy is beépítették az 1907. évi hágai egyezmények legfontosabb szabályait”.795 
Személyi hatálya kiterjedt a fegyveres erők tagjaira is. 

A halálbüntetés kiszabása esetén lehetőség volt arra, hogy a büntetést kegyelmi 
úton fegyházbüntetésre enyhítsék; a kegyelmi jogot a Nemzeti Főtanács gyakorolta 
az igazságügy-miniszter javaslatára, kivéve, „ha a Népbíróságok Országos Tanácsa a 
halálraítéltet egyhangúlag nem találja kegyelemre javaslatba hozhatónak, a kegyel-
mi kérvényt s továbbterjesztés mellőzésével saját hatáskörében maga utasítja el”.796 
Az ítélethozatalt követően kérvény esetén maga az ítélő tanács változott kegyelmi 
tanáccsá, amely rendelkezés nehezen egyeztethető össze egy demokratikus átalaku-
lásra törekvő államszervezet céljaival. Jól példázza az önkényesség lehetőségét Béldy 
Alajos vezérezredes esete, akit a német megszállás alatt letartóztattak, majd a nyila-
sok előli bujkálás után az INK-nál szolgálatra jelentkezett, azonban 1945 áprilisában 
letartóztatták, és népbíróság elé állították. A Budapesti Népbíróság halálra ítélte, a 
kegyelmi tanács kérvényét elutasította, az SZDP-s népbíró Krebs Ernő ezt így in-

792  Major önéletrajzi könyvében már e fórumot is néptörvényszéki tanácsnak nevezete. Lásd bő-
vebben maJor Ákos: Népbíráskodás – forradalmi törvényesség, Egy népbíró visszaemlékezései, 
1988, Minerva, Budapest. 

793  PaPP Attila: Néptörvényszék, Népbíróság, és népbírósági jog Magyarországon, E-tudomány, 
2011/4. szám, 70–73. o.

794  Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 81. M. E. számú rendelete a népbíráskodásról, MRT., 
1945, 17–24. o., preambulum.

795  kovács: i. m. (2010), 360. o.
796  Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 1.440. M. E. számú rendelete a népbíráskodásról 

szóló 81/1945. M. E. számú rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában, MRT., Budapest, 1945, 
121–125. o., 3. §. 
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dokolta: »Az államérdek azt kívánja, hogy az első háborús bűnös a legsúlyosabb 
büntetéssel sújtassék.«”797   A Népbíróságok Országos Tanácsa megerősítette az íté-
letet, és nem találta kegyelemre méltónak, annak ellenére, hogy Farkas Béla népbíró 
(ő kegyelmi kérvénynek helyt adott volna) kiemelte, hogy kegyelemre kellett vol-
na ajánlani, mert a büntetőjogi eljárás szabályait súlyosan megszegték, és nem volt 
kellően tisztázva a tényállás sem. Ennek ellenére a Nemzeti Főtanács kegyelemből 
életfogytiglan tartó kényszermunkára változtatta az ítéletet. 1994-ben a Legfelsőbb 
Bíróság a vádak alól felmentette. 

A büntetendő cselekmények körét két nagy csoportra különítették el: (1) háborús 
bűntettre és vétségre, illetve (2) népellenes bűntettre és vétségre. A háborús bűncse-
lekmények esetében a lehetséges elkövetők körébe tartoztak a vezető állású egyének, 
aki között rögzíti a rendelet a hadseregparancsnokot és a hadtestparancsnokot is, 
egyéb kategóriaként megjelent a nem túl konkrét „hasonló fontosságú állás” is.798

A  népbíróságok előtt a vádat a népügyészségek képviselték, akiket az igazság-
ügy-miniszter nevezett ki. A kinevezés előfeltétele volt az ügyvédi vizsga vagy jog-
tudori oklevél, valamint a helyi nemzeti bizottságok ajánlása vagy meghallgatása is. 
Az igazságügy-miniszter bármikor felmenthette őket. A népügyészeket megillették 
a büntetőeljárási törvény szerinti vizsgálóbírói jogkörök.799 A közvádlói feladatok 
ellátásával az igazságügy-miniszter felhatalmazása alapján a népügyészség szerveze-
tén kívül álló személy is megbízható volt, e körben eljárva a népügyész jogait teljes 
egészében gyakorolhatta.800

A nyomozóhatósági feladatokat a rendőrség politikai rendészeti osztálya végezte, 
katonai nyomozások esetében bekapcsolódott vagy önállóan nyomozott az 1945. 
március 2-án a Honvédelmi Minisztérium berkeiben felállított, de a minisztertől 
független Katonapolitikai Osztály (később Csoportfőnökség [1947], majd Főcso-
portfőnökség [1949], továbbiakban: Katpol.), amelynek „legfontosabb feladata a 
Magyar Kommunista Párt hatalomra kerülésének elősegítése volt”.801 vezetője Pálf-
fy György, majd Földy Lajos, végül Révész Géza volt. A szervezet hírhedt volt ke-
gyetlenkedéseiről, ezek intenzitását jelzi, hogy a Katpol.-hoz képest „a Péter Gá-

797  sZakály Sándor: A második világháborút követő népbírósági és bírósági eljárások a magyar 
királyi honvédség tagjai ellen, in. sZederJesi Cecília (szerk.): Megtorlások évszázada – Politikai ter-
ror és erőszak Magyarországon a huszadik században,, 2008, Nógrád Megyei Levéltár és az 1956-os 
Intézet, Salgótarján-–Budapest, 120–121. o.

798  81/1945. M. E. rendelet 11–23. §.
799  81/1945. M. E. rendelet 24–25. §.
800  Az ideiglenes nemzeti kormány 5.900/1945. ME számú rendelete a népbíráskodás körében a 

távollevő terhelt ellen folyó eljárásra, úgyszintén a közvád képviseletére vonatkozó szabályok kiegé-
szítése tárgyában, MRT., Budapest, 1945, 607. o., 2. §.

801  okváTh Imre: Katonaperek a „Katpolon” belül 1948–1953, in sZederJesi Cecília (szerk.): Meg-
torlások évszázada – Politikai terror és erőszak Magyarországon a huszadik században, 2008, Nóg-
rád Megyei Levéltár és az 1956-os Intézet, Salgótarján–Budapest, 125. o.
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bor vezette Államvédelmi Osztály csak siheder-tanulóknak tekinthető”.802 Eljárásuk 
jogszerűségét mutatja Bernáth Zoltán népbíró azon kijelentése, miszerint a Katpol. 
tagjai „először a gyanúsítottak személyéről állítanak össze névsort, és miután ez 
megvan, csak akkor nézik meg, hogy ki mit követett el, milyen címen lehet vád alá 
helyezni”.803

Népbíróságot minden törvényszék székhelyén fel kellett állítani, az igazság-
ügy-miniszter bíróságon belül több tanácsot is megalakíthatott. Budapesten csak 
egy bíróság volt, melynek illetékessége kiterjedt a fővárosra és Pest megyére is. Kez-
detben öt, majd röviddel ezután hat tagból, továbbá egy vezetőbíróból állt. A hat tag 
közül ötöt a Népfront pártjainak helyi szervezetei jelöltek, a hatodik tagot pedig az 
Országos Szakszervezeti Tanács helyi szervezete. A tagokkal szemben sem képzett-
ségbeli, sem szellemi, sem életkorbeli kritérium nem volt meghatározva. így ad ab-
surdum népbírósági tag lehetett egy szellemi képességei miatt gondnokság alatt álló, 
írni-olvasni nem tudó ember is. A vezetőbíró készítette elő és vezette a tárgyaláso-
kat. Az ítélethozatal során a népbírók zárt tanácskozást tartottak, ezen a vezetőbíró 
összefoglalta a tárgyalás eredményeit, és felvilágosítást adott az alkalmazandó jog-
anyagról. Az alapító rendelet szerint ő nem szavazhatott, később szavazategyenlőség 
esetén szavaznia kellett.804

A fellebbvitel rendkívül korlátozott volt, csupán meghatározott súlyosabb bünte-
tések esetén élhetett fellebbezéssel a terhelt, ezt azonban jogállami keretek közé nem 
illeszthető módon tovább korlátozták azzal, hogy kizárták a fellebbezést a legsúlyo-
sabb bűncselekmények körében, egyéb esetekben pedig csak halálbüntetés vagy öt 
évet meghaladó szabadságvesztés esetén volt igénybe vehető.805

Másodfokon a Népfőügyészség képviselte a vádat, vezetője és ügyésze csak bírói 
vagy ügyvédi vizsgával rendelkező személy lehetett, akiket az igazságügy-miniszter 
javaslatára a kormány nevezett ki. A fellebbvitel fóruma a Népbíróságok Országos 
Tanácsa (továbbiakban NOT) volt; öt-, majd hattagú tanácsokban ítélkeztek, tagjai-
kat ugyanazon szervezetek országos vezetősége jelölte, mint az alsóbb fokú népbí-
rósági bírókat. A NOT tagjává csak bírói vagy ügyvédi vizsgával rendelkező személy 
volt delegálható. A  pártok a megbízatást nem vonhatták vissza. A  NOT-ot elnök 
vezette.

Ezen rendeleteket 1945 szeptemberében törvényerőre emelték, azonban a jog-
forrási hierarchia érdekes szemléletét mutatja, hogy maga a törvény felhatalmazást 

802  Zinner: i. m. (1999), 26. o.
803  BernáTh Zoltán: Justitia tudathasadása (Népbíróság a nép nélkül, a nép ellen), 1993, Püski 

Kiadó, Budapest, 85–86. o.
804  81/1945. M. E. rendelet, 37–52. § és 1440/1945. M. E. rendelet, 18–20. §.
805  81/1945. M. E. rendelet, 53. § és 1440/1945. M. E. rendelet, 21. §.
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adott a kormánynak arra, hogy a benne foglalt rendeleteket az Ideiglenes Nemzet-
gyűlés politikai bizottságának előzetes hozzájárulásával módosítsa.806

Jogállami elvekkel szembemenő rendeletet bocsátott ki a kormány 1945 márciu-
sában, ennek rendelkezései alapvető büntetőeljárás jogi elvet, az ártatlanság vélel-
mét sértették azáltal, hogy a rendelet kimondta, hogy azok a katonai személyek, akik 
háborús bűnösnek mutatkoztak, vagy vélhetően népellenes bűncselekményt követ-
tek el, a népbírósági felelősségre vonás előtt közigazgatási úton lefokozhatóak és a 
honvédségből eltávolíthatóak voltak.807 Ez a rendelkezés jogkört biztosított a bűn-
vádi üldözés elrendelésének jogával felruházott parancsnoknak arra, hogy népbírói 
hatáskörbe tartozó ügyről közigazgatási jogkörben eljárva dönthessen és szankciót 
alkalmazhasson. Döntése ellen jogorvoslattal lehetett fordulni a honvédfőparancs-
nokhoz. A rendeletet két hónapon belül hatályon kívül helyezték, rendelkezéseit pe-
dig akként módosították, hogy csak népbíróság jogerős határozatával elítélt katonai 
egyénnel szemben lehetett ilyen eljárást lefolytatni.808 így akár olyan személyt is el 
lehetett távolítani közigazgatási úton, aki kisebb jelentőségű cselekményt valósított 
meg, és a népbíróság esetleg csak megfeddett – erre jogállamban csak bíróság lett 
volna jogosult.

A népbírósági tevékenység megítélését rendkívül sötétté teszi az 1946-ban elfoga-
dott a demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről szóló törvény, 
ugyanis ahogy Barna Ildikó és Pető Andrea fogalmaz, e törvény „lehetővé tette a 
rendszer vélt és valós ellenfeleivel való leszámolást”.809 A törvény indokolása szerint 
a „törvényjavaslat legfőbb célja, hogy biztosítsa a demokratikus szemléletből folyó 
politikai szabadságjogokat, a jogegyenlőséget… de ugyanakkor hathatós védelem-
ben részesítse a demokratikus magyar köztársaságot”.810 A törvény éppen ellenke-
zőjét érte el, eszközként szolgált a kommunisták kezében az indokolásban felsorolt 
értékek leveréséhez, és a későbbi koncepciós perek lefolytatásához (pl. a Tildy Zol-
tán veje, Csomoky viktor elleni per). E cselekmények elbírálására a népbíróságokon 
külön tanácsokat kellett felállítani.811

1947-ben az igazságügy-miniszter felhatalmazást kapott azon népbíróságok meg-
szüntetésére, amelyek nem rendelkeztek kellő ügyforgalommal, és azok illetékességi 

806  1945. évi VII. törvény a népbíráskodás tárgyában kibocsátott kormányrendeletek törvényerőre 
emeléséről, 2.§. 

807  Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 667/1945. M. E. számú rendelete a háborús bűnösök és népel-
lenes bűncselekményt elkövető honvéd egyének közigazgatási utón való lefokozása és a honvédség 
kötelékéből való kicsapása tárgyában, MRT., Budapest, 1945, 64–65. o.

808  30.089/Ebi. bjogi.–1945. sz. körrendelet. Népbíróság által jogerősen elítélt katonai egyének 
közigazgatási útón való lefokozása, Honvédségi Közlöny, 1945/12. szám, 98–99. o.

809  Barna Ildikó, pető Andrea: A politikai igazságszolgáltatás a II. világháború utáni Budapesten, 
2012, Gondolat Kiadó, Budapest, 27. o.

810  Indokolás „a demokratikus állami rendszer és a köztársaság büntetőjogi védelméről” szóló tör-
vényjavaslathoz, Nemzetgyűlési Irományok, 1945. I. kötet, 1–70., I–II. sz., 15. számú iromány, 85. o.

811  A demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről szóló 1946. évi VII. törvény. 
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területét más népbíróságéhoz csatolhatta. Módosították a népbíróságok összetételét 
is, tagjainak száma ismét öt fő lett, azonban már a tanácselnök is tagja volt a bíróság-
nak. A tagjait a Népfront pártok helyi szervezetei jelölték ki olyan személyek közül, 
akik magyar állampolgárok voltak, harmincadik életévüket betöltötték, írni-olvasni 
tudtak, és nem álltak szülői hatalom, gyámság, gondnokság vagy csőd alatt – ezen 
feltételek megállapításával orvosolta a jogalkotó a fentebb már jelzett problémát. 
A NOT esetében úgy módosították a küldési szabályokat, hogy a küldő szervezet 
új megbízott egyidejű megjelölésével bármikor visszahívhatta delegáltját. A törvény 
1947 decemberében orvosolta azt az áldatlan állapotot, hogy bár Magyarország ál-
lamformája 1946. február 1-e óta köztársaság volt, élén a köztársasági elnökkel, a 
népbírósági jog szerint a kegyelmezés jogát egy már nem létező szervezet, a Nemzeti 
Főtanács gyakorolta.812

A népbíróságok elé 1945–50 között csaknem 60 ezer főt állítottak. Körülbelül 27 
ezret marasztaltak el, megközelítőleg 10 ezer főt szabadságvesztésre ítéltek, és 189-
et kivégeztek. Utóbbiak közé tartozott Bárdossy László, Imrédy Béla, Sztójay Döme, 
Szálasi Ferenc és kormányának tagjai. A népbíróságok, ahogy Romsics fogalmaz, 
„gyakran elfogult és vitatható döntéseket”813 hoztak, azonban sok esetben – bár nyil-
vánvalóan nem egészében, főként 1947-től, a kommunista koncepciós perek idő-
szakában – Nürnberghez hasonlóan erkölcsileg nem voltak vitathatóak.

3.2. Az igazoló eljárások szabályozása, különös tekintettel  
a honvédség tagjainak igazolására

A közigazgatásban dolgozók igazolási eljárás alá vonásával egy időben megkezdő-
dött a honvédség tagjainak igazolása is. Az eljárás során nem tevékenységet vizsgál-
tak a felállított bizottságok, hanem azt, hogy az egyes személyek 1939. szeptember 
1-e után „tanúsított magatartása sértette-e a magyar nép érdekeit”814 – e rendkívül 
pontatlan meghatározás (nem határozta meg, mit is kell azon érteni, hogy sértette a 
magyar nép érdekét) és a magatartás vizsgálat rendkívül szubjektívvé tette az elbí-
rálást, ezt tovább erősítette, hogy a bizottságok tagjai a Népfront pártok küldöttjei 
voltak.

A  Honvédelmi Minisztériumban felállított ún. állandó igazolóbizottság tagjai-
nak igazolását a miniszterelnök elnöklete alatt működő igazolóbizottság folytatta le, 
amely először katona szakmai alapú testület volt, azonban röviddel felállítása után 
politikai alapokon átszervezték. 

812  A népbíráskodással kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 1947. évi XXXIV. törvény.
813  romsics: i. m. (2005), 281. o.
814  15/1945. M. E. számú körrendelet az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete a közalkalmazot-

tak igazolásáról, MRT., Budapest, 1945, 5–9. o.
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Az állandó igazolóbizottság eredetileg szintén szakmai bizottság volt, miniszteri 
vagy államtitkári elnöklet mellett, azonban a módosítást követően csupán két kato-
natiszt tagja volt, és a honvédelmi minisztérium politikai államtitkárának elnöklete 
mellett további két, a Népfront pártok által delegált tag is közreműködött a mun-
kájában. Eredetileg a honvédelmi minisztérium többi beosztottjának, valamint a 
többi igazolási bizottság tagjait igazolta volna, ez azonban kiegészült a tábornokok 
és vezérkari tisztek igazolásával.815 A  többi honvéd egyén igazolását a vármegyék 
székhelyén felállított bizottságok végezték, ezeken túl a honvédelmi miniszter fel-
állíthatott más helyeken is bizottságot.816 A bizottságoknak három tiszti és két, nép-
fronti pártok által küldött tagja volt. A bizottságok elnökei a rangidős tisztek voltak. 
Elnevezése a székhelyváros elnevezéséhez igazodott.817

Az igazolás alá vont személynek nyilatkoznia kellett, hogy milyen tevékenységet 
folytatott az adott időszakban, és teljesített-e szolgálatot a Szálasi-féle hadseregben. 
A nyilatkozatok tartalmának ellenőrizhetőségével kapcsolatban Zinner Tibor rögzí-
tette, hogy „a »nyilatkozat«-ok igaz vagy hamis voltát – bármennyire is törekedtek 
az ellenőrzésre – részben az igazolandókkal szembeni bejelentések alacsony száma 
és az érdektelenség, másrészt az igazolások körüli huzavonák és az egyre gyakoribb 
visszásságok miatt nehéz volt megállapítani”.818 Az eljárás alá vont személyek név-
sorát megküldték a Népfront pártok helyi elnökségének, valamint a szakszervezetek 
helyi szövetségének, ezen túl a helyben szokásos módon közzétették. Ezzel kívánták 
megjeleníteni a helyi politikai akaratot az adott személyek ügyében, továbbá ezzel 
biztosítottak lehetőséget a túlkapások sértettjeinek, valamint a helyi lakosoknak a 
bejelentés jogára.

Az igazolóbizottságok döntéseiket zárt ülésen vagy zárt tárgyaláson hozták. Zárt 
üléseket egyszerűbb ügyekben kellett tartani, ahol az eljárás igazolt státusz meg-
adásával zárult. Zárt tárgyalást kellett tartani azok esetében, akik szolgálati helyüket 
elhagyták, vagy a bizottság valamely tagja ezt kérte.819 A honvéd egyének esetében az 
1944. október 15-e előtti cselekményeiket és magatartásaikat abból a tekintetből kel-
lett vizsgálni, hogy háborús vagy népellenes bűncselekményeket követtek-e el; to-
vábbi magatartásukat azért nem kellett vizsgálni, mert ekkor a honvédség tör vényes 

815  Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 441/1945. M. E. számú rendelete a honvédség tagjainak iga-
zolására vonatkozó 20.056/1945. H. M. számú rendelet egyes intézkedéseinek megváltoztatásáról, 
MRT., Budapest, 1945, 51. o. 

816  A honvédelmi miniszter 20.056/1945. M. E. számú rendelete a magyar honvédség tagjainak 
igazolásáról, MRT., Budapest, 1945, 17.o. – ez a rendelet eredeti száma, azonban a 441/1945. M. E. 
rendelet 88/1945-re változtatta, így az eredeti számmal, csak a korabeli közlönyökben szerepel.

817  20.085/Elns.—1945. számú körrendelet a magyar honvédség tagjainak igazolása tárgyában, 
MRT., Budapest, 1945, 289–291. o., II. Igazoló-bizottságok megalakulása és hatásköre, 2–3. pont.

818  Zinner Tibor: Háborús bűnösök perei. Internálások, kitelepítések és igazoló eljárások 1945–
1949, Történelemi Szemle, 1985/1. szám, 130. o.

819  15/1945. M. E. rendelet 12–15. §.
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parancsnokának engedelmeskedve harcoltak. Politikai megbízhatóság vizsgálata ér-
dekében mindenre kiterjedő vizsgálatot csak a honvédség azon magas rangú vezető-
ivel szemben kellett lefolytatni, akik hatással lehettek volna a kormányzó döntéseire, 
továbbá azon minisztériumi és vezérkari osztályvezetőkkel szemben, akik a nyilaso-
kat és a németeket a németellenes tervekről tájékoztatták. Nem voltak igazolhatóak, 
akik a Szálasi-puccsban és kormányzásban vezető állásúként részt vettek.820 Érdekes 
ez a kettős mérce, egyfelől alacsonyabb rangú és magasabb rangú katona parancs 
iránti viszonyának megítélésében, másfelől pedig a parancsnak való engedelmességi 
kötelezettség tekintetében 1944 októbere előtt és után. Nem vitatható emberileg a 
parancs esetleges erkölcsi oldalról történő megtagadása (bár ez szubjektív mérce), 
azonban politikailag a katona soha nem mérlegelhetett parancsot, márpedig e ren-
delet ezt is elvárta.

Az igazolóbizottság a következő döntéseket hozhatta: (1) igazolt, (2) nem igazolt 
és népbíróság elé állítandó, (3) nem igazolt, (4) feltételesen igazolt.821 A nem igazol-
tak azon köre, akiket nem utaltak népbíróság elé, a határozattal szemben fellebbe-
zéssel élhetett a honvédelmi miniszterhez, a fellebbezésnek halasztó hatálya volt.

Ezen rendelkezéseket májusra módosították, ugyanis „márciusban az SZDP kép-
viselője, Ries István (aki július 21-től igazságügy-miniszter lett) már bírálta a január 
4-i és 25-i rendeletek szűklátókörűségét, és több javaslatot tett, amiket a felszólalók 
fenntartás nélkül helyeseltek”.822 A változtatások fő indoka a politikai befolyás növe-
lése volt. Ennek alapján módosították a bizottságok összetételét, ezt követően azok 
kilenc tagból álltak, amelybe valamennyi Népfront párt és az Országos Szakszerve-
zeti Tanács helyi szervezetei egy-egy tagot delegáltak, hármat pedig a honvédség, 
közülük egynek jogvégzettnek kellett lennie. A  bizottság elnökét a polgári tagok 
közül választották. Határozatképes csak akkor volt, ha a jelen lévő polgári tagok szá-
ma meghaladta a katona tagok számát.823 A bizottsági szervezet innentől a honvéd-
ség szervezetéhez igazodott a következőképpen: (1) ún. állandó igazolóbizottság; (2) 
honvéd kerületi parancsnokságok igazolóbizottsága, (3) a kiegészítő parancsnoksá-
gok igazolóbizottsága, (4) budai honvéd igazolóbizottság. Kizárólagos illetékesség-
gel rendelkezett az állandó bizottság az ország nyugati tájairól, illetőleg külföldről 
hazatérő és szolgálatra jelentkező hivatalos állományba tartozó személyek felett.824

820  20.085/Elns III. Igazoló eljárás, 5. pont.
821  Ha a bizottság végleges határozatot nem tudott hozni, de az illető személye, illetve magatartása 

ellen komoly aggályt fennforogni nem látott.
822  PaPP Gyula: Az igazoló eljárások és a háborús bűnök megtorlása 1945 után Magyarországon, 

Aetas, 2009/2. szám, 171. o.
823  Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. évi 2.480. számú rendelete a honvédség tagjainak, va-

lamint a honvédelmi igazgatás körében szolgálatot teljesítő polgári alkalmazottaknak igazolásáról, 
MRT., Budapest, 1945, 150–151. o.

824  A magyar honvédelmi miniszter 24.300/Eln. ig. biz.–1945. számú rendelete a honvédség tag-
jainak, valamint a honvédelmi igazgatás körében szolgálatot teljesítő polgári alkalma zottaknak iga-
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Orvosolták a korábbi rendelet hiányosságát, és meghatározták azokat a magatar-
tásokat, amik sértették a magyar nép érdekeit, azonban ezen rendelkezés is tartal-
mazott szubjektív elemeket, például a fasiszta párt tevékenységének helyeslése, vagy 
közvetlen tettekkel a magyar alkotmány szellemével ellentétes jogszabály végrehaj-
tásában való részvétel, amely az érintett személyek helyzetét súlyosbította.825

A  rendelet expressis verbis nem mondta ki az igazoló nyilatkozat kitöltésének 
kötelezettségét, azonban vélelmet állított fel, hogy aki nem nyújtott be ilyen nyilat-
kozatot, az minden igény nélkül önként felmondta jogviszonyát, és többé közhivatal 
betöltésére nem volt alkalmas.826 A rendelet módosított azon az antidemokratikus, 
jogállammal csak igen szűk körben összeegyeztethető gyakorlaton, hogy az igazoló-
bizottságok tárgyalásai zártak voltak; ezt követően minden tárgyalás nyilvános volt.

A  bizottság a módosítást követően döntését az állomány összetételéhez igazít-
va mondta ki. Eddigiektől eltérően lehetősége volt kimondani közigazgatási úton 
a rendfokozattól, illetőleg polgári alkal mazott esetében az állásától való megfosz-
tást.827 Fontosnak tartjuk rögzíteni – hasonlóan, mint a népbírósági jogszabályok 
ismertetésénél –, hogy erre jogállami keretek között csak a bíróság jogosult.

A jogorvoslat normális keretek közötti szabályozására csak 1945 júniusában ke-
rült sor, ekkortól a fellebbezést nem a Budapesti Népbíróság látta el országos ille-
tékességgel, hanem az ítélőtáblák székhelyén működő népbíróságok lettek az illeté-
kesek. A  fellebbezéseket a népügyészek előzetesen véleményezték, és megjelölték, 
milyen határozatot indokolt hozni. A tárgyalások, amelyek jogszerűsége az előzőek 
alapján vitatható, nyilvánosak voltak. A bíróságnak mind kasszatórius, mind refor-
matórius jogköre volt, döntést helybenhagyó határozata pedig res iudicatát eredmé-
nyezett.828

Szeptemberben felállították a Honvédelmi Minisztérium kebelében a honvédségi 
igazolóbizottságok főtitkárságát, feladata volt állásfoglalás készítése az elvi kérdé-
sekben, a bizottságok felállítása, megszüntetése, a felügyelet, nyilvántartás vezetés 
és a SZEB tájékoztatása.829 A SZEB jogköréből kiindulva nehezen értelmezhető ez a 
tájékoztatási kötelezettség, hiszen nem ezen a fórumon zajlott az emberiségellenes 
bűncselekményeket megvalósító személyek felelősségre vonása, így ez nem értel-

zolása tárgyában kiadott 2480/1945. M. E. számú rendelet végrehajtásáról, MRT., Budapest, 1945, 
306–314. o., 5. §.

825  Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 1.080. M. E. számú rendelete a közalkalmazottak 
igazolásáról, MRT., Budapest, 1945, 104–109. o., 1. §. 

826  2480/1945. M. E. számú rendelet, 4.§ (4) bekezdés.
827  2480/1945. M. E. számú rendelet, 16–24. §.
828  2.141/Eln. ig. biz.–1945. számú körrendelet. Igazolási ügyben fellebbezési eljárás szabályo-

zása és az 1080/1945. M. E. számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása tárgyában kiadott 
4080/1945. M. E. rendelet közzététele és alkalmazása, Honvédségi Közlöny, 1945/13. szám, 111–
113. o. 

829  4.600/eln. ig. biz.–1945. számú körrendelet. Honvédségi igazolóbizottságok főtitkársága, Hon-
védségi Közlöny, 1945/19. szám, 1. o.
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mezhető másként, mint a szuverenitás további korlátozásaként a szovjet delegált 
vezette testület által.

Rendkívül érdekes szabályozást tartalmazott az a rendelet, amely kimondta, hogy 
polgári igazolóeljárás során állásvesztéssel sújtott tiszteket vagy tiszthelyetteseket 
a honvédelmi miniszter alakszerű eljárást mellőzve lefokozhatta, felvetve a kérdést, 
hogy katonatisztet milyen körülmények között vonhatott eljárása alá polgári bizott-
ság, mikor ennek kizárólagosságát a honvédelmi miniszter fenntartotta magának és 
bizottságainak – továbbá demokratikusan működő államban ilyen kérdésben miként 
lehetséges kizárni az alakszerű eljárást és az esetleges jogorvoslati lehetőségeket.830

1945 végére, 1946 elejére felerősödtek azok a politikai hangok, amelyek bírálták 
az igazolási eljárások hatékonyságát, pártatlanságát, a Szabad Nép vezércikkében 
„az igazolások csődjéről és a B-lista szükségességéről szólt”.831 Engedve a politikai 
nyomásnak, a B-listázás 1946 nyarától megtörtént; ez azt jelentette, hogy a B-listán 
szereplőket az igazolási eljárások eredményétől függetlenül adminisztratív úton tá-
volították el.

Az igazolási eljárásokban és a B-lista összeállításában a Katpol. is közreműködött, 
„a szervezet a régi hadsereg tagjainak felülvizsgálata és B-listázás során több ezer 
személy ellen indított eljárást, és ennek eredményeképpen került sor ezen tisztek, 
tiszthelyettesek hadseregből való eltávolítására, nyugdíjazására, internálására, bör-
tönbe zárására”.832

3.3. Az átmeneti korszak katonai büntetőjogra  
és igazságszolgáltatásra vonatkozó joganyaga

A második világháborút követő évek katonai jogalkotását alapvetően befolyásolták 
mind a nemzetközi, mind a hazai események, és ezek folytán létrejöttek a fentebb 
bemutatott új intézmények. A vizsgált korszak több rövidebb időszakra osztható: 
(1) az 1945-ös évben a katonai büntetőjog szabályozásának háttérbe szorulása, (2) 
1946/1947-ben ismét felelevenedett a vita az elkülönült katonai jog létjogosultsá-
gáról, (3) 1948 és 1949. augusztus 19. között az új katonai büntető jogszabályok 
megalkotásával a vita lezárult. 

1945-ben az új politikai elit politikailag megbízhatatlannak bélyegezte a katonai 
bírósági rendszert, feladatainak egy részét az év elejétől a népbíróságok látták el, de 

830  A magyar köztársaság kormányának 11.920/1946. M. E. számú rendelete a polgári igazoló el-
járás során állásvesztéssel vagy ezzel egy tekintet alá eső hátránnyal, illetőleg nyugdíjazással sújtott 
tisztek és tiszthelyettesek lefokozása tárgyában.

831  Zinner: i. m. (1985), 131. o.
832  okváTh: i. m. (2008), 125. o.
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az igazolóbizottságok is vontak el teendőket (lefokozás, közigazgatási úton való el-
bocsátás).

Jogalkotás terén a jogszabályok egy jelentős része kizárólag az új államalakulat-
hoz igazította a katonai büntetőjogi szervezetet. A kegyelmezés jogkörét a hátor-
szágban a Nemzeti Főtanács gyakorolta,833 és ideiglenesen újrarendezték az illetékes 
parancsnoki jogokat – ennek következtében többek között a Főparancsnok jogait 
ideiglenesen a vezérkar Főnöke gyakorolta834 –, továbbá megszüntették a honvéd 
vezérkar főnökének bíróságát azáltal, hogy az illetékességébe tartozó hatásköröket 
elvonták, és azokat a buda pesti 1. honvéd kerületi parancsnokság bíró ságára telepí-
tették.835 Erősítve a politikai megbízhatóságot, a haditörvényszékekben elnökül és 
ülnökül kizárólag igazolt tiszt volt vezényelhető, kivéve, ha nem állt rendelkezésre 
annyi igazolt tiszt, amennyire a jogszabályok alapján szükség lett volna.836 Rehabi-
litálták a baloldali politikai meggyőződés miatt joghátránnyal sújtott egyéneket.837 
Hatályon kívül helyezték a sokat támadott tiszti becsület védelmére biztosított fegy-
verhasználati jogot.838 Újraszabályozták a haditörvényszékek összetételét, amely így 
háromtagú tanácsokban ítélkezett (megszüntetve a háborús egyesbíró ítélkezést és a 
háború előtt ismert öttagú tanácsokat a jelentősebb ügyekben) – ezen tanácsok egy 
hadbíróból mint tárgyalásvezetőből és két katonaállományú tisztből álltak.839

A rendeletek másik jelentősebb köre a statáriális bíráskodással foglalkozott. Már-
cius 12-én a honvéd bíráskodás terén, a bűncselekmények egy szűk körében ismé-
telten elrendelték,840 majd júniusban részlegesen megszüntették, csak az 1., 5. és 6. 
hadosztályok kötelékére tartották fent.841 Ennek megszüntetésére csak 1946 júliusá-
ban került sor, azonban ez kizárólag a katonai jellegű bűncselekményeket érintet-

833  Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 388/1945. számú rendelete, a kegyelmezés jogának a honvéd 
büntetőbíráskodás területén való szabályozása tárgyában, MRT., Budapest, 1945, 41. o.

834  20.151 /Eln. I.–1945. számú körrendelet. Illetékes parancsnoki jogok gyakorlásának ideiglenes 
szabályozása, MRT., Budapest, 1945, 292. o.

835  28.223/Eln. bjogi–1945. számú körrendelet, A hadrakelt seregnél követendő bűnvádi eljárás 
szabályairól szóló 1420/1944. M. E. számú rendelet módosítása, MRT., Budapest, 1945, 169. o.

836  29.206/Eln. bjogi–1945. számú körrendelete. Haditörvényszékek összeállítása, MRT., Buda-
pest, 1945, 1236. o.

837  Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 753/1945. M. E. számú rendelete a volt tanácsköztársaság 
alatti magatartás és az azóta baloldali (kommunista, szociáldemokrata, antifasiszta) politikai meggyő-
ződés és tevékenység miatt elítéltek, illetve hátránnyal sújtottak rehabilitálásáról szóló 285/1945. M. 
E. számú rendeletnek a honvédségnél való végrehajtásáról, MRT., Budapest, 1945, 65–66. o.

838  33.602/eln. bjogi.–1945. számú körrendelet. A becsület védelmére szolgáló tiszt fegyverhaszná-
lati jog megszüntetése, Honvédségi Közlöny, 1945/14. szám, 121. o. 

839  36.519/eln. bjogi. 1945. számú körrendelet. Haditörvényszékek megalakítása, Honvédségi Köz-
löny, 1945/17. szám, 139–140. o.

840  Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 389/1945. M. E. számú rendelete, a rögtönbíráskodás alá tar-
tozó bűncselekmények tárgyában, MRT., Budapest, 1945, 54–55. o.

841  2.9.494/Eln. bjogi–1945. sz. körrendelet, Rögtönbíráskodás a honvéd büntetőbíráskodás terüle-
tén való részleges megszüntetése, MRT., Budapest, 1945, 198–199. o.
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te.842 1945 októberétől mind polgári, mind katonai egyénekre a bűncselekmények 
egyre szélesebb körében rendelték el a statáriális bíráskodást. Míg 1945-ben ezen 
bűncselekmények száma 4 volt, addig 1946 végére ezek száma már 17 – ezek je-
lentős többsége rongálás jellegű bűncselekmény volt, amelyek az elkövetési tárgyak 
széles körét ölelték fel (pl. árvízvédelmi gátak, vaspályák, légi járművek, távbeszé-
lők stb.),843 de árdrágító visszaélések esetén is alkalmazták.844 1948 szeptemberében 
részlegesen alig pár bűncselekményre megszüntették, azonban közel kétharmadá-
ban fenntartották a rögtönbíráskodást,845 amely rendkívül érdekes körülmény azt fi-
gyelembe véve, hogy a második világháborút lezáró békeszerződést ekkor már közel 
másfél éve aláírták, a bűncselekmények jellege pedig nem indokolta a fenntartást, 
csupán akkor, ha politikai eszközként kívánták felhasználni ezt az ítélkezési fóru-
mot. Ezen rendelkezések fenntartása annak okán is érdekes, hogy a háború idejére 
szóló különös anyagi büntetőjogi rendelkezéseket mind polgári, mind katonasze-
mélyekre nézve hatályon kívül helyezték 1945 augusztusában,846 továbbá december-
ben a polgári személyek felett gyakorolt katonai bíráskodást is megszüntették.847

Az ezen rövid időszakban megalkotott jogszabályok nem jelentettek előrelépést, 
fejlesztést a katonai büntetőjog szabályozásában, e szabályok révén jóval inkább 
stagnált, sőt az alternatív fórumok miatt leépülni látszott, pedig a friss háborús ta-
pasztalatok, a jogállam kialakításának lehetősége megfelelő esélyt biztosított volna 
eme terület megfelelő fejlesztésére.

Az 1946–47-es időszakban vita bontakozott ki a katonai büntetőjog és igazság-
szolgáltatás jövőbeni fejlesztési irányairól. Ahogy arra Hautzinger Zoltán felhívja a 
figyelmet, a vita középpontjában az állt, „hogy van-e önálló létjogosultsága a külön 
katonai büntetőbíráskodásnak”.848

842  21 892/eln. igü.–1946. számú körrendelet, A honvéd büntetőbíráskodás körében rögtönbírás-
kodás részleges megszüntetése tárgyában, a magyar köztársaság kormányának megszüntetése tárgyá-
ban, a magyar köztársaság kormányának 7.930/1946. M. E. számú rendelete, Honvédségi Közlöny, 
1946/22. szám, 207. o.

843  Nemzeti Kormány 1.830/1946. M. E. számú rendelete a rögtönbíráskodás újabb kiterjesztése és 
kihirdetésének elrendelése tárgyában, Igazságügyi Közlöny, 1946/2. szám, 55–56. o. 

844  A magyar köztársaság kormányának 23.700/1946. M. E. számú rendelete a rögtönbíráskodás 
újabb kiterjesztése és kihirdetésének elrendelése tárgyában, Igazságügyi Közlöny, 1946/11. szám, 
472–473. o.

845  39.240/eln. igü.–1948. számú körrendelet. A rögtönbíráskodás korlátozása, Honvédségi Köz-
löny, 1948/29. szám, 419–420. o.

846  36.520/eln. bjogi.–1945. számú körrendelet. Háború idejére szóló különös anyagi büntetőjo-
gi rendelkezések alkalmazásának megszüntetése és az ezzel kapcsolatban szükséges rendelkezések, 
Honvédségi Közlöny, 1945/17. szám, 139. o.

847  49.446/eln. bjogi.–1945. számú körrendelet. Egyes bűncselekmények tekintetében polgári 
személyek felett gyakorolt katonai büntetőbíráskodás megszüntetése, Honvédségi Közlöny, 1946/1. 
szám, 3. o.

848  hauTZinger Zoltán: A magyar katonai büntető igazságszolgáltatás története, Jogtudományi 
Közlöny, 2007/6. szám, 275. o.
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Ebben a két évben úgy tűnt, a vita az ellenzők győzelmét hozza, ugyanis 1946 
februárjában megszüntették a Legfelsőbb Honvéd Törvényszéket, arra hivatkozás-
sal, hogy az a második világháború utolsó hónapjaitól már nem működött, és a 
fennálló viszonyok alapján kézenfekvőbb ez a megoldás. Ez tükröződött vissza Ben-
cze Imrének, a törvény nemzetgyűlési előadójának szavaiból is: „a legfelsőbb hon-
véd törvényszéknek működési köre a változott viszonyok folytán meg kellett, hogy 
szűnjön.”849 Ez olvasható ki a törvény indokolásából is: „A honvédség demokratikus 
újjászervezésével kapcsolatban felmerült különböző körülmények következtében 
ezidőszerint elháríthatatlan akadályokba ütközik a legfelsőbb honvéd törvényszék 
és a legfőbb honvéd államügyészség felállítása.”850 Ezen túl azonban ez utóbbiból 
az is látszik, hogy ennek valójában politikai okai vannak, ami az indokolás másik 
pontjából is kiolvasható: „a honvéd büntető eljárás tervezett reformja során is – kö-
vetve több külföldi állam példáját – hasonló rendezés mutatkozik célszerűnek.”851 
Az indokolás ott is megdőlt, hogy 1946 tavaszáig a hátországban nemcsak a legfőbb 
fórum nem működött, hanem egyetlen honvédtörvényszék sem. A Kúrián felállított 
külön tanáccsal a jogalkotó felszámolta – legalábbis legfelsőbb szinten – a magyar 
jogtörténeti tradíciókban gyökerező különálló katonai igazságszolgáltatást.

Az ún. különtanács tagjai közül csupán kettő volt hadbíró, kettő civil bíró volt, 
akik elméletileg a bírói szakma kiemelkedő tudású tagjai voltak, azonban a katonai 
viszonyokat nem ismerték. A korábbi jogegységi határozatokat, amennyiben attól 
a különtanács el kívánt térni, a Kúria jogegységi tanácsa tárgyalta újra egy hadbíró 
részvételével, vagyis a tisztán katonai igazságszolgáltatásra tartozó elvi tartalmú ha-
tározat meghozatalában többségében a szolgálati viszonnyal alig-alig találkozó sze-
mélyek vettek részt. A honvéd koronaügyész hatásköreit a továbbiakban a legfőbb 
ügyész vagy annak honvédelmi miniszter által kijelölt helyettese gyakorolta.852

Ez az egységesítési törekvés jelent meg a hadbírák képesítési feltételeiben is, hi-
szen polgári joggyakorlatot is kellett tenniük, amely két év volt, míg a katonai csu-
pán egy év.853 Majd az egy évet három évre emelték, megkövetelve nyolc év katonai 
szolgálatot is, ami azért érdekes feltétel,854 mert a hadbíróvá válás feltétele a katonai 

849  BencZe Imrének, a törvényjavaslat előadójának beszéde a nemzetgyűlés előtt, Nemzetgyűlési 
Napló, 1945. I. kötet, 1945. november 29. – 1946. május 9., 19. ülés, 602. o.

850  Indokolás „a Kúrián honvédbírósági fellebbviteli tanács szervezéséről és az ezzel kapcsolatos 
rendelkezésekről” szóló törvényjavaslathoz (továbbiakban: indokolás az 1946. évi III. tv-hez), Nem-
zetgyűlési Irományok, 1945. I. kötet, 1–70., I–II. sz., 6. számú iromány, 54. o.

851  Indokolás az 1946. évi III. tvhez, 54. o. 
852  A Kúrián honvédbírósági fellebbviteli tanács szervezéséről és az ezzel kapcsolatos rendelkezé-

sekről szóló 1946. évi III. törvény.
853  A nemzeti kormány 1.770/1946. M. E. számú rendelete a hadbírák képesítése tárgyában, Hon-

védségi Közlöny, 1946/8. szám, 64–65. o.
854  27.372/eln. igü.–1947. számú körrendelet. A honvéd igazságügyi tiszti szakvizsga szabályo-

zásáról szóló 16.890/eln. igü.–1947. számú körrendelet módosítása tárgyában, Honvédelmi Közlöny, 
1947/35. szám, 334. o.
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szolgálat volt (azért, hogy a leendő hadbíró értse a katonai viszony természetét), 
azonban ez a legmagasabb katonai igazságszolgáltatási fórum bírái közül kettővel 
szemben nem volt elvárás.

Ezen korszak többi jogszabályi rendelkezése az előzőhöz hasonlóan a megválto-
zott viszonyokhoz alakítást szolgálta. Két lépcsőben megszüntették a háború idejére 
szóló büntetőeljárási rendelkezések alkalmazását, és ennek megfelelően módosítot-
ták az igazságügyi szervezetet. Az első rendelet megszüntette az illetékes parancs-
noki jogkört, ennek tartalmát részben a honvéd ügyészségre, a honvéd bíróságokra 
ruházta. A rendelet felállította a honvéd ügyészségeket minden honvédkerület pa-
rancsnokságán, továbbá elrendelte ugyanitt a honvéd törvényszékek működésének 
megkezdését.855 A második rendelet többek között rendelkezett a honvéd ügyészségi 
kirendeltségek felállításáról a Honvédelmi Minisztériumban, a honvéd határőrség 
parancsnokságán, a műszaki vezetési törzsnél és az 1. és a 6. honvéd hadosztály-
parancsnokságnál.856 Az új szervezeti egységet, a határőrséget is honvéd bíráskodás 
alá vonta.857

Ezen évek szabályozása egy irányba mutatott: az elkülönült katonai igazságszol-
gáltatás felszámolására. Azonban ugyanúgy átmenetinek mutatkoztak ezen szabá-
lyok, mint az előző éveké, mivel ahogy a hatalmi viszonyokban, úgy a katonai bün-
tetőjog szabályozása terén is fordulat következett be 1948-ban.

A katonai büntetőjog és igazságszolgáltatás területén 1948-ban új jogszabályok 
megalkotására az év utolsó hónapjáig várni kellett. Az első fontosabb jogszabály az 
volt, amely lehetőséget biztosított a honvédelmi miniszternek, hogy rendeleti úton 
új honvédügyészségeket szervezzen, vagy korábbiakat megszüntessen, annak jegyé-
ben, hogy az igazságügyi szervezet is kövesse a honvédség modernizálását. Reisin-
ger Ferenc, a törvény előadója, is azt hangsúlyozta, hogy „ahhoz azonban, hogy a 
honvédelmi miniszter úr által meghatározott jó hadsereget alkothassunk, szükséges, 
hogy a honvéd igazságügyi szervezet is lépést tartson a honvédség fejlesztésével és 
újjászervezésével. Ezért kell a honvéd büntetőbíráskodást is a kor követelményeinek 
megfelelően átalakítani, hogy ezen keresztül a honvédség fegyelmezettsége megfe-

855  A nemzeti kormány 1.740/1946. M. E. számú rendelete a háború idejére szóló honvéd büntető 
eljárásjogi rendelkezések alkalmazásának megszüntetéséről, továbbá a honvéd igazságügyi szervezet 
módosításáról és az ezzel kapcsolatos egyéb intézkedésekről, Honvédségi Közlöny, 1946/8. szám, 
62–64. o.

856  17.494/eln. igü.–1946. számú körrendelet. Háború idejére szóló büntetőeljárásjogi rendelke-
zések alkalmazásának megszüntetése, továbbá a honvéd igazságügyi szervezet módosítása és ezzel 
kapcsolatos intézkedések tárgyában kibocsátott 1740/1946. M. E. sz. rendelet, az ezt kiegészítő és 
módosító 6510/1946. M. E. számú rendelet végrehajtásáról, Honvédségi Közlöny, 1946/17. szám, 
163–164. o.

857  A magyar köztársaság kormányának 6.510/1946. M. E. számú rendelete a honvéd igazságügyi 
szervezet újabb módosítása tárgyában, Igazságügyi Közlöny, 1946/6. szám, 206. o.
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lelő színvonalra emeltessék.”858 Azonban nem maradhatott el a korábbi igazságszol-
gáltatási rendszer osztály jellegének kiemelése sem: „a régi hadseregben a tisztikart 
az uralkodó osztály, az úri osztály fiaiból alakították meg, a legénységi állomány 
pedig a dolgozó néprétegek fiaiból tevődött össze.”859 Farkas Mihály honvédelmi mi-
niszter a rendeleti felhatalmazás előnyeit emelte ki: „a fejlesztés ütemét késleltetné, 
ha a szükségessé váló új honvéd ügyészségek felállításához minden egyes esetben 
a hosszadalmasabb törvényhozási utat kellene igénybevenni.”860 Emez indokolások 
azonban figyelmen kívül hagyták, hogy jogállamban alapelv, hogy az igazságügyi 
szervezetet törvény hozhatja létre, és csak az módosíthatja, szüntetheti meg, bizto-
sítva a hatalmi ágak elválását – bár az ügyész nem az ítélkező hatalom része, azon-
ban tevékenységének pártatlanságát ideális körülmények között egy demokratikus 
államnak illik biztosítani. Magyarország ekkor már csak formálisan volt demokra-
tikus jogállam.

A fentebb vázolt vitát két törvény zárta le – legalábbis átmenetileg –, a katonai 
büntetőjog és igazságszolgáltatás önállósága mellett lándzsát törve. Az önállóság 
szükségességét Farkas Mihály honvédelmi miniszter, a kommunista párt vezéregyé-
nisége a következőkkel indokolta: „a hadseregben a feltétlenül szükséges rendet és 
fegyelmet hatékonyan biztosítani kell, ennek minél teljesebb megvalósítása érde-
kében a különös katonai szolgálati kötelességek megszegésének, a különös katonai 
életviszonyokkal összefüggő egyéb bűncselekményeknek megtorlását a katonaságon 
belül alakított külön bíróságokra kell bízni, mert ezeknek tagjai ismerik legjobban 
közvetlen élettapasztalat alapján a szóban forgó szolgálati kötelességeket és életvi-
szonyokat.”861 E szavak jól összefoglalják a katonai igazságszolgáltatás önálló létének 
szükségességet – kár, hogy megfogalmazója ezen elveket csak formálisan követte, és 
pár évvel később ezekkel teljesen ellentétes véleményt formált meg.

A  törvény létrehozta a Katonai Főtörvényszéket, amellyel ismét legmagasabb 
szinten is elkülönült a katonai és a polgári igazságszolgáltatási szervezet. A Főtör-
vényszék fellebbviteli fórum volt, emellett a jogegységet is biztosította a katonai ítél-
kezés körében. Elnökét, másodelnökét, tanácsvezetőit és hadbíráit a honvédelmi mi-
niszter nevezte ki. A Főtörvényszékre vonatkozó szabályok visszautalnak az 1912. 
évi XXXIII. törvényre mint háttérjogszabályra. Mindemellett felállította a katonai 
főügyész intézményét, aki a vádat képviselte a Főtörvényszék előtt. A többi katonai 
ügyészség a katonai főügyésznek volt alárendelve, aki felügyeletet gyakorolt a kato-
nai büntetés végrehajtási intézetek felett. A korábbi honvédügyész elnevezés katonai 

858  reisinger Ferencnek, a törvény előadójának beszéde az Országgyűlés előtt, Országgyűlési Nap-
ló, 1947. IV. kötet, 1948. március 15.–1948. december 10., 84. ülés, 863. o.

859  reisinger Ferencnek, a törvény előadójának beszéde az Országgyűlés előtt, 863. o.
860  Indokolás „a katonai igazságügyi szervezet, valamint a katonai büntetőbíráskodásban a fellebb-

vitel módosításáról” szóló törvényjavaslathoz, Országgyűlési Irományok, 1947. III. kötet, 159–219. 
sz., 212. számú iromány, 39. o.

861  Indokolása az igazságügyi szervezetet módosító törvényhez, 299. o.



3. AZ ERőTEREK HATÁSAI A KATONAI BüNTETőJOGRAÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSRA  233

ügyészre módosult, a honvédtörvényszék pedig katonai törvényszékre.862 Ennek oka 
„pedig az volt, hogy a Ktbtk. személyi hatálya a honvédségi állomány mellett kibő-
vült a rendőrség – mint polgári rendbe a háború után újjászervezett – rendvédelmi 
testület hivatásos tagjaival”.863

Ezen törvénnyel egy napon fogadták el az új katonai büntető törvénykönyvet. 
A  kódex megalkotásában részt vettek a korszak hazai jogtudományának jelentős 
alakjai: Schultheisz Emil, Auer György, Bacsó Ferenc, Rácz György, Kádár Miklós, 
akik kezdetben novelláris módosításra rendezkedtek be. „Az 1948. évi kódexről ál-
talában elmondható, hogy nem követi a korábbi két nagy részre tagolható 1930. 
évi katonai büntetőtörvény szerkezetét a részek tekintetében, hiszen a katonai bűn-
cselekményeket taglaló második (különös) rész után, a harmadik részben fejti ki, 
hogy a kódex rendelkezései miként vonatkoznak a rendőrökre, amivel a katona 
büntetőjogi fogalmának kiterjesztéséhez kiegészítő rendelkezéseket csatol, méghoz-
zá úgy, hogy mindvégig figyelemmel van a két hivatásrend közti különbségekre.”864 
A törvényben, bár nem tartalmazott osztályjellegű kilengéseket (holott ezt többen 
elvárták volna), előfordultak olyan szabályok, amelyek a katonai büntető anyagi jo-
gon kívülre mutattak, ilyen volt például a katonai eljárásban a dologházba vagy szi-
gorított dologházba utalást tiltó passzus.865 Farkas Ádám a törvény elemzése során 
kiemelte, hogy „a szabályozás megfelelt a kor követelményeinek és alkalmas volt a 
katonai rend és fegyelem megtartására, s mint ilyenre nem vethet józan és racionális 
elemzés keretei között végzetes árnyékot politikai perek lefolytatása, annál is inkább, 
mert azok tényállási alapját rendszerint a kódexen kívüli »rendkívüli« jogszabályok 
adták, melyeket sok esetben egyetlen utaló norma kötött a katonai büntetőjoghoz”.866

A vizsgált korszak végére a katonai büntetőjogra és igazságszolgáltatásra vonat-
kozó joganyag megőrizte önállóságát, új törvényi alapokra helyezték építményét 
– bár igazságszolgáltatás terén részben hatályban maradt az 1912-es törvény is –, 
hozzáigazítva az új államalakulathoz, amely viszont a korszak végére elveszítette sa-
ját arcát. 

862  A katonai igazságügyi szervezet, valamint a katonai büntetőbíráskodásban a fellebbvitel módo-
sításáról szóló 1948. évi LXIII. törvény.

863  csiha Gábor: A honvéd ügyészség létrejötte és átalakulása 1946–1953, in 100 éves a honvéd 
ügyész, konferencia előadások (http://www.hadijog.hu/tudastar/), 2. o.

864  farkas Ádám: Requiem a magyar nemzeti katonai büntetőjogért. Avagy adalékok a hazai kato-
nai büntetőjog szovjetesítésének történetéhez, Diskurzus, 2012/2. szám, 49. o.

865  A katonai büntetőtörvénykönyvről szóló 1948. évi LXII. törvény, 11. §.
866  farkas: i. m. (2012), 50. o.





Záró gondolatok

Cziáky Ferenc a múlt század közepén a katonai igazságszolgáltatás négy alap sa-
játosságát különítette el, e szerint (1) a katonai igazságszolgáltatás minden időben 
a hadsereg katonás fegyelmét és jogilag szabályozott rendjét szolgálja, de egyszer-
smind ezek fenntartásának végső eszköze, ennek okán (2) békeidőben szűkebb, 
mert ekkor csak a katonákra és hasonló jogállású egyénekre terjed ki, háború esetén 
azonban tágabb körben kerül alkalmazásra. További általános jellemzője, hogy (3) 
azt mindig közügyként kezelik, így annak törvényessége felett a társadalom őrkö-
dik, végül (4) a katonai igazságszolgáltatásban a katonai és jogászi szempontok szo-
rosan összekapcsolódnak.867

E szempontrendszer a bemutatott korszakban a maga teljességében csak és kizá-
rólag a HKbp. törvényi állapotában valósult meg, a társadalmi felügyelet azonban 
ott is csak részleges lehetett, amely következik a dolog természetéből, vagyis a kato-
nai létből, a hadsereg sajátos érték- és érdekrendszeréből.

A HKbp. megalkotása előtti több mint fél évszázad katonai büntetőjogát az átme-
netiség, az oktrojáltság, a rendeleti úton történő fejlesztés és az önállótlanság négye-
se jellemezte.

Átmenetiség, mivel a magyar társadalom, a törvényhozás és kormány, de mond-
hatni a teljes Monarchia elitje 1867-től kezdve a katonai alaki jog reformját igényel-
te, várta. A magyar társadalom azért, mert a forradalom leverése utáni neoabszolu-
tizmus idején generációk érezték saját testükön és lelkükön az avítt, visszaélésekkel 
tarkított katonai bíráskodást, amely az általános hadkötelezettség elrendelése után 
további generációk áldozatát követelte. A magyar törvényhozás és kormány, mivel 
saját maga számára tűzte ki célul a Közösügyi törvénnyel, a honvédségről, a véd-
erőről szóló törvénnyel egy új, nemzeti jogalkotás szükségességét, hiszen magyar 
alaki törvény hiányában nem építhettünk nemzeti szuverenitásunk teljességére, ha 

867  cZiáky: i. m. (1940), 205–206. o.
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saját állampolgárainkat önnön bénultságuk miatt engedtük át idegen bíróságok ha-
táskörébe. A Monarchia vezető rétegének, és magának az uralkodónak a hadsereg 
reformja okán lett volna égető szüksége új katonai bűnvádi eljárásra, arra az eljárási 
kódexre, amely feltevésük szerint megteremthette volna egy egységes, modern had-
sereg alapját. viszont pontosan ezen igények sokszínűsége vezetett oda, hogy bár 
1867-től számos tervezet készült – amelyről a minisztertanácsi jegyzőkönyvek, va-
lamint a képviselőházi naplók számos bejegyzése árulkodott – évtizedek során, és 
hiába valósult meg a civil szabályozás, a katonai bűnvádi kódex tervezetei mindig 
elakadtak valamely fél önös érdekein.

Oktrojált, mivel a jogalkotás hiányában meglévő, de a magyar alkotmányos 
rendbe nem illő jogszabályok alkalmazásának elrendelése volt szükséges, hi-
szen valamilyen eljárási rendet és valamilyen anyagi kódexet mégiscsak követnie 
kellett a korszak katonai jogalkalmazóinak. A katonai anyagi jog területén még 
1855-ben léptették hatályba az osztrák katonai büntető törvénykönyvet császári 
nyílt paranccsal, amely már a megalkotásakor sem felelt meg a modern büntető-
jog elveinek, ennek ellenére 1931-ig hatályban maradt magyar földön. Amennyi-
ben büntetőjog vonatkozásában mondjuk azt, hogy idejétmúlt volt az a szabály-
anyag, amit a bíróságoknak alkalmaznia kellett, akkor vajon mit mondhattak a 
kor hadbírói a Mária Terézia korabeli bűnvádi eljárásra, amelynek anakronisz-
tikus jellegén még a módosító és egységes szerkezetbe foglaló jogszabályok sem 
tudtak segíteni.

A rendeleti úton történő fejlesztés szükségessége alapvetően következett az előző 
két jellemvonásból. Ugyanis nemzeti jogalkotás hiányában el kellett fogadni – még 
ha ezt kimondani és elismerni senki sem volt hajlandó –, az oktrojált módon ránk 
erőltetett osztrák jogszabályokat, azonban ezen joganyag mechanikus alkalmazása 
nem volt lehetséges a speciális magyar viszonyok miatt. Ennek okán már a korai 
években meg kellett kezdeni a szabályanyag olyan rendeleti úton történő kiegészí-
tését, módosítását, amely a kapott joganyagot hozzáigazította a magyar honvédség 
szervezetéhez és területi beosztásához. így eljárásjog területén akkor a legfontosabb 
jogforrásnak egy magyar fordításban megjelent osztrák törvény, valamint a szervi 
határozványok garmadája volt tekinthető.

Az önállótlanságot mint jellemzőt azért fontos hangsúlyozni, mivel az alapjaiban 
befolyásolta a magyar törvényhozás lehetőségeit, hogy a honvédség mégiscsak vég-
ső soron a közös haderő részeként fungált, így rá az osztráktól élesen eltérő katonai 
büntetőjogi joganyagot nem lehetett megalkotni – vagyis mindenképpen szükséges 
volt a kiegyezés ezen a területen is az uralkodóval, valamint az osztrák és közös kor-
mányzattal.

A HKbp. megalkotása előtti szabályozás a bírói felsőbbségi jog intézménye és a 
fegyelmi fenyítő hatalom idejétmúlt szabályozása (amely a valós jogorvoslatot ki-
zárta) rendkívül sok visszaélésre adott lehetőséget az azokat gyakorló parancsnokok 
számára, a bíróságok függetlensége csak töredékesen valósult meg, az egyes had-
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bírók valójában erősen függtek attól a parancsnokságtól, amely területén ítélőszé-
küket felállították.

Az eljárási garanciák és szabályok rendkívüli mértékben elmaradottak voltak a 
polgári bűnvádi eljárás modern szabályanyagához képest. Az eljárási pozíciók nem 
különültek el, a bíró egyben nyomozó hatóságként, vádlóként és védőként is eljárt. 
A főtárgyalás zárt volt. Jogorvoslat lehetőségét jószerével kizárták.

Különös jelentősége ezeknek abban állt, hogy Magyarországon 1878-ban elfogad-
ták a modern elveken nyugvó Csemegi-kódexet, valamint 1896-ban a polgári bűn-
vádi eljárás szabályait. Ezek mindegyike széles körben biztosította a terheltek jogait. 
Ezzel szemben a katonai büntetőjog avítt rendszerébe csöppentek azok a magyar 
fiatalok, akik védkötelezettségüket teljesítették. Ezen elvonás nemcsak a polgári lét-
ből történt meg tehát, hanem a 20. század elejének megfelelő ítélkezési fórumokból 
és joganyag alól is. Ezt tetézte, hogy szolgálatukat sok esetben idegen földön teljesí-
tették, idegen, a magyar embereket megvető közös hadseregbeli tisztek alá beosztva.

E körülmények, valamint a közelgő háború valós veszélye 1912-re sürgetővé és 
rendkívül aktuálissá tette az új katonai büntetőjogi jogszabályok megalkotását. Ek-
kor azonban esély sem volt arra, hogy új katonai büntető törvénykönyvet fogadjon 
el a törvényhozás, mivel annak az egész Monarchiában azonosnak kellett volna len-
nie, így ezen a téren hatályban maradt az 1855-ös, hazánkban császári nyílt parancs-
csal hatályba léptett Militar-Strafgesetz – amit nem mellékesen a magyar alkotmá-
nyos berendezkedés soha nem ismert el jogforrásként.

Előrelépés az alaki jog területén történt. A kodifikáció 1903-ban vett lendületet, 
amikor fél év leforgása alatt egy kész tervezet került a felek asztalára. Mindegyik fél azt 
hitte, hogy őszre meglesz a hőn áhított új törvény. Erre azonban nem kerülhetett sor. 
Ennek oka volt egyfelől az 1903-ban kirobbanó és egészen 1906-ig eltartó magyar al-
kotmányos válság, amelynek következtében lényegében nem is foglalkozott a magyar 
kormány a tervezettel. A másik oka volt az, hogy számos kérdésben nem egyezett a 
felek nézőpontja, ezek közül kiemelkedett a magyar nyelv kérdése, valamint a védők 
és az eljárás nyilvánosságára vonatkozó szabályozási elvárás. végül közel 10 év küzde-
lem után, 1912-ben sikerült mindegyik fél számára elfogadható tervezet elkészíteni.

Az eljárásjog területén tehát 1912-ben sikerült egy haladó szellemű, polgári esz-
mékkel átitatott katonai bűnvádi perrendtartást megalkotni, amely alapján a bíróság 
főszabályként nyilvános tárgyalásokon hozta döntéseit, érvényesült a közvetlenség 
elve, lehetőség volt – néhol kötelezettség – a védő alkalmazása, aki polgári személy 
is lehetett. Megszűnt a parancsnok bírói felsőbbségi joga, és annak csak egy lényege-
sen redukált változata, az illetékes parancsnoki jogosultság maradt meg.

A bírósági szervezet három szinten épült ki (dandárbíróság, hadosztálybíróság és 
Legfelsőbb Honvéd Törvényszék), amely teljes egészében elkülönült mind a polgári 
bírósági szervezettől, mind pedig a közös hadsereg ítélkezési fórumaitól. 

A kódexben szabályozott joganyag 1914. július 1-ével lépett hatályba, ezzel a fris-
sen felállított bíróságoknak rendkívül nehéz feladatot kellett megoldaniuk, hiszen 
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az első nagy világégés idején 3 millió terheltet állítottak hadbíróság elé. Ezek ügyét 
jelentős részben a tábori haditörvényszékek bírálták el, bebizonyítva, hogy a szabá-
lyozás nemcsak haladó szellemű, de tökéletesen alkalmazható is volt.

A háború során a jogalkotó célja elsősorban a katonai igazságszolgáltatás minél 
szélesebb körű alkalmazása volt, ennek okán már a háború előestéjén elrendelték 
a HKbp. 14. §-a alapján, az abban foglalt bűncselekmények tekintetében a polgári 
személyek feletti büntetőbíráskodást. Ahol azonban nem volt erre lehetőség, ott a 
HKbp. statáriális eljárására vonatkozó szabályokat egy az egyben adaptálva elren-
delték polgári személyek felett is a rögtönítélő bíráskodást, a gyorsított eljárásokat. 
Emellett a katonai bíráskodás hatályát kiterjesztették a hadicikkre fel nem esketett 
személyekre (pl. papok, hadbírók stb.) is, a háború utolsó időszakában pedig a szak-
szervezeti vezetőkkel szemben is e szabályokat kívánták alkalmazni. viszont azt is 
látni kell, hogy a hadosztályparancsnokságok központján szervezett dandárbíró-
ságokon túl a többi dandárbíróság valójában működését alig vagy egyáltalán nem 
kezdte meg.

A  Monarchia összeomlása után felemelkedő első demokratikus kísérletnek, a 
Népköztársaságnak jogalkotására a kapkodás, az átpolitizáltság, az idealisztikus fel-
fogás volt jellemző, amelynek következtében a haderő alkalmazása nehézkessé, sőt 
néhol lehetetlenné vált. A  haderőt a bizalmiférfi és a katonatanácsok, a fegyelmi 
fenyítő hatalmat a bizalmiférfiak közül kiválasztott egyénekből felállított válasz-
tott esküdtszékek felállításával demokratizálni próbálták, amely végső soron tovább 
rontotta a helyzetet, amely végül egy erkölcsileg és fegyelmileg szétesett haderőt 
eredményezett.

A HKbp.-t a Tanácsköztársaság idején hatályon kívül helyezték, mivel a proletár-
diktatúra fel kívánta számolni az előző rendszer minden intézményét. Eme kapkodó 
jogalkotás először a forradalmi törvényszékeket hozta létre mint különbíróságokat, 
hatáskörükbe vonva főként az ellenforradalmi cselekményeket. Majd a Forradalmi 
Kormányzótanács érzékelte, hogy háborús helyzetben szükséges lenne önálló ka-
tonai fórumra is, ennek okán felállította a forradalmi katonai törvényszékeket. E 
törvényszékek ítéletével szemben kezdetben nem volt jogorvoslat, azokat azonnal 
végre kellett hajtani, még a kegyelmi kérvény sem volt halasztó hatályú. Később 
szűk körben lehetőséget biztosítottak fellebbezésre, amelynek legalább halálbünte-
tés esetén halasztó hatálya volt.

A bíróságok ítéletei országosan vizsgálva rendkívül következetlenek és sok eset-
ben koncepciós jellegűek voltak. Ennek oka a helytelen szabályozás mellett az volt, 
hogy a bíróságokat minden esetben laikus személyek alkották, sok esetben még ka-
tonai állományhoz sem tartoztak.

A Tanácsköztársaság vezetése, felismerve azt, hogy a proletárság mégsem alkal-
mas arra, hogy a katonaság vezetését ellássa, 1919 nyarán visszahívta a régi tiszteket, 
az utolsó hetekben – bár ezzel elkésve – már büntetőjogi védelemben is részesítette 
őket, letartóztatásukat pedig előzetes jóváhagyástól tette függővé.
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A proletárdiktatúra bukását követően kormányok sora váltotta egymást, közös 
bennük, hogy ezek mindegyike szembehelyezkedett a tanácskormánnyal. A  Pe-
idl-kormány bukásával, valamint a román hadsereg előrenyomulásával azonban az 
is világossá vált, hogy az ellenforradalmi erők kerültek hatalomra. Az ellenforra-
dalmi nézetet vallók már nemcsak a Tanácsköztársaság, hanem a Népköztársaság 
intézményeit is tagadták. A jogfolytonosság elvét valló hatalmi elit visszaállította az 
1918. október 31. előtti jogrendszert. 

A  fentiek tagadása mellett már nem kerülhetett sor a Népköztársaság által el-
rendelt háborús bűnökért való felelősségre vonásra. Ehelyett pontosan a háborút 
követő rendszerekben közreműködök felelősségre vonása történt meg, és ez nem 
kerülhette el a hadsereget sem. Az egész haderőt – beleértve a tiszteket, altiszteket, 
hadapródokat, rangosztályba nem sorolt egyéneket, méneskarokat – és a csendőrség 
teljes állományát átvizsgáló bizottságok elé kötelezték, ahol megvizsgálták, hogy a 
proletárforradalom eseményeiből mennyiben vették ki részüket, és mennyire meg-
bízhatóak, ezek során – a jogszabályok által felruházva és biztosítva – rendkívül 
szubjektív alapú döntéseket hozhattak. Meg kell azonban azt jegyezni, hogy a vörös 
Hadsereg tisztjeinek jelentős többsége átmenet nélkül beolvadt a frissen felállított 
Nemzeti Hadsereg állományába.

Emellett ezen időszak problémája volt Horthy Miklós mint fővezér jogállásának 
tisztázása, ennek során felruházták a legnagyobb terjedelmű fenyítő hatalommal 
és illetékes parancsnoki jogosultságokkal, valamint egy sorba emelték a hadügymi-
niszterrel. Horthy kormányzóvá választását követően 1920. április 1-étől megszűnt 
a fővezér pozíciója, azonban a hadsereg legfelsőbb vezetésének megosztottsága a 
vezérkari főnök megerősítése okán nem.

A háború és az azt követő évek világossá tették a HKbp. hiányosságait is. A dan-
dárbíróságok annak okán, hogy a jogszabály előírásai ellenére csak a hadosztálypa-
rancsnokságok székhelyein alapították meg őket, nem voltak alkalmasak a jogalkotó 
által kijelölt célra, vagyis arra, hogy a kisebb súlyú bűncselekmények elkövetői ellen 
az eljárást ne a hadosztályparancsnokságok székhelyén folytassák le, hanem a ter-
helt állomáshelyén. A dandárbíróságok a trianoni békeszerződésbe foglalt hadse-
reglétszám-maximalizálás okán is elvesztették létjogosultságukat, és 1925-ben meg-
szüntették ezeket a fórumokat. 

A  háború során az is világossá vált, hogy éppen a perrendtartás modernsége 
miatt (is) szükséges az új katonai büntető anyagi kódex kodifikálása, mivel a mo-
dern elvekre épülő eljárási szabályokat nehézkes összeegyeztetni egy elavult anyagi 
kódexszel. Ez a történelmi helyzet miatt csak 1930-ban valósult meg. 

Az Élt. az igazságszolgáltatás szabályait csak kis részben módosította, szerveze-
tét pedig egyáltalán nem, így az 1925-től lényegében 1946-ig változatlan maradt. 
Azonban 54. §-a felhatalmazta a mindenkori kormányt, hogy háborús helyzetben 
az eljárás gyorsítása és egyszerűsítése végett rendeletet adjon ki, amely a törvénnyel 
is ellentétes lehetett. Ezen felhatalmazást erősítették a honvédelmi törvény kivételes 
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hatalomról szóló rendelkezései. Ezen felhatalmazásokkal a kormány több esetben is 
élt a második világháború során. A hadra kelt seregek ítélkezésére vonatkozó szabá-
lyok 1941-ben megvalósuló újraszabályozása lényegében a háborús viszonyokhoz 
való igazodást, az eljárás gyorsítását jelentette. 

Magyarország kormányai az Élt. és a honvédelmi törvény által adott felhatalma-
zásukkal a katonai igazságszolgáltatás terén két esetkörben éltek vissza. Egyfelől a 
honvédségi védők lajstromában való szerepeltetés nemzetiségi (faji) alapú meghatá-
rozásával és a vezérkar főnöke különbíróságának életre hívásával, valamint az arra 
vonatkozó szabályok megalkotásával. A vezérkar főnökének bíróságánál nemegy-
szer még a bíróság megalakítására vonatkozó szabályokat sem vették figyelembe. 
ítéletei pedig legtöbb esetben koncepciós jellegűek voltak.

A szuverenitását a német megszállással elvesztő magyar államban a megszállói 
igényeket kielégítő kormányok – legyen az bábkormány vagy a nyilas diktatúra kor-
mánya – rohamos léptekkel nekiláttak a HKbp.-n és rendszerén alapuló garanciák 
lerombolásához. Egyfelől a fegyelmi jog területén élet-halál urává tették a fenyítő 
hatalmat birtokló parancsnokot azzal, hogy kötelezővé tették számára a fegyver-
használatot egyes cselekmények esetében, valamint lehetővé vált a tisztek közigaz-
gatási úton való lefokozása, másfelől pedig a hadra kelt seregekre vonatkozó ítél-
kezés szabályainak átalakítása is sértette a HKbp. eredeti szellemét, betetőzve ezt 
azzal, hogy békeidős igazságszolgáltatásra is bevezették ennek egyes szabályait, így 
például a főtárgyalások zárttá nyilvánítását.

A vizsgált időszak hadmozdulataiban, háborúiban a honvédség nagy létszámban 
vett részt. Ekkora hadigépezetek esetén „fegyelem nélkül nem építhetünk bizton-
sággal a hadsereg ütőképességére, kellő fegyelem nélkül az előbb-utóbb elbukik és 
vele együtt az ország is elvész”.868 Ezt a fegyelmet a hadbírók, amíg emberi léptékek 
között lehetett, fenntartották mindkét nagy háború idején (például az ellátmány a 
körülményekhez képest rendben megérkezett, az államszervezete működött), s eb-
ben fontos szerepet játszott a HKbp. kellően modern és kellően részletes szabályo-
zása, bizonyítva, hogy „szükség van a katonaság ügyében külön fegyelmi rendre. 
S ez csak olyan lehet, mely minden körülmények közt védi az államot, biztosítja a 
szolgálatot s érvényt szerez az államvédő rendelkezéseknek. Különösen fontos ez 
háborúban, de fontos békében is minden szolgálati ügyben, amely a haderőt a maga 
feladataira képessé teszi s azokra előkészíti.”869

Magyarország a második világháborút követően is a vesztesek oldalát gazdagí-
totta, ennek okán a politikai vezetés mozgásterét alapvetően befolyásolták a győztes 
hatalmak egymás között megkötött alkui, szerződései. A jaltai konferencia eredmé-
nyei és az angolszász államok nemtetszésének kinyilvánítása a lengyel és bolgár ese-
mények miatt azt eredményezték, hogy bár Magyarország a szovjet érdekszférába 

868  Jilly: i. m. (1943), 10–11. o.
869  Palágyi Lajos: Úr vagy őr?, Századunk, 1929/4. szám, 646. o.
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került, átmenetileg Sztálin megelégedett a koalíciós (népfronti) hatalomgyakorlás-
sal, és csak egy folyamat eredményeként kívánta kialakítani a magyar kommunisták 
révén a vazallus kommunista Magyarországot. Ennek köszönhetően 1946 február-
jától hazánkban bevezették a köztársasági államformát.

A korábbi vezetés – főként a nyilas állam ténykedése miatt – hitelét vesztette, ami 
teljes elitváltást hozott magával, így a fegyverszüneti megállapodást már az INK írta 
alá, amelyben vállalta többek között az emberiségellenes bűncselekmények elköve-
tőinek megbüntetését. Ennek eszköze volt a népbírósági rendszer. 

A népbírósági eljárások megítélése rendkívül vegyes képet mutat, ahogy erre Pető 
Andrea rávilágít: „a tömeges jogtalanságok, justizmordok és megfélemlítések vád-
ja azonban a közvetlenül a II. világháború után sorra kerülő magyar népbírósági 
ügyekkel kapcsolatban túlzottnak tűnik.”870 Azonban, ahogy arra Zinner felhívja a 
figyelmet, „az 1946. vII. tc.-t hóhértörvénynek nevezték. (…) a különtanácsok már 
azt is feladatul kapták, hogy… részt vállaljanak a kommunista diktatúra megterem-
tésében.”871 Romsics szavai kellően árnyaltan mutatják be a népbíráskodás valódi 
arcát: „A bíráskodás jellege és körülményei alapján ezek az ítéletek az 1919–1920-as 
gyorsított bűnvádi eljárás során hozott döntésekhez hasonlíthatóak. Mind akkor, 
úgy most is politikai ellenfelek számoltak le politikai ellenfelekkel. Az 1919–20-as 
fehérterrorra emlékeztetett az is, hogy azokat akik ellen nem lehetetett népbírósági 
eljárást indítani, de hatalom új urai szemében nemkívánatos személynek minősül-
tek, rendőrségi eljárás keretében egyszerűen internálótáborokba zárták. Különbség, 
mégpedig fontos különbségként kell azonban számba vennünk, hogy az 1945 után 
kivégzettek és elítéltek jelentős része egy egész embercsoport megsemmisítési kísér-
letében vett részt, többé-kevésbé aktívan…”872

Az INK legfontosabb belpolitikai feladata a közigazgatás helyreállítása volt, ame-
lyet a régi szervezeti alapokon valósítottak meg, a régi káderek átvilágítása mel-
lett. Ennek eszközéül szolgált az igazolóeljárás, amely sok esetben erősen átpolitizált 
volt, és amely olyan jogkörökkel rendelkezett, mint például a közigazgatási úton 
történő lefokozás vagy honvédségből való eltávolítás, ami jogállami keretek között 
a katonai bíróságok hatáskörébe tartozott volna. A jogalkotó sajnos e jogkört az il-
letékes parancsnokra is ráruházta, először még a népbírósági eljárást megelőzően 
is diszkrecionális döntésként afelől, hogy valaki emberiség elleni bűncselekmény 
elkövetőjének mutatkozott-e, majd ezt „orvosolta” azzal, hogy már „csak” jogerős 
döntést követően élhetett ezen jogával – ami még mindig sértette a katonai bíró-
ságok jogkörét. Az igazolási eljárások azonban nem hozták a várt eredményeket a 
kommunista párt számára, ezért kikényszerítették a B-listázást, vagyis az adminiszt-
ratív úton való kicsapatást. 

870  pető Andrea: Népbíróság és vérvád az 1945 utáni Budapesten, Múltunk, 2006/1. szám, 67. o.
871  Zinner: i. m. (1999), 33. o.
872  romsics: i. m. (1999), 281–282. o.
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A katonai büntetőjogot és az igazságszolgáltatást alapvetően keretek közé szorí-
totta a két fentebb ismertetett eljárás, ezen túl politikailag megbízhatatlannak bé-
lyegezték az igazságszolgáltatási szervezetet, ami egyedüli indokként szolgált arra, 
hogy miért nem a katonai bíróságok jártak el a katona személyek (amúgy népbí-
róság által tárgyalt) ügyeiben. A korszak jogszabályainak jelentős része csak az új 
államalakulathoz való igazítást jelentette. 1946–47-ben felmerült a kérdés, hogy 
szükség volt-e független katonai büntetőjogra. Ennek a vitának egyik állomásaként 
megszüntették a Legfelsőbb Honvéd Törvényszéket, és különtanácsot hoztak létre 
a Kúria berkein belül, azonban a fordulat évében, 1948-ban új katonai büntető tör-
vénykönyvet készítettek, és részben – az 1912-es törvény egyes passzusait hatályban 
hagyva – módosították az igazságügyi szervezetet, létrehozva a Katonai Főtörvény-
széket és a katonai törvényszékeket, valamint a katonai főügyész intézményét és a 
katonai ügyészségeket.

A katonai büntető törvénykönyv törvényhozási előadójának, Hajdú Gyulának az 
szavaiból azonban már kiviláglott a jövő sötét foszlánya, ugyanis kifejtette, hogy 
„nem lehetett várni az általános büntetőtörvénykönyv kodifikálásáig azzal, hogy az 
ottani rendelkezésekből, a javaslat tervezett rendelkezéseiből törvényt csináljunk, 
éppen úgy igyekeztünk a katonai téren jelentkező büntető igényeket is mentől előbb 
törvénybe foglalni, mert nem lett volna célszerű, hogy várjunk ezzel a törvénnyel 
addig, míg elkészül azaz általános büntetőkódex, amelynek ez kiegészítője”.873

Ezen jövő volt levonható Sztálin szavaiból is: „A szocialista hadsereg a szocialista 
állam mechanizmusának része, nem igényelhet magának különleges helyet ebben a 
mechanizmusban, nem jelentheti külön jogrend érvényesülését sem az állam egysé-
ges jogrendjének keretén belül.”874

1949 után így nemcsak Magyarországra, hanem a katonai büntetőjogra és igaz-
ságszolgáltatásra is leereszkedni látszott a vasfüggöny.

873  haJdú Gyulának, a törvény előadójának beszéde az országgyűlés előtt, Országgyűlési Napló, 
1947. V. kötet, 1948. december 14.–1949. április 12., 93. ülés, 146. o.

874  kulcsár Kálmán: A törvényesség egysége és a katonai igazságszolgáltatás, Jogtudományi Köz-
löny, 1955/8. szám, 508. o.
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13. A katonai bűnvádi perrendtartás, Budapesti Hírlap, 1903/300. szám
14. A válság, Pesti Napló, 1904/10. szám
15. A delegációkból, Pesti Hírlap, 1904/140. szám
16. Az új katonai bűnvádi perrendtartás, Pesti Napló, 1903/215. szám
17. A katonai bűnvádi perrendtartás, BudaPesti Hírlap, 1903/205. szám
18. Az eredménytelen küzdelem, Pesti Napló, 1904/216. szám
19. A delegációk, Pesti Napló, 1906/164. szám
20. A delegációk, Pesti Napló, 1906/335. szám
21. A hadsereg programja, Pesti Napló, 1910/268. szám
22. A parlament munkarendje, Pesti Napló, 1910/276. szám
23. A kormány tervei, Pesti Napló, 1910/307. szám
24. A miniszterek Bécsben, Pesti Napló, 1911/18. szám
25. Kész az új véderőtörvény (A miniszterek Bécsben. – A katonai bűnvádi perrendtartás), 

Pesti Napló, 1911/19. szám
26. A nyelvkérdés a katonai büntető perrendtartásban, Pesti Hírlap, 1911/21. szám
27. A magyar nyelv a katonai bűnvádi eljárásban, Pesti Napló, 1911/40. szám
28. A magyar nyelv a katonai bűnvádi eljárásban, Budapesti Hírlap, 1911/40. szám
29. A miniszterelnök nyilatkozata, Pesti Napló, 1911/93. szám
30. A helyzet – A véderőjavaslatok beterjesztése, Pesti Hírlap, 1911/121. szám
31. A katonai javaslatok, Budapesti Hírlap, 1911/121. szám
32. Pesti Napló, 1911/121. szám
33. Pesti Hírlap, 1911/121. szám
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34. Népszava, 1911/122. szám
35. Budapesti Hírlap, 1911/121. szám
36. A katonai perrendtartás, Budapesti Hírlap, 1911/126. szám
37. vélemények a javaslatról, Budapesti Hírlap, 1911/121. szám
38. A szocialisták a javaslatok ellen, Budapesti Hírlap, 1911/121. szám
39. A katonai javaslatok Ausztriában, Budapesti Hírlap, 1911/121. szám
40. A  katonai bűnvádi perrendtartás – Az igazságügyi bizottság ülése, Budapesti Hírlap, 

1911/169. szám
41. A  katonai bűnvádi perrendtartás – Az igazságügyi bizottság ülése, Budapesti Hírlap, 

1911/170. szám
42. Kaszinó-morál, Pesti Napló, 1912/45. szám
43. A megpecsételt leszerelés, Pesti Napló, 1912/48. szám
44. Tisza napja, Budapesti Hírlap, 1912/132. szám
45. A kráter, Budapesti Hírlap, 1912/133. szám
46. Tisza diktál törvényt: eb, aki megtartja!, Népszava, 1912/132. szám
47. Törvénysértés, Pesti Hírlap, 1912/133. szám
48. Szuronyok között, Pesti Napló, 1912/133. szám
49. A véderőreform szentesítése, Pesti Hírlap, 1912/162. szám
50. Belpolitikai hírek, Pesti Hírlap, 1912/164. szám
51. Közjogi hiba az új törvényben, Pesti Hírlap, 1912/163. szám
52. Kitűntetések, Budapesti Hírlap, 1912/216. szám
53. Kitűntetések a véderőreformért, Pesti Hírlap, 1912/218. szám
54. Kitűntetések a katonai javaslatokért, Budapesti Hírlap, 1912/221. szám
55. Katonai rovat, Pesti Hírlap, 1912/197. szám
56. A katonai büntetőtörvény, Pesti Hírlap, 1913/86. szám
57. Zilált pénzügyi helyzet, Pesti Napló, 1913/207. szám
58. A magyar nyelv és a hadbíróságok, Pesti Napló, 1913/208. szám
59. A katonai büntetőtörvény, Budapesti Hírlap, 1914/119. szám
60. A katonai bűnvádi perrendtartás, Budapesti Hírlap, 1914/132. szám
61. Július elsején életbe lép az új katonai büntetőjog, Pesti Napló, 1914/132. szám
62. A katonai bűnvádi perrendtartásról, Jogtudományi Közlöny, 1914/26. szám
63. A katonai védők, Pesti Napló, 1914/137. szám
64. Az első nyilvános hadbírósági főtárgyalás, Pesti Hírlap, 1914/164. szám
65. Az első katonai büntető tárgyalás, Pesti Hírlap, 1914/169. szám
66. Pesti Hírlap, 1914/312. szám
67. Magyar nyelvű tárgyalás a hadosztálybíróságon, Az Est, 1916/308. szám
68. Pesti Hírlap, 1916/307. szám
69. Ujabb letartóztatás a posztócsalás ügyében, Az Est, 1915/79. szám
70. A posztócsalási pör vádlottainak sorsa, Az Est, 1916/216. szám
71. Jogerősen elítélték a posztószállítókat, Az Est, 1917/191. szám
72. A katonai igazságszolgáltatás rendezése, 8 Órai Újság, 1925/29. szám
73. A honvédelmi miniszter szerint sok a katonai védő, Pesti Hírlap, 1925/240. szám



FORRÁSOK 253

Országgyűlési naplók

1. Deák Ferenc felszólalása az államadósági törvényjavaslat általános vitájában (1867. de-
cember 14.), Képviselőházi Napló, 1865. vI. kötet, 1867. deczember 10–deczember 30., 
189. ülés

2. Simonyi Ernő és Schvarcz Gyula felszólalása az A katonai bíróságokról szóló törvény-
javaslat általános vitájában, Képviselőházi Napló, 1865. XI. kötet, 1868. november 24–de-
czember 9., 335. ülés

3. Horváth Boldizsár igazságügyi miniszter felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi 
Napló, 1865. XI. kötet, 1868. november 24–deczember 9., 328. ülés

4. Deák Ferenc felszólalása az A katonai biróságokról szóló törvényjavaslat általános vitájá-
ban, Képviselőházi Napló, 1865. XI. kötet, 1868. november 24–deczember 9., 335. ülés

5. Csanády Sándor felszólalása az A katonai biróságokról szóló törvényjavaslat általános 
vitájában, Képviselőházi Napló, 1865. XI. kötet, 1868. november 24–deczember 9., 335. 
ülés

6. Berzenczey László felszólalása az A katonai biróságokról szóló törvényjavaslat általános 
vitájában, Képviselőházi Napló, 1865. XI. kötet, 1868. november 24–deczember 9., 335. 
ülés

7. Simonyi Ernő felszólalása az A katonai biróságokról szóló törvényjavaslat általános vitá-
jában, Képviselőházi napló, 1865. XI. kötet, 1868. november 24–deczember 9., 335. ülés

8. Schvarcz Gyula felszólalása az A katonai bíróságokról szóló törvényjavaslat általános vi-
tájában, Képviselőházi Napló, 1865. XI. kötet, 1868. november 24–deczember 9., 335. ülés

9. Horváth Boldizsár felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1865. XI. kötet, 
1868. november 24–deczember 9., 336. ülés

10. Hollán Ernőnek a honvédelmi minisztérium államtitkárának felszólalása a képviselőház 
előtt, Képviselőházi Napló, 1869. XX. kötet, 1871. deczember 21–1872. január 23., 422. 
ülés

11. Képviselőházi Napló, 1872. v. kötet, 1873. február 22–márczius 8., 106. ülés
12. Simonyi Ernő felszólalása a kihágási törvényjavaslat részletes vitája során, Képviselőházi 

Napló, 1875. XIv. kötet, 1877. november 30–1878. február 4., 318. ülés
13. Csemegi Károly felszólalása a kihágási törvényjavaslat részletes vitája során, Képviselő-

házi Napló, 1875. XIv. kötet, 1877. november 30–1878. február 4., 318. ülés
14. Pauler Tivadar Irányi Dániel interpellációjára adott válasza, Képviselőházi Napló, 1878. 

vIII. kötet, 1879. november 6–deczember 2., 163. ülés
15. Choria Ferencz felszólalása a képviselőház előtt az igazságügyi költségvetés vitájában, 

Képviselőházi Napló, 1878. Xv. kötet, 1880. november 17–deczember 11., 309. ülés
16. Pauler Tivadar igazságügyi miniszter felszólalása a képviselőház előtt az igazságügyi 

költségvetés vitájában, Képviselőházi Napló, 1878. Xv. kötet, 1880. november 17–de-
czember 11., 309. ülés

17. Ugron Gábor felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi napló, 1878. XIX. kötet, 
1881. május 12–junius 1., 408. ülés

18. Jókai Mór felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1881. I. kötet, 1881. 
szeptember 26–deczember 31., 14. ülés

19. Polónyi Géza felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1881. XIII. kötet, 
1883. szeptember 27–deczember 13., 277. ülés

20.  Komjáthy Béla felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1884. XIII. kötet, 
1886. szeptember 18–deczember 18., 270. ülés



254 FORRÁSOK

21. Pauler Tivadar igazságügyi miniszter Iványi Dánielnek interpellációjára adott válasza, 
Képviselőházi Napló, 1884. III. kötet, 1885. január 15–február 4., 61. ülés

22. Zay Adolf felszólalása a képviselőház előtt a véderőtörvény vitájában, Képviselőházi Nap-
ló, 1887. X. kötet, 1889. márczius 14–április 5., 215. ülés

23. Szilágyi Dezső felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1887. XII. kötet, 
1889. május 16–junius 3., 256. ülés

24. Tóth Ernő felszólalása a képviselőház előtt a katonai parancs elleni engedetlenségről szó-
ló törvény, Képviselőházi Napló,1887. XvII. kötet, 1890. február 26–április 21., 362. ülés

25. Gulner Gyula interpellációja a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1892. I. kötet, 
1892. február 20–márczius 26., 18. ülés

26. Szilágyi Dezső miniszter válasza Gulner Gyula képviselő interpellációjára, Képviselőházi 
Napló, 1892. II. kötet, 1892. márczius 30–május 2., 42. ülés

27. Ugron Gábor képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1892. XI. 
kötet, 1893. április 5–április 25., 192. ülés

28. Tóth János képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1892. XXII. 
kötet, 1895. január 19–február 11., 428. ülés

29. Mecskó László képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1896. I. 
kötet, 1896. november 25–deczember 22., 16. ülés

30. Neumann Ármin képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1896. v. 
kötet, 1897. márczius 11–április 24., 68. ülés

31. Erdélyi Sándor igazságügyi miniszter felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi 
Napló, 1896. v. kötet, 1897. márczius 11–április 24., 68. ülés

32. Rohonyi Gyula felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1901. vI. kötet, 
1902. április 23–május 10., 98. ülés

33. visontai Soma képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1901. 
XXII. kötet, 1904. január 18.–márczius 4., 392. ülés

34. Mukits Simon képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1901. 
XIX. kötet, 1903. november 12.–november 28., 345. ülés

35. Szederkényi Nándor képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 
1901. XXI. kötet, 1903. deczember 28.–1904. január 16., 373. ülés

36. Udvary Ferenc képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1901. 
XXII. kötet, 1904. január 18.–márczius 4., 379. ülés

37. Molnár Jenő képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1901. 
XXIII. kötet, 1904. márczius 5.–márczius 29., 394. ülés

38. Lovászy Márton képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1901. 
XXIII. kötet, 1904. márczius 5.–márczius 29., 399. ülés

39. Miháli Tivadar képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1905. I. 
kötet, 1905. február 17.–junius 21., 18. ülés

40. vajda Sándor képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi napló, 1906. vI. 
kötet, 1907. január 19.–február 21., 104. ülés

41. Farkasházy Zsigmond képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 
1906. XXIv. kötet, 1909. február 13.–márczius 9., 419. ülés

42. Nagy György képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1906. 
XXIv. kötet, 1909. február 13.–márczius 9., 420. ülés

43. Nagy György interpellációja és Günther Antal igazságügy-miniszter válasza, Képviselő-
házi Napló, 1906. XXIv. kötet, 1909. február 13.–márczius 9., 421. ülés
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44. Kmety Károly képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1906. 
XXIv. kötet, 1909. február 13.–márczius 9., 421. ülés

45. Hazai Samu honvédelmi miniszter előterjesztései a képviselőházban, Képviselőházi Nap-
ló, 1910. vIII. kötet, 1911. május 23.–junius 19., 163. ülés

46. Lovászy Márton képviselő felszólalása a képviselőházban, Képviselőházi Napló, 1910. 
vIII. kötet, 1911. május 23.–junius 19., 163. ülés

47. Képviselőházi Napló, 1910. vIII. kötet, 1911. május 23.–junius 19., 163. ülés
48. Benedek János képviselő felszólalása a képviselőházban, Képviselőházi Napló, 1910. XII. 

kötet, 1911. október 21.–november 30., 301. ülés
49. Polónyi Géza képviselő napirend előtti felszólalása a képviselőházban, Képviselőházi 

Napló, 1910. Xv. kötet, 1912. február 12.–márczius 8., 347. ülés
50. Apponyi Albert képviselő felszólalása a képviselőházban, Képviselőházi Napló, 1910. Xv. 

kötet, 1912. február 12.–márczius 8., 349. ülés
51. Bakonyi Samu képviselő felszólalása a képviselőházban, Képviselőházi Napló, 1910. Xv. 

kötet, 1912. február 12.–márczius 8., 351. ülés
52. Darvai Fülöp az igazságügyi- és véderőbizottság előadójának felszólalása a katonai bűn-

vádi perrendtartás vitájában, Képviselőházi Napló, 1910. XvI. kötet, 1912. április 1.–ju-
nius 11., 389. ülés

53. Németh Károly képviselő felszólalása a képviselőház előtt a katonai bűnvádi perrendtar-
tás vitájában, Képviselőházi Napló, 1910. XvI. kötet, 1912. április 1.–junius 11., 389. ülés

54. Székely Ferenc igazügy-miniszter felszólalása a képviselőház előtt a katonai bűnvádi 
perrendtartás vitájában, Képviselőházi Napló, 1910. XvI. kötet, 1912. április 1.–junius 
11., 389. ülés

55. Blanár Béla képviselő felszólalása a képviselőház előtt a katonai bűnvádi perrendtartás 
vitájában, Képviselőházi Napló, 1910. XvI. kötet, 1912. április 1.–junius 11., 389. ülés

56. Kenedi Géza képviselő felszólalása a képviselőházban a katonai bűnvádi eljárás vitájában, 
Képviselőházi Napló, 1910. XvI. kötet, 1912. április 1.–junius 11., 389. ülés

57. Jakabffy Elemér képviselő felszólalása a honvéd katonai bűnvádi perrendtartás vitájá-
ban, Képviselőházi Napló, 1910. XvI. kötet, 1912. április 1.–junius 11., 389. ülés

58. Képviselőházi Napló, 1910. XvI. kötet, 1912. április 1.–junius 11., 390. ülés
59. Főrendiházi Napló, 1910. I. kötet, 1910. június 24.–1912. június 18., 25. ülés
60. Képviselőházi Napló, 1910. XvII. kötet, 1912. június 18. –deczember 31., 397. ülés
61. Balogh Jenő igazságügy-miniszter felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 

1910. XXvII. kötet, 1915. május 7.–deczember 21., 580. ülés
62. Balogh Jenő igazságügy-miniszter felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 

1910. XXvII. kötet, 1915. május 7.–deczember 21., 581. ülés
63. Bródy Ernő képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1910. XXXI-

II. kötet, 1916. november 27.–február 1., 689. ülés
64. Pető Sándor képviselő felszólalása a képviselőház előtt, Képviselőházi Napló, 1910. 

XXXIII. kötet, 1916. november 27.–február 1., 690. ülés
65. Hornyánszky Zoltán felszólalása a nemzetgyűlés előtt, Nemzetgyűlési Napló, 1920. Iv. 

kötet, 1920. július 22.–1920. augusztus 19., 82. ülés
66. Rupert Rezső interpellációja a nemzetgyűlés előtt, Nemzetgyűlési Napló, 1920. vI. kötet, 

1920. szeptember 25.–1920. november 12., 116. ülés
67. Sréter István honvédelmi miniszter válasza Rupert Rezső interpellációjára, Nemzetgyű-

lési Napló, 1920. vI. kötet, 1920. szeptember 25.–1920. november 12., 118. ülés
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68. Berki Gyula képviselő felszólalása a nemzetgyűlés előtt, Nemzetgyűlési Napló, 1922. 
XXv. kötet, 1924.június 18.–1924. szeptember 5., 302. ülés

69. Rupert Rezső határozati javaslatának előadása a nemzetgyűlés előtt, Nemzetgyűlési Nap-
ló, 1920. X. kötet, 1920. május 20.–1920. június 10., 206. ülés

70. Karafiáth Jenő a honvédség igazságügyi szervezetének módosításáról szóló törvényja-
vaslat előadójának felszólalása, Nemzetgyűlési Napló, 1922. XXXI. kötet, 1925. március 
10.–1925. május 13., 393. ülés

71. Rupert Rezső interpellációja, Nemzetgyűlési Napló, 1922. XXXv. kötet, 1925. október 
14.–1925. november 6., 451. ülés

72. Bencze Imre törvényjavaslat előadójának beszéde a nemzetgyűlés előtt, Nemzetgyűlési 
Napló, 1945. I. kötet, 1945. november 29.–1946. május 9., 19. ülés

73. Reisinger Ferenc a törvény előadójának beszéde az Országgyűlés előtt, Országgyűlési 
Napló, 1947. Iv. kötet, 1948. március 15.–1948. december 10., 84. ülés

74. Hajdú Gyula a törvény előadójának beszéde az országgyűlés előtt, Országgyűlési Napló, 
1947. v. kötet, 1948. december 14.–1949. április 12., 93. ülés

Országgyűlési irományok

1. Törvényjavaslat a katonai bíróságok hatáskörét illetőleg, Képviselőházi Irományok, 1865. 
vII. kötet, 388–468. sz., 397. számú iromány

2. Jelentés a jogügyi bizottságnak, „a katonai biróságok hatásköréről” beadott törvényjavaslat 
tárgyában, Képviselőházi Irományok, 1865. vII. kötet, 388–468. sz., 418. számú iromány

3. Törvényjavaslat a katonai bíróságok hatáskörét illetőleg, Képviselőházi Irományok, 1865. 
vII. kötet, 388–468. sz., 397. számú iromány

4. Melléklet a 287. számú irományhoz. Indokolás „a katonai bíróságok hatásköréről” szóló 
törvényjavaslathoz, Képviselőházi Irományok, 1872. v. kötet, 285–362. sz., 287. számú 
iromány

5. Törvényjavaslat a magyar bűnvádi eljárásról Képviselőházi Irományok, 1887. XI. kötet, 
357. sz, 357. számú iromány

6. Törvényjavaslat a közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásáról, Képviselőházi Iromá-
nyok, 1910. X. kötet, 276–279 sz., 278. számú iromány

7. Az igazságügyi bizottság jelentése a közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásáról 
szóló 278. számú törvényjavaslat tárgyában, Képviselőházi Irományok, 1910. XII. kötet, 
348–390. sz, 383. számú iromány

8. A véderő bizottság jelentése a közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 278. 
számú törvényjavaslat tárgyában, Képviselőházi Irományok, 1910. XII. kötet, 348–390. sz, 
383. számú iromány

9. Az igazságügyi bizottság jelentése a honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 
279. számú törvényjavaslat tárgyában, valamint A véderő bizottság jelentése a honvédség 
katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 279. számú törvényjavaslat tárgyában, Képvise-
lőházi Irományok, 1910. XII. kötet, 348–390. sz, 384. számú iromány

10. A főrendiház egyesült közjogi és törvénykezési, valamint pénzügyi bizottságának jelen-
tése a közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló törvényjavaslat tárgyában, 
Főrendiházi Irományok, 1910. IX. kötet, 375–399. sz., 386. számú iromány

11. Indokolás a közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásának törvényjavaslatához, Kép-
viselőházi Irományok, 1910. X. kötet, 278. számú iromány
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12. A  honvéd katonai bűnvádi perrendtartás miniszteri indokolása, Képviselőházi Iromá-
nyok, 1910. X. kötet, 279. számú iromány

13. Indokolás „a honvédség igazságügyi szervezetének módosításáról” szóló törvényjavas-
lathoz, Nemzetgyűlési Irományok, 1922. XII. kötet, 518–660., III. sz., 571. számú iro-
mány

14. Indokolás „a katonai büntetőtörvénykönyv életbeléptetéséről és a közönséges büntető-
törvények egyes rendelkezéseinek ezzel kapcsolatos módosításáról és kiegészítéséről” 
szóló törvényjavaslathoz. Képviselőházi Irományok, 1927. XvIII. kötet, 808–822. sz., 822. 
számú iromány

15. A képviselőház által elfogadott szöveg, Törvényjavaslat a honvédelemről, Felsőházi Iro-
mányok, 1935. IX. kötet, 367–414., vI–Xv. sz., 396. számú iromány

16. Indokolás „a demokratikus állami rendszer és a köztársaság büntetőjogi védelméről” 
szóló törvényjavaslathoz, Nemzetgyűlési Irományok, 1945. I. kötet, 1–70., I–II. sz., 15. 
számú iromány

17. Indokolás „a Kúrián honvédbírósági fellebbviteli tanács szervezéséről és az ezzel kap-
csolatos rendelkezésekről” szóló törvényjavaslathoz, Nemzetgyűlési Irományok, 1945. I. 
kötet, 1–70., I–II. sz., 6. számú iromány

18. Indokolás „a katonai igazságügyi szervezet, valamint a katonai büntetőbíráskodásban a 
fellebbvitel módosításáról” szóló törvényjavaslathoz, Országgyűlési Irományok, 1947. III. 
kötet, 159–219. sz., 212. számú iromány

Jogforrások

Törvények

1. A magyar korona országai és az ő Felsége uralkodása alatt álló többi országok között 
fenforgó közös érdekü viszonyokról, s ezek elintézésének módjáról szóló 1867. évi XII. 
törvénycikk

2. A véderőről szóló 1868. évi XL. törvénycikk
3. A honvédségről szóló 1868. évi XLI. törvénycikk
4. A nemzetiségek egyenjogúsága tárgyában 1868. évi XLIv. törvénycikk
5. A birói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi Iv. törvénycikk
6. A katonai bűnperrendtartás fordítása, 1885, Légrády testvérek, Budapest
7. A honvédségről szóló 1890. évi v. törvénycikk
8. A bűnvádi perrendtartásról szóló 1896. évi XXXIII. törvénycikk
9. A polgári perrendtartásról szóló 1911. évi I. törvénycikk életbeléptetéséről szóló 1912. 

évi LIv. törvénycikk
10. A véderőről szóló 1912. évi XXX. törvénycikk
11. A honvédségről szóló 1912. évi XXXI. törvénycikk
12. A közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásáról 1912. évi XXXII. törvénycikk
13. A honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 1912. évi XXXIII. törvénycikk
14. A háború esetére szóló kivételes intézkedésekről szóló 1912. évi LXIII. törvénycikk
15. Az első két nemzetközi békeértekezleten megállapított több egyezmény és nyilatkozat 

beczikkelyezése tárgyában megalkotott 1913. évi XLIII. törvénycikk
16. A hadviselés érdekei ellen elkövetett bűncselekmények, különösen a hadi szállítások kö-

rül elkövetett visszaélések megtorlásáról szóló 1915. évi XIX. törvénycikk
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17. Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes 
rendezéséről szóló 1920. évi I. törvénycikk

18. Az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes 
rendezéséről szóló 1920. évi I. törvénycikk 13. §-ának módosításáról szóló 1920. évi 
XvII. törvénycikk

19. A trianoni békediktátum katonai rendelkezéseit lásd bővebben Az Északamerikai Egye-
sült Államokkal, a Brit Birodalommal, Franciaországgal, Olaszországgal és Japánnal, to-
vábbá Belgiummal, Kínával, Kubával, Görögországgal, Nikaraguával, Panamával, Len-
gyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szerb-Horvát-Szlovén Állammal, Sziámmal 
és Cseh-Szlovákországgal 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerző-
dés becikkelyezéséről szóló 1921. évi XXXIII. törvény

20. A Magyar Királyi Honvédségről szóló 1921. évi XLIX. törvény az 1922. évi III. törvény-
cikk által módosított szövegezésben, Rendeleti Közlöny – A magyar királyi nemzeti had-
sereg számára, 1922/23. szám, 165–172. o.

21. A honvédség igazságügyi szervezetének módosításáról szóló 1925. évi XIII. törvény-
cikk

22. A  katonai büntetőtörvénykönyv életbeléptetéséről és a közönséges büntetőtörvények 
egyes rendelkezéseinek ezzel kapcsolatos módosításáról és kiegészítéséről szóló 1930. évi 
III. törvénycikk

23. A hadrakelt seregek sebesültjei és betegei helyzetének javítása és a hadifoglyokkal való 
bánásmód tárgyában Genfben 1929. évi július hó 27. napján kelt egyezmények becikke-
lyezéséről szóló 1936. évi XXX. törvénycikk

24. A kormányzói jogkör kiterjesztéséről és a kormányzóválasztásról szóló 1937. évi XIX. 
törvénycikk

25. A honvédelemről szóló 1939. évi II. törvénycikk
26. A Moszkvában az 1945. évi január hó 20. napján kötött fegyverszüneti egyezmény be-

cikkelyezéséről szóló 1945. évi v. törvénycikk
27. A nemzetgyűlési választásokról szóló 1945. évi vIII. törvénycikk. 
28. 1945. évi vII. törvény a népbíráskodás tárgyában kibocsátott kormányrendeletek tör-

vényerőre emeléséről
29. A Kúrián honvédbírósági fellebbviteli tanács szervezéséről és az ezzel kapcsolatos ren-

delkezésekről szóló 1946. évi III. törvény
30. A demokratikus államrend és köztársaság büntetőjogi védelméről szóló 1946. évi vII. 

törvény
31. A Párisban 1947. évi február hó 10. napján kelt békeszerződés becikkelyezése tárgyában 

1947. évi XvIII. törvénycikk.
32. A népbíráskodással kapcsolatos egyes rendelkezésekről szóló 1947. évi XXXIv. törvény
33. A katonai büntetőtörvénykönyvről szóló 1948. évi LXII. törvény
34. A katonai igazságügyi szervezet, valamint a katonai büntetőbíráskodásban a fellebbvitel 

módosításáról szóló 1948. évi LXIII. törvény
35. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezet-

hető intézkedésekről 2011. évi CXIII. törvény
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Rendeletek

1. A m. kir. honvédelmi ministeriumnak 1867. sept. 6-án kelt rendelete valamennyi tör-
vényhatósághoz, a szabadságolt és tartalékos katonáknak a polgári bíróságok alá helye-
zése iránt, Magyar Rendeletek Tára (továbbiakban: MRT.), 1867, 400–402. o.

2. A m. kir. honvédelmi ministeriumnak 1867. okt. 5-én kelt rendelete, a szabadságos és 
tartalékos altiszteknek a testi fenyíték alóli mentessége tárgyában, MRT., 1867, 516. o.

3. A m. kir. honvédelmi ministeriumnak 1867. decz. 27-én kelt rendelete, az ország vala-
mennyi törvényhatóságához, a szabadságos altisztes fenyítése tárgyában, MRT., 1867, 
598. o.

4. A m. kir. igazságügyministernek 1868. évi october 13-án kelt rendelete, az ország va-
lamennyi törvényhatóságához: a nyugalmazott és a katonatiszti rang megtartásával ki-
lépett katonáknak a polgári bíróságok illetősége alá helyezése tárgyában, MRT., 1868, 
513–514. o.

5. A m. kir. honvédelmi miniszternek 1872. február 18-án 5279. sz. a. kelt rendelete; a hon-
véd bíróság egymásközti illetékességének kijelölése tárgyában, MRT, 1872, 618–619. o.

2. A magyar kir. honvédség igazságszolgáltatására vonatkozó ideiglenes szabályzata, Ren-
deleti Közlöny – A Magyar Kir. Honvédség Számára, 1875/38. szám, Melléklet

3. Szolgálati szabályzat magyar királyi honvédség számára, Budapest, Pesti Köznyomda 
Részvény Társulat, 1875

4. A m. kir. honvédelmi ministernek 313/eln. számú körrendelete, a honvéd hadbírói tiszti-
kar és a honvéd hadbíróságok szervezetére vonatkozó ideiglenes határozványok, Rende-
leti Közlöny – A Magyar Kir. Honvédség Számára, 1876/7. szám, Kimutatás, Melléklet.

5. Utasítások a magyar királyi csendőrség számára, Budapest, Pesti Könyvnyomda-Rész-
vénytársaság, 1888

6. Szervi határozványok a m. kir. honvéd bíróságok számára, Rendeleti Közlöny – A Magyar 
Kir. Honvédség Számára, 1894/34. szám

7. Szervi határozványok a m. kir. honvéd hadbírói személyzet számára, Rendeleti Közlöny – 
A Magyar Kir. Honvédség Számára, 1894/34. szám

8. Határozványok a katonai igazságszolgáltatásról mozgósítás esetére, Budapest, Magyar 
Királyi Állami Nyomda, 1903

9. Szervi határozványok a magyar királyi koronaőrség számára, Rendeleti Közlöny – A Ma-
gyar Kir. Honvédség Számára, 1909/22. szám, Melléklet

10. Szervi határozványok és szolgálati utasítás a magyar királyi honvéd bíróságok és hadbírói 
tisztikar részére, Budapest, Pallas Irodalmi és Nyomdai Részvénytársaság, 1911

11. Fegyelmi fenyítő szabályzat a hadbírák gyanánt működő honvéd igazságügyi tisztek szá-
mára hivatali vagy kötelességeik megszegésére vonatkozólag, Budapest, Pallas Irodalmi 
és Nyomdai Részvénytársaság

12. A m. kir. honvédelmi miniszter 1914. évi 7.871. e15/a. számú rendelete; a honvédség ka-
tonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 1912. évi XXXIII. tc. életbelépése napjának meg-
állapításáról, MRT., Budapest, 1914, 1229. o.

13. A m. kir. honvédelmi miniszter 1914. évi 8273/eln/15/s. számú körrendelete; Legf. el-
határozás a honvéd dandár és hadosztálybíróságok felállítása, a Legfelsőbb Honvéd Tör-
vényszék székhelye és bűnvádi üldözési jog adományozása tárgyában, in Farkas Ádám 
(szerk.): Válogatás a modern honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból (1867–1945) 
II. kötet, 209. o.
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14. Kimutatás a 1914. évi i 4418/eln. 15/a. számú körrendelethez, Rendeleti Közlöny – A ma-
gyar Kir. Honvédség Számára, 1914/28. szám, Melléklet, 2–20. o.

15. A m. kir. honvédelmi miniszternek a cs. és kir. hadügyminiszterrel egyetértve, továbbá 
a m. kir. igazságügyminiszternek és a m. kir. belügyminiszternek, Horvát-Szlavonorszá-
gok tekintetében Horvát-Szlavón- és Dalmátországok bánjának 1914 évi 7.734. H. M. 
eln. szám alatt kibocsátott rendelete; a közös haderő katonai bűnvádi perrendtartásáról 
szóló 1912. évi XXXII. tc. végrehajtásáról, MRT., Budapest–Zágráb, 1914, 1230–1260. o.

16. A m. kir. minisztérium 1914. évi  5488/M. E. számú rendelete, a gyorsított bűnvádi el-
járás szabályainak életbeléptetéséről, MRT., Budapest, 1914, 1434–1437. o.

17. A m. kir. igazságügy-miniszter 1914. évi 12002. I. M. E. számú rendelete, a gyorsított 
bűnvádi eljárás szabályairól, MRT., Budapest, 1914, 1976–1989. o.

18. A m. kir. minisztérium 1914. évi 5490. M. E. számú rendelete; a hadi cikkekre fel nem 
esketett, tényleges szolgálatban álló katonai (honvéd, népfölkelő és csendőr) egyéneknek 
a katonai büntetőtörvénykönyv II. részében foglalt rendelkezések alá helyezéséről, MRT., 
Budapest, 1914, 1438–1439. o.

19. A m. kir. igazságügy-miniszternek 1914. évi 12003. I. M. E. számú rendelete; a polgári 
büntetőbíráskodás alá tartozó egyéneknek a honvéd büntetőbíráskodás alá helyezéséről 
a m. kir. minisztérium által 5491. M. E. szám alatt kibocsátott rendelete kihirdetése tár-
gyában, MRT., Budapest, 1914, 1989. o.

20. A m. kir. minisztériumnak és az egyes minisztereknek 1914. évi 5.735. M. E. számú ren-
delete; a háború esetére szóló kivételes intézkedések tárgyában kiadott rendeletek hatá-
lyának kiterjesztéséről, 12. pont, MRT., 1448–1450. o.

21. A. m. kir. honvédelmi miniszter 1914. évi 10057/eln./15/a. számú körrendelete; a polgári 
büntetőbírósági elitéltetés jogi következménye gyanánt való lefokozásról, Rendeleti Köz-
löny – A magyar honvédség számára 1914/36. szám, 345–346. o.

22. A m. kir. honvédelmi miniszter 1914. évi 18241/eln/15/a. számú körrendelete; Legfel-
sőbb elhatározás a honv. bűntető bíráskodás tárgyában mozgósítás esetén, in Farkas 
Ádám (szerk.): Válogatás a modern honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból (1867–
1945) II. kötet, 222–223. o.

23. A m. kir. ministériumnak 4.272/1915. M. E. számú rendelete, A katonai büntetőtörvény-
könyv II. részébe foglalt rendelkezéseknek a hadifoglyokra való alkalmazása, Belügyi 
Közlöny, 1915/40. szám, 879–880. o.

24. A m. kir. igazságügyminiszter és a m. kir. belügyminiszter 1917. évi 8.133. I. M. számú 
rendelete, a lakbérleti bizottságokról és eljárásuk szabályozásáról, MRT., Budapest, 1917, 
513–518. o.

25. 26970/v-a/1917 B. M. számú körrendelet, Katonai rendőrség szervezése, Belügyi Szemle, 
1917/14. szám, 370–371. o.

26. A magyar minisztérium 1918. évi 4877. M. E. számú rendelete, a polgári büntetőbírás-
kodás alá tartozó egyének felett gyakorolt honvéd büntetőbíráskodás megszűntetéséről, 
MRT., Budapest, 1918, 2228. o.

27. A magyar hadügyminiszternek 1918. évi 30973/eln./15 b. számú körrendelete, a magyar 
katonai koronaügyész új elnevezése és az igazságügyi szolgálatban alkalmazottak új es-
küje, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1918/97. szám, 665–666. o.

28. A magyar hadügyminiszternek 1918. évi 30972/eln./15 a. számú körrendelete, a bírói 
hatalom gyakorlásáról, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1918/97. szám, 
665. o.
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29. A magyar minisztérium 1918. évi 5220. M. E. számú körrendelete, a Magyarország de-
mokratikus függetlensége, belső rendje, lakosságának személy- és vagyonbiztonsága, va-
lamint általában a törvényes rend fenntartásának biztosítására létesítendő szervezetek-
ről, MRT., Budapest, 1918, 2231–2234. o.

30. A magyar hadügyminisztérium 32204/eln./karhat. számú körrendelete, a katonai Tanács 
és a katonai bizalmiférfi rendszer szabályozásáról, Rendeleti Közlöny – A magyar had-
sereg számára, 1918/104. szám, 701–704. o.

31. A  magyar hadügyminisztérium 32203/eln./karhat. számú körrendelete, a hadsereg új 
fegyelmének szabályozása, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1918/104. 
szám, 698–701. o.

32. 33808/eln. karh. 1918. számú rendelet, a fegyelemről, Kisközlöny – A magyar hadsereg 
számára, 1918/118. szám, 755. o.

33. A magyar hadügyminisztérium 2092/eln./7. számú körrendelete, 32204/eln./karhat. szá-
mú körrendelet vIII. pontjának módosításáról, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg 
számára, 1919/9. szám, 33–34. o.

34. A háborúval kapcsolatban felelős személyek elleni eljárás előkészítéséről szóló 1919:XXI-
II. néptörvény, Belügyi Közlöny, 1919/11. szám

35. A Magyar Népköztársaság kormányának 1919. évi 6. számú rendelete a sajtószabadság-
ról, MRT., Budapest, 1919, 623. o.

36. Forradalmi kormányzótanács XXIII. K. T. E. számú rendelete a vörös Hadsereg alakítá-
sáról

37. Forradalmi kormányzótanács LIII. számú rendelete, a katonai bűntettek és a forradalmi 
katonai törvényszékek

38. Forradalmi Kormányzótanács Iv. számú rendelete, a forradalmi törvényszék
39. Forradalmi Kormányzótanács XCIv. számú rendelete, a forradalmi törvényszékek szer-

vezete és a rögtönítélő eljárásról
40. Forradalmi Kormányzótanács CXv. számú rendelete Országos Forradalmi Katonai Fő-

törvényszék
41. Forradalmi Kormányzótanács LIII. számú rendelete, a katonai bűntettek és a forradalmi 

katonai törvényszékek
42. A Hadügyi Népbiztos 9310/eln. 12. 1919. számú rendelete; Forradalmi katonai törvény-

székek felállításáról
43. Forradalmi Kormányzótanács LXXXIv. számú rendelete, a vörös őrség az egyedüli nyo-

mozó testület
44. Hadügyi népbiztos 10622/eln./12. 1919. számú rendelete; vörös őrség tagjainak a for-

radalmi katonai törvényszékek illetékessége alá tartozásáról, Vörös Hadsereg Rendeletei, 
1919/34. szám, 146. o.

45. Hadügyi népbiztos 8135/eln/7. számú körrendelete, katonatanácsok megszüntetéséről, 
Vörös Hadsereg Rendeletei, 1919/26. szám, 111. o.

46. Hadügyi népbiztos 8465/eln/7. számú körrendelete, politikai megbízottak hatókréről, 
Vörös Hadsereg Rendeletei, 1919/27. szám, 119. o.

47. Hadügyi népbiztos 9309/eln. 1919. számú rendelete, a katonai átvizsgáló tanácsok fel-
állításáról, Vörös Hadsereg Rendeletei, 1919/31. szám, 131–132. o.

48. Hadügyi népbiztos 8483/eln./7. számú körrendelete, a fegyelmi fenyítő hatalom gyakor-
lásáról, Vörös Hadsereg Rendeletei, 1919/35. szám, 149–150. o.

49. Hadügyi népbiztos 11406/eln./7. számú körrendelete, a 8483/eln./7. számú körrendelet 
kiegészítéséről, Vörös Hadsereg Rendeletei, 1919/42. szám, 171. o.
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50. A hadügyi népbiztosság 1919/10972/eln. 31. számú rendelete és az igazságügyi népbiztos 
32018/1919 I. N. E. számú rendelete, HL HM Iv. Katonai igazságszolgáltatás szervei 92. 
Forradalmi Katonai Törvényszékek 609. f. 32. cs. Szombathelyi F. K. Tsz. 1919. – Fkt. 309. 
őe. 7. lap.

51. A  Magyar Népköztársaság kormányának 1919. évi 5. számú rendelete a bíróságok és 
államügyészségek működésének visszaállításáról, MRT., Budapest, 1919, 622. o.

52. Hadügyminiszter 1919. évi 14271/eln./12. számú körrendelet, a bírósági tárgyalások fel-
függesztéséről, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1919/49. szám, 187. o.

53. Hadügyminiszter 1919. évi 14256/eln./a. számú körrendelet, a politikai megbízotti intéz-
mény megszűntetéséről, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1919/49. szám, 
187. o.

54. Hadügyminiszter 1919. évi 156489/12. számú körrendelete, a katonai bíróságok átszer-
vezéséről, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1919/49. szám, 187. o.

55. Hadügyminiszter 1919. évi 14333/eln. 7. számú körrendelet, rendeletek hatályon kívül 
helyezése, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1919/52. szám, 197. o.

56. A magyar kormány 1919. évi 3.886 M. E. számú rendelete valamennyi törvényhatóság-
hoz, a törvényes közigazgatás felvételéről, MRT., Budapest, 1919, 627–628. o.

57. A magyar kormány 1919. évi 4.038. M. E. számú rendelete, a törvénykezés ideiglenes 
szabályozásáról, MRT., Budapest, 1919, 647–651. o., 17. §. (1) bekezdés

58. A magyar kormány 1919. évi 4.038. M. E. számú rendelete, a törvénykezés ideiglenes 
szabályozásáról, MRT., Budapest, 1919, 647–651. o.

59. 156676/12 számú körrendelet, a katonai bíráskodás szabályozása, Rendeleti Közlöny – 
A magyar hadsereg számára, 1919/54. szám, 204–205. o.

60. Hadügyminiszter 1919. évi 183231/35. számú körrendelet, igazoló eljárás a rangosztály-
ba nem sorolt havidíjasokkal és hivatásos altisztekkel, Rendeleti Közlöny – A magyar had-
sereg számára, 1919/57. szám, 214–216. o.

61. Hadügyminiszter 1919. évi 376638/39. számú körrendelet, igazoló eljárás kiterjesztése az 
összes csendőr egyénre, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1919/68. szám, 
267. o.

62. Hadügyminiszter 1919. évi 16882/eln. 31. számú körrendelet, a méneskari tisztek igazo-
lása, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1919/70. szám, 271. o.

63. Hadügyminiszter 1919. évi 16034/eln. 31. számú körrendelete, a hadifogságból vissza-
tértek igazolása, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1919/72. szám, 275–
279. o.

64. Hadügyminiszter 1919. évi 14550/eln. 31. számú rendelete, a tiszteknek (tisztjelöltek-
nek) hadapródjelölteknek és hasonló állásúaknak a forradalmi mozgalmak keletkezése 
óta tanúsított magatartásának igazolása tárgyában, Rendeleti Közlöny – A magyar had-
sereg számára, 1919/52. szám, 193–197. o.

65. Hadügyminiszter 1919. évi 156676/12. számú körrendelet, a katonai bíráskodás szabá-
lyozása, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 1919/54. szám, 204–205. o.

66. A magyar igazság ügy miniszter 1919. évi 27.174. I. M. számú rendelete, a polgári bün-
tetőbíráskodás alá tartozó egyéneknek katonai büntetőbíráskodás alá helyezéséről a ma-
gyar kormány részéről 5.940. M. E. szám alatt kibocsátott rendelet kihirdetéséről, MRT., 
Budapest, 1919, 1145. o.

67. Hadügyminiszter 1919. évi 14935/eln. 7. számú körrendelet, a magyar haderők főve-
zérének fegyelmi fenyítő hatásköre, Rendeleti Közlöny – A  magyar hadsereg számára, 
1919/62. szám, 237. o.
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68. Hadügyminiszter 1919. évi 17830/eln a. számú körrendelet, a hadügyminiszter és fő-
vezér hatásköreinek szabályozásáról, Rendeleti Közlöny – A magyar hadsereg számára, 
1919/67. szám, 265. o.

69. Hadügyminiszter 1919. évi 18205/eln. 12. számú körrendelet, a magyar nemzeti had-
sereg fővezérének hatásköre, mint illetékes parancsnok, Rendeleti Közlöny – A magyar 
hadsereg számára, 1919/71. szám, 273. o.

70. Honvédelmi miniszter 40907/eln. a. 1920. számú körrendelet, a nemzeti hadsereg köz-
ponti vezetésének új szabályozása, Rendeleti Közlöny – A magyar királyi nemzeti hadsereg 
számára, 1920/15. szám, 63. o.

71. Honvédelmi miniszter 13364/eln. 13. (12.) 1920. számú körrendelet, a magyar nemzeti 
hadsereg fővezérét megilletett illetékes parancsnokai jogokról való intézkedés, Rendeleti 
Közlöny – A magyar királyi nemzeti hadsereg számára, 1920/18. szám, 78. o.

72. Honvédelmi miniszter 13357/eln. 13. 1920. számú körrendelet, legfelsőbb katonai ügyész 
helyett katonai koronaügyészi megjelölés használata, Rendeleti Közlöny – A magyar kirá-
lyi nemzeti hadsereg számára, 1920/19. szám, 85. o.

73. A honvédelmi miniszter 461997/13. 1920. számú körrendelet, A hadifogság tartama alatt 
elkövetett bűncselekmények miatti eljárás. Rendeleti Közlöny – A magyar királyi nemzeti 
hadsereg számára, 1920/40. szám, 259–260. o.

74. A honvédelmi miniszter 63210/eln. 8. 1920. számú körrendelet, A forradalmak előtt ke-
letkezett bűnvádi és becsületügyi eljárás alatt, álló tisztek előléptetése, Rendeleti Közlöny 
– A magyar királyi nemzeti hadsereg számára, 1920/23. szám, 126. o.

75. A m. kir. honvédelmi ministernek 16,174/1921. H. M. számú körrendelete, közkegyelem 
a háborus bűncselekményekre, Belügyi Közlöny, 1921/25. szám, 885–890. o.

76. A honvédelmi miniszter 36653/13. 1922. számú körrendelete, A polgári büntető bírásko-
dás alá tartozó egyének felett gyakorolt katonai büntető bíráskodás korlátozása, Rendeleti 
Közlöny – A magyar királyi nemzeti hadsereg számára, 1922/18. szám, 148. o.

77. A honvédelmi miniszter 18341/eln. 13. 1922. számú körrendelet, A kivételes hatalom 
alapján kibocsátott egyes rendelkezések hatályon kívül helyezése, Rendeleti Közlöny – 
A magyar királyi nemzeti hadsereg számára, 1922/44. szám, 352. o.

78. A m. kir. honvédelmi miniszternek és a m. kir. igazságügyminiszternek 1930. évi 13041. 
enl. H. M. 13. számú rendelete; a katonai büntetőtörvénykönyv életbeléptetéséről és a 
közönséges büntetőtörvények egyes rendelkezéseinek ezzel kapcsolatos módosításáról 
és kiegészítéséről szóló 1930:III. törvénycikk végrehajtásáról 4. §-hoz, MRT., Budapest, 
1930, 918–921. o.

79. Szolgálati szabályzat a m. kir. honvédség számára I. rész, 1931, Pallas Részvénytársaság 
Nyomdája, Budapest

80. A m. kir. minisztérium 1939. évi 8.100. M. E. számú rendelete, háború idejére, vagy az 
országot közvetlenül fenyegető háborús veszély esetére megállapított kivételes hatalom 
hatályba lépéséről, MRT., Budapest, 1939, 1266–1267. o.

81. A m. kir. minisztérium 1941. évi 2.750. M. E. számú rendelete, a hadrakelt seregbeli bűn-
vádi eljárás gyorsításáról és egyszerűsítéséről, MRT., Budapest, 1941, 1008–1015. o.

82. A m. kir. minisztérium 1942. évi 1.160. M. E. számú rendelete, a .honvédség katonai bűn-
vádi perrendtartásának a honvédségi védőkre vonatkozó egyes rendelkezéseiről, MRT., 
Budapest, 1942, 665–666. o.

83. A m. kir. minisztérium 1942. évi 6.510. M. E. számú rendelete, a honvédség katonai bűn-
vádi perrendtartásáról szóló 1912. XXXIII. tc. 445. és 476. §-a egyes rendelkezéseinek 
módosításáról és kiegészítéséről, MRT., Budapest, 1942, 3762–3763. o.
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84. A m. kir. minisztérium 1941. évi 7.650. M. E. számú rendelete, a honvéd büntetőbírás-
kodásban a hűtlenség bűntettének üldözésére vonatkozó egyes jogszabályok módosítá-
sáról, MRT., Budapest, 1941, 3350–3351. o.

85. A m. kir. minisztérium 1944. évi 1.410. M. E. számú rendelete, a 4.850/1941. M. E. szá-
mú rendeletnek a hadrakelt sereg számára szóló eljárási szabályok alkalmazására vonat-
kozó rendelkezése módosításáról, MRT., Budapest, 1944, 363.o.

86. A m. kir. minisztérium 1944 évi 1.420. M. E. számú rendelete, a hadrakelt seregnél kö-
vetendő bűnvádi eljárás szabályairól es a háború idejére szóló egyéb büntetőjogi rendel-
kezésekről, MRT, Budapest, 1944, 363–391. o.

87. A m. kir. minisztérium 1944. évi 2.300. M. E. számú rendelete, a m. kir. rendőrség át-
szervezéséről, MRT., Budapest, 1944, 1063–1065. o.

88. A  rögtönbíráskodás újabb kiterjesztéséről és kihirdetésének elrendeléséről szóló 
4.100/1944. M. E. számú minisztériumi rendelet közzététele és végrehajtása, Honvédségi 
Rendeletek, 1944/54. szám, 701–702. o.

89. 100.791/eln. 1/a–1944. számú körrendelet. A honvédelmi miniszter és honvéd vezérkar 
főnöke szervezetének egyesítése, Honvédségi Rendeletek, 1944/68. szám

90. A m. kir. minisztérium 6.150/1944. M. E. számú rendelete, a honvéd büntetőbíráskodás 
egyes eljárási szabályainak módosítása, Belügyi Közlöny, 1944/51. szám, 1716. o.

91. 101.017/eln. 1/a–1944 számú körrendelet. Különleges rendszabályok a fegyelem és rend 
fokozott biztosítására, Honvédségi Rendeletek, 1944/74. szám, 786–788. o.

92. 96.438/elnökség–1944. számú körrendelet. Katonai vonatkozású ügyek szabályellenes 
úton való intézése, Honvédségi Rendeletek, 1945/1. szám, 8. o.

93. 96.346/eln. 1/a–1944. számú körrendelet. Fegyelem és rend, Honvédségi Rendeletek, 
1945/1. számú, 5–6. o.

94. 1.588/6. vk–1945. számú körrendelet. Németországba kihelyezet alakulatok helyzete, 
Honvédségi Rendeletek, 1945/11. szám, 7. o.

95. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 600. M. E. számú rendelete a nagybirtok-
rendszer megszüntetéséről és földmíves nép földhözjuttatásáról, MRT., Budapest, 1945, 
55–62. o.

96. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 81. M. E. számú rendelete a népbíráskodásról, 
MRT., Budapest, 1945, 17–24. o.

97. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 1.440. M. E. számú rendelete a népbírásko-
dásról szóló 81/1945. M. E. számú rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában, MRT., 
Budapest, 1945, 121–125. o. 

98. Az ideiglenes nemzeti kormány 5.900/1945. M. E. számú rendelete a népbíráskodás kö-
rében a távollevő terhelt ellen folyó eljárásra, úgyszintén a közvád képviseletére vonat-
kozó szabályok kiegészítése tárgyában, MRT., Budapest, 1945, 607. o.

99. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 667/1945. M. E. számú rendelete a háborús bűnösök és 
népellenes bűncselekményt elkövető honvéd egyének közigazgatási utón való lefokozása 
és a honvédség kötelékéből való kicsapása tárgyában, MRT., Budapest, 1945, 64–65. o.

100. 30.089/Ebi. bjogi.–1945. sz. körrendelet. Népbíróság által jogerősen elítélt katonai egyé-
nek közigazgatási útón való lefokozása, Honvédségi Közlöny, 1945/12. szám, 98–99. o.

101. 15/1945. M. E. számú körrendelet az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete a közalkal-
mazottak igazolásáról, MRT., 1945, 5–9. o.

102. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 441/1945. M. E. számú rendelete a honvédség tag-
jainak igazolására vonatkozó 20.056/1945. H. M. számú rendelet egyes intézkedéseinek 
megváltoztatásáról, MRT., Budapest, 1945, 51. o. 
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103. A honvédelmi miniszter 20.056/1945. M. E. számú rendelete a magyar honvédség tag-
jainak igazolásáról, MRT., Budapest 1945, 17.o.

104. 20.085/Elns.–1945. számú körrendelet a magyar honvédség tagjainak igazolása tárgyá-
ban, MRT., Budapest, 1945, 289–291. o.

105. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. évi 2.480. számú rendelete a honvédség tagjai-
nak, valamint a honvédelmi igazgatás körében szolgálatot teljesítő polgári alkalmazot-
taknak igazolásáról, MRT., Budapest, 1945, 150–151. o.

106. A magyar honvédelmi miniszter 24.300/Eln. ig. biz.–1945. számú rendelete a honvédség 
tagjainak, valamint a honvédelmi igazgatás körében szolgálatot teljesítő polgári alkal-
mazottaknak igazolása tárgyában kiadott 2480/1945. M. E. számú rendelet végrehajtá-
sáról, MRT., Budapest, 1945, 306–314.o., 5. §

107. Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 1.080. M. E. számú rendelete a közalkalmazot-
tak igazolásáról, MRT., Budapest, 1945, 104–109. o., 1. §

108. 2.141/Eln. ig. biz.–1945. számú körrendelet. Igazolási ügyben fellebbezési eljárás szabá-
lyozása és az 1080/1945. M. E. számú rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása tár-
gyában kiadott 4080/1945. M. E. rendelet közzététele és alkalmazása, Honvédségi Köz-
löny, 1945/13. szám, 111–113. o. 

109. 4.600/eln. ig. biz–1945. számú körrendelet. Honvédségi igazolóbizottságok főtitkársága, 
Honvédségi Közlöny, 1945/19. szám, 1. o.

110. A  magyar köztársaság kormányának 11.920/1946. M. E. számú rendelete a polgári 
igazoló eljárás során állásvesztéssel vagy ezzel egytekintet alá eső hátránnyal, illetőleg 
nyugdíjazással sújtott tisztek és tiszthelyettesek lefokozása tárgyában. 

111. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 388/1945. számú rendelete, a kegyelmezés jogának 
a honvéd büntetőbíráskodás területén való szabályozása tárgyában, MRT., Budapest, 
1945, 41. o.

112. 20.151 /Eln. I.–1945. számú körrendelet. Illetékes parancsnoki jogok gyakorlásának 
ideiglenes szabályozása, MRT., Budapest, 1945, 292. o.

113. 28.223/Eln. bjogi–1945. számú körrendelet. A  hadrakelt seregnél követendő bűnvádi 
eljárás szabályairól szóló 1420/1944. M. E. számú rendelet módosítása, MRT., Budapest, 
1945, 169. o.

114. 29.206/Eln. bjogi–1945. számú körrendelete. Haditörvényszékek összeállítása, MRT., 
Budapest, 1945, 1236. o.

115. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 753/1945. M. E. számú rendelete a volt tanácsköztársa-
ság alatti magatartás és az azóta baloldali (kommunista, szociáldemokrata, antifasiszta) 
politikai meggyőződés és tevékenység miatt elítéltek, illetve hátránnyal sújtottak rehabi-
litálásáról szóló 285/1945. M. E. számú rendeletnek a honvédségnél való végrehajtásá-
ról, MRT., Budapest, 1945, 65–66. o.

116. 33.602/eln. bjogi.–1945. számú körrendelet. A becsület védelmére szolgáló tiszt fegyver-
használati jog megszüntetése, Honvédségi Közlöny, 1945/14. szám, 121. o. 

117. 36.519/eln. bjogi.–1945. számú körrendelet. Haditörvényszékek megalakítása, Honvéd-
ségi Közlöny, 1945/17. szám, 139–140. o.

118. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 389/1945. M. E. számú rendelete, a rögtönbíráskodás 
alá tartozó bűncselekmények tárgyában, MRT., Budapest, 1945, 54–55. o.

119. 2.9.494/Eln. bjogi–1945. számú körrendelet. Rögtönbíráskodás a honvéd büntetőbírás-
kodás területén való részleges megszüntetése, MRT., Budapest, 1945, 198–199. o.

120. 21 892/eln. igü.–1946. számú körrendelet. A honvéd büntetőbíráskodás körében rög-
tönbíráskodás részleges megszüntetése tárgyában, a magyar köztársaság kormányának 
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megszüntetése tárgyában, a magyar köztársaság kormányának 7.930/1946. M. E. számú 
rendelete, Honvédségi Közlöny, 1946/22. szám, 207. o.

121. Nemzeti Kormány 1.830/1946. M. E. számú rendelete a rögtönbíráskodás újabb kiter-
jesztése és kihirdetésének elrendelése tárgyában, Igazságügyi Közlöny, 1946/2. szám, 
55–56. o. 

122. A magyar köztársaság kormányának 23.700/1946. M. E. számú rendelete a rögtönbírás-
kodás újabb kiterjesztése és kihirdetésének elrendelése tárgyában, Igazságügyi Közlöny, 
1946/11. szám, 472–473. o.

123. 39.240/eln. igü.–1948. számú körrendelet. A rögtönbíráskodás korlátozása, Honvédségi 
Közlöny, 1948/29. szám, 419–420. o.

124. 36.520/eln. bjogi.–1945. számú körrendelet. Háború idejére szóló különös anyagi bün-
tetőjogi rendelkezések alkalmazásának megszüntetése és az ezzel kapcsolatban szüksé-
ges rendelkezések, Honvédségi Közlöny, 1945/17. szám, 139. o.

125. 49.446/eln. bjogi.–1945. számú körrendelet. Egyes bűncselekmények tekintetében pol-
gári személyek felett gyakorolt katonai büntetőbíráskodás megszüntetése, Honvédségi 
Közlöny, 1946/1. szám, 3. o.

126. A nemzeti kormány 1.770/1946. M. E. számú rendelete a hadbírák képesítése tárgyában, 
Honvédségi Közlöny, 1946/8. szám, 64–65. o.

127. 27.372/eln. igü.–1947. számú körrendelet. A honvéd igazságügyi tiszti szakvizsga szabá-
lyozásáról szóló 16.890/eln. igü.–1947. számú körrendelet módosítása tárgyában, Hon-
védelmi Közlöny, 1947/35. szám, 334. o.

128. A nemzeti kormány 1.740/1946. M. E. számú rendelete a háború idejére szóló honvéd 
büntető eljárásjogi rendelkezések alkalmazásának megszüntetéséről, továbbá a honvéd 
igazságügyi szervezet módosításáról és az ezzel kapcsolatos egyéb intézkedésekről, Hon-
védségi Közlöny, 1946/8. szám, 62–64. o.

129. 17.494/eln. igü.–1946. számú körrendelet. Háború idejére szóló büntetőeljárásjogi ren-
delkezések alkalmazásának megszüntetése, továbbá a honvéd igazságügyi szervezet mó-
dosítása és ezzel kapcsolatos intézkedések tárgyában kibocsátott 1740/1946. M. E. sz. 
rendelet, az ezt kiegészítő és módosító 6510/1946. M. E. számú rendelet végrehajtásáról, 
Honvédségi Közlöny, 1946/17. szám, 163–164. o.

130. A magyar köztársaság kormányának 6.510/1946. M. E. számú rendelete a honvéd igaz-
ságügyi szervezet újabb módosítása tárgyában, Igazságügyi Közlöny, 1946/6. szám, 
206. o.

Legfelsőbb Katonai Honvéd Törvényszék döntvényei

1. 8. sz. döntvény (Kelt 1915. évi november hó 5-én a P. 234/15. számú ügyben.), in Apáthy 
Jenő: A m. kir. legfelsőbb honvéd főtörvényszék döntvényei – Figyelemmel a cs. és kir. leg-
felsőbb katonai és cs. kir. legfelsőbb Landwehr törvényszék gyakorlatára I. kötet, 1918, Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest

2. 9. sz. döntvény (Kelt 1915 évi november 5-én a P. 124/15. számú ügyben.), in Apáthy 
Jenő: A m. kir. legfelsőbb honvéd főtörvényszék döntvényei – Figyelemmel a cs. és kir. leg-
felsőbb katonai és cs. kir. legfelsőbb Landwehr törvényszék gyakorlatára I. kötet, 1918, Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest

3. 12. sz. döntvény (Kelt 1916 január hó 7-én a P. 278/15. számú ügyben.), in Apáthy Jenő: 
A m. kir. legfelsőbb honvéd főtörvényszék döntvényei – Figyelemmel a cs. és kir. legfelsőbb 
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katonai és cs. kir. legfelsőbb Landwehr törvényszék gyakorlatára I. kötet, 1918, Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata, Budapest

4. 15. sz. döntvény (Kelt 1916 március hó 17-én a P. 359/15. számú ügyben.), in Apáthy 
Jenő: A m. kir. legfelsőbb honvéd főtörvényszék döntvényei – Figyelemmel a cs. és kir. leg-
felsőbb katonai és cs. kir. legfelsőbb Landwehr törvényszék gyakorlatára I. kötet, 1918, Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest

5. 18. sz. döntvény (Kelt 1916. november 24-n a P. 337/16. sz. ügyben.), in Apáthy Jenő: 
A m. kir. legfelsőbb honvéd főtörvényszék döntvényei – Figyelemmel a cs. és kir. legfelsőbb 
katonai és cs. kir. legfelsőbb Landwehr törvényszék gyakorlatára I. kötet, 1918, Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata, Budapest

6. 19. sz. döntvény (Kelt 1916. évi december 12-én a P. 222/16. számú ügyben.) in Apáthy 
Jenő: A m. kir. legfelsőbb honvéd főtörvényszék döntvényei – Figyelemmel a cs. és kir. leg-
felsőbb katonai és cs. kir. legfelsőbb Landwehr törvényszék gyakorlatára I. kötet, 1918, Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest

7. 22. sz. döntvény (Kelt 1916. december hó 19-én a 348/1916. számú ügyben.), in Apáthy 
Jenő: A m. kir. legfelsőbb honvéd főtörvényszék döntvényei – Figyelemmel a cs. és kir. leg-
felsőbb katonai és cs. kir. legfelsőbb Landwehr törvényszék gyakorlatára I. kötet, 1918, Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest

8. 23. sz. döntvény (Kelt 1917 január hó 15-én P. 344/16. számú ügyben.), in Apáthy Jenő: 
A m. kir. legfelsőbb honvéd főtörvényszék döntvényei – Figyelemmel a cs. és kir. legfelsőbb 
katonai és cs. kir. legfelsőbb Landwehr törvényszék gyakorlatára I. kötet, 1918, Grill Károly 
Könyvkiadóvállalata, Budapest

9. 24. sz. döntvény (Kelt 1917. évi január 30-án a P. 206/16. számú ügyben.), in Apáthy 
Jenő: A m. kir. legfelsőbb honvéd főtörvényszék döntvényei – Figyelemmel a cs. és kir. leg-
felsőbb katonai és cs. kir. legfelsőbb Landwehr törvényszék gyakorlatára I. kötet, 1918, Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest

10. 28. sz. döntvény (Kelt 1917. évi február hó 20-án a P. 5/17. számú ügyben.), in Apáthy 
Jenő: A m. kir. legfelsőbb honvéd főtörvényszék döntvényei – Figyelemmel a cs. és kir. leg-
felsőbb katonai és cs. kir. legfelsőbb Landwehr törvényszék gyakorlatára I. kötet, 1918, Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest

11. 30. sz. döntvény (Kelt 1917. évi március hó 30-án a P. 95/17. számú ügyben.), in Apáthy 
Jenő: A m. kir. legfelsőbb honvéd főtörvényszék döntvényei – Figyelemmel a cs. és kir. leg-
felsőbb katonai és cs. kir. legfelsőbb Landwehr törvényszék gyakorlatára I. kötet, 1918, Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest

12. 31. sz. döntvény (Kelt 1917. évi április hó 13-án a P 369/16. számú bűnügyben.), in Apá-
thy Jenő: A m. kir. legfelsőbb honvéd főtörvényszék döntvényei – Figyelemmel a cs. és kir. 
legfelsőbb katonai és cs. kir. legfelsőbb Landwehr törvényszék gyakorlatára I. kötet, 1918, 
Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest

13. 32. sz. döntvény (Kelt 1917. évi április hó 20-án a P. 109/17. számú bűnügyben.), in Apát-
hy Jenő: A m. kir. legfelsőbb honvéd főtörvényszék döntvényei – Figyelemmel a cs. és kir. 
legfelsőbb katonai és cs. kir. legfelsőbb Landwehr törvényszék gyakorlatára I. kötet, 1918, 
Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest

14. 33. sz. döntvény (Kelt 1917. évi augusztus hó 31-én a P. 402/1917. számú bűnügyben.), 
in Apáthy Jenő: A m. kir. legfelsőbb honvéd főtörvényszék döntvényei – Figyelemmel a cs. 
és kir. legfelsőbb katonai és cs. kir. legfelsőbb Landwehr törvényszék gyakorlatára I. kötet, 
1918, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest
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15. 38. sz. döntvény (Kelt 1917. évi október hó 23-án a P. 492/17. számú ügyben.), in Apáthy 
Jenő: A m. kir. legfelsőbb honvéd főtörvényszék döntvényei – Figyelemmel a cs. és kir. leg-
felsőbb katonai és cs. kir. legfelsőbb Landwehr törvényszék gyakorlatára I. kötet, 1918, Grill 
Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest

16. 48. sz. döntvény (Kelt 1917. évi december hó 7-én a P. 625/17. számú ügyben.), in Apát-
hy Jenő: A m. kir. legfelsőbb honvéd főtörvényszék döntvényei – Figyelemmel a cs. és kir. 
legfelsőbb katonai és cs. kir. legfelsőbb Landwehr törvényszék gyakorlatára I. kötet, 1918, 
Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Budapest

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek

1. Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1869. március 27. Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL iratai-
ról készült digitális másolatok – W szekció, W 12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27

2. Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1876. november 20. Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL ira-
tairól készült digitális másolatok – W szekció, W 12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27

3. Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1882. június 13. Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL iratairól 
készült digitális másolatok – W szekció, W 12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27

4. Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1903. január 21. Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL iratai-
ról készült digitális másolatok – W szekció, W 12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27

5. Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1904. május 31. Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL iratairól 
készült digitális másolatok – W szekció, W 12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27

6. Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1904. május 9. Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL iratairól 
készült digitális másolatok – W szekció, W 12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27

7. Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1906. december 11. Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL ira-
tairól készült digitális másolatok – W szekció, W 12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27

8. Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1911. április 22. Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL iratairól 
készült digitális másolatok – W szekció, W 12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27

9. Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1911. május 16. Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL iratai-
ról készült digitális másolatok – W szekció, W 12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27

10. Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1918. június 21. Határozat Landler Jenő munkásvezér le-
tartóztatásáról, in Iványi Emma (szerk.): Magyar Minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első 
világháború korából 1914–1918, 1960, Akadémiai Kiadó, Budapest (továbbiakban: Mi-
nisztertanácsi jegyzőkönyvek 1914–1918), 472–474. o.

11. Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1918. június 21. Javaslat a szakszervezeti és bizalmi fér-
fiak elleni vizsgálatra, a munkásegyletek és szervezetek feloszlatására, in Minisztertaná-
csi jegyzőkönyvek 1914–1918, 474. o.

12. 12/a 1919. április 11./a a Forradalmi Kormányzótanács ülése, in Imre Magda, Szücs Lász-
ló (szerk.): A Forradalmi Kormányzótanács jegyzőkönyvei 1919, 1986, Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 240. o.

13. Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1920. június 24. Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL iratai-
ról készült digitális másolatok – W szekció, W 12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27

14. Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1922. február 3. Magyar Nemzeti Levéltár, Az MNL iratairól 
készült digitális másolatok – W szekció, W 12 Minisztertanácsi jegyzőkönyvek K 27
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Levéltári források

1. HL HM Iv. Katonai igazságszolgáltatás szervei 92. Forradalmi Katonai Törvényszékek 
iratai

2. HL HM Iv. Katonai igazságszolgáltatás szervei 82. vezérkar főnökének bíróságának iratai

Egyéb források

1. Commission on the Authors of War and on Enforcement of Penalties, Report presented to 
the Preliminary Peace Conference, 29 March 1919.

2. Háromhatalmi nyilatkozat a kegyetlenkedésekről (Moszkva, 1943. október 30.), in Hal-
mosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918–1945, 1983, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest.

3. Nyilatkozat a három szövetséges hatalom – a Szovjetunió, az Egyesült Államok és 
Nagy-Britannia – vezetőinek krími konferenciájáról, in Cibulevskij, B. L. (szerk.): Tehe-
rán, Jalta, Potsdam: Dokumentumgyűjtemény, 1972, Kossuth Kiadó, Budapest.

4. Közlemény a három hatalom berlini konferenciájáról, in Cibulevskij, B. L. (szerk.): Tehe-
rán, Jalta, Potsdam: Dokumentumgyűjtemény, 1972, Kossuth Kiadó, Budapest.

5. Winston Churchill Fultoni beszéde (1946. március 5.), in MacArthur, Brian (szerk.): 
A XX. század nagy beszédei, 2006, Agave Könyvek, Kaposvár.




