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HK 001/65 min.ut.
A belügyminiszter, az igazságügyminiszter és

a legfőbb ügyész 
 18/l957.Legf.Ü.számú

közös utasítása a helyi igazságügyi és belügyi szervek 
vezetőinek időszakos értekezlete tárgyában.

A tervszerű és eredményes bűnüldözés legfontosabb biztositéka 
a bűnüldöző szervek munkájának összehangolása, kölcsönös e- 
gyetértésük és támogatásuk.
A feltételek megvalósitása érdekében a múltban igen jó ered
ménnyel működtek a helyi bűnüldözési szervek vezetőinek a 
részvételével megtartott operativ értekezletek.
Az 1956.évi október hó 23 -át követő ellenforradalmi cselek- 
mények után az operativ értekezletek túlnyomó többségükben 
megszakították a működésüket.
Az ellenforradalmi események azonban megzavarták az országban 
a közbiztonságot és a rendet.  A börtönökből kiszabadult bűnö
zők és az ellenséges elemek erőszakos cselekményekkel, kárte
véssel, államellenes szervezkedésekkel és egyéb bűncselekmé
nyekkel tovább zavarják a közrend és a közbiztonság megszi- 
lárdulását.
Az így kialakult helyzetben tehát a tervszerű bűnüldözés je
lentősége fokozatosan előtérbe lépett, s az operativ értekez
letek munkájára még inkább szükség van.
Ezért a következőket rendeljük el:
1./ A megyei és járási rendőrhatóság, ügyészség és bíróság

/továbbiakban bűnüldözési szervek/ vezetői a bűnözés elle
ni tervszerű küzdelem feladatainak, elvi és gyakorlati 
kérdéseinek megbeszélése céljából rendszeresen értekezle
teket tartsanak.

2./ Az értekezlet összehívásáról a megyei /járási/ ügyész gon
doskodik. Az értekezlet előtt kellő időben közli a részt
vevőkkel a megtárgyalandó legfontosabb kérdéseket /tárgy
sorozat/, gondoskodik róla, hogy a hozott határozatról 
feljegyzés készüljön s arról, hogy a határozat végrehajtá
sára kijelölt felelős személy az értekezletnek beszámol
jon.
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3. / Az értekezleten foglalkozni kell a terület közbizton
sági helyzetével, a bűnözés megelőzését célzó teendők
kel, a közbiztonsági és nyomozó közegek munkájának tör
vényességével, szakmai színvonalával. Elsőrendű feladat 
az ellenforradalomban vezétőszerepet játszott elemek fe
lelősségre vonása. Meg kell tárgyalni a bűnüldözési szer
vek munkája elleni kifogásokat, panaszokat. Állandóan 
figyelemmel kell kisérni a terület dolgozó népének han
gulatát s ha a helyzet nem kielégítő, mindent el kell 
követni a bizalmatlanság okának a felderítésére és ki
küszöbölésére .

4. / Az értekezletre meg kell hivni szükség esetén az MSZMP.
megyei /járási, városi kerületi/ vezetőségének illeté
kes tagját, valamint a megyei stb. Tanács Vb. elnökét. 
Egyes értekezletekre - a tárgy természetéhez képest má
sok is meghívhatók.

5. / Arra kell törekedni, hogy az értekezlet gyakorlatias,
operativ jellegű legyen, idejét és figyelmét az igazán 
fontos és időszerű feladatokra összpontosítsa. Ha a bűn
üldözési szervek munkájában súrlódás vagy ellentét mu
tatkozik, az értekezleteknek fontos feladata, hogy azt 
megszüntessék és - személyi szempontokra vagy szakmai 
sovinizmusra tekintet nélkül - a közös célt legjobban 
szolgáló megoldást találjanak.

6. / A legközelebbi értekezletet 1957.május 15-éig kell meg
tartani.    

Budapest,1957.április 15.

dr. Szénási Géza s,k 
legfőbb ügyész.
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Biszku Béla s,k. 
belügyminiszter.

dr.Nezvál Ferenc s.k. 
igazságügyi  kormánymegbizott


