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i n t é z k e d é s e

a Belügyminisztérium központi és területi szerveinél folyó  
amatőr művészeti mozgalom továbbfejlesztéséről

Budapest, 1982. február 1.

Az 1974-es közművelődési párthatározat, az 1976. évi V. tör
vény, az MSZMP XII. kongresszus határozata és a Belügyminisz
térium középtávú 1981-1985. évekre szóló közművelődési tervé
ben meghatározott feladatok színvonalas végrehajtását célozza  
az a hagyományteremtő szándék, amely a Belügyminisztérium köz
ponti és területi szerveinél működő amatőr együttesek, szólis
ták és tárgyi alkotók két évenként megrendezésre kerülő kulturális

 bemutatórendszerét életrehívja. Az amatőr mozgalom gaz
dag belügyi hagyományaira támaszkodva, azt kiszélesítve, a be
mutatkozási lehetőségek rendszerbe foglalásának az a célja,  
hogy a művészeti értékek elterjesztése, a közösségi tudat, köz
életi aktivítás, az önkifejezési szándék megvalósulása új len
dületet, folyamatos ösztönző erőt kapjon.

Az amatőr művészeti mozgalom továbbfejlesztésére, a bemutatók, 
versenyek, vetélkedők, fesztiválok egységes rendszerbe fogla
lása céljából, az 1/1980. számú belügyminiszteri utasítás 2. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a BM I/I. csoportfőnök
kel egyetértésben kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t

1. A Belügyminisztérium központi és területi szerveinél cél-
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tudatos nevelőmunkával, népszerű akciók szervezésével a jö
vőben fokozni kell az amatőr mozgalom aktív tagjainak számát 
és tömegbázisát, törekedni kell a csoportok folyamatos működ
tetésére, szakmai színvonaluk javítására. Növelni kell a cso
portokkal foglalkozó szakemberek számát, az együttesek és szó
listák tartalmi munkájának színvonalát.

2. A folyamatos műhelymunka ösztönzése és a szereplési lehető
ségek biztosítása céljából ki kell alakítani a Belügyminisz
tériumban is a mozgalom bemutatórendszerét.
Ennek érdekében:

a/ törekedni kell a fesztiválok és bemutatók sikerét bizto
sító folyamatos és színvonalas műhelymunka feltételeinek
biztosítására,

b/ lehetőséget kell teremteni a KISZ, az MSZBT, a Magyar Nép
hadsereg, a Népművelési Intézet és más országos hatáskörű 
szervek által meghirdetett kulturális akciókon való bel
ügyi részvételre,

c/ a belügyi színjátszó csoportok és irodalmi színpadok a Nép
művelési Intézet "Kiváló Együttes" cím pályázatán való rész
vételét, az együttesek minősítését a fenntartó szervekkel 
koordinálva a BM Oktatási és Közművelődési Csoportfőnökség 
Közművelődési Osztálya szervezze meg.

3. A Belügyminisztérium központi és területi szervei az együtte
sek és szólisták rendszeres bemutatkozási lehetőségeinek biz
tosítása céljából 1983-tól kezdődően két évenként április 4-ig 
- közös szervezőbizottság létrehozásával - rendezzenek kulturá
lis seregszemlét az alábbiak szerint:
a/ BM Határőrség, / a magasabbegységek kulturális seregszemléi 

a BM Határőrség politikai csoportfőnöke intézkedése szerint
kerülnek végrehajtásra/
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b/ BM központi szervek, 
c/ BM tanintézetek,
d/ BM Forradalmi Rendőri Ezred, a Budapesti Rendőr-főkapitány

ság, és a Pest megyei Rendőr-főkapitányság, 
e/ Nógrád-, Heves-, Borsod-Abauj-Zemplén megyei Rendőr-főkapi

tányságok,
f/ Szabolcs-Szatmár-, Hajdú-Bihar-, Békés megyei Rendőr-főkapi

tányságok,
g/ Csongrád-, Szolnok-, Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitány

ságok,
h/ Baranya-, Tolna-, Somogy megyei Rendőr-főkapitányságok,
i/ Vas-, Veszprém-, Zala megyei Rendőr-főkapitányságok,
j/ Fejér-, Komárom-, Győr-Sopron megyei Rendőr-főkapitányságok.

4. A seregszemlére való benevezés módját, határidejét az együtt
működő szervek önállóan határozzák meg, a rendezvény idejéről
a tárgyév február 28-ig a BM Oktatási és Közművelődési Csoport- 
főnökséget tájékoztassák.

5. A kulturális seregszemle valamennyi - központi és területi - 
bemutatóján kimagasló teljesítményt nyújtó együttes és szólis
ta kapjon meghívást a BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS AMATŐR-MŰVÉ
SZETI BEMUTATÓJÁRA, amely első alkalommal 1983. szeptember 23-én, 
ezt követően két évenként kerüljön megrendezésre, - a Fegyve
res Erők Napja tiszteletére, az Oktatási és Közművelődési Cso
portfőnökség Közművelődési Osztálya és a BM Művelődési Ház köz
reműködésével.

6. A BM Oktatási és Közművelődési Csoportfőnökség a "Közművelődés 
a Belügyminisztériumban” című kiadványban folyamatosan jelen
tet meg a fesztiválrendszerrel kapcsolatos elméleti-gyakorlati- 
szervezési kérdésekkel foglalkozó anyagokat.

7. A BM Művelődési Ház minden év november 1-ig adjon ki a téma- 
választások elősegítése végett műsorfüzetet, ebben kapjanak 
hangsúlyt a hazai és nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő év
fordulóinak megünneplését elősegítő irodalmi, zenei stb. ajánlások.
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8. Az amatőr tárgyi alkotók pályázati lehetőségeire a BM Okta
tási és Közművelődési Csoportfőnökség 1982-től kezdődően min
den második év januárjában pályázatot hirdet a "JELENNEK A JÖ
VŐRŐL" címmel. A pályázat célja egyrészt a személyi állomány 
érdeklődésének felkeltése az amatőr képzőművészet iránt, a 
tehetséges alkotók és szakkörük tevékenységének ösztönzése, al
kotásaik bemutatására fórumok teremtése, másrészt a megrende
zett kiállításokon népszerűsíteni mindazokat akik szabad ide
jüket hasznosan és célszerűen töltik el.
A pályázatra készített munkákat a Belügyminisztérium központi 
és területi szervei - a 3. pontban megjelölt szervezésben - 
1982-től kezdődően minden második év szeptember 20-ig szakem
berek bevonásával értékeljék.
A legszínvonalasabb alkotásokból szeptember 20-a és november 
10-e között a Fegyveres Erők Napja és a Nagy Októberi Szoci
alista Forradalom tiszteletére a BM Művelődési Ház rendezzen 
kiállítást, és gondoskodjon annak a rendező szervek közötti
vándoroltatásáról.

9. A BM Határőrség legeredményesebb együttesei, szólistái és al
kotói a BM Határőrség Politikai Csoportfőnöksége szervezésében 
vesznek részt a BM Országos Amatőr Művészeti Bemutatóján, il
letve a BM Művelődési Ház által rendezett kiállításon.

10. Az amatőr előadó és tárgyi alkotó kategóriában a legeredménye
sebben szereplőket a szervek saját jutalmazási keretük terhé
re részesítsék jutalomban. A felkért szakzsűri tiszteletdíját, 
a BM szervek helyi kiállításaival kapcsolatban felmerült költ
ségeket a kulturális célú kiadások terhére kell - az érvényes
rovatrend előírásai szerint - elszámolni.

11. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba, az intézkedés
ben foglaltakat a személyi állománnyal ismertetni kell.

\
MÁNDI SÁNDOR r. ezredes 

csoportfőnök

- 4-

ÁBTL - 4.2 - 13 - 7 - 2/1982 /4


