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Valamennyi megyei Rendőr-főkapitányság Vezetőjének!

Székhelyeiken.

Felsőbb szerv határozata alapján a közeljövőben bizottságok 
felül fogják vizsgálni az ügyvédek személyét, eddigi munkáju
kat, magatartásukat és egy részüket a felülvizsgálat eredménye
képpen megfosztják az ügyvédi munka gyakorlásától. Kizárják az 
ügyvédi kamarából azokat az ügyvédeket, akik eddigi tevékeny-
ségükkel, politikai magatartásukkal az ügyvédi kamara tagságéra 

alkalmatlanná váltak.

Ennek a felülvizsgálatnak a jelentősége igen nagy, mert a fel- 
szabadulás után első esetben történik az ügyvédi kar megtisz
títása az oda nem való elemektől.

A Belügyminisztérium szerveinek ehhez a munkához segítséget 
kell nyújtani. Ennek érdekében:

1. / A BM. Titkárság által megküldött priuszlapok felhasználá
sával a főkapitányság Politikai nyomozó osztálya vizsgálja 
meg a megyében működő ügyvédek eddigi tevékenységét, az 
ügyvédi kamara összetételét, A vizsgálatot szigorúan kons- 
piráltan kell végezni. Az egyes személyek tevékenységének 
megvizsgálásakor környezet tanulmányt - amely a dekonspirá
ció veszélyét hordja magában - csak a legszükségesebb, 
vitás esetekben kell készíteni,

2. / A vizsgálatnak ki kell terjedni az illető ügyvéd múltjára,
a felszabadulás óta tanúsított magatartására, tevékenysé
gére, osztály helyzetéré, szociális származására, politikai 
megbízhatóságára, az egyes kérdésekben foglalt álláspont
jára. Figyelembe kell venni nemcsak a politikai jellegű 
kérdéseket, hanem fel kell fedni az olyan esetleges er
kölcsi hiányosságokat, mint pl. zugiroda fenntartása, 
korrupt, stb., valamint az egyéb esetleg törvénybe ütköző 
tevékenységét is. Ennek érdekében a politikai nyomozó osz
tály vegye fel a kapcsolatot az illetékes megyei bűnügyi 
szervekkel is.

5./ A megyei politikai nyomozó osztály vezetője a BM. által 
folytatott vizsgálat befejezésekor - vagy szükség szerint 
közben is - adjon tájékoztatást a megyei pártbizottság ad
minisztratív előadójának annak érdekeben, hogy az így 
nyert tájékoztatás alapján a megyei pártbizottság biztosí- 
tani tudja a bizottságon keresztül az oda nem való elemek 
kizárását, A tájékoztatás az ügynöki hálózati úton nyert 
értesüléseket nem tartalmazhatja.
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4. / A BM. által folytatott vizsgálatot 1958. július hó 1-
lg kell befejezni. A munka elvégzése után a megvizsgált 
ügyvédek névsorát, a megküldött priuszlapokkal és az 
egyes személyekre vonatkozó összefoglalókkal, valamint 
a tett javaslattal együtt a BM. Titkársághoz 1958. július 

10-ig meg kell küldeni.

5. / A megadott személyeket a megyei nyilvántartásban is fel
tétlenül le kell priorálni.

Irányelvként figyelembe kell venni, hogy az ügyvédeket bizal
mas munkakörben dolgozóknak kell tekinteni, akikre az Elnöki 
Tanács 1957. évi 66. sz. törvényerejű rendelete vonatkozik, 
A javaslat megtételénél erre feltétlenül figyelemmel kell 
lenni, s ha véleményével a főkapitányság ettől eltér, azt 
külön meg kell indokolni. Ezért az e munkában résztvevő elv
társakkal a vonatkozó rendeletét alaposan ismertetni kell.
A feladat elvégzése során az elv társak gondoskodjanak az e 
kategóriában levő hálózat védelméről és a hálózat esetleges 
kiszélesítéséről.

A munka nagy fontosságára tekintettel kérem a határidők pon
tos betartását és a munka lehető legalaposabb előkészítését, 
megszervezését.

Budapest, 1958. április 24.

Galambos József sk.
 r. ezredes

 a Politikai Nyomozó Főosz- 
tály vezetője.
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