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Budapest, 1966. évi július hó 13-án.

Tárgy: A hírközlő és propaganda szervek (rádió, televízió, filmhíradó, 
napilapok, folyóiratok) útján folytatott belügyi propaganda 
tevékenység szabályozása.

A Belügyminisztérium és szervei feladatainak megoldásához a lakosság 
széles rétegei az elmúlt években jelentős támogatást, segítséget nyúj
tottak. Ezt elősegítette, hogy a szervek parancsnokai, vezetői megértet
ték a lakossággal való kapcsolat, együttműködés jelentőségét és szak
mai munkájukon, propaganda tevékenységükön keresztül törekedtek 
annak fejlesztésére.

Az elért eredmények mellett azonban szerveink propaganda tevékeny
sége ma sem elég tervszerű és hatékony. Nem érvényesül kellően a bel
ügyi propaganda központi irányítása, segítése és ellenőrzése.

A belügyi propaganda munka tervszerűbbé, hatékonyabbá tétele érde
kében a BM szervek vezetőit az alábbiakra

u t a s í t o m :

1. A minisztérium propaganda munkáját a lakosság tájékoztatásán, 
a közvélemény helyes irányú befolyásolásán keresztül, az állam
biztonsággal, közrenddel, közbiztonsággal kapcsolatos alapvető 
magatartási szabályok megismertetése és betartatása, a BM szer
vek munkájának népszerűsítése, a bűnözés megelőzése, az impe
rialista fellazítási taktika, az ellenséges, bűnöző elemek leleplezése, 
illetve a  lakosság segítő készségének fokozása érdekében kell foly
tatni.

A fenti célkitűzések megvalósításához fokozottabban igénybe kell 
venni az országos hírközlő és propaganda szervek adta lehetősége
ket.
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2. A minisztérium propaganda tevékenységében biztosítani kell a köz
ponti irányelvek érvényesülését, a tervszerűséget és a személyi fe
lelősséget. Ennek érdekében az országos hírközlő és propaganda 
szerveken keresztül folytatott belügyi propaganda központi irány

elveinek kidolgozásáért, időszakos terveinek elkészítéséért, a szak
mai és hírközlő szervekkel történő koordinálásáért, illetve végre
hajtásáért a BM IV /I. Csoportfőnök felelős. 

3. A minisztérium propaganda munkája elveinek kialakításában, cél
kitűzéseinek megvalósításában, tevékenységük jellegével összefüg
gően elsősorban a BM II/I., II., III., valamint a III/II., III. csoport- 
főnökségek, a Határőrség és a Tűzrendészet országos parancsnok
ságai vegyenek részt.

A fel nem sorolt szervék -  országos parancsnokságok, csoportfő
nökségek, rendőrfőkapitányságok -  a szakszolgálati ágnak meg
felelő központi szerv útján kezdeményezzenek a felmerülő igények 
 szerint szakmai munkájukkal összefüggő propaganda jellegű pub
likációt.

4. Az országos hírközlő és propaganda szerveken keresztül megvaló- 
sításra javasolt propaganda munkára a  3. pont 1. bekezdésében
felsorolt szervek készítsenek féléves tervjavaslatot. 

A tervjavaslatokat az illetékes miniszterhelyettes, főcsoportfőnök 
előzetes egyetértésével minden év június 1-ig, illetve december 1-ig 
a BM IV/I. Csoportfőnöknek küldjék meg.

A BM IV/I. Csoportfőnök a tervjavaslatokat -  a  publikálás és 
egyéb lehetőségeket figyelembe véve -  a  szakmai és hírközlő 
szervekkel koordinálja és készítse el a Minisztérium féléves össze
sített propaganda tervjavaslatát.

A tervjavaslatot a BM IV. Főcsoportfőnök minden év január 1-ig, 
illetve július 1-ig miniszterhelyettesi értekezlet útján jóváhagyásra 
hozzám terjessze fel.

5. A propaganda munka aktualitásának, gyorsaságának és hatékony
ságának biztosítása a jövőben is szükségessé teszi, hogy indokolt 
esetben a tervben nem szereplő propaganda feladatokat is megold
juk. A szervek ilyen irányú igényeiket, javaslataikat, az illetékes 
miniszterhelyettes egyetértésével, a BM IV/I. Csoportfőnöknek 
küldjék meg.

6. A jóváhagyott terv alapján, illetve a soronkívül végrehajtásra ter
vezett konkrét propaganda anyagot -  kéziratot, műsortervet, mű
sor és film forgatókönyvet, stb. -  illetve azok közlését, az érintett 
szakterület vezetőjének egyetértésével -  amennyiben a jóvá
hagyás jogát magasabb beosztású vezető nem tartotta fenn -  a  
BM IV/I. Csoportfőnök hagyja jóvá és biztosítsa annak végrehaj
tását.

A BM szervek és a szakszolgálati ágak vezetői megfelelő színvo
nalú anyagokkal, szakértők és közreműködők kijelölésével segítsék 
a  BM IV/I. Csoportfőnökség ezirányú munkáját.

7. Belügyi témájú propaganda feladatok végrehajtásával kapcsolat
ban, az országos hírközlő szervekkel tárgyalásokat a BM IV/I. Cso
portfőnök, vagy megbízottja folytathat.
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8. A személyi állomány tagjainak az országos hírközlő szerveknél tör
ténő szereplését továbbra is engedélyhez kötöm. Az engedélyt az 
illetékes miniszterhelyettes közvetlenül, vagy a BM IV. Főcsoport- 
főnök útján adja meg.

Országos parancsnokok, csoportfőnökök, főkapitányok és ennél 
magasabb beosztású vezetők szerepelésének engedélyezését ma
gamnak tartom fenn.

9. A helyi -  megyei -  rádió és sajtó belügyi propaganda céljára 
történő felhasználását a megyei rendőrfőkapitányok, tűzrendészeti 
parancsnokok, határőr kerületparancsnokok engedélyezhetik az ál
taluk jóváhagyott tervek alapján. Az 1. pontban megjelölt célki
tűzések következetes érvényesítéséért, a propaganda anyagok tar
talmáért színvonaláért személyesen felelősek.

A BM IV/I. Csoportfőnökség a szervek helyi propaganda tevékeny
ségét rendszeresen segítse és ellenőrizze.

10. A BM IV /I. Csoportfőnök és a BM Titkárság vezetője biztosítsák 
a sajtótájékoztató, valamint a  hírközlő szerveken keresztül folyta
tott propaganda tevékenységükben az összhangot, a szoros együtt
működést.

11. A fenti rendelkezések nem érintik az 1964. évi 0016. sz. utasítá
somban foglaltakat.

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügyminiszter

Kapják: M iniszterhelyettesek ,
Főcsoportfőnökök,
Országos parancsnokok,
Csoportfőnökök,
Önálló osztályvezetők, 
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok,
HŐR kerület, és ön. zlj. parancsnokok,
Megyei tűzrendészeti parancsnokok.

Készült: 125 példányban.
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