
B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M BELSŐ HASZNÁLATRA!

10- 26/2/1987.

A M A G Y A R  N É P K Ö Z T Á R S A S Á G  
BEL ÜGY MINISZ TÉR IU MI  Á L L A M T I T K Á R Á N A K
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INTÉZKEDÉSE

a Belügyminisztérium tevékenységével kapcsolatos 
protokoll- és kegyeleti közlemények közreadásáról

Budapest, 1987. évi november hó 2-án.

A Belügyminisztérium tevékenységével kapcsolatos protokoll- és 
kegyeleti közleményekre vonatkozó tevékenység egységesítése 
érdekében, a személyügyi miniszterhelyettessel egyetértésben ki
adom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az országos tömegkommunikációs eszközökben és a belügyi 
sajtóban arra kell törekedni, hogy a protokolláris közlemé
nyekkel szemben növekedjen az érdemi tájékoztatást adó 
anyagok száma, illetve az egyes anyagokban és közlemények
ben az események politikai tartalma, közérdekű mondaniva
lója érvényesüljön. Az országos, a megyei és a belügyi sajtó
ban (Magyar Rendőr, Határőr, Tűzvédelem) olyan protokol
láris közlemények megjelentetéséről kell gondoskodni, ame
lyek jellegüknél fogva alkalmasak a belügyi munka, az egyes 
szakterületek, a belügyi állomány felelősségteljes munkájá
nak bemutatására és elismertetésére.

2. A BM Sajtóosztály az MSZMP KB Agitációs és Propaganda 
Osztályával és a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalával 
egyetértésben gondoskodjon arról, hogy az országos hírközlő 
eszközökben közlemény, tudósítás jelenjen meg, ha az 
MSZMP főtitkára, főtitkárhelyettese, titkárai, a Politikai Bi
zottság tagjai, az Elnöki Tanács elnöke, a Minisztertanács el
nöke, elnökhelyettesei a Belügyminisztérium, illetve szervei 
munkájáról személyes látogatással tájékozódnak. A belügyi 
sajtó a látogatásokon elhangzott tájékoztatókat, véleménye
ket, a belügyi munka értékelésével összefüggő megállapításo
kat helyezze középpontba a közzétételnél.
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3. Tárcaközi tárgyalásokról az országos tömegkommunikációs 
eszközök részére közleményt akkor kell kiadni, ha ezeken 
olyan megállapodások születnek, amelyekről szükséges a köz
vélemény és a belügyi állomány tájékoztatása. A megállapo
dásokról -  protokolláris rész nélkül -  az országos lapoknak 
rövid hírt kell kiadni, a belügyi sajtó pedig munkaterületé
nek megfelelően adjon tájékoztatást.

4. Az országos sajtóban közleményt kell megjelentetni a belügy
miniszter hivatalos külföldi látogatásairól, illetve más orszá
gok belügyminisztereinek magyarországi tárgyalásairól. A 
közlemények a belügyi sajtóban riportképekkel, terjedelme
sebb beszámolókkal, esetenként interjúkkal összekötve is kö
zölhetők.

5. A Belügyminisztérium életében jelentős országos és nemzet
közi tanácskozásokról, konferenciákról, tudományos szimpo
zionokról a tömegtájékoztatásban a titokvédelem szabályait 
betartva, a belügyi sajtóban pedig azok jellegének megfele
lően differenciálva kell hírt adni. A tanácskozásokon a Bel
ügyminisztériumot képviselő személyiségek közül csak a leg
magasabb beosztásút kell név és beosztás szerint megnevez
ni, a többi résztvevő általánosító fogalommal szerepeljen.

6. A belügyi sajtó munkaterületének megfelelően differenciál
tan adjon hírt a Belügyminisztérium vezetőinek közszereplé
séről. Közöljön részletes beszámolót az állomány helytállását 
elismerő, vagy az egyes szakterületek előtt álló feladatokat 
tartalmazó beszédeikről.

7. A különböző testületek szokásos üléséről -  ha ezt a tárgyalt 
téma fontossága külön nem indokolja -  nem kell hírt meg
jelentetni. Az MSZMP Belügyminisztériumi Bizottsága ülései
ről a Magyar Rendőr, az MSZMP Határőrségi Bizottsága ülé
seiről a Határőr jelentethet meg közleményt. Célszerű a tár
gyalt témák és állásfoglalások közreadásáról ugyanezen la
pokban más, az állományt tájékoztató formákban (publicisz
tika) is gondoskodni.

8. A belügyi sajtóban közölt anyagok protokolláris részénél név
vel és funkcióval az MSZMP főtitkárát, főtitkárhelyettesét, 
titkárait, a Politikai Bizottság tagjait, az Elnöki Tanács elnö
két, a Minisztertanács tagjait, minden más esetben csak a 
párt-, az állami és társadalmi szervek jelenlevő legmagasabb 
beosztású képviselőit kell felsorolni.

9. Az országos és a belügyi sajtóban közleményben kell hírül 
adni a miniszterhelyettesi, tábornoki kinevezéseket, a minisz
terhelyettesek felmentését, a Vörös Csillag Érdemrend vagy 
az ennél magasabb kitüntetések átadását. A belügyi sajtóban 
minden esetben közöljék az újonnan kinevezett tábornokok 
fényképét, és lehetőség szerint a Vörös Csillag Érdemrenddel 
vagy az ennél magasabb kitüntetésekkel elismertek portréját, 
az átadásról készült riportképet. A személyügyi szervek az 
érintett témakörben előzetesen, megfelelő időben adjanak tá
jékoztatást a BM Sajtóosztálynak.
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10. A belügyi sajtóban csoportfőnöki szintig -  a konspirációs ér
dekek figyelembevételével -  közölni kell az újonnan kineve
zettek portréját és rövid életrajzát. Hasonló terjedelemben 
méltatni kell a nyugállományba vonultaknak vagy más, fon
tos területre áthelyezetteknek a belügyi munkában elért ér
demeit. A megyei sajtó részére el kell juttatni a megyei rend
őrfőkapitányok, a határőrkerület-parancsnokok felmentésé
ről, kinevezéséről szóló kommünikét. A Budapesti Rendőr-fő
kapitányság vezetőjének felmentéséről, kinevezéséről az or
szágos napilapokban történjen tájékoztatás. A belügyi sajtó
-  szakterületeinek megfelelően -  adjon hírt azokról a sze
mélyi változásokról is, amelyek -  csoportfőnöki szint alatt
-  az állomány széles körű tájékoztatását szolgálják.

11. A belügyi sajtóban, a szakterületeknek megfelelően közöljék 
a Kiváló Szolgálatért Érdemrenddel kitüntetettek neveit. Más 
kitüntetésekről, elismerésekről is hírt lehet adni a belügyi 
(indokolt esetben az országos vagy megyei) sajtóban, ha ezt 
a Belügyminisztérium beosztottja különleges helytállásáért 
kapta.

12. A belügyi sajtóban hírt kell adni a Belügyminisztérium állo
mányában szolgálatot teljesítő, Munkás-Paraszt Hatalomért 
Emlékéremmel, Vörös Csillag Érdemrenddel vagy ennél ma
gasabb kitüntetéssel kitüntetett elvtársak, valamint a mun
kásmozgalom veteránjai nyugállományba vonulásáról, évfor
dulókhoz kötött elismeréséről.

13. A titokvédelem biztosítása érdekében kinevezésről, elisme
résről, nyugdíjazásról a jelen intézkedésben foglaltakon kívül 
nem lehet közleményt kiadni.

14. A Belügyminisztérium állományába vagy nyugdíjasai közé 
tartozott, a Szocialista Hazáért Érdemrenddel kitüntetettek, 
valamint a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetsége tagjai 
elhalálozásáról, a temetés helyéről és időpontjáról az illeté
kes pártbizottságok adnak ki sajtóközleményt.

15. A Belügyminisztérium volt vagy jelenlegi vezetői (a BM Kol
légium tagjai, főcsoportfőnök-helyettesek, országos parancs
nokok és helyetteseik, csoportfőnökök, rendőr-főkapitányok), 
valamint a lakosság körében végzett munkássága, közéleti 
szereplése nyomán közismert személyiségek elhalálozásáról, 
hősi halottairól, azok temetéséről a BM Sajtóosztály ad ki 
hírt egy esetben az országos és a belügyi lapoknak. Ezekről a 
személyekről a belügyi sajtóban közöljenek nekrológot, ha in
dokolt, rövid tudósítást is a temetésről, bemutatva pályafutá
sát. Az elhalálozott parancsnokának állásfoglalását figyelem
be véve a BM Sajtóosztály vezetője tegyen javaslatot annak 
eldöntésére, hogy ki tekinthető közéleti szereplése nyomán 
közismert személyiségnek.

16. Fényképes nekrológot kell közölni a belügyi sajtóban -  a 
szakterületeknek megfelelő differenciáltsággal a „Belügymi
nisztérium”, illetőleg a „Rendőrség”, a „BM Határőrség”, az 
„Állami Tűzoltóság” halottjává nyilvánított elvtársakról. A
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Magyar Rendőr, a Határőr és a Tűzvédelem közölheti az 
egyes testületekben szolgálatot teljesített, e pont szerint nem 
minősített elvtársak halálhírét is, ha az elhunytak munkássá
ga, személyiségük szerepe ezt indokolttá teszi.

17. A belügyi -  lehetőség szerint az országos és a megyei -  
sajtóban is hírt kell adni társadalmi rendünk, a néphatalom 
védelmében hősi halált halt belügyi beosztottak tiszteletére 
állított emléktáblák, szobrok, síremlékek stb. leleplezéséről, 
koszorúzásáról.

18. A 14- 17. pontokban meghatározottaknál szélesebb körben 
a kegyeleti közlemények közzététele sem az országos és me
gyei, sem pedig a belügyi sajtóban nem indokolt. A nem bel
ügyi lapokban megjelentetett kegyeleti közlemény költségeit 
és a hirdetés feladását a Belügyminisztérium temetést intéző 
szerve vállalja magára.

19. A protokoll- és kegyeleti közlemények megjelentetése előtt a 
BM Sajtóosztály végezze el a társ fegyveres erőkkel és testü
letekkel szükséges egyeztetéseket, gondoskodjék az együtt
működés megvalósításáról.

20. A Belügyminisztérium tevékenységével kapcsolatos protokoll-
közleményekről, kitüntetésekről, elismerésekről szóló kom
münikék és kegyeleti közlemények megjelentetéséről a 
szakterületekről, illetőleg a rendezvény (esemény) lebonyolí
tásáért, szervezéséért felelős szerv vezetőjétől kapott előzetes 
írásos tájékoztatás alapján a belügyi sajtóban az illetékes 
szerkesztőség, az országos sajtóban pedig a BM Sajtóosztály 
gondoskodik.

21. Ez az intézkedés a kiadása napján lép hatályba, rendelkezé
seit az érintett személyi állománnyal ismertetni kell.

FÖLDESI JENŐ s. k.
r. altábornagy

belügyminisztériumi államtitkár

Készült: 530 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak.
Kapják: miniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok, helyetteseik, 
csoportfőnökök, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
rendőrfőkapitányok, helyetteseik és rendőrkapitányok.
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