
A Koordinációs Bizottság ülésein tárgyalt föbb témák

1965

06.21.: a Politikai Bizottság határozata a politikai vezetés és a kormányzati munka 
szétválasztásáról

09.20.: különfélék: a bűnözés, a bűnüldözési munka elvi kérdéseiről és az ezekkel 
kapcsolatos kormányelőterjesztésekről

10.11.: a Koordinációs Bizottság negyedik negyedévi napirendje; a mezőgazdasági 
termelőszövetkezetek vállalkozásai; gazdasági visszásságok a táti “Vörös Csillag” MGTSZ-
ben

10.25.: a büntetésvégrehajtás helyzete

11.28.: a pincehelyi Hérincs István ügye, benne Kádár János levelezése

12.24.: az EDLA-ügy

dátum nélkül: az egyesületek szabályozásáról; kohórobbanás a diósgyőri kohászati művek 
nagyolvasztójában

1966

01.17.: különfélék: Artner Tivadar és Lekli Béla összevont ügye

01.31.: az első félévi munkaterv elfogadása; Fraser brit állampolgár ügye; különfélék: 
Csillag Nándor és társa – D4K traktor – ügye

02.14.: különfélék: Nagy Sándor író ügye, kisebb súlyú, nem politikai bűncselekmények

03.07.: különfélék: a Puhony-Barna gépkocsicsempészési ügy; Balozsán István és társai 
háborús bűntette

03.30.: háborús bűnösök perei; a büntető- és a büntető eljárási törvények módosításai

06.06.: állampolgárságtól való megfosztás; a devizagazdálkodást sértő gépkocsibeszerzések

06.29.: a második félévi munkaterv elfogadása; különfélék: Berecz Márton, László Antal és 
társai, XIV. kerületi volt nyilas pártszolgálatosok, háborús bűnösök ügye; dr. Kovács Egon 
gyermektartási ügye

08.08.: Polgár Tibor és felesége disszidálási ügye

09.05.: külföldi elkövetők a hazai bűnözésben; tiltott határátlépések; üzemi balesetek; 
diplomaták kapcsolattartása a külföldi előzetesben lévő letartóztatokkal és az elítéltekkel; 
különfélék

09.19.: különfélék: szabotázs a Soroksári Vasöntödében; Ács Imre régi párttag ügye

10.17.: az Egyesült Izzó irodaháza építése körüli visszásságok; a mezőgazdasági 
termelőszövetkezetek melléküzemágai



1967

dátum nélkül: javaslat törvényalkotási feladatokhoz bizottságok felálítására; 
szolgálatmegtagadások problémája; Kröszl Vilmos háborús bűnös ügye; egyházi 
személyiségek börtönlátogatásai; csehszlovák megkeresés Robert Vogeler (Standard) 
ügyében

1968

02.01.: közlekedési szabálysértések

03.01.: az igazságszolgáltatás reformja

04.01.:  vám- és devizabűntettekkel kapcsolatos jogpolitika

04.18.: Pór György és társainak ügye; Kondalexisz Fokion és 5 társa büntetőügye

06.26.: a kodifikációs bizottságok munkája

09.10.: a szabálysértési kódex

10.14.: Koronics József összeesküvési ügye

1969

01.06: a közkegyelem alkalmazásának körülményeiről

01.30.: Boér Ferenc rehabilitációja; Márthon József ügye

02.15.: a sátoraljaújhelyi fogolylázadás 1944-ben

03.05.: Kirják János és a Szolnok megyei gyilkosságok ügye

04.15.: Vaszocsik Gusztáv háborús bűnös ügye; bűnügyi statisztika

06.06.: a dr. Vámosi József és társai elleni bűnügy

08.22.: a szovjet katonai bíróságok által elítélt magyar állampolgárok ügyei

09.01.: közkegyelmi javaslat

09.04: útlevélpolitika: a nyilvános útlevélkiadás, kiutazás körülményei

10.25.: Szebenyi Németh Gyula ingatlan-ügyei

11.20.: az NDK álláspontja a náci és háborús bűnösök felelősségre vonásáról

1970

03.07.: közkegyelmi tervezet; Apaceller József, dr. Ujfaludi Gyula és társai, illetve Szenes 
Mihály háborús bűnösök ügyei



06.23.: a bűnügyi nyilvántartás rendszerének módosítása; a közkegyelem végrehajtásának 
tapasztalatai

1971

01.25.:  Brunner Tivadar és Radnai László háborús bűnösök ügyei; az alkoholizmus elleni 
intézkedések

03.01.: Implom Ferenc 1956-os ügye; Száll József volt római nagykövet ügye

06.21.: háborús bűnösök (Radnai László volt csendőr főhadnagy és társai, népirtás 
Csurogon, Jugoszlávia) ügyei; Weisshaus Aladár ügye

11.01.: a Szentesi Termál Tsz. vezetőinek ügye

11.09.: a büntetőtörvénykönyv módosítása

1972

03.27.: az ügyészi és bírói szervezeti törvény tervezetei; a Legfőbb Ügyészség politikai 
értékelés kérése a Koordinációs Bizottságtól a Legfelső Bíróság jogerős ítéletével 
kapcsolatban

06.26.: a jogalkotás fogyatékosságai; a Legfőbb Ügyész körlevele törvénysértő eljárás miatt

1973

01.22.: a jogalkotás és -alkalmazás jogpolitikai elvei; a büntetőeljárási törvény módosítása

02.19.: a jogalkalmazás jogpolitikai irányelvei; a legfőbb ügyész közbenjárása egy 
besúgással elítélt személy felmentésének ügyében

02.26.: a büntetési rendszer továbbfejlesztése

11.19.: a Haraszti Miklós elleni eljárás (Darabbér); a MEGÉV-ügy

1974

01.22.: visszaeső bűnözők; alkoholisták kényszergyógykezelése; Vörös Tibor törvényességi 
óvásának elutasítása

01.28.: zárszámadási csalások a termelőszövetkezetekben

02.11.: ügyészek betekintési joga a bírósági iratokba

02.25.: Énekes Sándor ügye; a KÖFÉM-ügy; visszaeső, veszélyes bűnözők

03.11.: Virágos Kis István és társai bűnügye; visszaeső, veszélyes bűnözők (törvényerejű 
rendelet)

03.25.: társadalmi bíróságok; a Szentesi “Termál” Kertészeti és Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezet vezetőinek ügye



04.08.: a MEGÉV-ügy

04.22.: az új Büntető Törvénykönyv előkészítésének célkitűzései

05.06.: állam- és közbiztonsági jogalkotás; rendőrségi, határőrizeti jogszabályok

06.03.: jogsegélyszolgálat

06.17.: Dr. Szalai Sándor akadémikus halálos kimenetelű gázolása

06.26.: az NDK kiadatási kérelmeinek elbírálása

07.23.: MEGÉV-ügy nyomozásának eredményei; Tóth István, Viszkei Mihály és társaik 
bűnügye

08.06.: Tóth István, Viszkei Mihály és társaik bűnügye; Jólesz György, az MSZMP monori 
titkára fiának disszidálási ügye

09.02.: az állam- és közbiztonsági szabályozás elvei

09.16.: Tasnádi Imre szerepe a Viszkei-perben

09.30.: jelentés a közkegyelem gyakorlásával kapcsolatos helyzetről 

11.04.: a közkegyelem gyakorlásának kérdéseiről (tervezet); Csányi László háborús bűnös 
ügye

11.18.:  a közkegyelem gyakorlásának elvi kérdéseiről (előterjesztés); a társadalmi 
bíróságokról

12.16.: termelőszövetkezetek gazdasági bűncselekményei; közkegyelem gyakorlása

1975

01.13.: Zimits Tibor bűn- és kegyelmi ügye

02.17.: a Konrád-Szelényi ügy; objektumőrzés; Bari Károly honvéd bűnügye

05.13.: kisajátítási eljárások; gazdasági bűncselekmények, esetek

06.12.: a DVTK labdarúgó csapat vezetőinek (Nagy Ede és négy társa) ügye

10.27.: a Fővárosi Tanács egyes vezetőinek bűncselekményei (ítéletek); rendőrök sérelmére 
elkövetett súlyos bűncselekmények

11.12.: szakszervezeti jogsegélyszolgálat; november-decemberi napirendi jegyzék

12.01.: az NDK-ban dolgozó magyar munkavállalók bűncselekményei; erőszakos 
bűncselekmények

1976

01.05.: gazdasági bűncselekmények; a bíróságok káderhelyzete; az 1976. első negyedévi 
munkaterv elfogadása

02.09.: közlekedési szabálysértések; rendőrök fegyverhasználata



02.23.: a gazdasági bírságok gyakorlata; gazdasági bűncselekmények

03.08.: bírósági, ügyészségi káderhelyzet; kábítószeres bűnözés

03.29.: a méltányosság gyakorlása; disszidensek hátramaradt lakásainak helyzete; 
rendőrhatósági kényszerintézkedések

04.26.: cigánybűnözés; az 1976. második negyedévi munkaterv elfogadása

05.19.: párttagok elleni eljárások rendje; szolgálatmegtagadások

06.28.: alkoholisták kényszergyógykezelése; Illés Dezső erdőgazdasági igazgató 
visszaélései; Csányi László háborús bűnös ügye; Pataki János volt ghánai nagykövet 
disszidálása

07.12.: rendőrségi kényszerintézkedések

11.08.: a tudományos vita, kritika jogi korlátai; bírósági-ügyészségi káderhelyzet; az új 
Büntető Törvénykönyv tervezetének jogpolitikai elveiről

1977

02.07.: új Büntető Törvénykönyv általános részének alapelvei

04.12.: Bánhegyi László pártfegyelmi ügye; tulajdon elleni bűncselekmények

06.27.: a népgazdasági érdek érvényesülése a gazdasági perek tükrében; a bűnözés helyzete

11.14.: külföldre utazás, útlevél szabályozása

1978

01.09.: az új Büntető Törvénykönyv elvei

02.06.: külföldre utazás, útlevél szabályozása

02.20.: az új BTK előkészítésével kapcsolatos kérdések

06.05.: Gergely János és társai bűnügye (Rozmaring Tsz.); ügyrend szabályozása

07.03.: deviza-külföldiek kérdése

08.07.: az Interag Rt. Shell-benzinkútjainál tapasztalható rendellenességek

09.04.:  az új Büntető Törvénykönyv társadalmi vitája

10.02.: jogpolitikai irányelvek; ifjúsági bűnözés; külföldiek magyarországi letelepedése

11.13.: a börtönből szabadultak utógondozásának tapasztalatai

12.04.: szabálysértések felülvizsgálata; az új BTK oktatásának megszervezése; külföldiek 
magyarországi bűnözése

1979

01.08.: az 1979. első félévi munkaterv elfogadása

02.05.: NDK-NSZK állampolgár kiadása (Thiele Ralph ügye); a bírósági törvény 
módosítása; a büntetések, intézkedések végrehajtási jogszabályainak módosítása

03.05.: szabálysértési jogszabályok módosítása; a bírósági végrehajtási jogszabály 
módosítása; előzetes letartóztatások törvényessége

05.07.: kisajátítási jogszabályok



06.04.: közúti közlekedési balesetek; Hanzély Istvánné kórházi műhiba-pere

07.02.: az ENSZ 1980. évi bűnmegelőzési és büntetésvégrehajtási kongresszusa

08.06.: Kecskeméti Miklós és társai “ikon”-ügye

09.03.: az államigazgatási eljárás korszerűsítése

10.01.: az államigazgatási eljárás korszerűsítése; szabálysértések rendőrségi intézése; a 
vecsési rendőrgyilkosság

11.05.: deviza-jogszabályok; alacsony szintű jogszabályok

12.03.: Csiki István örökbefogadási ügye; a rendőrgyilkosság nyomozásáról készített film

1980

01.07.: bűncselekmények kommunikálása

02.04.: bűnözés: visszatekintés 1979-re; a vecsési rendőrgyilkosság

03.03.: felmentő ítéletek vizsgálata

04.14.: népi ülnökök választása

05.05.: a büntető jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai; a tényállási elemek értékelése

06.02.: különfélék: szóbeli tájékoztató az államigazgatás fejlesztéséről; Sós Lajos és társai 
rendőrgyilkossági ügye

07.07.: különfélék: az orvosi műhibával kapcsolatos büntetőeljárás tapasztalatai; Szakács 
elvtárs nyugdíjának megállapítása

08.04.: különfélék: a Fiatalok című tv-műsorral kapcsolatos tájékoztatás; szovjet katonai 
adatok, titkok jogi védelme; megyei főügyészekkel kapcsolatos ügyek

09.01.: különfélék: Déri János televíziós riporter felelősségre vonása; a bűnüldöző és 
igazságügyi szervek 12. kongresszusa

10.06.: a kis boltok gazdálkodási rendje

11.03.: az államigazgatás korszerűsítése; az igazságügyi minisztérium jogalkotási feladatai 
1975-1980; a Magyarországon átutazó külföldiek devizacselekményei

12.01.: orvosi műhibák; szabálysértések ügyészségi tapasztalatai; külföldön letelepedőkkel 
és hazatelepültekkel kapcsolatos tapasztalatok; fiatalkorú elítéltek őrzése

1981

01.05.: 1981. első félévi munkaterv; különfélék

02.02.: bűnözés: visszatekintés 1980-ra

03.02.: különfélék: az államigazgatási eljárás módosításáról szóló törvényjavaslat 
egyeztetése; a belső ellenzékkel foglalkozó munkacsoport; Ákos Sándorné 
elmegyógyintézeti megfigyelése

04.06.: útlevélügyek egyszerűsítése

05.04.: különfélék: Abdullah Neik Mohammad és Mohammad Omar afgán állampolgárok 
ügye; a Heves megyei Építőipari Vállalat igazgatójának ügye; a Szikora-Népszabadság 
sajtóper

06.01.: a jogellenesen külföldön maradottak száma és összetétele; fiatalkorú bűnelkövetők 



őrzése; az élet elleni bűncselekményt elkövetők büntetése

07.06.: 1981. második félévi munkaterv; különfélék

08.03.: különfélék: magas rangú funkcionáriusok fiainak közúti bűncselekményei

09.02.: magyar-román jogsegély-szerződés

10.05.: egyesületekről szóló jogszabályalkotás

11.02.: az államigazgatási törvény hatályba lépése; a Legfelső Bíróság életvédelmi 
irányelve; államtitkárok rendeletalkotási joga

12.07.: a vagyonvédelem helyzete; az igazságügyi szakértői szervezet; az államtitkári 
rendeletalkotás

1982

01.04.: külföldi bűnelkövetők Magyarországon

02.01.: bűnözés, bűnüldözés: visszatekintés 1981-re

03.01.: a társadalmi tulajdon károsítása; a pénzszállítás biztonsága

04.05.: a bírákat és ügyészeket megillető személyi mentesség szabályai

05.03.: az ügyvédi törvény; kisajátítási kártalanítás

06.07.: fiatalkorúak bűncselekményeinek ítélkezési gyakorlata

07.05.: a rendőrség fegyverhasználati joga

08.22.: különfélék: ügyvédek visszaélései, az ügyvédi etika kérdései; a bűnözés helyzete 
1982 első félévében

09.06.: az Agromax műtrágya-export ügye

10.18.: ügyvédek, jogtanácsosok, gazdasági munkaközösségek új jogi szabályozása

11.01.: a közterület-felügyelet felállítása; az igazságügyi szakértői szervezet 
továbbfejlesztése; a határőrség fegyverhasználata

12.16.: az 1983. első félévi munkaterv; a rendőrségi jogszabályok módosítása; a 
jogtanácsosokról szóló törvényerejű rendelet tervezete

1983

01.02.: járási szintű párt- és állami irányítás; negatív jelenségek az ügyvédek körében
02.07.: a bűnözés helyzete 1982-ben; kiemelkedő bűncselekmények

03.07.: a szakértői munka értékelése; a jogtanácsosi tevékenység szabályozása

04.11.: a nagykorúvá vált állami gondozottak helyzete; sportfogadási bűncselekmények;a 
szabálysértési jogszabályok módosítása

05.02.: javítóintézetek felülvizsgálata; a büntetésvégrehajtási munka szabályozása; a 
“szamizdat irodalomról”

06.06.: közveszélyes munkakerülők (kmk), csavargók, prostitúciós bűncselekmények, a 
rendőrhatósági kényszerintézkedések tapasztalatai; munkakerülő életmód körülményeinek 
elemzése, megelőzésük, szabályozásuk; az 1983 második félévi munkaterv; a Bács-Kiskun 
megyei főügyész fiának kegyelmi előterjesztése; Ara-Kovács Attila ügye

07.: az 1981-82-ben jogellenesen külföldön maradtak számának és összetételének 



alakulása, az ilyen ügyek joggyakorlata

08.01.: a járásokat megszüntető PB-határozat; Rajk László ittas vezetése; a bűnözés 
alakulása 1983. első félévében; a miskolci “számítógépes” ügy; a székesfehérvári 26. sz. 
Építőipari Vállalat ügye; a “totó”-ügy

09.05.: a miskolci “számítógépes” ügy; Rajk László ittas vezetése; ENSZ bűnmegelőzési 
konferencia Budapesten; Legfelsőbb Bíróság gazdasági munkaközösségekről készült 
feljegyzésének hasznosítása a KB KAO és Gazdasági Osztálya által; szombathelyi 
“sport”-ügyek

10.03.: az állam javára marasztalás gyakorlata; Benkő Zoltán és a Mosoly (“punk” zenekari) 
együttes ügye; Losonczy Géza özvegyének érdeklődése férje teteméről; jelentés a előzetes 
letartóztatásban lévő vádlottak ügyében folytatott bírósági gyakorlatról; jelentés a 
őrizetbevételek és az előzetes letartóztatások tapasztalatairól

11.: tájékoztató a közveszélyes munkakerülés visszaszorításáról

12.05.: a rendőrségről szóló minisztertanácsi rendelet módosítása; az 1984. első félévi 
munkaterv; Gödöny József megbízásának meghosszabbítása a ENSZ bűnügyi 
bizottságában; az ARTEMIS GMK engedélyének visszavonása

1984

01.02.: Keserű Jánosné miniszter közlekedési balesete; tájékoztató a Szépművészeti 
Múzeumban történt képlopásról; tájékoztató a Demszky Gábor elleni büntetőeljárásról; az 
ARTEMIS gmk. ügye; vizsgálat egy “börtönlevél” ügyében; büntetőeljárás szabályozása 
káderhatásköri vezetők ügyében; az 1984. első félévi munkaterv

02.06.: jelentés az elővezetések költségtérítéseiről; tájékoztató az 1983. évi bűnözésről; a 
Demszky-tárgyalás előkészítése; egyházi tanárok megrovása érettségi ügyben

03.05.: előterjesztés a PB-hez a kmk. elleni jogi intézkedések hatékonyságának növeléséről; 
vádirat Keserű Jánosné ellen; az “Amnesti Internacional” [Amnesty International] 
leveleinek negligálása a Legfőbb Ügyészségen

04.02.: a rendőrhatósági kényszerintézkedések szabályozásának módosítása; a rendőrség 
bűnmegelőzési tevékenysége; a kmk. elleni jogi intézkedések, tervezet; az MNB 
pénzszállításának védelme; tájékoztató a Szépművészeti Múzeum-beli képlopásról; a 
HERMESZ-szövetkezet perújítása; foglalkozástól eltiltás szélesebb körű alkalmazása

05.07.: tájékoztató a gazdasági rendészetre vonatkozó PB-határozat budapesti 
végrehajtásáról; véleménykérés a Rajk-Demszky ügyben az ellenzéki ügyekkel foglalkozó 
bizottságtól; a jogellenesen külföldön maradtak ingatlanaira vonatkozó jogszabályok 
érvényesítése; kisvállalkozások visszásságai; a KAO tájékoztatása a második félévi 
munkatervről

06.04.: “A gazdaságirányítási rendszer komplex továbbfejlesztése és a gazdaság jogi 
szabályozása” című vitaanyag véleményezése; az 1984. második félévi munkaterv; fokozott 
figyelem a magasabb beosztású személyek ügyeinek kezelésében

07.02.: vizsgálatok labdarúgó mérkőzésekkel kapcsolatban; az ENSZ bűnmegelőzési 
konferenciájának szolgáltatandó adatok terjedelme; Keserű Jánosné ítéletének 
megvizsgálása az özvegy kérésére; Sebestyén János, az OMFB [Országos Műszaki 
Fejlesztési Bizottság] elnökhelyettese közlekedési balesete; Szarka Ferenc (Húsipari 
Vállalat igazgatóhelyettese) büntetőügye; tanácsvezetők soron kívüli gépkocsi vásárlása

08.06.: vizsgálatok labdarúgó mérkőzésekkel kapcsolatban; tájékoztató a pusztavacsi 



incidensről; Duray-ügyben Knopp-bizottság alakítson ki előzetes álláspontot

09.03.: tájékoztató a kmk-ról; tájékoztató Keserű Jánosné ítéletéről; a fegyver nélküli 
katonai szolgálat vizsgálata; BM utasítás a piaci árak manipulálása ellen; az amnesztia 
lehetősége a felszabadulás 40- évfordulóján

10.01.: jelentés a társadalmi tulajdon hanyag kezelése megítélésének tapasztalatairól; 
javaslat a káderhatásköri vezetőkkel összefüggő büntetőeljárási feladatokról; a KAO a 
Magyar Jogász Szövetség alapszabály-módosításáról

11.05.: jelentés az értékarányok változásának hatásáról a büntető jogalkalmazásban; az 
elítéltek társadalombiztosítása; javaslat a bíróságok, ügyészségek munkaviszonyainak 
javításáról; a munkaterv megküldése a KAO-nak

12.10.: a bűnözés megelőzéséről szóló minisztertanácsi előterjesztés-tervezet áttekintése; 
az 1985. első félévi munkaterv elfogadása; Bizottsági helyeslés korrupt rendőrtisztek 
elbocsátásának ügyében; nagy jelentőségű ügyek elsőfokú ítéletei hatályon kívül 
helyezésének tudomásul vétele
 

1985

01.07.: a Krassó György elleni eljárás; a Popieluszko-ügy a sajtóban; rendőrviccek a 
szilveszteri tévé-műsorban; káderhatásköri személyek büntetőügyei; nyugalmazott bírák 
foglalkoztatása; az 1985. első félévi munkaterv

02.04.: tájékoztató a bűnözés 1984-es alakulásáról; előterjesztés kiskorúak külföldi 
letelepedése kérdéseiről; előterjesztés az amnesztia lehetőségéről a felszabadulás 40- 
évfordulóján; Szarka Ferenc (Húsipari Vállalat igazgatóhelyettese) büntetőügye; az 
Alkotmányjogi Tanács működése

03.04.: költségtérítési lehetőségek a különböző eljárások során; jelentés az Interpollal való 
együttműködésről; nyugdíjas bírák foglalkoztatása

05.06.: a bűnözés megelőzéséről szóló jogszabály-tervezet áttekintése; a 
büntetésvégrehajtásra vonatkozó állásfoglalások és határozatok végrehajtása; a 
büntetésvégrehajtási szervek gazdálkodása

06.03.: jelentés a rendőrségi szabálysértési eljárás egyszerűsítéséről; az 1985. második 
félévi munkaterv; háborús bűnösök azonosítására alkalmas adatkérés az USA részéről; 
belügyi dolgozók bűnügye intézésének indokolatlan elhúzódása; a sajtó és a metróvezetés 
hibái a ferencvárosi  labdarúgó mérkőzés utáni rongálás ügyében

07.01.: a belügyminiszter tájékoztatása a nukleáris háború elleni nemzetközi konferencia 
rendezvényeiről; tájékoztató a szigorított javító-nevelő munkára ítélhetők elleni eljárások 
meggyorsításáról; tájékoztató a III. kerületi Tó-vendéglőnél június 28-án történt 
tömegverekedésről

08.05.: jelentés a fegyveres katonai szolgálat lelkiismereti okokból történő 
megtagadásának tapasztalatairól; tájékoztató a bűnözés 1985. első félévi helyzetéről; 
soronkívüli eljárás a metró-rongálás és a Tó-vendéglőbeli verekedés ügyében; jelentés a 
Pusztavacsi Békefesztiválról

09.02.: előterjesztés a szabadságvesztésre ítéltek társadalombiztosításáról; jelentés a 
határsáv ügyek intézésének gyakorlatáról; tájékozódás szükségessége a Pünkösti Árpád 
írásaiban foglaltakról

10.07.: jelentés a kmk. fokozottabb üldözését szolgáló új jogszabályok végrehajtásának 
tapasztalatairól; őrző-védő gmk-k engedélyezésének vizsgálata; előterjesztés a büntetőjogi 



felelősségrevonásnál irányadó egyes értékhatárok megváltoztatásáról

12.02.: jelentés a lőfegyverekről szóló BM rendelet végrehajtásának tapasztalatairól; 
javaslat az 1986-1990 közötti jogalkotási programra; javaslat az 1986. első félévi 
munkatervre; Hegedüs András interjú-kötetének (Élet egy eszme árnyékában) büntetőjogi 
megítélése; egyetemi oktatók gyakorlati jogi képzése

1987

01.05.: javaslat az ENSZ és Magyarország bűnüldöző tevékenységének összehangolására; 
jelentés az ittas vezetés szabályainak felülvizsgálatáról; a szocialista és szocialista 
orientációjú országok igazságügyminisztereinek márciusi, budapesti tanácskozásának 
előkészületei

02.02.: javaslat az őrző-védő szolgáltatások tilalmának szabályozásáról; a 
bűncselekmények 1986. évi alakulása; javaslat az üzemrendészeti szervekről szóló 
minisztertanácsi rendelet kiadására; javaslat heti pihenőnapra a javító-nevelő munka 
végrehajtása során; katonai bűncselekmények parancsnoki elbírálása

03.02.: jelentés a (sport)rendezvények szabályozásának felülvizsgálatáról; javaslat a 
jogszabályelőkészítés és a jogalkotás elveire; tájékoztató a szocialista és szocialista 
orientációjú országok igazságügyminisztereinek budapesti tanácskozásáról; videó-
berendezések vámkezelése; a “lengyel-piac”-ok felülvizsgálata

04.06.: a  kiemelt rendezvényekkel kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálatáról; vádemelés 
Keszthelyi Zsolt szolgálatmegtagadási ügyében; az ideiglenesen hazánkban tartózkodó 
szovjet csapatok állományába tartozó személyek által elkövetett bűncselekményekkel 
kapcsolatos eljárásjogi kérdések; a fontos és bizalmas munkakörök betöltéséről szóló 1957. 
66. sz. tvr. tapasztalatai; az előzetes letartóztatások elrendelésével kapcsolatos gyakorlat 
áttekintése

05.04.: Vargha János környezetvédelmi egyesülete nyilvántartásba vételének 
megakadályozása;  Zamárdi telek-spekulációk vizsgálata; “lengyel-piac”-ok ellenőrzése; 
belügyi és ügyészségi elemzések javaslata a bűnözés 1987. első negyedévi nagymértékű 
emelkedésének vizsgálatára

06.01.: javaslat a második félévi munkatervre; tájékoztató az előzetes letartóztatások 
gyakorlatáról; megyei szervek fokozottabb tájékoztató tevékenysége a megyei 
képviselőcsoportoknak; csehszlovák katonai ügyészek Ladislav Ambroz magyarországi 
kihallgatásán

09.04.: a bíróságok helyzete, működésük feltételei; az ügyészségek helyzete, működésük 
feltételei

10.05.: javaslat a külföldre utazásról és az útlevelekről szóló jogszabályok módosításáról; 
jelentés az elsőfokú rendőrhatóságok ügyeleteire telepített vagyonvédelmi jelzőközpontok 
helyzetéről; jelentés a fontos és bizalmas munkakörök betöltésével kapcsolatos 
jogszabályok végrehajtásának tapasztalatairól és a szabályozás továbbfejlesztéséről

12.07.: tájékoztató a személyi felelősség érvényesítését és a törvényes állapot helyreállítását 
gátló egyes tényezőkről a népi ellenőrzés tapasztalatai alapján; jelentés a társadalmi 
tulajdonban bűncselekménnyel okozott kár megtérülésének gyakorlatáról; az 1988. első 
félévi munkaterv



1988

02.10.: javaslat a “Jelentés az Alkotmány érvényesüléséről, javaslat módosításának 
irányelveire” című, központi bizottsági előterjesztés előkészítésére; jelentés a szigorított 
javító-nevelő munka büntetési nem végrehajtásának tapasztalatairól; tájékoztató az 1987. 
évi bűnözés helyzetéről

03.07.: jelentés a büntetésvégrehajtási vállalatok gazdálkodásáról; tájékoztató a 
gyülekezési jog szabályozásával kapcsolatos előkészületekről

04.11.: áttekintés az alapvető állampolgári jogok értelmezéséről, érvényesüléséről, javaslat 
az ezzel kapcsolatos feladatok ütemezéséről; előterjesztés a magyar Népköztársaság 
területén ideiglenesen tartózkodó szovjet csapatok állományába tartozó katonák által 
elkövetett bűncselekmények nyomozására vonatkozó szabályok módosításának elveire; az 
Igazságügyi Minisztérium felkérése a Fidesz megalakítását tiltó politikai állásfoglalás jogi 
érveinek végiggondolására

05.09.: jelentés a katonai szolgálati kötelesség teljesítése megtagadásának 
jogkövetkezményeiről, javaslat a gyakorlat korszerűsítésére

06.06.: tájékoztató az előzetes letartóztatások gyakorlatáról; javaslat a második félévi 
munkatervre; Fejti György tájékoztatója a PB 1988. május 31-i, az alkotmány 
felülvizsgálatának megkezdéséről szóló állásfoglalásáról

10.10.: az igazságügyi szervezet fejlesztéséről szóló elaborátum megvitatása; az 
igazságügyminiszter tájékoztatója arról az előterjesztésről, amelyet a Minisztertanács 
számára készített a kivégzett elítélt eltemetésének új rendjére vonatkozóan

11.14.: javaslat Nagy Imre és társai perében illetve az 1956-os ellenforradalmi 
cselekmények miatt halálra ítéltekkel kapcsolatos kegyeleti kérdések rendezése; 
előterjesztés az ideiglenesen Magyarországon állomásozó szovjet csapatok tevékenységével 
összefüggő tájékoztatás helyzetéről és az időszerű feladatokról; előterjesztés a 
szabálysértési kódex reformjáról; előterjesztés a turistaforgalom kapcsán elkövetett 
visszaélések megakadályozására; az igazságügyminiszter készítsen előterjesztést a 
munkásmozgalmi perek, az egykori politikai ellenzékkel kapcsolatos perek, az ún. 
gazdasági perek, valamint egyéb, e támakörbe sorolható perek áttekintéséről


