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a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 70. évfordulója 
tiszteletére kibontakozó szocialista verseny- és munkafelajánlási 

mozgalomhoz való csatlakozásról

Budapest, 1987. évi május hó 15-én.

1987. november 7-én ünnepeljük a Nagy Októberi Szocialista For
radalom 70. évfordulóját, melynek méltó megünneplésére a Bel
ügyminisztérium egész személyi állománya készül.

A Belügyminisztériumban dolgozók széles rétegeit tömörítő szo
cialista brigádok társadalmi felelősségét, céljainkkal való azono
sulását és tenni akarását jelzi, hogy a forradalom évfordulójára 
készülve több szocialista brigád tett munkafelajánlásokat, közös 
ügyünk, a szocialista társadalom építéséhez történő cselekvő hoz
zájárulás növelése érdekében.

Az eddigi felajánlások bizonyítják, hogy dolgozóink magukénak 
tekintik a szovjet nép és az egész haladó emberiség nagy ünnepét, 
átérzik a nemzetközi munkásszolidaritás ügyét és készek a Bel
ügyminisztérium előtt álló feladatok megoldását munkafelajánlá
sok vállalásával elősegíteni.

A vállalt feladatok visszatükrözik az összbelügyi célokkal való 
azonosulást, a gondok megoldására irányuló akaratot, a több és 
nehezebb szolgálat maradéktalan ellátására, a munkafegyelem ja
vítására, a gazdaságosság és takarékosság érvényesítésére való ön
ként vállalt erőfeszítéseket. Igazolják a személyi állomány politi
kai elkötelezettségét, hitét és kiállását szocialista céljaink mellett, 
a proletár internacionalizmus cselekvő támogatását, a szavak és 
tettek egységét.
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Kérem a Belügyminisztérium és az állami tűzoltóság teljes szemé
lyi állományát, a szocialista munkaverseny-mozgalomban résztve
vő szocialista és munkabrigádok, munkakollektívák tagjait, a 
munkahelyi közösségeket, hogy további felajánlásaikkal csatla
kozzanak az országos munkaverseny-mozgalomhoz, melynek si
kere és a felajánlások teljesítése érdekében:

1. Fő célkitűzésnek minden szinten — összhangban az MSZMP 
XIII. kongresszusa határozatából adódó belügyi feladatokkal 
— a közrend és közbiztonság fenntartása és javítása, az ál
lamhatárok szilárd őrizete és a tűzvédelmi tevékenység széle
sítése érdekében végzett munka színvonalának emelését, az 
ehhez való hozzájárulást kell tekinteni. A feladatok eredmé
nyesebb elvégzése, a szervezettebb munka, a munkaidő jobb 
kihasználása és a munkavégzés hatékonyságának növelése se
gítse elő az összbelügyi törekvések érvényesülését, járuljon 
hozzá, hogy a belügyi szervek kiegyensúlyozottan, rendelte
tésüknek megfelelően, a munkavégzés korszerűsítésére és 
egyszerűsítésére törekedve végezzék teendőiket.

2. Különös figyelmet kell fordítani az anyaggal, energiával és 
pénzügyi eszközökkel való takarékosabb gazdálkodásra. Ki 
kell használni az ésszerűsítő, újító mozgalomban, továbbá az 
Alkotó Ifjúság pályázatban rejlő lehetőségeket.

3. A munkafelajánlások legyenek összhangban a szervek éves
munkatervében meghatározott feladatokkal, valamint a szo
cialista munkaverseny-mozgalomban 1987. évre tett felaján
lásokkal, s azokhoz képest jelentsenek többletet. 

4. A szakmai feladatok teljesítésében és a társadalmi munkában 
tett felajánlások konkrétan, ha lehet, számszerűsíthető mó
don kerüljenek meghatározásra, biztosítva a megalapozott, 
konkrét tényeken és eredményeken nyugvó értékelést.

5. A versenymozgalommal tömegesen történő bekapcsolódás ösz
tönzésére a vezetők segítsék a különböző egyéni és kollektív 
versenyformák kialakítását. Támogassák az önálló kezdemé
nyezéseket, és ösztönözzék az olyan felajánlásokat is, ame
lyek számszerűségében kevésbé értékelhetők. A vezetők gon
doskodjanak arról, hogy a személyi állomány előtt ismertté, 
hozzáférhetővé váljanak az adott szakmai egység előtt álló 
feladatok, illetőleg az azokat tartalmazó munkatervek. Gon
doskodjanak továbbá a vállalások teljesítésének anyagi, mű
szaki, személyi feltételeiről, a verseny folyamatos értékelé
séről és az eredmények erkölcsi, anyagi elismeréséről. A ver
seny minden szakaszában erősítsék a demokratikus módsze
rek elemeit, a szocialista és munkabrigádoknál pedig az ön- 
kormányzat gyakorlatát.

6. A kulturális és közművelődési vállalások szorosan kapcsolód
janak az évfordulóhoz. Kerüljön sor olyan közösségi progra
mok, vetélkedők, versenyek szervezésére, amelyek méltóak 
az ünnep politikai jelentőségéhez, erősítik az állomány poli
tikai elkötelezettségét, a hazaszeretet és az internacionaliz
mus összekapcsolását.
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7. A társadalmimunka-vállalások mindenekelőtt a BM alapte
vékenységének erősítésére, a munkahely, illetve lakóterület 
kulturáltabbá tételére, a Belügyminisztérium szociális, kul
turális és egészségügyi létesítményeinek gyarapítására, fel
újítására irányuljanak. Vállaljanak rendszeres patronáló te
vékenységet a Belügyminisztérium gyermekintézményei, va
lamint az arra legjobban rászoruló állami gyermek- és szo
ciális intézmények felett.

8. A munkaverseny 1987. december 31-ével zárul. Értékelésé
re a szocialista munkaverseny eredményével együtt az 1988. 
május 1-jei ünnepségek keretében kerül sor. Az arra érde
mes, kiemelkedő teljesítményeket elért kollektívák a szocia
lista munkaverseny-mozgalomban évente elnyerhető címek 
és fokozatok adományozásán túl, a munkaversenyben elért 
eredmények alapján, a BM Kiváló Brigádja kitüntetésben, 
elismerésben is részesülhetnek.

9. A szervek a munkafelajánlásokat az 1987. évi eredmények
ről szóló — 4/1985. BM számú utasítás szerint, a BM Terv és 
Pénzügyi Csoportfőnökség részére küldendő — tájékoztató 
jelentések mellett külön értékeljék.

10. A körlevélben foglaltakat a személyi állománnyal ismertetni 
kell. Felkérem a belügyi szerveknél működő párt-, szakszer
vezeti és KISZ-szervezeteket, hogy segítsék a jubileumi mun
kaverseny eredményes megvalósulását.

DR. KAMARA JÁNOS s. k.,
belügyminiszter

Készült: 1100 példányban
Kapják: a 4/1985. BM számú utasítás elosztója szerint
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