
B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M

10- 22/29/1977.

A M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  
B E L Ü G Y M I N I S Z T E R É N E K  

29/1977. számú
PARANCSA

Budapest, 1977. évi november hó 2-án.

Rendőrök, határőrök, tűzoltók!

Tisztesek, tiszthelyettesek, zászlósok, tisztek, tábornokok!

Köszöntöm Önöket a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. 
évfordulóján.

Hatvan év telt el azóta, hogy az orosz proletariátus a lenini Bolsevik 
Párt vezetésével megdöntötte a kizsákmányolok uralmát és létre
hozta a világ első szocialista államát. A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom új korszakot nyitott, új távlatokat teremtett a népek 
számára. Alapjaiban rendítette meg a tőkés világot, gyökeresen 
megváltoztatta az emberiség fejlődésének menetét. A forradalom 
győzelme szerte a világon hatalmas ösztönzést adott a forradalmi 
és haladó erők harcához, megnyitotta a kapitalizmusból a szocializ
musba való átmenet, a szocialista forradalmak korszakát, új fel
tételeket teremtett az imperializmus elleni küzdelemhez, a gyarmati 
rendszer felszámolásához.

A forradalom a gyakorlatban igazolta a marxizmus- leninizmus 
elméletének erejét és igazságát, a munkásosztály és élcsapata, a 
marxista- leninista párt történelmi küldetését.

Elvtársak!

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom végleg szétzúzta a kizsák
mányolást, az elnyomást, soha nem látott távlatokat nyitott ezzel 
a Szovjetunió népei számára a társadalmi haladás, az emberi fel-

emelkedés, a tudomány, a kultúra kibontakozása előtt.
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szocialista társadalmi rendszer a forradalom által megteremtett 
lehetőségeket -  a tőkés világ gyűlölete, sorozatos támadásai és 
provokációi ellenére -  a gyakorlatban valóra váltotta. Megvédte 
a munkások és parasztok hatalmát a külső intervencióval és a belső 
ellenséggel szemben. A szovjet nép szembeszállt az imperialista 
erők politikai és gazdasági blokádjával, leküzdötte az óriási belső 
nehézségeket, állhatatosan haladt előre a forradalom célkitűzései
nek megvalósításában. Bámulatos ütemben számolta fel a cári 
rendszertől örökül kapott elmaradottságot és építette fel a világ 
első szocialista államát. Gyökeresen megváltoztatta a társadalmi és 
tulajdonviszonyokat, megteremtette a szocialista ipart és mező- 
gazdaságot, megszervezte a honvédelmet, a széles néptömegek köz
kincsévé tette a kultúrát.
A szovjet emberek hősi úttörő munkája, a forradalom célkitűzései 
örökre ékes példája marad a felszabadult nép áldozatkészségének 
és mérhetetlen alkotóerejének.
A világ első szocialista társadalma kiállta a nemzetközi imperializ
mus és a fasizmus által rákényszerített nehéz próbát. A nagy hon
védő háború, a fasizmus ellen vívott négyéves véres küzdelem újra 
bebizonyította a világ első szocialista államának rendíthetetlen 
szilárdságát, a szovjet emberek igaz hazafiságát és internacionalista 
szellemét, felülmúlhatatlan erkölcsi erejét. A fasizmus felett aratott 
győzelemmel a szovjet nép és hadserege örök dicsőséget szerzett az 
emberiség szolgálatában.
A Szovjetunió a Kommunista Párt irányításával felszámolta a 
mérhetetlen háborús pusztítás következményeit, történelmileg 
viszonylag rövid idő alatt példa nélkül álló fejlődést valósított meg 
a társadalom életének minden területén és hatalmas erejű, kommu
nizmust építő állammá vált. A Szovjetunió által a szocializmus épí
tésében szerzett gazdag tapasztalatokat más népek is széles körben 
felhasználják az építőmunkájukban: a Szovjetunióban létrehozott 
óriási anyagi- műszaki alapok, a tudományos technikai forradalom 
kimagasló eredményei hatékonyan segítik a többi szocialista ország
-  köztük hazánk -  sokoldalú fejlődését.

A szovjet hatalom -  a világon elsőként -  a gyakorlatban bizto
sította a dolgozók számára a szocialista demokrácia érvényesülését, 
a jogot, a szabadságot, a szocialista humanizmust. Megteremtette 
a kulturális felemelkedés, a személyiség sokoldalú kibontakozásá
nak feltételeit, a jogok és kötelességek, az igazi szabadság és az ál
lampolgári felelősség egységét, a társadalom és az egyén érdekei
nek harmonikus összekapcsolását. Méltóképpen fejezi ezt ki a 
Szovjetunió új alkotmánya, amely tükrözi azokat a hatalmas 
eredményeket, amelyeket a szovjet nép a szocializmus és a 
kommunizmus építésében hat évtized alatt elért, s azokat a felada
tokat, amelyek megvalósítása a fejlődés újabb és még nagyszerűbb 
fejezetét nyitja meg a szovjet nép előtt.
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Elvtársak!

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelmével elkezdődött, 
és az idők folyamán tovább mélyült a kapitalizmus általános vál
sága. A Szovjetunió létrejöttével világszerte kiszélesedett az impe
rializmus elleni forradalmi harc. Kezdetben a világ egyhatodán, 
majd a második világháborút követően számos újabb országban 
győzött a szocializmus. Létrejött a szocialista világrendszer, fel
lendült és az elnyomott, gyarmati sorban levő országok döntő több
ségében győzött a nemzeti felszabadító mozgalom. Világszerte meg
erősödött a harc a társadalmi haladásért, a demokráciáért és a 
szocializmusért, melynek élén a marxista- leninista pártok állnak.
A szocializmus erőinek világméretű térhódítása, a kommunista- és 
munkáspártok erejének gyors növekedése, a gyarmati rendszer 
széthullása a Nagy Október egyenes folytatása.

A szocialista világrendszer kialakulása a Szovjetunió és a szocializ
mus útjára lépett országok gyors fejlődése, gazdasági ereje, társa
dalmi berendezkedésének mély humanizmusa egyre növekvő hatást 
gyakorol a gyarmati sorból felszabadult és a kapitalista társadalom
ban élő népek függetlenségi harcára, a társadalmi átalakulásért 
küzdő haladó erőkre. A szocializmus léte és kiteljesedése szilárd 
bázisa a világ előrehaladásának, a társadalmi fejlődésnek.

A szocialista baráti közösséghez tartozó országok ideológiai, politi
kai, gazdasági és katonai együttműködése, egysége megsokszoroz
za erejüket és befolyásoló szerepüket. A fejlett szocialista társada
lom építését hatékonyan segíti a nemzeti és nemzetközi érdekek 
összehangolása, a Szovjetunió és a szocialista országok tapasztala
tainak közkinccsé tétele. A szocialista országok sok évtizedes együt
tes tapasztalata a nemzetközi munkásosztály harcának is kimerít
hetetlen forrása. A tőkés társadalom dolgozói a tőke elleni harcuk
ban, a fejlődő országok a politikai és gazdasági függetlenségért, a 
társadalom átalakításáért folytatott küzdelmükben mindig számít
hatnak a Szovjetunió és a többi szocialista ország dolgozóinak, a 
proletárinternacionalizmus elvein alapuló testvéri szolidaritására 
és sokoldalú támogatására.

Elvtársak!

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelmével Vlagyimir 
Iljics Lenin vezetésével a világon először jött létre olyan állam, 
amely külpolitikájának alapjává tette a világháború felszámolását, 
a béke megteremtését és megvédését. A forradalom győzelmének 
órájában fogant első dokumentumok egyike a békedekrétum volt.

A Szovjetunió létezésének első pillanatától harcol a különböző tár
sadalmi rendszerű országok békés egymás mellett élésének megva
lósításáért. A béke védelme, a békés egymás mellett élés Lenin ál
tal megfogalmazott nagy jelentőségű gondolata ma is egyik alap
elve a Szovjetunió és a szocialista országok külpolitikájának. A há
b o rú  é s  béke  k é r d é s é t  ma már nem az i m p e r i a l i s t á k  s z á n d é k a i 
d ö n t ik  e l .  -  3 -
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ború és bék e  kérdését ma már n em az imper ialisták szándékai dön
tik el. A forradalom és a béke alapvető erőinek együttes erőfeszí
tése, a szocialista országok, a nemzetközi munkásosztály és a nem
zeti felszabadító mozgalmak kitartó politikai küzdelme eredmé
nyeként sikerült jelentős változásokat elérni a nemzetközi kapcso
latokban. A hidegháború korszakát a politikai enyhülés korszaka 
váltotta fel, amelynek szélesítése napjaink egyik legfontosabb fel
adata. A Szovjetunió és a szocialista országok tovább folytatják 
erőfeszítéseiket a leszerelésért, minden ország biztonságáért, a vi
lág békéjéért, a pozitív folyamatok erősítéséért.

Elvtársak!

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme óta a magyar 
munkásosztály és a magyar nép történelme szorosan összefonódott 
a szovjet nép, az első szocialista állam erőfeszítéseivel. Százezer 
magyar internacionalista harcolt az orosz munkások, parasztok és 
katonák mellett a forradalom és a polgárháború idején, 1919-ben a 
Nagy Október példáján született meg a Magyar Tanácsköztársaság.

- Népünk legjobbjai a Szovjetunióval vállvetve vettek részt a fasiz
mus elleni küzdelemben. Ez a történelmi kapcsolat 1945 tavaszán 
a Szovjetunió felszabadító háborúja nyomán új tartalmat nyert.

Hazánkban az 1919-es proletárforradalom célja, október eszméi
nek és hatásának győzelmes térhódítása 1945 után a Szovjetunió 
önzetlen, sokoldalú segítségével válhatott valóra. A Szovjet Hadse
reg felszabadító harca meghozta népünk számára a nemzeti füg
getlenséget. Pártunk vezetésével létrehoztuk a munkásosztály ha
talmát, a proletárdiktatúra államát, véglegesen felszámoltuk a ki
zsákmányolást. Elért eredményeink:  a népgazdaság szocialista ala
pokon való átszervezése, korszerű ipar és mezőgazdaság létrehozá
sa, a dolgozó emberek anyagi, szociális és kulturális életének gyö
keres megváltoztatása, mind ezer szállal kötődnek október eszmé
jéhez és szülöttéhez a Szovjetunióhoz.
A magyar nép örök hálával gondol a szovjet népre, a hazánkat fel
szabadító szovjet katonákra. Kegyelettel és tisztelettel őrzi azoknak 
a hősöknek az emlékét, akik életüket áldozták hazánk felszabadítá
sáért. Sohasem feledjük azt a felbecsülhetetlen segítséget, amelyet 
a háború után az élet megindulásához, az újjáépítés megkezdéséhez 
és egészen napjainkig a szocialista építőmunka feladatainak telje
sítéséhez kaptunk a Szovjetuniótól.
A Szovjetunióval és a szocialista országokkal testvéri szövetségben 
védtük meg a munkásosztály hatalmát, raktuk le a szocializmus 
alapjait és építjük tovább a fejlett szocialista társadalmat. Társa
dalmunk dinamikus szocialista fejlődése, következetes békepoliti
kája eredményeként hazánk elismert nemzetközi tekintélyre tett 
szert a világban. Dolgozó népünk a Magyar Szocialista Munkáspárt 
irányításával sikeresen halad előre a XI. kongresszus határozatá
nak végrehajtásában, a fejlett szocialista társadalom építésében.
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Ápolja és erősíti a Szovjetunióval, a testvéri szocialista országok
kal a barátságot, a sokoldalú együttműködést, a marxizmus- le
ninizmus és a proletárinternacionalizmus elvei alapján határozot
tan fellép az antimarxista nézetek, a szovjetellenesség minden for
mája ellen.

Elvtársak!

A Belügyminisztérium személyi állománya dolgozó népünkkel 
egyetemben őszinte lelkesedéssel, feladatainak eredményes ellátásá
val készült a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évforduló
jának méltó megünneplésére. Az évforduló alkalmából szívből kö
szönti a testvéri szovjet népet, a társadalmi haladás élvonalában 
küzdő lenini Kommunista Pártját.
Október és dicső hőseinek példája tovább erősíti állományunk 
kommunista hitét, a párt iránti hűségét, internacionalista szelle
mét, s a forradalmat kivívó, annak vívmányait a nehéz harcokban 
is bátran védelmező szovjet nép és pártja iránti tiszteletét, szere
tetét.

Az ünnep jelentőségét növeli számunkra, hogy az összekapcsolódik 
példaképeink és fegyvertársaink, a szovjet állambiztonsági és rend
őri szervek megalakulásának 60. évfordulójával. Személyi állomá
nyunk sohasem felejti, hogy a felszabadulás után épp úgy, mint a 
társadalmi élet minden területén, a demokratikus rendőrség meg
szervezésében és első lépéseihez is a Szovjetuniótól, a szovjet ál
lambiztonsági és rendőri szervektől kaptuk az első segítséget. Ez a 
testvéri támogatás azóta a közös munkában és harcban kiteljese
dett. A Szovjetunió állambiztonsági és rendőri szervei a szocializ
mus ellenségei és a bűnözés elleni harcban szerzett gazdag tapasz
talataik átadásával, kádereink kiképzésével és továbbképzésével 
ma is hatékonyan hozzájárulnak munkánk feltételeinek javításá
hoz, nehézségeink leküzdéséhez.
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom eszméje, példája és ered
ményei arra kötelezik a Belügyminisztérium minden dolgozóját, 
hogy szilárd elvhűséggel, magasfokú hivatástudattal hajtsuk vég
re a XI. kongresszus határozatát. A kommunizmus ügyébe vetett 
töretlen hittel erősítsük és védjük a Magyar Népköztársaság álla
mi, társadalmi, gazdasági rendjét, minden erőnkkel segítsük a fej
lett szocialista társadalom építését. Fokozzuk erőfeszítéseinket az 
állambiztonság, a közrend és közbiztonság erősítése; államhatára
ink sérthetetlensége; a társadalmi tulajdon, az állampolgárok, és 
javaik védelme a szocialista törvényesség további szilárdítása ér
dekében. Minden belügyi dolgozónak; rendőrnek, határőrnek, tűz
oltónak egyaránt kötelessége, hogy szilárdítsa tovább, dolgozó né
pünk és testületeink összeforrottságát, hazánk fegyveres erői és tes
tületei együttműködését, hűséggel a Szovjetunióhoz és a proletár 
internacionalizmus eszméjéhez, erősítse a testvéri szocialista orszá
gok állambiztonsági és belügyi szervei barátságát.
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A szovjet nép és a haladó emberiség e nagy ünnepén tisztelettel és 
őszinte szívvel köszöntjük a Leonyid Iljics Brezsnyev vezette SZKP 
Központi Bizottságát, az alkotó szovjet népet, amely a Lenin szer
vezte Kommunista Párt vezetésével sikeresen építi a kommuniz
must és védelmezi a világ békéjét.

Éljen a Nagy Októberi Szocialista Forradalom, amely új korszakot 
nyitott az emberiség történetében!

Éljen a kommunizmust építő szovjet nép vezető ereje a Szovjet
unió Kommunista Pártja!

Éljen a magyar és a szovjet nép megbonthatatlan testvéri barát
sága!

Éljen korunk forradalmi eszméje, a marxizmus- leninizmus!

Készült: 500 példányban.
K apják: állam titkár,

miniszterhelyettesek, 
főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
budapesti, megyei rendőrfőkapitányok, helyetteseik, 
járási, városi, kerületi rendőrkapitányok, 
országos parancsnokságok területi szervei.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügyminiszter
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