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Az MSZMP XII. kongresszusa határozatának végrehajtásából a 
Belügyminisztériumra háruló feladatok c. dokumentum értéke
lése szerint a Belügyminisztérium munkája a XI. kongresszus 
határozatával összhangban a vonatkozó párt- és állami döntések 
alapján fejlődött. Az országos propaganda rendszerében a bel
ügyi propaganda betöltötte funkcióját a lakosság felvilágosításá
ban, jogtudatának fejlesztésében, a helyes magatartásra neve
lésben, eredményesen mozgósított az összbelügyi feladatok vég
rehajtásának segítésére. Jelentősen hozzájárult az állampolgárok 
és a belügyi szervek közötti jó kapcsolat kialakításához. A bel
ügyi propagandamunkában az elmúlt években jelentős változá
sok következtek be. A Belügyminisztérium és szervei a propa
ganda-tevékenységet mindinkább politikai és szakmai kérdés
nek, a közéleti demokrácia szükséges részének, a rendőri szer
vek tömegkapcsolatait erősítő politikai eszköznek tekintik.

A belügyi propagandamunka tervezésében és végrehajtásában 
irányadó volt a ,,BM külső propagandamunkájának 1977—1980. 
évekre szóló irányelvei”, valamint az 1/1979. számú miniszteri 
parancs és a hozzákapcsolódó 18/1979. számú miniszteri uta
sítás. 

A propagandatevékenységben rejlő lehetőségeket azonban ko
rántsem használtuk ki teljes mértékben. Még nem mondható el, 
hogy sajtó- és propagandatevékenységünk — különösen a me
gyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok vonatkozásában — 
egyenletes, folyamatos, gyors és teljes. Nem használtuk ki még 
eléggé hatékonyan a tájékoztatásban rejlő nagy mozgósító erőt. 
Jelentősen javult a belügyi szervek és a sajtó kapcsolata. Indo
kolatlan merevség, elzárkózás ritkábban tapasztalható. A sajtó
konferenciákon elhangzottak jelentős mértékben erősítik a bel
ügyi szervek iránti bizalmat. A sajtót, a rádiót, a tv-t ma már 
többé-kevésbé ellátjuk megfelelő információs anyaggal, a bel
ügyi szervek munkájáról azonban még mindig indokolatlanul 
kevés szó esik, hiányos az összefüggések jobb megértését elő
segítő háttérinformáció.

Több egyéni hangú, színes, polemizáló, agitatív publikációra, 
rádiós- és televíziós riportra, dokumentumműsorra van szükség. 
A hivatkozott dokumentum e téren is újabb feladatokat jelölt 
meg a belügyi szervek számára:
„A jövőben is kérni és igényelni kell az önkéntes segítők, a tár
sadalmi szervezetek és a lakosság mind szélesebb rétegeinek se-
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gítségét, nagy figyelemmel kell foglalkozni az együttműködési 
lehetőségek bővítésével. A tömegkommunikáció és a propagan
daeszközök rendszeres igénybevételével, a lakosság részére 
gyorsabb és szélesebb körű tájékoztatást kell biztosítani.”

A komplex célkitűzések minőségi szintű megvalósítása érdeké
ben szükséges, hogy a rendőri szervek a propaganda területén 
is jobban összehangolják tevékenységüket, tervszerűbben alkal
mazzák a rendelkezésükre álló tömegkommunikációs eszközöket. 
A belügyi propagandamunka újabb, hatékonyabb módszereinek 
tervezésében fel kell használni a szocialista országok tapasztala
tait. A különböző országokban járt belügyi küldöttségek a kül
földön szerzett, a lakosság körében folytatott állambiztonsági, 
rendőri, bűnüldözői, közbiztonsági stb. propagandával kapcso
latos tapasztalataikat juttassák el a BM Sajtóosztály vezető
jének.

A lakosság körében végzett propaganda célja erősíteni a rendőr 
társadalmi megbecsülését, a hivatás presztízsét, segíteni az 
utánpótlást, tudatosítani, hogy e munka a nép szolgálata.

Arra kell törekedni, hogy az egyes szolgálati ágak súlyuknak 
megfelelően, s a felvetett kérdések időszerűségének megfelelő 
gyorsasággal, arányosan szerepeljenek. Célkitűzéseinket — az 
1981—1985. évekre — az egyes propagandaeszközök, valamint 
szolgálati ágak terén az alábbi irányelvek alapján kell végre
hajtani :

I.

A PROPAGANDA FŐ CÉLKITŰZÉSEI 
AZ EGYES PROPAGANDAESZKÖZÖK 

ALKALMAZÁSA SORÁN

1. Sajtó

a) A belügyi sajtó-propaganda biztosítsa a lakosság gyors, lé
nyegretörő, egyértelmű és folyamatos tájékoztatását. Ezen 
túlmenően segítse a bűncselekmények megelőzését és a bel
ügyi munka népszerűsítését. E cél érdekében az országos és 
megyei, valamint üzemi (termelőszövetkezeti) lapokban rejlő 
lehetőségeket jobban ki kell használni.
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b) A sajtó-propagandát a napi- és hetilapok szerkesztőségeivel 
szorosan együttműködve, tervszerűen kell végezni. Az aktuá
lis eseményekről pedig folyamatosan és gyorsan kell anyagot 
biztosítani a sajtó részére.

c) A megyei, üzemi lapoknak javasolt ügyek lehetőség szerint 
helyi eredetűek legyenek; ehhez figyelembe kell venni a lap 
jellegét és olvasóközönségének összetételét. Elsősorban a la
pok belügyi (igazságügyi) tudósítóit célszerű foglalkoztatni.

d) A Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalával együttműködve 
a központi és helyi lapok szerkesztőinek, újságíróinak, bel
ügyi és igazságügyi tudósítóinak, az időszerű kérdésekről 
rendszeresen központi és regionális értekezleteket kell tar
tani.

2. Rádió
a) Továbbra is folyamatosan részt kell venni a rádió több éve 

hasznosan működő sorozatműsorainak — 04, 05, 07 jelenti; 
Csúcsforgalom, Jó utat, Útközben — előkészítésében és szer
kesztésében. Keresni kell azokat az új módszereket és esz
közöket, amelyek e műsorok színvonalát, frisseségét bizto
sítják.

b) A rádió igénybevételénél — a híranyagokon kívül — első
sorban olyan dokumentum jellegű adásokat kell szorgalmaz
ni, amelyek elősegítik a bűnmegelőzést és támogatják a rend
őri intézkedéseket.

c) Kezdeményezni kell aktuális belügyi témák közlését a nép
szerűbb műsorokban (például: MR 10—14, Ötödik sebesség, 
magazinműsorok stb.).

d) A megyei rendőr-főkapitányságok a körzeti rádióstúdiókkal 
(Miskolc, Nyíregyháza, Szolnok, Győr, Pécs), szerkesztősé
gekkel tématerv alapján szervezzék az együttműködést.

e) Kezdeményezni kell több középszintű belügyi vezetőt bemu
tató műsort, amelyek egyúttal a belügyi munkát is népsze
rűsítik.

3. Televízió
a) A televízió lehetőségeit a jelenleginél jobban fel kell hasz

nálni belügyi céljaink elérésére, a tudatformálásra.
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b) A televízióval közösen készül a kéthavonta jelentkező „Kék 
Fény” című sorozatműsor, ehhez a BM Sajtóosztály készíti el 
a tématervet, az érintett szervekkel történő egyeztetés alap
ján. A Televízió Tömegkommunikációs Csoportjával közösen 
rendszeresen értékelni kell az egyes adások tetszés-szintjét, 
s fel kell használni a nézők kritikai észrevételeit. Továbbra 
is keresni kell azokat az újszerű módszereket, amelyek egy
részt biztosítják a műsor magas színvonalát, változatosságát, 
másrészt amelyek segítségével hatásosabban tudjuk propa
gálni a büntető jogalkalmazás jogpolitikai irányelveit. A bel
ügyi szervek legyenek az eddigieknél kezdeményezőbbek, te
gyenek minél több témajavaslatot.

c) Folyamatosan biztosítani kell az aktuális belügyi témákat a 
Politikai Adások Főszerkesztőségének kéthetenként jelentke
ző „Ablak” című magazinműsorához.

d) Olyan eseti dokumentumműsorokat kell kezdeményezni, 
amelyek népszerűsítik a Belügyminisztérium különböző szol
gálati ágait és sokoldalúan ábrázolják tevékenységüket.

e) Kezdeményezni kell a Pécsett és Szegeden működő körzeti 
tv-stúdiókban is a vonzási területükkel kapcsolatos belügyi 
műsorok készítését.

4. Film
Továbbra is segítséget kell nyújtani a belügyi munkát bemu
tató, a Televízió és a MAFILM által készített játékfilmekhez, 
amennyiben az a Belügyminisztérium feladataival és érde
keivel nem ellentétes. Újabb propagandafilmek készítésével 
— megtörtént és nyilvánosságra hozható bűnügyek feldolgo
zásával — kell népszerűsíteni, vonzóbbá tenni a belügyi 
munkát, növelni annak társadalmi megbecsülését.

5. Előadások
a) Az előadás mint propagandaeszköz hatékonyságának növelé

se érdekében fokozott gondot kell fordítani az előadók kivá
lasztására, szakmai és retorikai továbbképzésére. Az előadá
sokat — a lehetőségek figyelembevételével — szemléltető 
eszközök (dia, film stb.) felhasználásával tegyék még hatá
sosabbá.
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b) A középiskolákban és a szakmunkásképző intézetekben to
vább kell fejleszteni a belügyi osztályfőnöki órák rendszerét. 
A tematikát a helyszín és a hallgatóság összetétele határozza 
meg.

c) Az egyetemeken, főiskolákon — az intézmény jellegének 
megfelelően — a belügyi szakismeretek, az ösztöndíj-szerző
dés lehetőségének szélesebb körű propagálásával, a már ha
gyományossá vált katonai és belügyi pályára irányító tábo
rok tervezésével, szervezésével folyamatosabbá és eredmé
nyesebbé kell tenni a fiatalok (ifjúgárdisták) körében a bel
ügyi propagandamunkát, bővíteni ismereteiket a rendőri hi
vatásról.

d) A TIT által szervezett belügyi propaganda előadások rend
szerét tovább kell szélesíteni. El kell érni, hogy a BM köz
ponti állományában, az országos parancsnokságokon, illetve 
megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságokon szolgálatot 
teljesítő — arra alkalmas — tisztek mind nagyobb számban 
lépjenek be a TIT illetékes szakosztályaiba.

6. Kiállítás
a) A BM Kiállítóteremben évente egy-egy időszerű kiállítás 

rendezésére kerül sor. A kiállítást a fővárosi bemutatás után 
vándoroltatni kell a megyékben. Egy-egy kiállításhoz ké
szüljön írásos nyomtatvány (prospektus) is a látogatottság 
fokozása, a feldolgozott téma részletesebb megismerése érde
kében. Célszerű a kiállítások fogadtatását, a látogatók kriti
kai észrevételeit rendszeresen értékelni, s a hasznos javasla

tokat felhasználni.
b) A megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok a helyi adott

ságok, problémák figyelembevételével önálló kiállítást készít
hetnek. A BM Sajtóosztály az ilyen jellegű kiállítások terve
zéséhez és elkészítéséhez adjon meg minden elvi és gyakorla
ti segítséget.

7. Írásbeli propaganda
a) A megyei és az üzemi lapok szerkesztőségei részére a BM 

Sajtóosztály negyedévenként Belügyi Cikkgyűjteményt állít 
össze, főleg a belügyi lapok (Magyar Rendőr, Határőr, Tűz
védelem) színvonalas, a külső lapok számára közlésre átad
ható cikkeiből.
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b) Nagyobb példányszámban kell kiadni az aktuális témákkal 
foglalkozó tájékoztató füzeteket, röplapokat, felhasználva a 
Házi Jogtanácsadó sorozatainak lehetőségeit.

c) A propagandaanyagok hatékonyabb felhasználásával, újabb, 
korszerűbb írásos anyagok kiadásával tovább kell bővíteni az 
ismereteket a rendőri hivatásról. Rendszeresen ismertetni 
kell azokat az új eljárásjogi szabályokat, amelyek egysze
rűbbé teszik a lakosság ügyeinek intézését.

II.

A PROPAGANDA FŐ CÉLKITŰZÉSEI 
AZ EGYES SZOLGÁLATI ÁGAK TERÜLETÉN

Állambiztonság

a) Mutassa be az állampolgároknak, hogy miként vehetnek 
részt a politikai és államellenes bűncselekmények megelőzé
sében, leleplezésében, hogy államellenes bűncselekmény ész
lelésekor mi a követendő magatartás.

b) Tájékoztasson az ellenséges szervek politikai és ideológiai 
behatolási kísérleteiről, minden eszközzel segítse az ellensé
ges propaganda cáfolatát.

Bűnüldözés

a) A propagandaeszközök és módszerek elsősorban a büntető 
jogalkalmazás jogpolitikai irányelveinek maradéktalan meg
valósítását és a szocialista törvényesség célkitűzéseit szol
gálják.

b) Tájékoztassa az állampolgárokat arról, hogy milyen köteles
ségeik, illetve jogaik vannak a bűncselekmények észlelése 
esetén, s hogy milyen magatartást kell tanúsítaniuk annak 
érdekében, hogy a bűnelkövetés sértettjeinek száma csök
kenjen.

c) Mutassa be azokat a magasszintű tudományos-technikai esz
közöket, amelyek tudatosítják, hogy hazánkban nem követ
hető el bűncselekmény a leleplezés veszélye nélkül.
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a) Segítse elő a közlekedési fegyelem megszilárdítását, s a bal
esetek megelőzését.

b) Időszakonként (az évszakoknak megfelelően) tájékoztasson a 
balesetek jellemző okairól (pl. a közlekedési balesetekről, a 
vízibalesetekről, megelőzésük fontosabb szabályairól stb.).

c) Ismertesse a szabályváltozásokat az újtípusú vezetői enge
délyt, járművezetői igazolványt, forgalmi engedélyt, a közúti 
közlekedési igazgatási eljárással összefüggő bejelentési kö
telezettségeket, az esetleges hatásköri és illetékességi válto
zásokat.

d) Mutassa be a szolgálati ág által használt műszaki-technikai 
eszközöket (újtípusú alkoholszonda, kézi sebességmérő, szén- 
monoxid és füstölésmérő, rendőrségi jelzőtárcsa stb.).

Közbiztonság — Közlekedésrendészet

Igazgatásrendészet

a) Népszerűsítse a lakosság ügyei intézésénél bevezetett egy
szerűsítési eljárásokat, intézkedéseket.

b) Foglalkozzon többet a rendőrség hatáskörébe tartozó szabály- 
sértésekkel, azok következményeivel, s a szabálysértési el
járások tapasztalataival.

Határőrizet

a) Mutassa be a határsértést elkövetők különböző kategóriáit, 
elsősorban az útlevélhamisítókat, csempészeket, a büntetés 
elől menekülő bűnözőket, azok erkölcsi, politikai arculatát.

b) Tájékoztasson az állampolgárokat érintő határátkelőhelyek 
megnyitásáról, megszüntetéséről, a határátkelőhelyeken lebo
nyolódó forgalomban történő esetleges változásokról (korlá
tozás, szüneteltetés).

c) Ismertesse a határőr mindazon intézkedési jogosultságát, 
amely a határőrizeti feladatok ellátása során a határterületen 
megilleti.
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Tűzvédelem

a) Ismertesse a hatályos tűzvédelmi rendelkezéseket, neveljen 
azok betartására.

b) Elsősorban a sokszor előforduló tűzesetekkel és azok okaival 
foglalkozzon, segítse elő a szükséges tanulságok levonását.

B u d a p e s t ,  1981. szeptember 25.
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