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AZ 1971. ÉVBEN VÉGZETT 
TÖMEGPOLITIKAI MUNKA FŐBB TAPASZTALATAI

I.

Az M SZM P X. kongresszusára való felkészülés során és a 
kongresszus időszakában m egélénkült politikai érdeklődést és 
ak tiv itást 1971-ben is s ikerü lt fenn tartan i. Ezt a határozatok  
végrehajtása  érdekében k ife jte tt tevékenység és a KISZ VIII. 
kongresszusára való felkészülés biztosította.

A kerü le tek  (ezred) és alegységek parancsnokai, politikai 
m unkásai döntő többsége -  a p á rt-  és K ISZ-szervezetekkel 
együttm űködve -  növekvő felkészültséggel és ak tiv itással vett 
részt a töm egpolitikai m unka irányításában , szervezésében és 
végzésében. Bizonyították, hogy felelősséget éreznek a p á rt po
litikájának, a szocializmus építésének m agasabb szinten való 
m egvalósításáért, az em berek neveléséért, a ha tárő rize t szilárd
ságának biztosításáért.

A töm egpropaganda és az agitáció elősegítette, hogy napi fel
adata inkat a X. pártkongresszus ha tározata inak  megfelelően 
szervezzük. Helyes politikai állásfoglalásra, ak tiv itásra  sarkallta  
a személyi állom ány jelentős részét; eredm ényesen mozgósított 
a feladatok végrehajtására . Az agitációs m unka szervezése, az 
ak tívák  kiválasztása, felkészítése, a felvilágosító m unka elem
zése és értékelése, az állásfoglalások és érvek  kidolgozása á lta 
lában m egfelelt a követelm ényeknek. A rendezvények agitatív  
jellege erősödött. Jav u lt  az agitátor értekezletek  színvonala.

A párttagság  és az egész személyi állom ány tá jékozta tása  folya
matos, kielégítő volt. A párttagság  előbb szerzett tudom ást fon
tos p á r t  és állami döntésekről, határozatokról, m in t a ka tona
tömegek. A személyi állom ány tá jékozta tása  sokoldalúan és
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kellő differenciáltsággal tö rtén t, fe jlődött a belső helyzetünkrő l 
szóló tájékoztatás.

A politikai inform áció gyűjtése  és felhasználása, tudatossága, 
szervezettsége tovább erősödött. A kerü le tek  többségénél folya
matos az adatok gyűjtése, a személyes tapasztala tok  összege
zése, a különböző okm ányok tanulm ányozása, am inek alap ján  
javu lt az állom ány hangu la tának  elemzése, m egalapozottabbak 
a levont következtetések, az elhatározások és a döntések.

A ku ltu rá lis  nevelőm unkában a jubileum i évfordulók mozgal
massága az elm últ évben is é rez tette  hatását. Csökkent a köz
pontilag előírt, lá tványosabb akciók száma, és több idő ju to tt  az 
alegységek közművelődési tennivalóira, a helyi -  a szabadidő 
hasznos eltöltését, a szórakozást biztosító -  program ok m egfe
lelő színvonalú kivitelezésére.

A politikai töm egm unka eredm ényességéhez hozzájáru ltak  a 
Politikai Csoportfőnökség és a kerü le tek  által ta r to tt  m ódszer
tani foglalkozások, megbeszélések, a központilag kidolgozott és 
k iadott ú tm utatók , m ódszertani anyagok, a Belügyi Szemlében 
és a H azáértban m egjelent elvi-m ódszertani cikkek is.

Az eredm ények m ellett számos problém a és e lkövetett h iba gá
tolta a töm egpolitikai m unka eredm ényesebb végzését, a sze
mélyi á llom ányra gyakorolt pozitív hatások kibontakozását. 
A töm egpolitikai m unka tervezése nem  m indenü tt egységes, je l
lemző a m aximalizmus, sok esetben előfordul még párhuzam os
ság. A hivatásos állom ány egy részénél tapasztalható  a ru tin 
m unka, a felkészületlenség, a közömbösség, a szubjektivizm us, 
előfordul a differenciálás hiánya. Több helyen nem  kielégítő az 
állom ány hangu la tának  tanulm ányozása, az információs m unka 
végzése és a fe lvete tt gondokra való reagálás. A ku ltu rá lis  
m unka adott lehetőségeit nem  m indenkor és nem  m indenü tt 
használják  ki megfelelően az állom ány érzelmi kötődésére, ak
tív  pihenésének, k u ltu rá lt  szórakozásának biztosítására.

t

Összegezésképpen azonban m egállapítható, hogy a tömegpoli
tikai m unka jól szolgálta az M SZM P X. kongresszus határoza
tainak, a Hőr. PB 1971. m árcius 30-i ha tározatában  és 4 éves 
intézkedési tervében  foglaltaknak a végrehajtásá t; a KISZ VIII. 
kongresszusára való felkészülést; a szocialista tu d a t-  és ízlés 
form álását; a ha tárőrizeti és más fe ladatokra  való mozgósítást; 
a szabadidő hasznos eltöltését, az állom ány pihentetését.
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II.

A TÖMEGPOLITIKAI MUNKA  
1972. ÉVI FŐBB TARTALMI CÉLKITŰZÉSEI, 

A FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ 
LEGFONTOSABB KÖRÜLMÉNYEK ÉS TÉNYEZŐK

A töm egpolitikai m unká t az M SZM P X., és a KISZ VIII. 
kongresszusa határozata inak  szellemében, az M SZM P Hőr. PB
1971. m árcius 30-i és 1969. jan u ár  28-i ha tározatai és 4 éves 
intézkedési terve szerin t úgy kell tervezni és szervezni, hogy 
elsősorban a ha tárőrizeti szemlélet, a h a tá rő r-ö n tu d a t és fele
lősségérzet fejlődjön a személyi állom ányban. A politikai ism e
re tek  bővítése m ellett az összefüggések m egértetésén, az érzel
mi kapcsolódás erősítésén keresztül mozgósítani kell az állo
m ány t a határőrizeti, harckészültségi feladatok m inél tökéle
tesebb, a követelm ényeknek minőségileg jobban megfelelő vég
rehajtására . Elő kell segíteni a világnézeti-, politikai-, erkölcsi 
tu d a t szocialista vonásainak erősítését, a bátor vélem énynyilvá
nítást, a közízlés form álását, fel kell lépni a fásultság, közöm
bösség ellen, biztosítani kell a kikapcsolódást, a szellemi, fizikai 
felfrissülést.

M inden szinten törekedni kell a jó közszellem, a pártszerűen  
kritikus légkör erősítésére, am elyben a kom m unisták  és a leg
aktívabb K ISZ-tagok a hangadók, akik nem  tű rik  a tö rvény- 
és fegyelem sértést, a közösségi érdek m egkárosítását.

1. A tömegpolitikai munka 1972. évi főbb tartalmi feladatai:

a) Belpolitikai téren:

Értessék meg a p á r t  és m unkásosztály  vezető szerepének 
lényegét; a m unkás-parasz t szövetség jelentőségét, szövet
ségi politikánk alapelveit; m agyarázzák meg társadalm unk  
ellentm ondásainak objektív  eredetét, az érdekek külön
bözőségét és társadalm i szerepét.

Tudatosítsák  a m unkáshatalom  erősítésének feladatait; 
a szocialista dem okrácia fejlesztésének követelm ényeit és 
érvényesülésének sajátosságait a határőrségnél; m agya
rázzák a pá rt ifjúságpolitikájának  lényegét és jelentőségét.
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Rendszeresen foglalkozzanak p á rtu n k  gazdaságpolitikai 
célkitűzéseivel és ezek főbb jellemzőivel; értessék meg a 
jelenlegi gazdasági m echanizm us és a tervgazdálkodás fe j
lesztésének összefüggéseit; erősítsék a közgazdasági szem
lé lete t és gondolkodást.

Ism ertessék a gazdasági fejlődés és az ideológiai m unka 
közötti összefüggéseket; m utassák  be, hogy a határőrség  
fejlődése anyagi vonatkozásban a népgazdaság fejlődésé
nek függvénye.

A munkát befolyásoló körülmények és tényezők:

-  az MSZMP X. kongresszusának határozatából adódó 
soron következő feladatok;

-  a KISZ VIII. kongresszusának határozatai;
-  az ifjúsági tö rvény megvalósítása, a határőrség  ezirá

nyú  tennivalói a vonatkozó BM és Hőr. országos pa
rancsnoki parancs a lapján;

-  gazdasági ép ítőm unkánk eredm ényei, gondjai, a ne
gyedik 5 éves te rv  végrehajtásának  helyzete;

-  az MSZMP KB és a korm ány fontosabb ülései, dönté
sei;

-  az országgyűlés m unkája, tevékenysége.

b) Külpolitikai téren:

Rendszeresen m agyarázzák a p á r t  kü lpolitikájának  alap
elveit és célkitűzéseit, a lak ítsanak  ki reális társadalom 
szemléletet, ism ertessék az objektív  és szubjektív  tényezők 
valóságos szerepét az em beri társadalom  fejlődésében.

Leplezzék le az im perializm us agresszív term észetét, fel
lazítási tevékenységét, belső ellen tm ondásainak  éleződését; 
ezzel kapcsolatban kiem elten foglalkozzanak a politikai, 
katonai éberség szükségességével. M agyarázzák meg a 
ha tárő rize t politikái jelentőségét, s szerepünket, fe ladata in 
ka t a fellazítás elleni harcban.

M utassák be a fejlődő országok jelenlegi körülm ényeit, 
e llentm ondásait, a neokolonializmus káros hatásait.
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A munkát befolyásoló körülmények és tényezők:

-  az európai béke és biztonság m egszilárdítására irányuló  
erőfeszítések, az SZK P XXIV. kongresszusán m eghir
de te tt  békeprogram , s ebben hazánk szerepe (a nyuga t
berlini megállapodás, az NSZK új keleti politikája, az 
összeurópai értekezlet előkészítése stb.);

-  az USA délkelet-ázsiai agressziója, a vietnam izálási po
litika fejlem ényei (Vietnám, Laosz, Kam bodzsa hely
zete, a párizsi tárgyalások alakulása stb.);

-  a közel-keleti helyzet a lakulása (az arab  egység prob
lémái, a palesztínai gerilla mozgalom, Izrael és tám o
gatóinak m agatartása  stb.);

-  a K ínai N épköztársaság külpolitikájának  változásai, az 
EN SZ-ben való tevékenysége (Nixon kínai látogatása, 
szovjet- kínai tárgyalások stb.);

-  az indiai- pakisztáni feszültség fejlem ényei;
-  a harm ad ik  világban végbemenő változások;
-  a szomszédos országok gazdasági, politikai helyzete, 

fejlődése (differenciáltan a viszonylatoknak m egfele
lően).

c) A nemzetközi kommunista- és munkásmozgalom helyzeté
vel, a szocialista országok fejlődésével kapcsolatban:

M utassák be a világ fejlődését m eghatározó fő erők hely
zetét, kapcsolatuk bonyolultságát, a szocialista világrend- 
szer gazdasági, politikai fejlődését, a Varsói Szerződés kato
nai ereje  növelésének szükségességét. Sokoldalúan m agya
rázzák a KGST országok gazdasági in tegráció jának fon
tosságát, a kom plex program  jelentőségét és m egvalósítá
sának feladatait.

É rtessék meg a nemzetközi kom m unista és m unkásm oz
galom bonyolult helyzetét, az egység helyreállításáért, a 
m arx izm us- leninizm us tisztaságáért fo ly ta to tt harc  té 
nyeit, eredm ényeit, s ebben az M SZM P szerepét.

Ism ertessék a tőkés és fejlődő országok kom m unista- és 
m unkásm ozgalm ának harcá t a monopóliumok ellen, az el-



m aradottság  felszám olásáért, helyzetük  javításáért, a béke 
megőrzéséért.

A munkát befolyásoló körülmények és tényezők:

-  az SZK P XXIV. kongresszusának határozatai;
-  a szocialista országok kapcsolatainak alakulása (a p á rt 

és állami vezetők két és többoldalú tanácskozásai);
-  a szocialista országoknak a szocializmus építésében el

é rt eredm ényei, problém ái;
-  a szocialista országok katonai együttm űködésének 

konkrét tényezői, a Varsói Szerződés tagállam ainak 
közös hadgyakorla ta i;

-  a KGST továbbfejlesztése:
-  a KGST két évtizedes eredm ényes tevékenysége, a 

tagországok gazdasági fejle ttségének színvonala,
-  a szocialista gazdasági integráció fejlesztésének le

hetőségei és szükségessége,
-  a kom plex program  legfontosabb ta rta lm i kérdései,
-  mi várható  a szocialista gazdasági integráció meg

valósulásától,
-  az integrációval kapcsolatos m agyar álláspont, h a 

zánk érdekeltsége a program  m egvalósításában;
-  a nemzetközi kom m unista  és m unkásm ozgalom ban 

meglévő problémák, ezek okai, a K K P jelenlegi veze
tőinek an tim arxista , nacionalista nézetei és politikai 
g y ak o rla ta ;

-  az 1969-es moszkvai tanácskozás állásfoglalásainak 
gyakorlati m egvalósulása;

-  a tőkés és fejlődő országokon belüli mozgalmi tevé
kenység (sztrájk-harcok; polgári mozgalom az USA-
ban; küzdelem  Angela Davis szabadságáért; a la tin 
am erikai és afroázsiai országok haladó mozgalmai stb.).

d) A határőrség belső életével kapcsolatban:

Rendszeresen m agyarázzák a határőrség  helyét és szere
pét szocialista rendszerünk  szilárdításában, az á llam határ
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őrizetében, az összbelügyi és állambiztonsági feladatok 
végrehajtásában.

Folyam atosan mozgósítsák a személyi állom ányt a h a tá r
őrizeti feladatok m agasabb színvonalú ellátására, a végre
hajtószolgálat m inőségének javítására. Nagy gonddal segít
sék a szolgálatellátást befolyásoló pszichológiai tényezők 
felism erését, a hivatásos állom ány lélektani ism ereteinek 
bővítését, s ezeken keresztül a káros pszichológiai hatások 
csökkentését, illetve kiküszöbölését.
A nevelőm unka eszközeivel is segítsék elő az erkölcsi
fegyelm i helyzet szilárdítását, a rendkívüli esem ények fe
gyelem sértések megelőzését. Különös gondot fordítsanak 
az eskü és a szabályzat szerinti élet, a katonai 
rend, a tudatos parancsvégrehajtás biztosítására, a 
h ivatás- és kötelességtudat, va lam in t az egyszemélyi veze
tés és parancsnoki tek in tély  erősítésére, a szocialista tö r
vényesség betartására , a szocialista katonai közösségek 
fejlesztésére. H atékonyabban lép jenek fel a he lyenkén t je
lentkező tú lzo tt italozások ellen.
M ozgósítsanak a kiképzési feladatok  végrehajtására , se
gítsék elő az ú j  kiképzési rendszerre  v a ló  áttérést, a harc- 
készültség fokozását. Ford ítsanak  gondot a szocialista ver
senymozgalom, a versenyben élen járók  népszerűsítésére, 
a versenyszellem , az aktiv itás fenn tartására .
N eveljék az állom ányt a népi vagyon, a társadalm i tu la j
don megvédésére, a ha tárőrség  anyagi eszközeinek, fegy
verzetének, technikájának  ápolására, óvására.

A munkát befolyásoló körülmények és tényezők:

-  a tavaszi-nyári és őszi-téli ha tá rő rize t sa já tosságai;

-  a leszerelés-váltás végrehajtása ;
-  a mélységi határő rize tben  alkalm azott új form ák, mód

szerek ;
-  a szolgálati fegyelem sértések lehetőségei (elalvások, 

italozás, személy- és tu la jdon  elleni cselekmények);
-  az idegenforgalom  alakulása, a  nyugati állam polgárok 

és más tu ris ták  m agatartása, tevékenysége, a fellazítási 
k ísérletek  lehetősége;
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-  az új bevonulási és kiképzési rendszer, az állandó ki
képzőpontok lé trehozása ;

-  a tisztesek képzése és helyzete;
-  a szolgálati- és nyugdíj törvényből, a szervezési mó

dosításból adódó további tennivalók;
-  a k er. PB -k és Hőr. PB á lta l a határő rize ti kérdések 

átfogó elemzése, értékelése (második félév);
-  a k er. PB -k és Hőr. PB felm érése és értékelése az 

anyagi vonalon dolgozó pártalapszervezetek  és kom
m unisták  m unkájáról, valam int az em berekről való 
gondoskodásról;

-  a Hőr. PB ülései a „Szocialista közgondolkodás és 
társadalm i aktiv itás állapota és fe ladata  a ha tárőrség
né l” , továbbá „A párt és katonai vezetés fejlődése az 
MSZMP X. kongresszusa ó ta”  című témákból.

e) M inden szinten gondoskodjanak a határőrség  és a lakos
ság kapcsolatainak erősítéséről, a határőrizetbe  való be
vonásuk fokozásáról, a honvédelm i nevelőm u nka segíté
séről a kapcsolatok bevált form áinak, m ódszereinek al
kalm azásával és továbbfejlesztésével.

A rögzített feladatokon kívül vegyék figyelem be az ér
vényben lévő pá rt-  és KISZ határozatokban  m egfogalma
zott ta rta lm i célkitűzéseket, valam in t az előre nem  lá t
ható  kü l- és belpolitikai esem ényeket.

2. A politikai osztályoknak a tartalmi feladatok végrehajtása 
érdekében biztosítaniuk kell:

a) A töm egpropaganda -  változatos módszereivel -  diffe
renciá ltan  segítse a párthatározatok , a politikai oktatás 
tém áinak  mélyebb, sokoldalúbb m egértését, az időszerű 
bel- és külpolitikai esem ények okainak, összefüggéseinek 
m egism ertetését.

b) Az agitáció friss és ha tékony  érvekkel, az aktívák jó k i
választásával és felkészítésével, az agitáció különböző for
m áinak megfelelő alkalmazásával, a tömegkom m unikációs 
eszközök célszerű felhasználásával segítse elő a napi po
litikai kérdések és helyi feladatok jobb m egértését, moz
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gósítson a ha tárőrség  előtt álló közvetlen feladatok vég
rehajtására . Jobban  használják  fel a pozitív példákat, ta 
pasztalatokat.

Az eddiginél sokkal intenzívebben, konkrétabban  mozgó
sítson a parancsok felté tlen  és m aradék ta lan  végreha jtá 
sára. Legyen jobban személyre szóló, s az érte lem  m ellett 
erőteljesebben hasson az érzelem re is.

c) A politikai inform áció az eddigieknél hűebben és ny íltab 
ban tükrözze az állom ány politikai állásfoglalását, harc
értékét, a tuda ti torzulásokat, a téves, hely telen  és ellen
séges nézeteket, m agatartást. Lépjenek fel a szépítgetések, 
a h ibák  takargatása  ellen. Nem szabad megengedni, hogy 
a h ibákat őszintén felvető e lv társakat megbélyegezzék.

d) A ku ltu rá lis  m unka különböző terü leteit, lehetőségeit sok
oldalúan használják  fel a ta rta lm i célkitűzések megvalósí
tására. A lapvetőnek tekin tsék  a m inél nagyobb töm egeket 
foglalkoztató form ák alkalmazását, illetve akciók, progra
mok szervezését. Az MSZMP Hőr. VB 1971. jú lius 2-i 
ülésének állásfoglalása szerin t m egkülönböztetett figyel
m et ford ítsanak  a szocialista társadalm i, katonai, családi 
ünnepségek, szertartások, megemlékezések, e lv társi ta lá l
kozók megszervezésére. Meg kell szervezni a határőrség  
népszerűsítését a M agyar Rádió és Televízió adásain ke
resztü l is. A kerü le tek  is a lakítsanak ki jó kapcsolatokat 
a helyi rádióval, megyei lapokkal, e fórum okon is kap ja
nak  helyet a határőrséggel, a határőrség  és a lakosság 
kapcsolatainak erősítésével összefüggő kérdések.

A tömegpolitikai m unka valam ennyi te rü le tén  követke
zetesen lépjenek fel a gondolkodásban és gyakorlatban  je 
lentkező negatív  jelenségek ellen. Bizonyítsák a kispol
gári és más káros szemléletek, eszménktől, politikánktól 
idegen, a feladatok eredm ényes végrehajtásá t gátló, a 
töm egkapcsolatot gyengítő állásfoglalások, nézetek, to rzu
lások ta rtha ta tlanságát.

3. A Hazáért feladatai a tömegpolitikai munka végzésében:

a) A képes hetilap  sajátos eszközeivel az eddigieknél is job
ban, hatásosabban szolgálja a határőrség  személyi állo
m ánya körében végzendő töm egpolitikai m unka céljait.
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Ennek érdekében az újság folyam atosan közöljön elm é
leti cikkeket az aktuális ideológiai kérdésekről, dolgozza 
fel az M SZM P Hőr. PB és VB, esetenként a kerü le ti p á r t-  
bizottságok nap irend jén  szereplő anyagokat; adjon több 
m ódszertani segítséget a p á r t  és politikai szerveknek, a 
p á r t  és KISZ alapszervezeteknek a propagandam unka, az 
agitáció, az információ és a ku ltu rá lis  tevékenység végzé
séhez. A szerkesztőség szélesítse töm egkapcsolatait -  több 
olvasóankéttal a kerü letek  székhelyén, a levelezőhálózat 
bővítésével, KISZ titká ri és egyéb tanfolyam ok felhaszná
lásával - , hogy az olvasók igényeinek jobb ism eretében 
tölthesse be töm egkom m unikációs feladatát.

b) Pedagógiai, szociológiai, vezetéselm életi cikkek közlésé
vel segítse a nevelők m unkájá t; elméleti cikkekben, ripor
tokban ism ertesse pá rtunk  X. és a KISZ VIII. kongres
szusa határozatait, ezek végrehajtását, foglalkozzon többet 
a szocialista erkölcs, az erkölcsi-fegyelm i nevelőm unka 
kérdéseivel, ism ertesse gazdaságpolitikai elveinket, lep
lezze le az im perialisták  fellazítási politikáját.

c) A lap középső oldalai időnként legyenek alkalm asak a po
litikai oktatás szemléltetésére.

d) Adjon az eddigieknél több érvet az agitációs m unka vég
zéséhez m ind a nemzetközi, m ind a hazai, m ind pedig a 
helyi kérdésekben; közöljön átfogóbb anyagokat, in te r jú 
kat, írásokat a ha tá rm en ti megyékről, ezek fejlődéséről, 
stb.

d) E redm ényesen kapcsolódjék be az inform ációs m unkába, 
egyrészt az információs m unka jelentőségének bem uta tá 
sával, m ásrészt a levelező hálózat bevonásával.

f) Tudósítson a különböző ku ltu rá lis  akciókról, program ok
ról, a közm űvelődés helyzetéről, a z  am atőr m űvészeti moz
galomról, az öntevékeny alkotó, és előadó-m űvészetben 
e lért eredm ényekről. N yújtson m ódszertani segítséget a 
ku ltu rá lis  nevelőm unka szervezéséhez, végzéséhez.

g) Emlékezzen meg a határőrség  m egalakulásának évforduló
járól. Vegye figyelembe a különböző alegységek m egala
kulásának  évfordulóját.
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A politikai töm egm unkához kapcsolódó 1972. évi je len tősebb  
rendezvényeket a Politikai Csoportfőnökség á lta l k iadásra  ke
rü lő  segédanyagokat és az értekezletek , je len tések  ren d jé t a 
m ellékletek  tartalm azzák.

B udapest, 1971. decem ber 1.

Dr. ÁBEL LÁSZLÓ s. k.,
ezredes

BM Hőr. politikai csoportfőnöke 
orsz. pk. h.
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1. számú melléklet.

1972-BEN SORRA KERÜLŐ FONTOSABB AKCIÓK
ÉS RENDEZVÉNYEK

1. Kell a jó könyv olvasómozgalom és olvasópályázat:

A Magyar-Szovjet Baráti Társaság huszonnégy intézmény és szerv 
bevonásával -  köztük a határőrséggel -  hirdette meg a Kell a 
jó könyv olvasómozgalmat, amelyet pályázattal kötött össze.

A mozgalom összhangban áll az Olvasó Népért mozgalom fel
adataival. Célja, a szovjet irodalom -  ezen belül elsősorban, a 
mai szovjet szépirodalom -  hazai népszerűsítése, olvasottságá
nak fokozása.

A mozgalom időtartama 1 év, 1971. októberével kezdődött és 1972. 
októberéig tart.

Az olvasómozgalmat és pályázatot különböző akciók segítik elő, 
többek között:

-  1971/72-ben a rádió tizenegy művet dolgoz fel az ajánlott iro
dalomból ;

-  a tv több adásban további tizenhárom könyv fontosabb ré
szeit jeleníti meg a képernyőn, és nyolc részes játéksorozatot 
indít;

-  kiadásra kerül egy rejtvényverseny-füzet;
-  az ajánlott könyvek írói közül 10- 12 főt meghívnak Magyar- 

országra, akik találkoznak az olvasókkal is.

A mozgalom és pályázat lebonyolítása a határőrségnél:

A mozgalomban és a pályázaton részt vehet a BM Határőrség hi
vatásos és kinevezett polgári állománya, valamint a sorozott ál
lomány.

Biztosítsák, hogy az olvasómozgalom célját, a pályázat feltételeit, 
a lebonyolítás mechanizmusát az egész állomány -  az újoncok 
is -  1972. január 15-ig megismerje, ezzel egyidejűleg bonyo-
lítsák le a benevezéseket is.
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A benevezésekről 1972. január 20-ig tegyenek jelentést távmon
datban az agit. prop. kultúr osztályra (hány fő hivatásos, kineve
zett polgári és sorállományú nevezett be, sorállományúak közül 
mennyi az első, másod, illetve harmadéves).

A benevezőket lássák el a Kell a jó könyv olvasópályázat c. ki
advánnyal. Ha a megküldött könyvmennyiség nem elegendő, a 
benevezésekről felterjesztendő jelentésben közöljék pótlólagos 
igényüket.

Mérjék fel, hogy az ajánlott irodalomból melyek azok, amelyek 
hiányoznak. A hiányzó könyveket szerezzék be és lássák el velük 
az alegységek könyvtárait.

Az olvasómozgalom és pályázat érdekesebbé, színesebbé tétele, 
valamint segítése érdekében célszerű, alegység vagy kerület szin
ten különböző részprogramokat szervezni. Pl.:

-  vetélkedő az alábbi témákból:
-  a javasolt irodalommal kapcsolatos kérdések,
-  a Szovjetunió történetének kiemelkedő állomásai;
-  a Szovjetunió legfontosabb föld- és néprajzi adatai;
-  a Szovjetunió fegyveres erői;

-  előadások, olvasóankétok, viták, író-olvasó találkozók szerve
zése, stb.

Az olvasópályázat értékelése:

A pályázati lapokat összegyűjtésig a könyvben kell hagyni. Ki
tölteni egy-egy mű elolvasása után tintával, nyomtatott betűvel 
kell.

Azoktól, akik az ajánlott irodalomból 6 könyvet elolvastak és a 
feltüntetett kérdésekre válaszoltak, a pályázati lapokat az alegy
ségeknél a politikai helyettesek, törzsekben a megbízott szervezők 
1972. október 1-ig gyűjtsék össze és terjesszék fel a politikai osz
tályokra.

A pályázati lapokra csak a nevet, az állomáshelyet és a posta
fiók számot kell felírni. A sorállományúak tüntessék fel a polgári 
foglalkozásukat és életkorukat is. A hivatásos és kinevezett pol
gári állományúak „a foglalkozás” c. rovatba grafit ceruzával je
gyezzék be, hogy tiszt vagy tiszthelyettes, illetve polgári alkal
mazott.
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Az összegyűjtött pályázati lapokat (egy pályázó 6 db lapját ösz- 
szetűzve) a politikai osztályok értékelése után 1972. október 10-ig 
küldjék fel az agit. prop. kultúr osztályra. Az értékeléshez szük
séges helyes válaszokat időben megküldjük a politikai osztályok
nak.

A pályázat sorsolásán mindazon versenyzők résztvesznek, akik 
pályázati lapjaikat az itt leírtak szerint kitöltötték, és az összes 
kérdésekre helyesen válaszoltak. A pályázati díjak kisorsolására 
1972. december első felében kerül sor.

2. Ki mit tud vetélkedő:

A vetélkedő a műkedvelő művészeti mozgalom, előadóművészeti 
ágának kiemelkedő seregszemléje.

Célja és feladata:

-  a vetélkedőre való felkészülés színesítse és gazdagítsa a ha
tárőr fiatalok szabadidejét;

-  mutassa be a fiatalok tehetségét és művészet iránti érdeklő
dését ;

-  adjon lehetőséget fiatal tehetségek kibontakozására;
-  az egészséges versenyszellem kialakításával a fiatalok nagy 

tömegét serkentse versengésre.

Ki mit tud vetélkedő ágazatai:

a) Vokális zene (ének)

1. népdal, műdal, opera
2. kórusművek
3. pol. beat, folk. beat
4. sanzon, táncdal

Résztvehetnek: szólisták, vokálegyüttesek, kamarakórusok.

Maximális létszám 20 fő
Tv műsoridő 4 perc
Kamarakórusoknál 5-  7 perc
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b) Hangszeres zene

1. klasszikus, modern és népzene

Résztvehetnek: hangszeres szólisták, duótól a kamarazenekarokig.

Maximális létszám 16 fő
Tv műsoridő 4 perc
Kamarazenekaroknál 5-  7 perc

2. tánc és dzsessz zene

Résztvehetnek: hangszeres szólisták, tánczenekarok, dzsessz-zene
karok.

Maximális létszám 8 fő
Tv műsoridő 4 perc

c) Vers és prózamondás 

Résztvehetnek: vers- és prózamondók.

Tv műsoridő 4 perc

d) Amatőr színjátszás, irodalmi színpadok

Résztvehetnek: csoportok
Maximális létszám 12 fő
Tv műsoridő 20 perc

e) Bábművészet

Résztvehetnek: szólisták, csoportok.
Maximális létszám 8 fő
Tv műsoridő egyéni 5-  6 perc
Tv műsoridő csoportos 12 perc

f) Népi tánc 

Résztvehetnek: szólisták, csoportok.
Maximális létszám

szólisták 1-  3 fő
csoportok 16 fő

Tv műsoridő 5 perc
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g) Egyéb (paródisták, pantomimesek, bűvészek, 
akrobaták, balett, művészi torna, ak
robatikus tánc, társas tánc)

Résztvehetnek: szólisták, csoportok (társastánc csak csoportos
produkció lehet)

Maximális létszám 8 fő
Tv műsoridő 3- 5 perc

A vetélkedőre való jelentkezés módja, a megrendezés szakaszai:

A vetélkedő egy vagy több ágazatában való szereplésre jelentkez
het a határőrség minden hivatásos és polgári állományú tagja, 
illetve családtagjaik, valamint a sorozott állomány 14- 26 éves 
korig (a csoportok tagjai életkorának felső határa 30 év). Jelent
kezés alegységeknél a politikai helyetteseknél, törzsekben a pol. 
osztályok kultúr előadóinál. Határidő 1972. január 15-ig.

A benevezetteket lássák el „Nevezési lappal”, amit értelemsze
rűen, jól olvashatóan kell kitölteni. A vetélkedő különböző sza
kaszaiban csak a nevezési lappal rendelkező versenyzők lép
hetnek fel.

A határőrségnél felfutásos versenyt központilag nem szervezünk.
A kerületek önállóan döntsék el, hogy a benevezettek elbírálá
sát, meghallgatását milyen formában oldják meg.

A kerületek kiemelkedően szereplő együtteseinek és szólistáinak 
továbbjutását az illetékes megyei (Hőr. ezrednél a Bp. II. kerü
leti)  elődöntőkre biztosítani kell a megyei KISZ bizottságok kul- 
túrfelelőseivel történő megegyezés szerint. A megyei elődöntők
1972. március 31-ig kerülnek lebonyolításra.

Az országos selejtezőre 1972. április 1- 15. között, a tv verseny 
elő- és középdöntőire 1972. május 1- június 30-a között kerül 
sor. Az országos döntő 1972. július 10-ig lesz megrendezve.

3. A fegyveres erők XII. képzőművészeti-, fotó- és barkácsszakköri 
pályázata:

A pályázat a hagyományoknak megfelelően történik, ezért ismer
tetését már a pályázati felhívás megjelenése előtt meg kell szer-
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vezni. A pályázatra beérkezett anyagokból 1972. augusztusában 
szervezzenek egységszintű kiállítást, majd az anyagot 1972. szep
tember 1-ig küldjék fel az agit. prop. kultúr osztályra. Határőr
ségi szinten ez évben is lesz külön díjazás.

A kerületek térképezzék fel, kik azok az állományból, akik sze
retnének indulni a pályázaton. Ezeket ösztönözzék határőrtémájú 
alkotások készítésére, illetve kiképzést és szolgálatot segítő esz
közök konstruálására. A pályázatra készülők részére messzeme
nően biztosítsák a feltételeket színvonalas művek elkészítéséhez.

4. Irodalmi pályázat:

Külön pályázati felhívást ez évben nem adunk ki. A pályázati 
feltételeket ismertessék az egész személyi állománnyal az aláb
biak szerint:

Elsősorban katonai és határőr témájú alkotások megírását vár
juk. Szeretnénk, ha az alkotók igyekeznének hűen tükrözni a mai 
fiatalok gondolat- és érzésvilágát, a hazához, a határőrszolgálat
hoz való viszonyukat, belső lelki problémáikat, konfliktusaikat.

A pályaművek díjazása (Ft-ban):

I. díj II. díj III. díj
1. Kisregény 3 000,- 2 000,- 1 500,-
2. Elbeszélés, novella 1 000,- 800,- 600,-
3. Vers 800,- 600,- 400,-

5. Ö nállóan alkalmazzák a kulturális munka minden területén a ha
gyományos és jól bevált formákat, módszereket. Kiemelten kezel
jék a személyi állomány aktív pihenésének, szórakozásának bizto
sítását, az életöröm, a lelkesedés, az aktivitás fenntartását, ehhez 
állandóan keressék a hatékonyabb eszközöket.

Fordítsanak nagy gondot a filmvetítések megszervezésére, az or
szágosan biztosított filmek lehetőleg minden alegységnél kerülje
nek levetítésre.

Maximálisan segítsék a Forradalmi Ifjúsági Napok és a KISZ 
más kulturális rendezvényeit, a Kiváló Ifjúsági Klub pályázatra 
való felkészülést. A lehetőségeknek megfelelően kapcsolódjanak 
a területi kulturális rendezvényekhez.
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Különös gonddal készítsék elő és rendezzék meg a következő ünne
peket:

Április 4.: 
Május 1.: 
Augusztus 20.: 
Szeptember 29.: 
November 7.:

hazánk felszabadulásának 27. évfordulója 
a nemzetközi munkásosztály ünnepe 
Alkotmányunk ünnepe 
Fegyveres Erők Napja 
a NOSZF 55. évfordulója

Kellő politikai tartalommal és érzelmi hatással célszerű megemlé
kezni a következő évfordulókról:

Január 20.: 
Február 23.: 
Március 8.: 
Március 15.:

Március 21.: 

Április 11.:

Április 22.: 
Május 9.:

Május 14.:

Október 2.: 
November 24.: 
December 30.:

a KGST megalakulásának évfordulója 
a Szovjet Hadsereg Napja 
Nemzetközi Nőnap
az 1848- 49-es magyar polgári forradalom és 
szabadságharc kezdete
a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának
53., a KISZ megalakulásának 15. évfordulója
a költészet napja (József Attila születésének 
67. évfordulója)
V. I. Lenin születésének 102. évfordulója
a fasiszta Németország felett aratott győze
lem 27. évfordulója
a Varsói Szerződés létrehozásának 17. év
fordulója. (A határőrség megalakulásának év
fordulója. A helyi alakulatok arról az évfor
dulóról is emlékezzenek meg, amely megala
kulásuk szempontjából aktuális.)
Nemzetközi békenap
A KMP megalakulásának 54. évfordulója 
a KIMSZ megalakulásának 54. évfordulója
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2. számú melléklet

1972-BEN A POLITIKAI CSOPORTFŐNÖKSÉG 
A KÖVETKEZŐ FONTOSABB KIADVÁNYOKAT, 

ÚTMUTATÓKAT, MÓDSZERTANI SEGÉDANYAGOKAT  
BIZTOSÍTJA

1. „Leszerelés előtt, váltás u tán”

Agitációs, képes kiadvány az újoncok problémáiról, az újoncki
képző pontokon és az alegységeknél.
Határidő: első negyedév.

2. „A FEP-ről jelentik”

Képes kiadvány a FEP-ek életéről, munkájáról.
Határidő: első negyedév.

3. „Élő hősök”

Agitációs, képes kiadvány a szolgálati feladatukat kiemelkedően 
végrehajtó határőrökről.
Határidő: második negyedév.

4. „Elvek, módszerek, tapasztalatok” sorozatban:

a) Módszertani útmutató a szocialista társadalmi, katonai és csa
ládi ünnepségek, szertartások szervezéséhez.
Határidő: első negyedév.

b) Módszertani segédlet a kiképző pontok részére, az új kikép
zési rendszerben folyó tömegpolitikai munka végzéséhez.
Határidő: második negyedév.

c) Az ismeretek bővítése foglalkozások tervezése, szervezése és 
levezetése. Az elméleti konferenciák levezetésének tapasztala
tai, főbb módszerei. Az imperialista fellazítási politika ellen 
irányuló tevékenységünk tapasztalatai, a politikai nevelőmunka 
szervezésének főbb feladatai.
Határidő: első negyedév.
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d) A szemléletformálás erősítése a propagandamunkában. A tech
nikai propaganda szervezésének néhány módszere.
Határidő: második negyedév.

e) Módszertani útmutató a politikai tömegmunka végzéséhez. 
Határidő: harmadik negyedév.

f) A személyi állomány körében folyó marxista- leninista okta
tás hatékonyságának feltételei, vizsgálatának módszerei.
Határidő: negyedik negyedév.

g) Tisztesek szerepe a határőrök nevelésében. Feladataink a tisz
tesek felkészítésében, a tisztesekkel való foglalkozás mód
szerei.
Határidő negyedik negyedév:

h) Az előadásos propaganda tapasztalatai, módszerei.
Határidő: harmadik negyedév.

5. Ünnepi beszédet biztosítunk:

-  hazánk felszabadulásának évfordulójára,

-  Május 1-re,
-  a Fegyveres Erők Napjára,
-  a NOSZF 55. évfordulójára.

6. Agitációs kiadványok:

Biztosítjuk a Kossuth és a Zrínyi Kiadónál megjelenő, a politikai 
nevelőmunkához kapcsolódó fontosabb agitációs kiadványokat.

a) A Kossuth Kiadótól :

-  a Politikai Akadémia előadásai,
-  Országgyűlési anyagok,
-  Tények és érvek stb.
-  állásfoglalások, pártmunkások részére szerkesztett egyéb 

agit. prop. kiadványok.
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b) Zrínyi Kiadótól:

-  „Radar” 1- 12 szám.
-  „Amire büszkék vagyunk” sorozatból (képes kiadványok)

-  Járm ű program -  autóbusz program,
-  A magyar gyógyszergyártás,
-  A folyékony arany,
-  Szellemi exportunk a világban,

-  „Büszkeségeink” sorozat (egyes füzetek, a haza fegyveres 
szolgálatában kitűnt emberekkel, ezek kiemelkedő cseleke
deteivel, hőstetteivel ismerteti meg a katonákat),

-  „Agitátor 72” (Módszertani útmutató az agitátorok részére).
-  A katonai élet jogi kérdései. (Három füzet, amely a katonai 

fegyelemre, helytállásra nevelést szolgálja.)
-  „Az imperialisták fellazítási politikája”

(A területi szerveknél végzett honvédelmi nevelés módsze
reiről szól).

-  „Petőfi” műsorfüzet.

7. Tömegpropaganda előadások, tájékoztatók.
Határidő: havonta egy alkalommal.

8. Határőrök kiskönyvtára sorozat.
Határidő: általában kéthavonként.
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3. számú melléklet.

FONTOSABB ÉRTEKEZLETEK ÉS JELENTÉSEK 
RENDJE

1. Politikai osztályvezetők értekezlete, ahol későbbi intézkedéseim
nek megfelelően beszámoltatom a politikai osztályvezetőket a tö
megpolitikai munka egy-egy területének helyzetéről.
H atáridő: negyedévenként.

2. Prop. és agit. tájékoztató f ő e l ő a d ó k  kultúr előadók értekezlete 
Határidő: 1972. szeptember.

3. A kerületek a tömegpolitikai munka irányításának, szervezésé
nek 1972. évi tapasztalatairól terjesszenek fel összefoglaló jelen
tést.
Határidő: 1972. november 1.

4. A személyi állomány és a lakosság hangulatáról 1. számú 
utasításom szerint.
Határidő: havonta.

5. A kerületek az alegységektől írásos jelentést csak az engedé
lyemmel kérhetnek.

Készült: 150 példányban 
Kapják: elosztó szerint.
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