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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

1/1980. számú 
U T A S Í T Á S A

a Belügyminisztérium központi és területi szerveinél folyó 
közművelődés továbbfejlesztésének feladatairól

Budapest, 1980. évi január hó 2-án.

A közművelődésről szóló 1976. évi V. törvény (a továbbiakban: 
közművelődési törvény) és a végrehajtására vonatkozó 1035/1976. 
(XI. 13.) számú minisztertanácsi határozat szellemében a Belügy
minisztérium központi és területi szerveinél (a továbbiakban: 
BM-szervek) az elmúlt években eredményes közművelődési te
vékenység folyt. A személyi állomány széleskörűen megismerte 
a közművelődési törvényt és az annak végrehajtására hozott mi
nisztertanácsi határozatot. Fokozódott a szakmai vezetők aktivi
tása a személyi állomány műveltségi szintjének folyamatos eme
lésében. A belügyi kulturális intézmények fokozottan töreked
tek a közművelődésben a rétegpolitikai elvek széles körű alkal
mazására. Növekedett a személyi állomány aktivitása a közmű
velődésben. Szélesedett, korszerűsödött és tartalmában gazdago
dott a továbbképzés, emelkedett a politikai, szakmai és általános 
műveltség színvonala, kibontakozóban van a belügyi tudomá
nyos munka. Tanintézeteinkben céltudatosabban törekedtek a 
hallgatók közművelődési ismereteinek bővítésére, jobban orien
táltak a kulturális értékek befogadására.
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Az elért eredmények elősegítették a személyi állomány politikai, 
szakmai felkészültségét, közvetlenül és közvetve a belügyi 
munka színvonalának emelkedését.
A BM-szerveknél folyó közművelődési munka hatékonyságának 
további növelése érdekében kiadom az alábbi

u t a s í t á s t  :

1. A BM-szerveknél folyó közművelődést az országos közmű
velődési tevékenység szerves részeként kell tekinteni, amely
nek eltérő vonásai a fegyveres erő, illetve testület sajátossá
gaiból adódnak.

A közművelődés célja és feladatai:
a) szervezze és ösztönözze a személyi állományt politikai, 

szakmai és általános műveltségének gyarapítására, a sza
kadatlan művelődés megvalósítására; fokozza alkalmassá
gát a növekvő és bonyolultabb feladatok ellátására. Se
gítse elő a szocialista életmód és magatartás erősítését, 
a közösségi szellem, a cselekvési egység megszilárdítását, 
a közéleti aktivitást. Erősítse a belügyi állomány körében 
a szocialista közgondolkodást, a szocialista hazafiságra, a 
proletár internacionalizmusra, a hivatástudatra és -szere- 
tetre való nevelést, hazánk belső rendjének védelmét, dol
gozó népünk odaadó szolgálatát;

b) fordítson megkülönböztetett figyelmet a művelődés ré
tegpolitikai elveinek érvényesítésére, a tiszthelyettesek, a 
sorállományúak, a pályakezdő fiatalok és a szocialista 
brigádok közművelődésének elősegítésére;

c) emelje a BM-tanintézetek közművelődési munkájának 
színvonalát. Az oktató-nevelő munkát úgy fejlessze, hogy 
a hallgatókban tartós igény alakuljon ki a rendszeres ön
művelődésre, szerezzenek ismereteket a közművelődési 
munkához;

d) segítse elő a művelődési igények felkeltését, formálását 
és kielégítését, a kultúra és a művészetek szocialista al
kotásai befogadása iránti fogékonyság és ízlés fejlesztését;

e) a BM-szerveknél javítsa tovább a tudományos munka fel
tételeit, céltudatosabban törekedjen a kutatómunka ered
ményeinek publikálására és alkalmazására; 
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f) ösztönözze a személyi állományt a szabad idő hasznos el
töltésére, a rendszeres önművelődésre, a kulturált szóra
kozásra és sportolásra.

2. A közművelődés irányítása állami feladat, amelyért elsősor
ban minden szinten a vezetők, parancsnokok (a továbbiak
ban: vezetők) a felelősek. A BM-szerveknél folyó közműve
lődési munka felügyeletét a személyügyi miniszterhelyettes

 hatáskörébe utalom, amelyet a BM IV/II. csoportfőnök útján
 gyakoroljon.

3. A BM-szervek javaslatainak figyelembevételével el kell ké
szíteni a Belügyminisztérium 1985-ig szóló középtávú köz- 
művelődési tervét, amelyben a közművelődési munka tartal
mi célkitűzésein túl ki kell dolgozni a BM-szervek közmű
velődési tevékenysége ellenőrzésének tervét is. A középtávú 
tervet első ízben 1980. október 31-ig, az éves tervet pedig 
1980. december 31-ig, majd ezt követőleg minden évben 
hasonló határidőre kell kidolgozni. E terveket a szervek ve
zetői hagyják jóvá.

4. A BM IV/II. Csoportfőnökség szervezetében 1980. január 
31-ig létre kell hozni a Közművelődési Osztályt, amely:
— országos hatáskörrel szervezze, ellenőrizze és segítse a 

BM-szerveknél folyó közművelődési munkát;
— gyakoroljon felügyeletet a BM közművelődési intézmé

nyeinek munkája felett;
— szervezze és ellenőrizze a közművelődés terén dolgozó 

belügyi beosztottak rendszeres továbbképzését;
— nyújtson módszertani segítséget a BM-szerveknek és a 

BM közművelődési intézményeinek a közművelődési 
munka középtávú tervezéséhez, a feladatok végrehajtá
sához;

— tartson kapcsolatot a társ fegyveres erők és testületek 
közművelődési szerveivel, intézményeivel, a Kulturális 
Minisztérium illetékes osztályaival, valamint az országos 
közművelődési és művészeti intézményekkel.

5. A BM Határőrségnél a közművelődés tervezése, szervezése, 
irányítása és ellenőrzése a politikai csoportfőnök feladata,
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aki a közművelődési munka terveit, összefoglaló jelentéseit 
a BM IV/II. csoportfőnök útján terjessze fel a személyügyi 
miniszterhelyetteshez.

6. A BM-szerveknél — a párt- és tömegszervezetek képviselői
nek, valamint a helyi szakemberek bevonásával — a vezetők 
tanácsadó testületeként közművelődési bizottságot, a BM Mű
velődési Házban — hasonló céllal — Közművelődési Tanácsot 
kell létrehozni.

7. A BM csoportfőnökségein, nagy létszámú önálló osztályain, 
a BM Kormányőrség Parancsnokságán, a BM Tűzoltóság Or
szágos Parancsnokságán, a rendőr-főkapitányságokon és 
rendőrkapitányságokon 1980. március 1-ig a vezetők bízza
nak meg egy-egy főt — munkaköri feladataik végzése mel
lett — a közművelődési felelős teendőinek ellátásával;

A Rendőrtiszti Főiskolán és a BM Forradalmi Rendőri 
Ezrednél a közművelődési munka felelősei a rendszeresített 
közművelődési előadók legyenek; a BM többi tanintézeteiben 
a marxizmus—leninizmus tanszékről egy-egy tanárt kell 
megbízni a feladattal.

8. A közművelődési előadók és felelősök munkáját helyileg a 
vezetők (vagy megbízottaik), országosan pedig a BM IV/II. 
Csoportfőnökség irányítsa, amely egyben felelős a rendsze
res továbbképzésükért is.

9. A BM-tanintézetekben meg kell határozni a művelődési cél
kitűzéseket. A Rendőrtiszti Főiskolán, valamint a tisztképző 
iskolákon az 1979/80-as tanévtől kezdődően be kell vezetni 
a közművelődési ismeretek fakultatív oktatását.

10. A BM-szervek vezetői létesítsenek rendszeres kapcsolatot, 
működjenek együtt a helyi állami, társadalmi, politikai szer
vek, valamint a fegyveres erők és fegyveres testületek mű
velődési intézményeivel, és ösztönözzék a személyi állományt 
azok programjainak fokozottabb látogatására. A Budapesten 
levő BM-szervek közművelődési munkájuk szervezésénél 
vegyék figyelembe a BM Művelődési Ház, valamint a fővá
rosi területi művelődési intézmények által biztosított lehető
ségeket.
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11. Folyamatosan gondoskodni kell a közművelődés személyi fel
tételeinek javításáról, a közművelődési munka tapasztalatai
nak feldolgozásáról. A vezetők munkájának értékelésében és 
minősítésében kapjon helyet a közművelődési feladatok 
megvalósítása érdekében végzett és a beosztottak közműve
lődését segítő tevékenységük.

12. A személyügyi miniszterhelyettes a pénzügyi-anyagi-mű- 
szaki miniszterhelyettessel egyetértésben adjon ki intézke

    dést a közművelődés személyi, pénzügyi-anyagi, technikai
 ellátottságának megfelelő biztosítására. A BM I/I. csoport
főnök a pénzügyi eszközök célirányosabb felhasználása érde
kében vizsgálja meg a közművelődésre fordítható összeg je
lenlegi felhasználásának rendjét, és 1980. december 31-ig 
dolgozza ki a követelményeknek jobban megfelelő kulturá
lis, pénzügyi normákat.

13. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, egyidejűleg a 
003/1960. számú miniszteri utasítás hatályát veszti. Az uta
sítást a személyi állománnyal ismertetni kell.

BENKEI ANDRÁS s . k.,
belügyminiszter

Készült: 560 példányban. 
Kapják: elosztó szerint.
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A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 

1/1980. számú 
I N T É Z K E D É S E

a Belügyminisztérium központi és területi szerveinél folyó 
közművelődés továbbfejlesztésének feladatairól 
szóló 1/1980. BM számú utasítás végrehajtásáról

Budapest, 1980. évi január hó 2-án.

A Belügyminisztérium központi és területi szerveinél (a továb
biakban: BM-szervek) folyó közművelődés továbbfejlesztésének 
feladatairól szóló 1/1980. számú utasítás 12. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján — a pénzügyi-anyagi-műszaki miniszter- 
helyettessel egyetértésben — kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t  :

1. A BM IV/II. csoportfőnök a Közművelődési Osztály rendel
tetésszerű működése érdekében tegye meg a szükséges szer
vezeti és káderkiválasztási intézkedéseket. A kinevezési ja
vaslatokat, a koordinációk elvégzése után jóváhagyásra ter
jessze fel.
A miniszteri utasítás 4. pontjában foglaltak alapján intéz
kedjen az osztály feladatainak részletes kidolgozásáról és 
a csoportfőnökség ügyrendjében történő rögzítéséről.
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2. A BM I/I. és a BM IV/II. csoportfőnökök intézkedjenek a BM 
Központi Klub átszervezésére úgy, hogy az intézmény 1980. 
január 1-től BM Művelődési Ház néven, mint előirányzatos 
folyószámla rendben gazdálkodó szerv, önálló számadótest
ként a BM IV/II. Csoportfőnökség szervezetében végezze 
közművelődési és művészeti munkáját.

3. A BM Művelődési Ház feladatát képezze:
a) a központi, a budapesti és a Budapest vonzáskörében levő 

BM-szervek, ezek személyi állománya és családtagjai köz- 
művelődési igényeinek további felkeltése, formálása és 
kielégítése;

b) országos hatáskörrel a közművelődési, módszertani köz
pont szerepének betöltése;

c) a BM hivatásos művészegyütteseinek működtetése és sze
repeltetésének biztosítása országos hatáskörrel;

d) a BM Központi Könyvtár közművelődési hálózati központ
ként történő működtetése.

4. A BM Művelődési Ház tanácsadó testületeként 1980. június 
1-ig 17 fős közművelődési tanácsot kell létrehozni, és ki kell 
dolgozni a működési szabályzatát, amelyet a BM IV/II. cso
portfőnök hagyjon jóvá.
A tanács összetétele:
— elnöke: a BM Művelődési Ház parancsnoka,
— titkára: a BM Művelődési Ház programszervezési alosz

tályának vezetője,
— tagjai: az MSZMP BM PB, a KISZ BM Bizottsága, a

BM Szakszervezeti Tanácsa, az MSZMP BRFK 
PB. a KISZ BRFK Bizottsága, a BRFK Szak- 
szervezeti Bizottsága és az MSZMP BM Határ
őrségi Bizottsága részéről felkért képviselők, to
vábbá a BM főcsoportfőnökségeinek, a BM Ha
tárőrség Politikai Csoportfőnökségének, vala
mint a BM Kormányőrség Parancsnokságának, 
a BM Tűzoltóság Országos Parancsnokságának 
és a BM IV/II. Csoportfőnökségnek egy-egy 
képviselője.
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5. A BM csoportfőnökségein, önálló osztályain, a BM Kor
mányőrség Parancsnokságán, a BM Tűzoltóság Országos Pa
rancsnokságán, a BM-tanintézetekben, továbbá a rendőr-fő
kapitányságokon, rendőrkapitányságokon 1980. május 31-ig 
meg kell alakítani a vezető mellett működő közművelődési 
bizottságot. A bizottság mindenütt a párt, a KISZ és a szak- 
szervezet szerveivel szoros együttműködésben végezze ta
nácsadó munkáját. A közművelődési bizottságok működési 
rendjét a felsorolt szerveknél 1980. május 31-ig ki kell dol
gozni.

6. A közművelődési bizottságokat — a szervek létszámviszo
nyaitól függően — 5—7 fős létszámmal kell létrehozni.
A bizottságok összetétele:
— elnöke: a szerv vezetőjének megbízottja,
— titkára: a közművelődési előadó, vagy a kijelölt közmű

velődési felelős,
— tagjai: a párt- és tömegszervezetek képviselői, valamint

a közművelődéshez leginkább értő beosztottak.

7. Az intézkedés 4. és 5. pontjában jelölt tanácsadó testületek 
feladata: részt venni az adott területen a közművelődési 
munka tervezésében, a jóváhagyott tervek végrehajtásának 
megszervezésében. Elősegíteni a közművelődési munka álla
mi irányítását, a személyi állomány aktivitásának növelését, 
az eredményes módszerek elterjesztését, a tapasztalatok 
összegyűjtését, elemzését, értékelését. Szorgalmazni a sza
badidő hasznos eltöltése közösségi formáinak népszerűsíté
sét, a kulturált szórakozást, pihenést, a tanulási, művelődési 
igények felkeltését, kielégítését, és mindezeken keresztül — 
közvetve — hozzájárulni a belügyi munka színvonalának és 
eredményességének növeléséhez. A tanácsadó testületek mű
ködési rendjének kidolgozásához és a közművelődési tervek 
elkészítéséhez a BM IV/II. csoportfőnök nyújtson segítséget.

8. A BM IV/II. csoportfőnök 1980. szeptember 30-ig intézked
jen:
a) a megyei rendőr-főkapitányságok keretében működő olyan 

kluboknak művelődési otthonokká történő átsorolására, 
amelyek a kategória követelményeinek megfelelnek;

b) a művelődési otthonok működési szabályzatának kidolgo
zására.

— 9 —

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/1/1980 /9



9. A BM közművelődési könyvtárai szervezeti rendszerének 
létrehozására, illetve a koordinációs központ és a felügyeleti 
szerv kijelölésére, a szükséges okmányok elkészítésére a BM 
IV/II. csoportfőnök 1980. december 31-ig intézkedjen.

10. A közművelődési előadók (főelőadók) és felelősök munkájá
nak szabályozására a BM IV/II. csoportfőnök 1980. március 
31-ig adjon ki útmutatót.

11. A Belügyminisztérium 1985-ig szóló, középtávú közművelő
dési tervének elkészítése érdekében a BM Határőrség poli
tikai csoportfőnöke a határőrség hasonló időtartamra szóló 
közművelődési tervét 1980. szeptember 15-ig a BM IV/II. 
csoportfőnöknek küldje meg.

12. A belügyi sajtót, az oktató- és propagandafilmeket, a kiállí
tási és egészségügyi felvilágosító tevékenységet a továbbiak
ban fokozottabban fel kell használni a közművelődés elősegí
tésére, a hasznos módszerek és tapasztalatok népszerűsíté
sére.

13. Az 1980-as és az azt követő évek költségvetési tételeinek 
kialakításánál — a pénzügyi lehetőségek határain belül — 
a BM I/I. csoportfőnök fordítson megkülönböztetett figyel
met a BM központi és területi szervek közművelődésének 
pénzügyi és anyagi ellátottságára. Gondoskodjon, hogy a 
szervek — létszámviszonyaiknak megfelelően — éves szin
ten meghatározott közművelődési pénzügyi kerettel rendel
kezzenek.

14. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, egyidejűleg a 
0016/1960. számú belügyminiszter-helyettesi utasítás, a 
004/1963. számú, a BM Személyügyi Főosztály vezetője és a 
BM I. főcsoportfőnök közös utasítása, valamint a 002/1964. 
számú, a BM IV. főcsoportfőnökének utasítása hatályát 
veszti. Az intézkedést a személyi állománnyal ismertetni kell.

FÖLDESI JENŐ s. k„
hőr. vezérőrnagy 
miniszterhelyettes
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