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INTÉZKEDÉSE
a szocialista társadalmunk megvédése és megújulása során eltelt 

három évtizedről való megemlékezésekkel kapcsolatos 
belügyi oktatási, közművelődési, tömegsport, könyvkiadási 

és sajtófeladatokról

Budapest, 1986. évi július hó 28-án.

Az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottsága az 1986. 
március 4-i Állásfoglalásában meghatározta a munkáshatalom 
1956-os megvédésének, a párt újjászervezésének, és a Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány megalakulásának történelmi jelentősé
géről folytatott agitációs propagandamunka feladatait.

Az MSZMP BM PVB 1986. május 29-én állásfoglalást adott ki 
„A szocializmus megvédése és megújulása hazánkban” időszerű 
tömegpolitikai feladatokra. Az említett dokumentumokban fog
laltak végrehajtása érdekében kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A belügyi tanintézetek (ideértve a Rendőrtiszti Főiskolát is):
a) A marxizmus- leninizmus tantárgy tananyagába építsék 

be az említett pártállásfoglalások célkitűzéseit, tartalmi 
kérdéseit, és azokat az 1986/87-es tanévtől oktassák. E 
tárgykörben a tanintézetek Marxizmus- Leninizmus tan
székvezetői, szakcsoportvezetői és tanári állománya részére 
a BM IV /II-1 . (Oktatási) Osztály a tanévkezdet előtt szer
vezzen módszertani eligazítást.
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b) A belügyi tanintézetek a munkáshatalom három évtizede 
történt megvédésének évfordulója (az 1986. október 27-től 
1986. november 3-ig terjedő időszakban) alkalmából tart
sanak emlékülést. Az emléküléseken mutassák be az ellen- 
forradalmat megelőző időszak társadalmi, politikai jellem
zőit, a fegyveres ellenforradalmi felkelés okait, a Szovjet
unió internacionalista segítségnyújtásának szerepét az el
lenforradalom leverésében. Hangsúlyozzák a párt újjászer
vezésének, a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány meg
alakulásának, a szocializmushoz hű erők mozgósításának, 
a Munkásőrség, a KISZ megalakulásának eredményeit a 
néphatalom megszilárdításában. Ismertessék a belügyi 
szervek helytállását a fegyveres harcokban, az állam- és 
közbiztonság helyreállításában. Az emléküléseken vetítsék 
le az „Így történt” vagy a ,,200 nap” című filmeket, hív
janak meg olyan személyeket, akik az ellenforradalom 
fegyveres leverésében részt vettek. Hívják meg továbbá a 
hazánkban ideiglenesen állomásozó szovjet alakulatok, az 
együttműködő társadalmi és gazdálkodó szervek képvise
lőit is. A Rendőrtiszti Főiskolán hirdessék meg szakdolgo
zati témaként az egyes belügyi szerveknél ezen időszakban 
történtek megírását, dokumentumok gyűjtését és feldolgo
zását.

2. A központi- és területi szervek -  rendőr-főkapitányságok -  
közművelődési bizottságai az 1986. október 27. és az 1987. jú
lius 25. közötti időszakban:
a) A Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal kötött szerző

dés adta lehetőségeket is kihasználva szervezzenek megem
lékezéseket a következő dokumentumok megjelenése, il
letve események emlékére:
-  az új forradalmi központ 1956. november 1- 2-i létre

hozása, a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kor
mány 1956. november 3-i megalakítása;

-  az új forradalmi központ létrehozóinak 1956. november 
4-i nyílt levele a dolgozó néphez;

-  az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága 1956. no
vember 6-i felhívása a kommunistákhoz;

-  az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága 1956. de
cember 5-i határozata az ellenforradalom előzményei
ről és okairól;

-  az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága 1957. feb
ruár 12-i határozata a munkásőrség felállításáról, a 
NET 1957. évi 13. számú törvényerejű rendelete a 
Munkásőrségről (a tvr. kihirdetve: 1957. február 19-én);

-  az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottsága 1957. már
cius 11-i határozata a KISZ megalakulásáról;

-  az MSZMP 1957. július 27- 29-i országos értekezlete.
b) A munkáshatalom megvédésének három évtizeddel ezelőt

ti eseményeire emlékezve szervezzenek vetélkedőket, a szo
cializmus megvédése és megújulása időszakáról szóló köny
vekből könyvkiállításokat, az ilyen könyvek írói és az állo-
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mány közötti író-olvasó találkozókat, a korabeli dokumen
tumokból kiállításokat.

c) Az évforduló alkalmából biztosítsák olyan filmek vetítését, 
amelyek az adott időszak eseményeit elevenítik meg.

d) Szervezzenek továbbá „Nemzedékek találkozója” címmel 
olyan rendezvényeket, amelyeken az ellenforradalom fegy
veres leverésében részt vett, vagy az állam- és közbizton
sági szolgálat területén kiemelkedő sikereket elérő szemé
lyek és a belügyi állomány találkozhat.

e) Az Oktatási és Közművelődési Csoportfőnökség „A mun
káshatalom védelmében” címmel hirdessen irodalmi pá
lyázatot. A pályaművekben megeleveníthetik a munkásha
talom megvédésének időszakáról szóló emlékeket, kutatott 
ismereteket és kifejezhetik a művészi-érzelmi pártosságot 
az említett időszak eseményeiről. A közművelődési bizott
ságok mozgósítsák a személyi állományt a pályázaton való 
részt vételre.

f) A szocializmus ügye iránt elkötelezett művészek alkotásai
ból rendezzenek kiállításokat, vándorkiállításokat.

g) Koszorúzásokkal, a hősi halottak hozzátartozói látogatásá
val emléksarkok kialakításával, az emlékszobák, csapat
múzeumok bővítésével emlékezzenek meg a Belügyminisz
térium, a szolgálati területek hősi halottairól.

3. A BM Művelődési Ház 2. pontban foglaltak figyelembevételé
vel a BM központi szervek, valamint a területi szervek Buda
pesten szolgálatot teljesítő állománya részére szervezzen ren
dezvényeket, programokat. Bibliográfiák, filmjegyzékek összeállításával 

 segítse az agitációs- és propagandamunkát.

4. A testnevelési- és sportbizottságok (sportvezetőségek) szervez
zenek tömegsportversenyeket -  együttműködve a fegyveres 
erőkkel, testületekkel, rendészeti szervekkel, a szovjet alaku
latokkal -  az évforduló tiszteletére.

5. A BM Könyvkiadó a Rendőrtiszti Főiskolával közösen 1987 
első félévében adja ki a „Hősi halottaink az 1956-os ellenfor
radalom elleni harcban” című kiadványt.

6. A Belügyi Szemle folyóirat:
a) Elméleti cikkekben ismertesse a szocializmus 1956-os meg

védése és megújulása társadalmi, politikai jellemzőit.
b) A belügyi tudományos kutatómunka eredményeit felhasz

nálva tanulmányban idézze fel a belügyi szervek helytállá
sát a fegyveres harcban, az újjászerveződést, a társadalmi 
rend, az állam- és közbiztonság helyreállításában kifejtett 
erőfeszítéseket.

c) Az ellenforradalmi szervezkedések és az imperialista kém
szolgálatok ügynökei ellen folytatott nyomozások közre
adásával jellemezze az ellenséges tevékenység fő irányait, 
és a leleplezésüket eredményező állambiztonsági munkát.
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d) Adja közre a korabeli dokumentumok, belügyi rendelke
zések szövegét.

e) Párbeszédben idézze fel a belügyi szervek helytállásának 
példáit az ellenforradalom leverését követő időszakban.

7. A Magyar Rendőr hetilap:
a) Politikai-publicisztikai sorozatban mutassa be az 1956-os 

politikai válság kialakulásának előzményeit, a népi hatalom 
veszélybe kerülését, az új forradalmi központ megszervezé
sét, a forradalmi ellentmondást, a BM szervek újjászerve
zését és a hatalom megszilárdításáért kifejtett tevékenysé
güket, a pártszervek, szervezetek létrehozását a Belügymi
nisztériumban.

b) Portrékban, visszaemlékezésekben mutasson be olyan ak
tív és nyugállományban levő belügyi dolgozókat, akik tu
lajdonosai a Munkás-Paraszt Hatalomért Emlékéremnek és 
életútjuk, helytállásuk, közéleti tevékenységük példaké
pül állítható a személyi állomány elé.

c) Tudósításokban és tájékoztatásokban számoljon be a mun
káshatalom 1956-os megvédése 30. évfordulójával kapcso
latos rendezvényekről.

8. A Határőr és Tűzvédelem hetilapokat felkérem arra, hogy saj
tótevékenységüket jelen intézkedésemben foglaltak figye

lembevételével végezzék.

9. Javasoljuk, hogy a Belügyminisztérium területén működő tu
dományos bizottságok tudományos kutatási témaként helyez
zék előtérbe a három évtizeddel ezelőtt történt események 
kutatását, belügyi történeti vonatkozásainak feldolgozását.

10. Kérem a belügyi szerveknél működő párt- KISZ-, szakszer
vezeti szervezeteket, hogy intézkedésemben foglaltak végre
hajtását a párt- és tömegszervezeti munka eszközeivel is se
gítsék.

11. Intézkedésem a kiadása napján lép hatályba. Annak tartalmát 
a személyi állománnyal ismertetni kell.

VARY MIKLÓS s. k.,
r. ezredes 

csoportfőnök

K észült: 200 példányban.
F elterjesztve: m iniszter elv társnak, 

á llam titk á r e lv társnak, 
m iniszterhelyettes elv társaknak . 

K ap ják : elosztó szerint.
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