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A Belügym inisztérium  külső, a lakosság körében fo ly tato tt tá 
jékoztató és propagandam unkája -  az 1981- 1985. évekre 
szóló irányelvek alapján -  jelentősen fejlődött, tartalm asabbá 
tervszerűbbé és hatékonyabbá vált. M egfelelt a politikai és 
szakmai követelményeknek, sajátos eszközeivel hozzájárult a 
belügyi feladatok végrehajtásához, egy olyan társadalm i fe lté
telrendszer kialakításához, amelyben a Belügym inisztérium  ha
tékonyabban, m agasabb színvonalon tehet eleget h ivatásának . 
Összehangoltabb, aktívabb lett a szakmai szervek, az országos 
parancsnokságok, valam int az OKBT tájékoztatási és p ropa
gandam unkája. Jobb együttm űködés valósult meg a belügyi -  
külső és belső -  tájékoztatás és propaganda m ás-más sávjaiban 
tevékenykedő szervei között. A terü leti szervek többsége alkotó 
módon értelm ezte feladatait, a politikai és szakmai érdekeknek 
megfelelően fejlesztette a helyi belügyi tájékoztatást és p ro
pagandát.

A Belügym inisztérium  vezetése a korábbinál nagyobb figyel
m et fordíto tt e m unka irányítására és ellenőrzésére. A központi 
és terü leti szervek hazafias, honvédelmi nevelőm unkáját, a te
rü leti kapcsolatok fejlesztésének alap ját képező, 1982. augusz
tus 2-án kiadott m unkaprogram  -  többek között -  fontos 
összetevője volt annak, hogy a Belügym inisztérium  tájékoztató 
és propagandatevékenysége hatékonyabbá vált, egyenletesen 
fejlődött, hozzájárult a szocialista társadalm i tudat, a jogism e
ret és törvénytisztelet formálásához, cselekvésre ösztönözött 
az állam - és közbiztonság, a határőrizet, a tűzvédelem  erősí
tésében, a hazafias, honvédelmi nevelésben.

I.

A Belügyminisztérium tájékoztató 
és propagandatevékenységének irányai, elvei

Az MSZMP XIII. kongresszusa határozatainak végrehajtása 
érdekében jóváhagyott belügyi feladatterv  m eghatározza, hogy
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a tömegkommunikációs intézm ényekkel hatékonyabban együtt
működve növelni szükséges a társadalom  és egyes tagjainak 
bűnmegelőző, önmegvédő képességét. A sajtó- és propaganda- 
m unka m inden terü leten  kezdeményezőbben lépjen fel a tá r 
sadalom m inél szélesebb rétegei mozgósítására. Segítse elő a 
lakosság hiteles, gyors inform álását, az állampolgárok törvény
tiszteletre nevelését. Járu ljon  hozzá a belügyi szervek tömeg
kapcsolatainak erősítéséhez, a belügyi m unkát, a rendőrt, a 
ha tárő rt és a tűzoltót jobban megbecsülő társadalm i légkör ki
alakításához.

1. A belügyi tájékoztató és propagandam unka célkitűzései
nek megvalósításához eszközrendszerének alkalmazása so
rán figyelem be kell venni a sajtótörvényben rögzített tá jé 
koztatási jogokat és kötelességeket.

A belügyi tájékoztató és propagandam unka sajátos eszkö
zeivel egységes elvek alapján segítse elő a Belügyminiszté
rium  központi és terü leti szerveinél az állam - és közbizton
ság védelme és fenntartása  körébe tartozó feladatok ered
ményes végrehajtását. K iem elten foglalkozzon az állam- és 
közbiztonságra veszélyes cselekményeket, esem ényeket ki
váltó okok feltárásával, a bűncselekm ények megelőzésével, 
a hatékonyabb felderítésben való aktív közreműködés lehe
tőségeivel. M utassa be a belügyi szervek m unkáját, erősít
se a lakossági kapcsolatokat, szolgálja a hazafias, honvé
delmi nevelés ügyét, segítse az állomány utánpótlásának 
biztosítását.

Tudatosítsa, hogy törvényeink betartása, a szocialista e r
kölcsi norm ák követése, a fegyelm ezett állam polgári m aga
tartás, a szilárd állam - és közbiztonság, békés építőm un
kánk hatékonyságának egyik alapvető feltétele.

A tájékoztató és propagandatevékenységet a személyi ál
lomány körében is erősíteni kell. Az állomány kapjon idő
ben és alaposabb tájékoztatást a belügyi munkáról, a kü
lönböző szolgálati ágak tevékenységéről, a belügyi dolgo
zók életéről, azokról az intézkedésekről, am elyek a lakos
ságot vagy annak egyes rétegeit érintik. A politikai és szak
mai nevelést szolgáló belső eszközrendszer hatékonyabban 
segítse a hivatástudat, a szocialista hazafiság, az internacio
nalizmus, a testü leti felelősségérzet elm élyítését.
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2. A belügyi propaganda törekedjen a lakosság minél te lje 
sebb átfogására. Fordítson kiem elt figyelm et az értelm iség
re, különösen a pedagógusokra és a nemzetközi kapcsolatok 
területén  dolgozókra. K apjon nagyobb figyelmet -  különö
sen a fiatalok körében -  a fegyveres erők sorozott állom á
nya között végzett propagandam unka, amely módszereiben, 
eszközeiben igazodjon jobban az életkori sajátosságokhoz. 
A belügyi m unka önkéntes segítői, a határm enti lakosság 
és a külföldön élő, m agyar származású, idegen állam polgá
rok számára az eddiginél differenciáltabb tájékoztatást és 
propagandát kell folytatni. Ennek során hasznosítani kell 
a belügyi m unka önkéntes társadalm i segítőinek, a tá rs
fegyveres erők és testületek, valam int más állami és tá rsa
dalmi szervek tapasztalatait, sa já t m unkánk eddigi ered
ményeit. 3. A tájékoztatás és a propaganda kezdeményezőbbé tétele 
érdekében, a vezetés iránym utatásai alapján az egyes szak
területeken végzett értékelő, elemző m unka hozza felszínre 
az időszerű m ondanivalót. 

4. A különböző szervezeti keretekben megvalósuló külső és 
belső belügyi tájékoztatás, propaganda tartalm ának, irá
nyultságának , anyagi és technikai lehetőségeinek összehan
golása érdekében a belügym inisztérium i állam titkár évente 
értekezletet ta r t  a tevékenységet irányító vezetők részére. 
E tanácskozáson értékeli a végzett m unkát, m eghatározza 
a következő időszak fő feladatait, az együttm űködés mód
ja it és formáit.

II.

A tájékoztató és propagandatevékenység tartalma

A belügyi tájékoztatás és propaganda segítse az állam bizton
ságával, az ország közrendjével összefüggő közbiztonsági, ha
tárőrizeti és tűzvédelm i feladatok teljesítését.

1. Szocialista hazánk védelme, állam unk biztonsága érdeké
ben járuljon hozzá a párt politikájának megvalósításához 
és azzal összhangban a szükséges m értékben adjon tájékoz
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ta tást az im perialista titkosszolgálatok hazánk és a szocia
lista országok elleni tevékenységéről, a fellazításra irányuló 
törekvésekről. A propagandam unkában, a felvilágosító te 
vékenység során bővíteni kell az állam polgárok állambiz
tonsági ism ereteit, erősíteni és tudatosítani kell hazafias é r
zelmeiket, a haza védelmének, a szocialista országok közös
sége összefogásának fontosságát.

2. A közrend és a közbiztonság, a bűnmegelőzés érdekében 
végzett m unka középpontjában a hiteles és gyors tájékoz
tatás, a helyes orientálás, a mozgósítás, a jogkövető maga
tartásra  ösztönzés álljon. A bűnözés hatékonyabb megelő
zése érdekében kiem elten kell foglalkozni:

a) a család-, a gyerm ek- és ifjúságvédelm i feladatok ellá
tásával, a veszélyeztetett helyzetű fiatalok védelmével, 
a fiatalkori bűnözéssel;

b) a társadalm i tulajdon védelmével, a vagyonbiztonságot 
veszélyeztető cselekmények, a rablások, a betöréses lo
pások visszaszorításával;

c) a gazdasági bűncselekm ények megelőzésével és felderí
tésével;

d) a közélet tisztaságát sértő és korrupciós jelenségekkel;
e) a gondatlan károkozásokkal;
f) az idegenforgalomm al összefüggő bűncselekményekkel, 

visszaélésekkel;
g) a kábítószer-fogyasztás különböző megjelenési formáival, 

az alkoholizmus elleni küzdelemmel;
h) a bűnmegelőző és bűnüldöző m unka társadalm i hátteré

nek bem utatásával.

3. A közterületek rendje, a közlekedés biztonsága érdekében 
a tájékoztatás és a propaganda figyelemfelkeltő és orientá
ló jelleggel:
a) népszerűsítse a pozitív m agatartási form ákat;
b) ítélje el a garázda, a közösségellenes m agatartást;
c) tanulságos esetek feldolgozásával segítsen gátat szabni a 

rongálásnak, a környezet szennyezésének, az együttélés 
szabályai be nem tartásának;
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d) erősítse a közlekedési m orált és fegyelmet;

e) járuljon hozzá az oktató, nevelő, felvilágosító, a közle
kedő em bereket mozgósító tevékenység eredm ényességé
hez;

f) kezelje kiem elten a balesetmegelőző ism eretterjesztést;

g) m utassa be a közbiztonsági, a közlekedési járőrök, a kör
zeti m egbízottak és önkéntes rendőrök erőfeszítéseit, te 
vékenységét, mozdítsa elő társadalm i megbecsülésüket.

4. A közvélemény szám ára rendszeres tájékoztató és felvilágo
sító tevékenységet kell folytatni a Belügym inisztérium  kü
lönböző ügyfélszolgálatairól, a szabálysértési, az igazgatás- 
rendészeti eljárásokkal kapcsolatos tudnivalókról, ezek 
szükségességéről, az ügyintézés egyszerűsítése érdekében 
te tt erőfeszítésekről. Külön figyelm et kell fordítani a tu-
rizmussal kapcsolatos kérdésekre, a külföldi állampolgárok 
tájékoztatására.

5. Együttm űködve az Igazságügyi M inisztériummal, a Legfőbb 
Ügyészséggel és a Legfelsőbb Bírósággal nagyobb részt kell 
vállalni a jogpropaganda tevékenység színvonalának javí
tása érdekében végzett munkából.

6. A határőrségről szóló tájékoztatás és propaganda folyam a
tosan m utassa be és népszerűsítse a szilárd határőrizet, a 
biztonságos, gyors és ku ltu rá lt határforgalom -ellenőrzés, a 
határrend-fenntartás, az állam - és közbiztonság védelm e és 
a fiatalok nevelése érdekében k ife jte tt tevékenységet. Fo
lyam atosan ism ertesse a határőrség jogait, kötelezettségeit. 
M utassa be a határsértők, bűnözők, em ber- és árucsem pé
szek, valam int segítőik cselekedeteinek társadalm i-politikai 
és gazdasági veszélyességét, bizonyítsa az ellenük folyta
to tt harc m egkülönböztetett fontosságát. Fokozott m érték
ben járu ljon  hozzá a fegyveres katonai szolgálatra való fel
készítéshez, segítse elő a hivatásos állomány utánpótlását. 
Népszerűsítse a határőrség és a ha tárterü le ti lakosság kö
zötti kapcsolatot, együttm űködést, az önkéntes segítők tevé
kenységét. M egkülönböztetett módon számoljon be a szemé
lyi állomány áldozatvállalását, helytállását bizonyító esemé
nyekről.
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7. A tűzvédelm i tájékoztatás és propaganda a lakosság külön
böző rétegeihez, korosztályaihoz szólóan foglalkozzon a 
megelőzés kérdéseivel. Felvilágosító munkával, rendszeres 
tájékoztatással, az állampolgárok felelősségérzetére hatva 
szolgálja a tűz elleni védekezést, a kárelhárítást. Fel kell 
tárn i az egyes esetek tanulságait, bem utatni a különböző 
veszélyeket, kiemelve az egyének cselekvési lehetőségeit és 
a társadalm i összefogás fontosságát.

8. A belügyi tájékoztatásban és propagandában többet kell 
foglalkozni a rendőrök, a határőrök, a tűzoltók áldozatos, 
nagy szakmai felkészültséget, bátor helytállást, hivatássze
rete te t igénylő m unkájával, m indennapi életével. Be kell 
m utatni a belügyi m unka sokszínűségét, a kiképzést, a kép
zést és továbbképzést szolgáló intézm ények m unkáját. Nép
szerűsíteni kell a kiemelkedő helytállásukért elismerésben 
részesülteket, a szolgálatuk teljesítése közben bátorságot és 
hősiességet tanúsítókat, a közéleti, a közművelődési, a kul
turális tevékenység során és a sportm ozgalomban átlagon 
felüli teljesítm ényt nyújtó  belügyi dolgozókat, m unkatársa
kat. A szolgálati érdekek figyelem bevételével be kell m u
tatn i a Belügym inisztérium  szerveinek a gyors és a ku ltú 
rált ügyintézés, a bűnmegelőzés, a felderítés, a határőrizet, 
a tűzvédelem  technikai feltételrendszerének fejlesztése, a 
szolgálat jobb ellátása érdekében te tt erőfeszítéseit, ered
m ényeit.

9. A szocialista belügyi szervek történetének, fejlődésének be
m utatására létrehozandó m úzeum  legyen m eghatározó esz
köze a korszerű belügyi propagandának, a hazafias honvé
delmi nevelésnek, a h ivatástudat elmélyítésének.

III.

A belügyi tájékoztatás és propaganda egyes területeinek
feladatai

1. A közvélemény belügyi vonatkozású esem ényekről történő 
tájékoztatása során a hitelesség, a belügyi m unka érdekei
nek messzemenő figyelem bevétele m ellett a gyorsaságnak 
és a nyito ttságnak az eddigieknél is határozottabban kell
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érvényt szerezni. A közvéleményt, az állampolgárok széles 
rétegeit érintő, a belügyi m unkával kapcsolatos inform áció
szolgáltatás valam ennyi szerv és vezető politikai feladata. 
A parancsnoki m unka e részének felelősségteljes ellátásá
val, a reagálókészség, a kezdeményezés javításával, az 
együttm űködés hatékonyabbá tételével a belügyi tájékoz
tatás feleljen meg a követelményeknek, teljesítse a párt 
tájékoztatáspolitikájából rá háruló feladatokat.

2. Az egyes eseményekről, bűncselekm ényekről szóló tájékoz
ta tást az eddigieknél is gyakrabban és gyorsabban köves
sék az eredm ényes felderítést bem utató információk. E 
m unkában legyenek m eghatározók a pártnak  a dem okratiz
mus szélesítésére irányuló törekvései, az állami határoza
tok, az állam - és közbiztonsággal kapcsolatos helyzetérté
kelések.

3. Tovább kell m élyíteni az együttm űködést az MSZMP KB 
Agitációs és Propaganda Osztályával, a M inisztertanács Tá

 jékoztatási H ivatalával. A MUOSZ-szal, a társadalm i és tö
m egszervezetekkel a tájékoztatás hatékonyabbá tétele, a 
módszerek, a m unkaform ák bővítése érdekében kell együtt
működni.

4. Külön figyelemmel, tervszerű, körültekintő, hatékony m un
kával előrelátóan kell megoldani a rendkívüli és váratlan 
eseményekkel, a közvélemény széles rétegeit foglalkoztató 
és érintő bűncselekményekkel, más belügyi vonatkozású 
kérdésekkel kapcsolatos feladatokat.

5. A központi hírközlő szervekkel konkrét éves együttm űkö
dési terveket kell készíteni. Igényelni kell a sajtó, a rádió, 
és a televízió fokozottabb segítségét is, hogy a töm egtájé
koztatás sajátos eszközeinek alkalm azásával já ru ljanak  hoz
zá a jogkövető, becsületes m agatartás, a törvények és egy
más tisztele érdekében végzett nevelőm unka hatékonyab
bá tételéhez, a Belügym inisztérium  ezirányú törekvéseinek 
bemutatásához, a belügyi dolgozók valósághű ábrázolásá
hoz, m egbecsülésük növeléséhez.

6. A belügyi m unka bem utatása, a közvélemény tájékoztatása 
során a tartalm i jegyek erősítésére törekedve m egtervezett 
rendszerben szólaltassuk meg a belügyi vezetőket, az egyes
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szolgálati ágak képviselőit. Kapjon a korábbinál nagyobb 
szerepet a m unka érdem i részének, céljainak és eredm é
nyeinek bem utatása. Fokozott figyelmet kell fordítani a 
tiszthelyettesi állomány tevékenységére.

7. A tájékoztatás célirányosabbá tétele érdekében folytatni 
kell a háttértájékoztatók  szervezését. A sajtótájékoztatók 
-  az állam - és közbiztonsági helyzet elemzése és értéke
lése alapján -  a Belügym inisztérium  központi feladatai
hoz, azok végrehajtásához, a közérdeklődésre különösen 
szám ottartó esem ényekhez igazodjanak. A tájékoztatás fo
lyam atába a belügyi vezetés eddiginél szélesebb körét te rv 
szerűen kell bekapcsolni.

8. A tájékoztatás tartalm i vonásainak bővítése, célirányosabbá 
és hatékonyabbá tétele érdekében a Belügym inisztérium 
ban és a szerveknél készült jelentések, határozatok, javas
latok, valam int a vezető testü letek  által tárgyalt tém ák vo
natkozásában tájékoztatási javaslatot kell tenni. E javaslat 
tartalm azza a belügyi lapokban való feldolgozás lehetősé
geit is.

9. A tájékoztatás központi irányításának fenn tartása  m ellett 
a terü leti szervek, a rendőr-főkapitányságok, a határőrke
rületek  és a megyei tűzoltó parancsnokságok adjanak gyak
rabban  tájékoztatást a lakosságot közvetlenül érintő, a köz- 
biztonsággal és a közlekedés biztonságával, határaink  vé
delmével, a tűzvédelem m el kapcsolatos helyi esem ények
ről. A megyei és az üzemi sajtóval, a körzeti rádió és tele
vízió stúdiókkal, a városi televíziókkal készítsenek éves 
együttm űködési terveket, lépjenek túl a helyi belügyi tá jé 
koztatás eddigi hírközpontúságán. A BM Sajtóosztály n y ú jt
son szakmai segítséget a terü leti szervek e m unkájához, a 
központi és az országos tömegkommunikációs szervekkel 
kapcsolatos tém ákban pedig továbbra is lássa el irányító 
feladatait.

10. A Belügym inisztérium  lapjai és folyóiratai a személyi állo
m ány tájékoztatásának, nevelésének, tudatform álásának 
fontos eszközei. Ennek megfelelően biztosítani kell számuk
ra  a m unkájuk ellátásához szükséges információkat, felté
teleket. A belügyi lapok a sajtó sajátos eszközeinek felhasz
nálásával segítsék elő a feladatok végrehajtását. Ösztönöz
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zenek a helytállásra, a h ivatástudat elm élyítésére, a szol
gálati rend és fegyelem m egtartására. K iem elten foglalkoz
zanak:
a) a személyi állomány szocialista tudatának elm élyítésé

vel, elkötelezettségének, h ivatástudatának  növelésével, a 
hazafias, honvédelmi neveléssel;

b) az irányítás, a végrehajtás eszközrendszerének korsze
rűsítésére, tökéletesítésére vonatkozó törekvésekkel;

c) a belső erőforrások feltárásának lehetőségeivel;

d) a szervezet további egyszerűsítésének kérdésével;

e) a szolgálati tevékenységeket akadályozó tényezők kriti
kus feltárásával;

f) a dem okratikus m unkahelyi légkör fejlesztésével;

g) a társadalm i segítők és erők mozgósításával;

h) a tudom ányos kutatások eredm ényeivel, a napi gyakor
lati problém ák megoldására irányuló törekvésekkel;

i) a jobb m unkam ódszerek és szervezeti megoldások kiala
kításával ;

j) más szerveknek és intézm ényeknek a bűnüldözésben és 
a bűnmegelőzésben elért eredm ényeivel;

k) a szolgálati ágak együttm űködésének kérdéseivel;

l) a közélettel, a kulturális élet, a közművelődés és a sport- 
mozgalom bem utatásával;

m) a belügyi állomány élet- és m unkakörülm ényeivel;

n) a takarékos, ésszerű gazdálkodás eredm ényeivel;

o) a belügyi állomány létszám ának stabilizálása és a fluk
tuáció csökkentése lehetőségeivel.

11. A M agyar Rendőr, a Belügym inisztérium  képes hetilapja
ként sajátos eszközeivel ism ertesse a legfontosabb felada
tokat, adjon h írt a különböző szerveknél tö rtén t, az állo
m ányt érintő eseményekről. Járu ljon  hozzá az állom ány tá 
jékoztatásához, szakmai ism ereteinek bővítéséhez. Színesen, 
olvasmányosan bizonyítsa, hogy az állam - és közbiztonság,
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a közrend védelm ének erősítése politikai feladat, a haza vé
delm ének fontos eszköze.

12. A Határőr, a BM H atárőrség képes politikai hetilapjaként 
segítse elő az állam határ eredm ényes őrizetét, a határfo r
galom biztonságos, gyors és ku ltu rá lt ellenőrzését, a h a tá r
rend szilárdítását, az eredm ényes kiképzést. Vállaljon részt 
a határőrség személyi állom ánya eszmei-politikai nevelésé
ben. Töltsön be -  m indenekelőtt a sorállom ány tek in te
tében -  közművelődési feladatokat. Népszerűsítse a hely t
állás példáit. Vegyen részt a határőrség erkölcsi-fegyelmi 
helyzetének folyam atos szilárdításában. Segítse elő a ha
tárőrség és a ha tárterü le ti lakosság kapcsolatainak szélesí
tését, a ha tárterü le ten  az állampolgári fegyelem és segítő
készség erősítését.

13. A Tűzvédelem, a BM TOP képes folyóirata ism ertesse a 
tűz- és vagyonvédelem  legfontosabb feladatait. Növelje ol
vasói politikai elkötelezettségét, szaktudását. Adjon hiteles 
képet a tűzoltóság életéről, számoljon be helytállásáról. 
Mozgósítsa az önkéntes tűzoltók széles táborát a feladatok 
megoldására.

14. A Belügyi Szemle igényesen, tudományos színvonalon, de 
az állomány szélesebb rétegei számára is közérthető for
mában elemezze a belügyi feladatokat, a különböző terü le
teken az elméleti kutatásban, a tudományos felfedezések 
alkalmazásában, a szolgálati feladatok szervezésében elért 
eredm ényeket. Közöljön esettanulm ányokat, ism ertesse a 
külföldi tapasztalatokat. Segítse a Belügym inisztérium  szer
veinél folyó tudományszervezési és tudom ányos munkát. 
Nyújtson segítséget a vezetőképzéshez, a korszerű vezetési 
ism eretek elterjesztéséhez, az erők és eszközök leghatéko
nyabb alkalmazásához. Folyam atosan bővítse az állomány 
ideológiai, politikai, szakmai ism ereteit.

15. A mozgósító, helyesen orientáló és célirányos belügyi pro
paganda tegye tartalm asabbá a társadalom  jogi. belügyi 
tájékozottságát, segítse elő a törvénytiszteletet, a jogkövető 
m agatartást és járu ljon  hozzá a belügyi m unka cselekvő 
fogadtatásához, támogatásához. A propagandam unka során 
tudatosítani kell, hogy az állampolgárok szám íthatnak a 
közbiztonságért és a közrendért felelős szervek m unkájára.
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Törekedni kell az állampolgári jogok és kötelezettségek mi
nél szélesebb körű ism ertetésére, a széles társadalm i réte
gek mozgósítására, bűnmegelőzésbe történő bevonására.

16. A szóbeli propagandatevékenység fontos eszköze a rádió. 
További előrelépést elsősorban a tartalm i jegyek erősítésé
vel, új módszerek alkalm azásával kell elérni. Nagyobb fi
gyelm et szükséges fordítani a szolgáltató m űsorokra, a jog- 
propaganda erősítésére, a rétegm űsorok felhasználására, az 
ifjúsági szerkesztőség fokozottabb bevonására, olyan doku
m entum m űsorok készítésére, am elyek nemcsak konkrét 
esem ényeket dolgoznak fel, hanem  a bűncselekm ények hát
teré t is bem utatják, és alkalm asak társadalm i mondanivaló 
közlésére is. A belügyi dolgozók árnyaltabb, oldottabb, a 
közvéleményben szim pátiát keltő bem utatásával kell elérni 
tevékenységünk nagyobb m egbecsülését. A körzeti rádió
stúdiókban hasonló tartalm i jegyekkel a helyi aktualitások
nak megfelelően végezzék propagandatevékenységüket a 
területi szervek.

17. Az előadásos propaganda során tartalm asabbá kell tenni a 
belügyi előadásokat, osztályfőnöki órákat, a honvédelm i ok
tatást. Külön figyelm et kell fordítani arra, hogy az általá
nos iskolák végzős és a középiskolák első, m ásodik osztá
lyainak tanulóihoz is szóljon a belügyi propaganda. Az elő
adásos propaganda céljaira fel kell használni a nyári tábo
rok adta lehetőségeket is. A tanuló ifjúság körében meg
ta rto tt előadásokon, osztályfőnöki órákon, a honvédelmi 
oktatás során a m unka fő irányá t a belügyi pályára  irá
nyítás képezze.

18. A szóbeli propagandatevékenység hatásának növelése ér
dekében fokozott figyelmet kell fordítani az előadók kivá
lasztására, felkészítésére, segéd- és szemléltető eszközökkel 
való ellátására. Ebbe a m unkába be kell vonni a belügyi 
dolgozók m ellett a különböző társadalm i szervezetek akti-
vistáit, a belügyi tudósítói kör erre alkalmas újságíró m un
katársait. Ki kell m unkálni a TIT-tel és más társadalm i 
szervezetekkel történő együttm űködés részletes program ját, 
az előadók ellenőrzésének rendszerét.

19. A szóbeli tájékoztatás során szélesíteni kell az együttm ű
ködést az úttörő- és az ifjúsági mozgalommal, a Hazafias
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N épfronttal, a szakszervezetekkel. A belügyi előadók jobb 
felkészítése érdekében, rendszeres időközönként, országos 
előadói konferenciákat kell tartani.

20. Az írásos propaganda lehetőségeit az eddiginél fokozottabb 
m értékben kell kihasználni. A Belügym inisztérium  propa
ganda kiadványainak, a belügyi közreműködéssel készült 
könyveknek és más időszaki kiadványoknak tarta lm i vonat
kozásaiban, de külső m egjelenési form áikban is meg kell 
felelniük a korszerűség követelményeinek. Olyan kiadvá
nyokat kell készíteni, am elyek egy-egy tém akörben a fel
világosítás, a bűnmegelőzés céljait szolgálják.

21. A társadalom  szélesebb körű mozgósítására, belügyi tájéko
zottságának, önmegvédő képességének fokozására, a bűn- 
megelőzés szélesítésére nyilvános terjesztésű lapot kell 
m egjelentetni.

22. Ki kell dolgozni a belügyi könyvkiadás eddiginél szé
lesebb körű, külső m űködtetésének feltételrendszerét, an
nak jogi szabályozását. A Belügym inisztérium  lakosság kö
rében végzendő propagandam unkájához kapcsolódó könyv
kiadói tevékenység segítse elő a bűncselekm ények megelő
zését, a társadalm i tulajdon fokozott védelmét, járuljon 
hozzá a belügyi hivatás népszerűsítéséhez. A kiadói tevé
kenység során kapjanak elsőbbséget a tudom ányos színvo
nalú, értékes szakmai művek. A személyi állomány körében 
végzendő könyvkiadói tevékenység az eszmei, politikai ne
velést, a h ivatástudat elm élyítését, a szolgálati és harci fel
adatok végrehajtását, a szakmai felkészültség növelését, a 
személyi állomány rendszeres önm űvelését szolgálja.

23. Megfelelő pályázati rendszerrel és más módon is ösztönözni 
kell a m űvészeti alkotókat arra, hogy színvonalas, tevé
kenységünket d irekt és indirekt módon segítő alkotások 
szülessenek.

24. A szemléltető propaganda leghatásosabb eszköze a televí
zió. Színvonalas, a belügyi feladatokhoz szervesen kapcso-
lódó, azt segítő és a belügyi dolgozókat népszerűsítő műso
rokat kell készíteni. Ki kell dolgozni a belügyi propaganda 
videó-program ját.
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25. Kiem elten kell foglalkozni a bűnmegelőzés és a közlekedés 
biztonságának kérdéseivel. Létre kell hozni egy rendszeres 
időközönként jelentkező információs, felvilágosító, a jogkö
vetésre ösztönző belügyi televíziós műsort. A társadalm i 
igények, a belügyi feladatok alakulása szerint rendszeresen 
kell tém ákat biztosítani a M agyar Televízió különböző szer
kesztőségeinek. Folytatni kell az együttm űködést azokkal a 
szerkesztőségekkel (belpolitikai főszerkesztőség, TV-Híradó, 
külpolitikai szerkesztőség), am elyek m ár eddig is jó ered
m ényeket értek  el a belügyi propaganda terén.

26. A színház- és filmművészet terü letén  színvonalas alkotások 
létrehozását kell kezdeményezni. Az állam - és közbiztonság, 
valam int szocialista társadalm unk érdekeinek megfelelő fil
mek, színm űvek születését kell tám ogatni. Olyan filmsoro
zat m egalkotását kell kezdeményezni, amely a valóságnak 
megfelelően ábrázolja a belügyi m unkát, hozzájárul annak 
megbecsüléséhez, a bűnügyi helyzet javításához. Ebben a 
sorozatban meg kell form álni az állampolgár szám ára a 
szimpatikus, segítőkész, nagy szakmai tudással rendelkező, 
ugyanakkor a hétköznapokban élő és dolgozó rendőr típu
sát, aki a közösség érdekében fáradozik.

27. El kell érni, hogy a belügyi film stúdióban és a belügyi 
megbízással m ásutt készített propagandafilm ek, videó-anyagok 

 többsége a szükséges változtatásokkal a nagykö
zönség szám ára is bem utatásra kerüljenek. A belügyi okta
tó és propagandafilm ek készítésekor széles körű koordiná
ciót kell m egvalósítani az egyes szervek között. Fel kell 
újítani a szemléltető agitációt szolgáló film tárat.

28. A belügyi kiállítások a propagandatevékenység nagyhatású 
eszközei. E m unka során a rra  kell törekedni, hogy a tá r
latok tem atikája összhangban legyen a belügyi feladatok
kal. Az eddiginél nagyobb figyelm et kell fordítani a terü 
leti m unkára, az egyes társadalm i és dolgozó rétegek  moz
gósítására. Az új technikai eszközök alkalmazásával, kiegé
szítő program okkal, előadásokkal, vetélkedőkkel stb. kell 
hatékonyabbá tenni a belügyi kiállításokat. Törekedni kell 
a belügyi alkotóművészek bem utatására és olyan, a belügyi 
m unkát népszerűsítő tárlatok szervezésére, am elyek ese
tében az alkotó nem belügyi dolgozó.
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IV.

A hazai és a nemzetközi tapasztalatok hasznosítása

1. A nnak érdekében, hogy a Belügym inisztérium  szerveinél 
m inden vezetői szinten m élyebb és átfogóbb ism eretekkel 
rendelkezzenek, a tájékoztatás és propaganda kérdéseiről 
készüljön m ódszertani kiadvány.

2. A belügyi tájékoztatás és propaganda módszereinek, tapasz
tala ta inak  elterjesztése, m egism ertetése érdekében rendsze
res tapasztalatcseréket, értekezleteket, konferenciákat kell 
szervezni.

3. A nemzetközi kapcsolatok tervezésekor figyelembe kell 
venni a partner belügyi szervek, a szocialista országok bel
ügyi tájékoztató és propagandam unkájának tapasztalatait.

4. A különböző országokba utazó belügyi delegációk összeállí
tásakor, a hazánkba érkező delegációk fogadásakor -  a 
bűnmegelőzéssel, az állam - és közbiztonsággal kapcsolatos 
politikai, valam int tájékoztató és propaganda célok m eg
valósítása érdekében -  figyelembe kell venni a BM Sajtó- 
osztály, valam int a belügyi sajtó részvételének lehetősé-

geit. A belügyi küldöttségek a külföldön szerzett, a belügyi 
propagandam unkát segítő tapasztalataikat adják át a tá jé 
koztatási és propagandatevékenységgel foglalkozó szervek

nek.

V.

Az irányelvekben foglaltak végrehajtása

A belügyi tájékoztatási és propagandam unka irányelveinek 
végrehajtását 1988-ban értékelni kell.

-  18 -

ÁBTL - 4.2 - 10 - 23/7/1986 /18


