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BEVEZETÉS
A pártirányítás és a pártélet kérdéseit tárgyaló tanfolyam tematikája felöleli
- a pártrói szólö marxi-lenini tanítások főbb elvi kérdéseit, pártunk legfontosabb történelmi tapasztalatait, a XI. pártkonqresszus, valamint a Központi
Bizottság és a Politikai Bizottság újabb határozatainak helyzetértékelését a
pártélet fejlesztésére, a pártirányítás színvonalának emelésére.
E határozatok helyzetelemzésének megfelelően, e tanfolyamon kiemelten
foglalkozunk a párt vezető szerepének megvalósulásával, a párt egységévei,
a párt összetételének javításával, a párt és a tömegek kapcsolatának erősítésével, a párthatározatok végrehajtásának ellenőrzésévei, a kádermunkával mindezzel elsősorban az alapszervezetek szintjén. E sorozattal gyakorlati
segítséget kívánunk nyújtani az alapszervezetek munkájának megjavításához.
Diaképsorozatunk a tananyaghoz kapcsolódva tárgyalja a pártirányítás és a
pártélet elvi és gyakorlati kérdéseit. Az egyes témák kifejtésénél és vitájánál
a propagandistának törekednie kell arra, hogy az anyag feldolgozása során
biztosítsa az elvi alapok megértését, érvelj en és bizonvltson, és így ösztönözze hallgatóit a cselekvésre.
A diasorozat sémákat, fogalommeghatározó és rendszerező ábrákat, összefoglaló táblázatokat tartalmaz. Az ábrák segítségével a hallgatók aktivitása
növelhető. A vizuális szemléltetési mód a valóság sokoldalú összefüggései nek
mély ebb áttekintéséhez járul hozzá. Az így elsajátított ismeretek jobban
rögződnek és később is könnyebben felidézhetők.
A propagandista számára ez a diasorozat csupán módszertani segédanyag;
nem célja, hogy saját mondanivalója előadásában korlátozza. Egyúttal viszont - alaposabb felkészültséget kíván a propagandistától, akinek figyelembe kell vennie a helyi sajátosságokat, s a hallgatók előzetes tanulmányait.
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7.

A párttagság megoszlása, 1975. január 1-én (százalékban)
Oszlopdiagram
Az MSZMP marxista-Ieninista
szövetségi politikájában tekintettel
van minden dolgozó réteg társadalmi helyzetére, törekvéseire, sajátos
érdekeire. Minél kedvezőbb a párton belül a munkások aránya, annál
jobbak pol itikájának társadalmi feltételei.

8.

A párthoz tartozás feltételei
Rendszerező ábra
A párt szervezeti szabályzatában kijelöli azokat az alapvető magatartási normákat, amelyek garantálják, hogy a párttag nem csupán meggyőződését demonstrálja, hanem dolgozik és küzd is a párt céljaiért.

9.

A párt szervezeti felépltése
Elvi vázlat
A párt szervezeti felépítését a demokratikus centralizmus elve szabályozza. Az alsóbb szintű pártszervezetek és pártszervek a felsőbb szintű pártszerveknek vannak alárendelve. A párt a területi-üzemi elv szerint épül fel.

10.

A pártkongresszus feladata
Rendszerező ábra
A pártkongresszus a párt legfelsőbb szerve. Az MSZMP kongresszusa
ötévenként ülésezik.

11.

A pártbizottság feladata·
Rendszerező ábra
A pártbizottságok alapvető feladata a párt politikájának, határozatainak helyi végrehajtása, megszervezése, a sajátos körülményekhez igazodó politikai munka fejlesztése.
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12.

A pártalapszervezet feladata
Rendszerező ábra
Az alapszervezet a párttagság és a felsőbb pártszervek közötti kapcsolat nélkülözhetetlen láncszeme.

13.

Az alapszervezet vezetöségének feladata
Rendszerező ábra
A pártmunka irányítására, az ügyek intézésére az alapszervezet taggyűlése ötévenként vezetőséget választ. A taggyűlések közötti időszakban a vezetőség képviseli az alapszervezetet. Fő feladata az alapszervezet munkájának szervezése,-irányítása.

14.

Az alapszervezeti vezetöség funkciói
Összefoglaló ábra
A vezetőség létszámát az irányító pártbizottság, illetve pártvezetőség
állapítja meg. A vezetőség tagjai munkamegosztásban dolgoznak, lehetnek reszort nélküli tagjai is.

15.

A munkaterv
Rendszerező ábra
A vezetőség a taggyűlés áltr) jóváhagyott munkaterv szerint dolgozik.
A munkaterv meghatározott időszakra - általában fél évre - megszabja a politikai tevékenység főbb céljait, és a konkrét tennivalókat.

16.

A szervező munka fázisai
Rendszerező ábra
Az állami, gazdasági és társadalmi szervek vezetőinek és a párttagság
egészének véleményét, segítségét, észrevételeit figyelembevéve a vezetőség kiválasztja a határozatot igénylő kérdéseket. Ezeket alapos előkészítés után vezetőségi ülés, majd taggyűlés elé terjeszti.
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17.

A pártalapszervezet

legföbb fóruma: a taggyűlés

Rendszerező ábra
A pártalapszervezet jogait és kötelességeit mindenekelőtt a taggyűlésen kell érvényesíteni. A taggyűlés a kommunisták nevelésének, eszmei, politikai és cselekvési egysége megteremtésének színtere.
18.

A veze1Ökkel szembeni kővetelmények
Rendszerező ábra
A vezetők kiválasztásának és megítélésének hármas követelménye
a vezetés szintjének megfelelően differenCiált. A szintkülönbség azonban nem változtat az alapelven: minden vezető beosztásnál mind a
három követelménynek érvényesülni kell.

19.

A szocialista társadalom polltikai szervezetei
Rendszerező ábra
A proletárdiktatúra politikai mechanizmusa három fő pillérre épül:
a hatalmon levő munkásosztály forradalmi pártjára, a szociallsta államra és a dolgozók tömegszervezeteire, tömegmozgalmaira, társadalmi
szervez ete ire.

20.

A proletárdiktatúra

meet anizmusa

Elvi vázlat
A proletárdiktatúra rendszere az állami és társadalmi szervezetek őszszessége. Vezető és irányító ereje a munkásosztály élcsapata, a kommunista párt.
21.

A szakszervezetek szervezeti felépítése
Elvi vázlat
A szakszervezetek alapvető hivatása a dolnczók érdekeinek képviselete,
és mozgósításuk a szeelalista társadalom c. ,í(f!st'
E "ettös fe1adai .
választhatatlan egységet alkot.

fl

22.

A KISZ szervezeti felépítése
Elvi vázlat
A KISZ egységes ifjúsági politikai tömegszervezet. A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetséget a párt közvetlenül irányítja. A párt határozatai kötelezőek a KISZ szerveire és szervezeteire.

23.

Az állami és tömegszervezeti munka pártirányítása
Rendszerező ábra
"A párt eszmei, politikai irányításával gondoskodik arról, hogya
szocialista állam és szervei tevékenységében a munkásosztály célkitűzései rneqvalósuljanak" (Az MSZMP KB XI. kongresszusi beszámolójábóJ) .
A párt eszmeileg-politikailag irányítja a társadalmi szervezeteket, aktívan segíti rendeltetésszerű működésüket, tiszteletben tartva önállóságukat.

24.

A szeeialista demokrácia föbb területei
Rendszerező ábra
A szocialista demokrácia segíti a dolgozók kezdeményező készségének kibontakozását az egyéni felelősség növelését az adott munkahelyen és a társadalmi él~t egyéb területein.

25.

A politikai oktatásban résztvevők száma (1976-1977)
Táblázat
A propagandamunka fő feladata a marxista világnézet terjesztése.
Formái, módszerei a szükséqleteknek
megfelelően fejlődnek.

26.

A politikai oktatás folyamata
Elvi vázlat
A politikai propagandamunka fő területei: felső,- középszintű káderképzés és a pártoktatás tömegtanfolyamai.
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27.

Az agitáció formái

Rendszerező ábra
Az agitációs munkát minden szinten a párt irányítja és koordinálja.
28.

Az agitáció helye az alapszervezet életében

Rendszerező ábra
Az agitációs munka szervezésének és irányításának legfőbb bázisa a
pártalapszervezet. A párttagság itt van legközvetlenebb kapcsolatban
a pártonkívül iekkel. Itt lehet megvalósítani azt a fontos elvet, hogy
minden párttag agitáljon.
29.

A csoportos agitáció módszerei

Rendszerező ábra
A csoportos agitáció akkor eredményes, ha nem túl sok a résztvevő,
az előadó jól ismeri az adott üzem, termelőszövetkezet, intézmény,
valamint az ott dolgozók problémáit; és ha politikailag is jól tájékozott.
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