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A magyar államrendőrség vidéki főkapitánysága.

Szám: 3017/179.-1945. Tárgy: Egyesületek elleni vizsgálat
lefolytatása.

Melléklet: 1 drb.

Valalamennyi városi és vármegyei rendőrfőkapitányság, 
továbbá

Valamennyi városi és járási rendőrkapitányság vezetőjének

Székhelyén.

A magyar belügyminisztérium az egyesületek ellen elrendelt vizs
gálatok mikénti lefolytatása tárgyában 1945. évi november 29.-én 259.228/IV 
14.-1945.B.M. szám alatt rendeletet adott ki.

Ezt a rendeletet másolatban idezártan szigorú miheztartás végett 
azzal a felhívással küldöm meg, hogy a rendeletben foglaltakhoz a jövőben 
mindenkor feltétlen alkalmazkodjék.

Amennyiben tehát Címhez olyan rendelet érkezett, vagy érkeznék, 
amely szerint valamely egyesületnél az 529/1945. M.E. szám rendelet alap
ján vizsgalatot kell lefolytatni, úgy a vizsgálat lefolytatásánál:

a. / az.525/1945. M. E. számú rendeletben foglaltakat /:lásd a Magyar 
Közlöny ezévi március hó 17.-én megjelent 9. számában :/ ,

b. / az 529/1945. M. E. számú'rendeletben foglaltakat/: lásd a Magyar 
Közlöny ezévi március hó 17.-én megjelent 9. számában :/,

c. / a 20.165/1945. B. M. számú rendeletben foglaltakat /:lásd a Magyar 
Közlönv ezévi június hó 17.-én megjelent 78, számában :/

d./  végül az ide másol tban csatolt 259. .28/1 V/14.-194b. B.M. szám 
rendeletben foglaltakat kell mindenkor szem előtt tartani. 

Felhívom továbbá Címet, hogy a vizsgálatot lefolytató közegeket minden 
esetben fegyelmi felelősség terhe mellett utasítsa arra, hogy a kérdéses vizs
gálatokat mindenkor az említett rendeletek szem előtt tartásával és különösen 
is a 259.228/1V/14.-1945. B.M. számú rendeletben előírottak pontos és lelkiis
meretes megtartása mellett folytassák le.
 Végül utasítom Címet, hogy a vizsgálat lefolytatására előírt ha
táridőt minden alkalommal pontosan tartsa meg és a vizsgalat eredményéről

szóló jegyzőkönyveket, vagy nyomozati jelentéseket, valamint az esetleges 
okiratokat és egyéb bizonyítékokat ide minden esetben soron kívül de legké
sőbb 25 napon belül, feltétlenül terjessze fel.

Budapest, 1945. december 27. A főkap. vez. helyett:
A kiadmány hiteléül:

 Dr. Pászkán-Kunodi Ferenc s.k.

  rendőrvezérőrnagy.
r. ir. százados
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Melléklet a 3017/179.-1945. számhoz.

Másolat.

Magyar Belügyminisztérium Tárgy: Egyesületek elleni vizsgálat
lefolytatása.

Szám: 259.228/IV/14
1945.

Valamennyi Törvénvhatóság Első Tisztviselőjének, a Magyar
Államrendőrség Budapesti és Vidéki Főkapitánysága Vezetőjének,

Székhelyeiken.

A fegyverszüneti Egyezmény 15.-ik portjának végrehajtásával kap
csolatban kiadtam a 20.165/1945. B.M. számú rendeletet. Ez a rendelet 
/: megjelent a Magyar Közlöny 78. számában :/ kötelezővé teszi minden egye
sületnek, hogy a rendeletben előírt kérdésekre az ott szabályozott módon ki
merítő jelentést tegyenek. Az egyesületi jelentések érdemleges elbírálása 
előtt, részben azok hiányossága, részben pedig azok Hitlerista, fasiszta, 
vagy egyébként demokrácia ellenes működésének gyanúja miatt, vizsgálatot ren
deltem el.

A vizsgálatnak tehát elsősorban arra kell irányulnia, hogy meg- 
állapíttassék, fejtett-e ki a jelentést tevő egyesület a Fegyverszüneti Egyez 
mény 15.-ik pontjában körülírt tevékenységet.

A Fegyverszüneti Egyezmény 15.-ik pontja kimondja /:megjelent a 
Magyar Közlöny 9. sz.-ban 525/1945. M.E. számú rendelet :/

"Magyarország Kormánya kötelezi megát, hogy haladéktalanul fel- 
oszlatja a magyar területén lévő Hitler barát, vagy más fasiszta politikai, 
katonai és katonai jellegű szervezeteket, valamint egyéb olyan szervezeteket, 
melyek az Egyesült Nemzetekkel szemben ellenséges propagandát folytatnak 
és a jövőben sem tűri meg ilyen szervezetek fennállásat".

Ezen túlmenően a vizsgálatnak ki kell terjednie annak megállapí- 
tására, hogy 

1./ Milyen tárgyú és milyen irányú működést fejtett ki egyesü
let 1939. január 1-óta.

 2./ érvényesültek-e politikai szempontok az egyesület működésében.
Állást foglalt-e az egyesület a nemzetiszocialista, fasiszta és más demokrá- 

cia ellenes politikai pártok, vagy mozgalmak kérdésében, továbbá a baloldali
politikai pártok ellen, illetve ezek tagjai ellen tagságuk miatt folytatott 

üldözések, a népellenes törvények és a Németország oldalán való háborúba lépés 
illetve háború viselés kérdéseiben.

 3./ 1939 január hó. 1. óta kik és milyen tisztséget viseltek az
egyesületben, ezen tisztségek betöltése tekintetében milyen személyi változásoktörténtek és mi volt a személyi változások oka és időpontja.
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4./ Az egyesület vezetői illetőleg mindazok a személyek, 
akik az egyesület működésében vezető szerepet vittek, vagy az egyesü-
let működését irányították és befolyásolták, milyen magatartást ta- 
núsítottak 1939. január 1. óta, ezeknek a személyeknek magatartása 
sértette-e a magyar nép érdekeit, igazolásuk megtörtént-e és milyen 
eredménnyel, folyik-e ellenük népbírósági eljárás, miét és milyen 
eredménnyel.

5./ Az Egyesület a változott viszonyoknak megfelelően mi- 
lyen intézkedéseket tett saját hatáskörében abból a célból, hogy az 
egyesület működése a demokratikus szellemmel összhangba hozza és nem 
kívánatos vezető személyeket, vagy tagokat az egyesületből eltávolítsa.

A vizsgálat terjedjen ki továbbá arra, hogy az egyesület 
a múltban alapszabályokkal előírt célját és eljárását betartotta-e, 
nem veszélyeztette-e a közbiztonságot és közrendet, vagy tagjai vagyoni 
érdekeit és jelenleg az alapszabályokban előírt céljának megvalósí
tására rendelkezik-e szükséges előfeltételekkel.

Ha az egyesület jelenleg nem fejt ki alapszabályszerű 
működést, megállapítandó, mi ennek az oka és mióta szünetelteti az 
egyesűlet működését. Ha az egyesület működésének a szüneteltetése 
háborús "Vis major" okokra vezethető vissza, tett-e az egyesület 
a háborús események megszűnte után intézkedést az alapszabályszerű 
működés kifejtésére és ha igen milyen intézkedést tett.

Felhívom Címet, hogy a vizsgálat lefolytatására előírt 
határidőt minden esetben pontosan tartsa be és a vizsgálat eredmé- 
nyéről szóló jegyzőkönyveket vagy nyomozati jelentéseket, valamint 
az esetleges okiratokat és egyéb bizonyítekokat hozzám minden esetben 
30 napon belül feltétlenül terjessze fel.

A Fegyverszüneti Egyezmény végrehajtásáról van szó és 
ebben a kérdésben országunk érdeke az, hogy elvállalt kötelezettsé- 
geinket pontosan betartsuk.  .

Felhívom, Címet, hogy minden esetben fegyelmi felelősség 
terhe mellett utasítsa a vizsgálatot lefolytató közegeket, jelen 
rendeleteben előírtak pontos és lelkiismeretes betartására.

Budapest, 1945. november 29.
A kiadmány hiteléül: A miniszter rendeletéből:
Olvashatatlan aláírás s.k. Dr.Szebenyi Endre s.k.
s. hiv. igazgató. P. H. miniszteri osztályfőnök.

Budapest, 1945. december 28.

A másolat hiteléül:

r.ir.százados.


