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BEVEZETŐ

1. A Belügyminisztériumban működő szakszervezeti szervek
tevékenységét meghatározza:
-  az MSZMP Belügyminisztériumi Bizottsága eszmei, poli

tikai iránym utatása;
-  a Közalkalmazottak Szakszervezete Központi Vezetősége 

és Elnöksége, a Budapesti Bizottság és Elnöksége, vala
m int a belügym inisztérium i küldöttértekezlet határoza
tai;

-  a M unka Törvénykönyvében és más jogszabályokban 
a szakszervezetre ruházott jogok és kötelességek, továbbá 
a szakszervezet társadalm i szerepe és a tagság érdekei.

2. Működésüket a Szakszervezetek Alapszabályában foglaltak
szerint a dem okratikus centralizm us elve alapján fejtik  ki.

Mozgalmi munkájuk során törekednek a politikai nevelő
munka, az érdekvédelm i tevékenység és a szocialista 
munkamozgalmak eredm ényessé tételére;

-  a szakszervezeti demokrácia kiszélesítésére;
-  a Belügyminisztérium  sokirányú rétegződését figyelembe 

vevő rétegpolitika kibontakoztatására;
-  a szakszervezet jogainak a tagság érdekében történő mind 

hatékonyabb érvényesítésére.
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I.

AZ ALAPSZERVEZET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

1. Belügyminisztériumi küldöttértekezlet.

2. A BM Szakszervezeti Tanácsa és annak Szakszervezeti 
Bizottsága, valam int a Számvizsgáló Bizottság (továbbiak
ban: BM SZT, BM SZB, BM SZVB).

3. Helyi Szakszervezeti Bizottság és Számvizsgáló Bizottság 
(továbbiakban: HSZB, HSZVB).

4. M unkahelyi Bizottság (továbbiakban: MB).

5. Közvetlen szakszervezeti csoport.

II.

A BELÜGYMINISZTÉRIUMI KÜLDÖTTÉRTEKEZLET 
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

Az alapszervezet legmagasabb fórum a a belügyminisztériumi 
küldöttértekezlet amely ötévenként ülésezik. A küldötteket a 
szakszervezeti tagok taggyűlésen, illetve küldöttértekezleten 
választják -  az SZT által m eghatározott képviseleti arány sze
rint.

A küldöttértekezlet:

a) m egtárgyalja a BM SZT és SZVB beszámolóját;

b) meghatározza a Belügyminisztérium  szakszervezeti szer
vei előtt álló feladatokat;

c) a szakszervezeti m unka folyamatos irányítására öt évi 
időtartam ra választja a BM SZT-t és a BM SZVB-t.

-  6 -
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A BM SZAKSZERVEZETI TANÁCS FELADAT- 
ÉS HATÁSKÖRE

A BM SZT a Belügyminisztérium  szakszervezeti alapszerveze
tének vezető testülete, közvetlenül a Közalkalmazottak Szak- 
szervezete Budapesti Bizottságának irányításával működik.
Feladat- és hatáskörét, tagjainak létszám át a Budapesti Bizott
ság határozza meg.
H atározatai a Belügyminisztérium  központi szerveinél működő 
szakszervezeti szervezetekre kötelezőek.

A

A Szakszervezeti Tanács feladatai

1. Működési területén -  figyelemmel a sajátosságokra -  
érvényt szerez a m agyar szakszervezetek és a Közalkalma
zottak Szakszervezete Kongresszusa, a Központi Vezetőség és 
Elnökség, a Budapesti Bizottság és az Elnökség, valamint 
saját határozatainak, irányelveinek.
Gondoskodik ezek megismertetéséről, végrehajtásáról és 
ellenőrzéséről. Mozgósítja és neveli a dolgozókat a felada
tok végrehajtására.
Felelős az alapszervezet Alapszabály szerinti működéséért.

2. Irányítja és ellenőrzi a BM SZB és a M unkabizottságok, 
továbbá a HSZB-k, MB-k, szakszervezeti csoportok tevé
kenységét.

a) Egy esztendőre m unkaprogram ot és m unkatervet készít, 
meghatározza a Belügyminisztérium  szakszervezeti moz
galm ának fő feladatait.

b) A BM SZB-t rendszeresen beszám oltatja m unkájáról, a 
határozatok végrehajtásának tapasztalatairól, a mozga
lom egy-egy területének, illetve a tagság egyes rétegeinek 
helyzetéről.

c) Az alapszervezet éves m unkájáról beszámol a bizalmi 
küldöttek tanácskozásán, vélem ényezteti a m unkatervet.

III.
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d) A polgári alkalmazottak, egészét, illetve a polgári állo
m ány nagyobb részét érintő lényeges kérdések eldön
tésével összefüggő határozathozatal, képviseleti álláspont 
kialakítása előtt ki kell kérnie a bizalmi küldöttek tanács
kozása véleményét.

e) Tevékenységéről köteles beszámolni felsőbb szerveinek.

3. Dönt a hatáskörébe tartozó személyi és szervezeti kérdé
sekben:

a) saját soraiból titkos szavazással m egválasztja a BM 
SZB-t, funkció szerint a BM SZT elnökét és titkárát, 
akik egyben az SZB elnöki és titkári funkcióját is be
töltik;

b) dönt a BM SZT és a BM. SZVB tagjainak felmentéséről, 
visszahívásáról, illetve új tagokkal való kiegészítéséről;

c) m egválasztja a M unkabizottságok vezetőit és tagjait;

d) meghatározza a Belügyminisztérium  szakszervezeti alap
szervezetének szervezeti felépítését;

e) m eghatározza a BM SZB, a HSZB-k, az MB-k, a közvetlen 
szakszervezeti csoportok feladat- és hatáskörét.

4. A Belügym inisztérium m al kötött „Együttműködési megál
lapodás” alapján állást foglal, vélem ényt nyilvánít azokkal 
a BM -szervek által kidolgozott parancs-, utasítás-, intézke
dés-, szabályzat-tervezetekkel kapcsolatban, amelyek a pol
gári állom ányra vonatkoznak.

Ilyenek különösen:

-  a bérezési irányelvek,
-  a jutalm azási irányelvek,
-  a m unka- és egészségvédelem szabályozása,
-  a ruházati szakutasítás,
-  a szocialista munkaverseny-mozgalom  szabályozása,
-  a törzsgárda szabályzat,
-  a polgári állomány szakmai képzésének, továbbképzésé

nek rendje.
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5. Szervei útján gondoskodik a polgári állomány törvényes 
jogainak védelméről.

B

Működési területén gyakorolja a hatáskörébe 
tartozó szakszervezeti jogokat

1. Általános képviseleti jog [Mt . 11. §. (1)] *

A BM SZT jogi személy, am elynek -  m int a dolgozók kép
viseleti és érdekvédelmi szervének -  joga, hogy a Belügy
minisztériumban dolgozó polgári állomány anyagi, szociális 
és kulturális színvonalának emelése, valam int élet- és m unka- 
körülm ényeit érintő jogaik és érdekeik védelme, illetőleg 
érvényesítése céljából rendszeres m űködést fejtsen ki, ebbe 
a dolgozókat bevonja és e kérdésekről tájékoztassa, valam int 
a Belügyminisztérium vezetése és egyéb állami, társadalmi 
szervek előtt képviselje őket.

2. Önálló döntési jog

a) jóváhagyja az alapszervezet költségvetését,

b) jóváhagyja a szakszervezet részére biztosított üdülőjegyek 
szervek közötti elosztását.

3. Egyetértési jog [Mt 12. §. (2)]

a) A BM SZT egyetértése szükséges a belügym inisztérium i 
szervek vezetőinek az élet- és m unkakörülm ényekkel 
kapcsolatos olyan intézkedéseihez, amely a dolgozók 
nagyobb csoportját érintik.

b) A szakszervezet egyetértése szükséges a BM 1/1977. 
(BK 8.) sz. Irányelv I/1. pont alatt m eghatározott egyedi 
ügyekben.

4. Véleményezési jog [Mt. 13. §. (3)]

A m unkaviszonyra vonatkozó szabályok, valam int a szak- 
szervezettel egyetértésben hozott döntések végrehajtása

*A Munka Törvénykönyve paragrafusaira történő hivatkozások csak tájékoztatás 
(visszakeresés) célját szolgálják.
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során, ha azok a dolgozók nagyobb csoportját érintik, az in
tézkedés m egtétele előtt a szakszervezet véleményét ki kell 
kérni.

C

A BM Szakszervezeti Tanács működése

1. A BM SZT a hatáskörébe tartozó kérdésekben ülésein állást 
foglal és határozatot hoz.

2. A BM SZT negyedévenként, illetve szükség szerint ülésezik. 
Rendkívüli tanácsülést kell összehívni, ha a tanácstagok két
harm ad része kéri, vagy, ha a Budapesti Bizottság azt elren
deli.

3. A BM SZT akkor határozatképes, ha tagjainak kéthar
mada jelen van. H atározatait nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, amikor a fel
sőbb szakszervezeti szerv határozata m ásként intézkedik.

Személyi kérdések (kooptálás, visszahívás stb.) esetén a ha tá 
rozathozatalhoz a jelenlévők számához viszonyított ké thar
mados többség szükséges.

4. Ülésein tanácskozási joggal m eghívottak is részt vehetnek.

5. A felettes szakszervezeti szervnek (a belügyminisztériumi 
küldöttértekezlet, a szakszervezeti bizalmi küldöttek tanács
kozása) beszámolási kötelezettséggel tartozik.

6. Együttműködik a BM SZVB-vel, kikéri és hasznosítja véle
m ényét a mozgalmi m unkában, tevékenységéhez m egterem ti 
a szükséges feltételeket.

7. Igényli és figyelembe veszi a munkabizottságok javaslatait, 
véleményét.

8. A pártirányítás tekintetében az MSZMP BM Bizottságához 
tartozik.

9. Feladatainak eredményes teljesítése érdekében együttmű
ködik a Belügyminisztérium szerveivel, a párt- és KlSZ-szer
vekkel.

-  10 -
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Ennek során:
-  állást foglal és vélem ényt nyilvánít azokban a kérdések

ben, am elyekben az MSZMP BM Bizottsága, a BM ve
zető szervei felkérik, továbbá jelzi e szerveknek a polgári 
állom ányt érintő legfontosabb problém ákat;

-  tájékoztatást kér a polgári állom ányt érintő intézkedé
sekről, egyéb kérdésekről.

D

A BM Szakszervezeti Tanács tagjainak jogai 
és kötelességei

A BM SZT tagjait azonos jogok és kötelességek illetik meg.

1. A tagok jogai:

a) A Tanács tagjai részt vesznek a testület munkájában,
ülésein vélem ényt nyilváníthatnak, javaslatokat tehet
nek. a tárgyalt napirendi pontokkal kapcsolatban.

b) Részt vesznek a határozatok meghozatalában és végre
hajtásának ellenőrzésében.

c) Megbízás alapján képviselik a BM SZT-t a m unkahelyi 
szakszervezeti szervezeteknél és a BM szerveinél. Segí
tik és ellenőrzik a m unkahelyi szakszervezeti szervek 
tevékenységét, figyelemmel kísérik a testületek és a 
tisztségviselők Alapszabály szerinti működését.

d) Tájékoztatást kérhetnek a BM SZB választott vezetőitől a 
tagságot vagy egyes csoportjait érintő kérdésekben, -  
napirenden kívüli ügyekben is.

e) Javaslatot tehetnek a szakszervezeti hatáskörbe tartozó 
kérdések megvizsgálására, napirendre tűzésére.

f) Megbízatásuk idejére és az annak lejá rtá t követő két év
tartam ára a választott szakszervezeti tisztségviselőt meg
illető munkajogi védelemben részesülnek, kivéve, ha 
visszahívásukra érdem telenség m iatt kerül sor.

A munkajogi védelem időtartama alatt egyetértés szük
séges, a tisztviselő elleni fegyelmi eljárás megindításához 
is.

-  11 -
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2. A tagok kötelességei:

a) Becsülettel teljesítsék megtisztelő közéleti m egbízatásu
kat. Legjobb tudásuk szerint vállaljanak részt a BM SZT 
m unkájában, lelkiismeretesen végezzék m egbízatásukat, 
képviseljék a tagság jogos érdekeit.

b) Aktívan részt kell venniük a testület ülésein. Tevőlege
sen részt kell vállalniuk -  lehetőleg valamely m unka- 
bizottság tagjaként -  a szakszervezet határozatainak 
végrehajtásában, a végrehajtás segítésében és ellenőr
zésében.

c) Rendszeresen részt kell venniük a szakszervezeti rendez
vényeken. Tájékoztatniuk kell a tagságot a BM SZT, a 
felsőbb szakszervezeti szervek tevékenységéről, célki
tűzéseiről. Választóiknak be kell számolniuk saját meg
bízatásaik teljesítéséről.

Folyamatosan tájékozódjanak a tagság véleményéről, 
hangulatáról, javaslatairól.

d) Működjenek közre munkahelyük szakszervezeti életének 
fejlesztésében.

IV.

A BM SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG FELADATAI, 
HATÁSKÖRE ÉS MŰKÖDÉSE 

A BM Szakszervezeti Bizottság feladat- és hatásköre

1. A BM Szakszervezeti Bizottság a BM SZT-nek alárendelt, 
operatív, vezető testü le te . A Tanács ülései között irányítja  
és ellenőrzi a Belügyminisztérium  szakszervezeti szerveinek 
m unkáját.

Gyakorolja mindazon jogokat, am elyeket a BM SZT általá
nos felhatalm azással reá átruház.

H atározatai a szakszervezeti szervekre kötelezőek.

-  12 -
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2. A BM SZT működésének elősegítése érdekében:

a) előkészíti és összehívja a BM SZT üléseit;

b) előterjesztést készít, javaslatot tesz a BM SZT-n;

c) elkészíti a BM SZT m unkaprogram jának és költségveté
sének tervezetét,

d) rendszeresen beszámol tevékenységéről a BM SZT-nek;

e) összehangolja és segíti a BM SZT Munkabizottságainak 
tevékenységét;

f) gondoskodik a BM SZT tagjainak rendszeres tájékozta
tásáról, részükre megküldi a határozatokat, irányelveket;

g) irányítja, összehangolja, segíti és ellenőrzi a munkahelyi 
szervek tevékenységét, beszám oltatja őket tevékenysé
gük egészéről vagy egy-egy részterületről. Határozatot 
hoz és javaslatokat tesz m unkájuk fejlesztésére;

h) határozatokat hoz, feladattervet ad ki a szakszervezeti 
m unka időszerű teendőire.

3. Dönt a hatáskörébe tartozó személyi és szervezeti kérdé
sekben.

a) Előzetesen állást foglal az alábbi tisztséget betöltő sze
mélyek m egválasztására vagy felm entésére vonatkozó 
javaslatokban:
-  HSZB-k elnökei, titkárai, HSZVB-k elnökei,
-  közvetlen irányítása alá tartozó MB titkárok, szak- 

szervezeti csoportbizalmiak.

b) Jóváhagyja a hatáskörébe tartozó tisztségviselők:
-  HSZB-k elnökei, titkárai, HSZVB-k elnökei,
-  közvetlen irányítása alá tartozó MB-k titkárai,
-  közvetlen szakszervezeti csoportbizalmiak
ellen szakszervezeti fegyelmi ügyben a taggyűlések által 
hozott döntéseket;
-  állást foglal személyi ügyeikkel összefüggő kérdések

ben.

-  13 -

ÁBTL - 4.2 - 51 - Sz - 349/I/1977 /13



4. Bizalmi küldöttek tanácskozásának működésével kapcsola
tos feladatok:

a) A BM SZB köteles a bizalmi küldöttek tanácskozását lét
rehozni, működéséhez a feltételeket biztosítani, a tanács
kozást évente háromszor, illetve szükség szerint össze
hívni.

b) A bizalmi küldöttek tanácskozásának összehívása előtt 
kellő időben tájékoztatnia kell a bizalmi küldötteket a 
tanácskozás napirendjéről, a tém ával kapcsolatos javas
latokról.

Időpontját úgy kell meghatároznia, hogy megfelelő idő 
álljon rendelkezésre ahhoz, hogy a bizalmiak állásfogla
lását a BM SZT a döntés, képviseleti álláspont kialakí
tásánál figyelembe tudja venni.

c) A bizalmi küldöttek tanácskozásán a BM SZB tagjai is 
részt vesznek.

5. Rendszeres munkakapcsolatot tart az MSZMP BM Bizottsá
gával, a Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizott
ságával, a járási jogú pártbizottságokkal, a KISZ BM Bi
zottságával. Szükség szerint kapcsolatot ta r t a Közalkalma
zottak Szakszervezete Központi Vezetősége osztályaival, 
más fegyveres testületek szakszervezeti szerveivel.

6. Az állami szervekkel való együttműködés körében:

a) Működési területén  a BM-szervekkel, m unkahelyi veze
tőkkel (parancsnokkal) való együttm űködés kapcsán gya
korolja a szakszervezeti jogokat.

Ennek során:

-  részt vesz a polgári dolgozók helyzetét, élet- és m un
kakörülm ényeit érintő döntések és határozatok elő
készítésében, s végrehajtásában. E kérdéseket illetően 
tájékoztatást kér a szervek, intézm ények vezetőitől;

-  kezdeményezi a polgári dolgozók élet- és m unka- 
körülm ényeinek javítását szolgáló intézkedéseket és 
részt vesz azok végrehajtásában.
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b) Biztosítja az alapszervezet tisztségviselőinek képzését és 
továbbképzését:

 -  dönt a saját hatáskörében szervezendő oktatás for
máiról, fő tartalm áról, az oktatásba bevontak köréről;

-  szervezi a felsőbb szervek által rendezett tanfolya
mokra, iskolákra való küldést.

B

A BM Szakszervezeti Bizottság hatásköre 
a szakszervezeti jogok gyakorlásában

1. Általános képviseleti joga [Mt. 11. § (1)]

A BM Szakszervezeti Bizottság -  m int a dolgozók képvise
leti és érdekvédelm i szervének -  joga, hogy a Belügymi
nisztériumban dolgozó polgári állomány anyagi, szociális és 
kulturális színvonalának emelése, valam int élet- és m unka
körülm ényeit érintő jogaik és érdekeik védelme, illetőleg 
érvényesítése céljából rendszeres működést fejtsen ki, ebbe 
a dolgozókat bevonja és tájékoztassa, a Belügyminisztérium  
vezetése és egyéb állami, társadalmi szervek előtt képviselje.

2. Önálló döntési joga van:

a) A Munkaügyi Döntőbizottság (továbbiakban: MDB) tag
jainak kijelölésében (azonos arányban a hivatal által 
megbízott tagokkal).

b) Magasabb szakszervezeti iskolára (5 hónapos, 1 éves) kül
dendő személyek kiválasztásában.

c) A BM SZB társadalmi-munkavédelmi felügyelőjének in
tézkedése ellen beterjesztett fellebbezés elbírálásában.

d) A szakszervezeti kitüntetésre való javaslattétel esetében.

e) Egyetértés hiánya miatt szakszervezeti segélyezés, üdül
tetés elbírálása esetén.

3. Egyetértési joga [Mt. 12. § (2)] van:

a) A belügym inisztérium i szervek vezetőinek az élet- és 
m unkakörülm ényekkel kapcsolatos olyan intézkedései 
esetében, amelyek a dolgozók nagyobb csoportját érintik.
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b) A BM 1/1977. (BK. 8.) sz. Irányelvében m eghatározott
egyedi ügyekben:
-  A szakszervezet egyetértése szükséges a m unkáltatói 

jogot gyakorló, illetőleg az intézkedésre jogosult m un
kahelyi vezető (parancsnok) következő ügyekben ho
zott döntéséhez:

a polgári alkalmazott 
személyi alapilletm ényének megállapítása, 
jutalm azása,
részére m iniszteri vagy magasabb szintű k itün te
tésre vonatkozó javaslattétel,
fizetett rendkívüli szabadságban vagy jutalom sza
badságban részesítése,
részére lakás vagy lakástámogatás, valam int szo
ciális ju ttatás adása esetén.

-  A szakszervezet -  a jogszabályban m eghatározott 
esetekben -  a dolgozó egyéni ügyeire vonatkozóan 
az egyetértési jogot alapvetően a bizalmi ú tján  gya
korolja, amikor a dolgozót érintő intézkedés a bizal
mival azonos szintű vezető (parancsnok) hatásköre.

-  Az SZB egyetértése szükséges a döntéshez azokban 
az alapszervezetekben, ahol a m unkáltatói jogok gya
korlására, illetőleg intézkedésre a belügyi szerv veze
tője jogosult.

-  Az SZB egyetértési jogát csak a bizalmi és vele azo
nos szintű vezető vélem ényének figyelembevételével 
gyakorolhatja.

-  Az egyetértés hiánya m iatt a HSZB-ktől, a közvetlen 
irányítása alá tartozó MB-ktől, szakszervezeti cso
portbizalm iaktól felterjesztett kérdésekben.

-  Az SZB a bizalmi egyetértésével dönthet az SZB dön
tési hatáskörébe tartozó ügyekben:

a hivatali keretből biztosított és a szakszervezeti 
üdülési beutalók személy szerinti odaítélésében. 
A szakszervezeti beutalók térítési költségeinek tel
jes vagy részbeni elengedésében; 
a szakszervezeti segélyben részesülő személy meg
határozásában ;
a szakszervezeti kitüntetésre való javaslattételnél.
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c) -  A BM SZT tagjainak,
-  A HSZB-k tagjainak,
-  A BM- és HSZVB-k tagjainak,
-  a közvetlen irányítása alá tartozó MB-k tagjainak,
-  a közvetlen irányítása alá tartozó szakszervezeti cso

portbizalm iaknak
más m unkahelyre történő beosztásához, továbbá m unka- 
viszonyuknak a m inisztérium  által való m egszüntetésé
hez, valam int áthelyezés esetén az új m unkahelyük el
foglalására kitűzött időpont megállapításához.
Ez a munkajogi védelem a tisztségviselőt megbízatásának 
idejére és annak lejártá t követő két év tartam ára  meg
illeti, kivéve ha a visszahívásra érdem telenség m iatt ke
rül sor.
A munkajogi védelem időtartama alatt egyetértés szük
séges a tisztségviselő elleni fegyelmi eljárás m egindítá
sához is.

d) „Egység Kiváló Brigádja” cím odaítélésére a közvetlen 
irányítása alá tartozó szerveknél.

e) Újítási ügyben az újító  által benyújto tt panasz elbírálá
sára.

f) A Fővárosi Munkaügyi Bíróság ülnökeire te tt javaslat 
esetén.

h) A BM MDB elnökére és helyettesére te tt javaslat ese
tén.

4. Véleményezési joga [Mt. 13. § (3)]
A m unkaviszonyra vonatkozó szabályok, valam int a szak- 
szervezettel egyetértésben hozott döntések végrehajtása so
rán, ha az a dolgozók nagyobb csoportját érinti, az intézke
dés m egtétele előtt a szakszervezet véleményét ki kell kérni.

5. Ellenőrzési joga [Mt. 14. § (1)]
A BM SZB-nek joga van ellenőrizni a dolgozó élet- és m un
kakörülm ényeire vonatkozó szabályok betartását.
Ennek keretében a m unkaviszonyra vonatkozó szabályok 
végrehajtásáról az é rin te tt szervektől tájékoztatást kérhet
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és a szerveknél vizsgálatot tarthat. A szerv köteles a vizs
gálathoz szükséges felvilágosítást megadni és az adatokat 
rendelkezésre bocsátani.

6. Eljárás-kezdeményezési joga [Mt. 14. § (2)|

A BM SZB az ellenőrzés során észlelt hibákra és mulasz
tásokra a végrehajtásért felelős szervek, figyelmét felhív
hatja, és ha azok a szükséges intézkedést kellő időben nem 
teszik meg, megfelelő eljárást kezdeményezhet.
(Ilyenek lehetnek: hiányosságok felszám olására való felhí
vás, fegyelmi felelősségre vonásra kezdeményezés stb.).
A m egtett intézkedésekről az é rin te tt szerv a BM SZB-t 
tájékoztatni köteles.

7. Kifogásolási (vétó) joga [Mt. 14. § (3)]

A BM SZB-nek joga van kifogást emelni a m unkaviszonyra 
vonatkozó szabályokat vagy a szocialista erkölcsnek meg
felelő bánásm ódot sértő m unkáltatói intézkedéssel, szemben. 
A kifogásolt intézkedést az arra  jogosított szerv döntéséig 
végrehajtani nem szabad.

8. A munkaügyi viták eldöntésében való részvételi joga [Mt. 15. 
§ (1)1

A BM SZB részt vesz a m unkaügyi v itá t eldöntő szervek 
m egalakításában és működésében.

9. A jogi képviselet ellátásának joga [Mt. 15. § (2)]

A BM SZB a dolgozót az élet- és m unkakörülm ényeit érintő 
kérdésekben a bíróság és egyéb szervek előtt képviselheti. 
M unkaviszonyt érintő kérdésekben a dolgozó érdekében
-  nevében és helyette -  külön m eghatalm azás nélkül is 
eljárhat.

C

A BM Szakszervezeti Bizottság működése
1. Hatáskörét ülésein gyakorolja.

2. Tevékenységét a BM SZT által elfogadott éves m unkaprog
ram  és m unkaterv  szerint végzi.
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3. Üléseit havonként -  illetve szükség szerint -  tartja . Rend
kívüli SZB-ülést kell összehívni, ha azt az SZB tagjainak 
kétharm ad része kéri vagy, ha azt a felsőbb szakszervezeti 
szervek meghatározzák.

4. Az SZB akkor határozatképes, ha tagjainak kétharm ada 
jelen van, H atározatait nyílt szavazással, szótöbbséggel 
hozza.

5. Ülésein tanácskozási joggal a BM SZVB elnöke és más meg
hívottak is részt vehetnek.

V.

TISZTSÉGVISELŐK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE
V

A BM SZB tisztségviselői:

a) BM SZB elnöke,

b) BM SZB titkára  (függetlenített),

c) BM SZB szervező titkára  (függetlenített),

d) BM SZB agit.-prop. titkára (függetlenített),

e) BM SZB közművelődési felelőse,

f) BM SZB szociálpolitikai felelőse.

g) BM SZB társadalm i- m unkavédelm i felügyelője,
h) BM SZB munkamozgalmi felelőse,
i) BM SZB bér- és munkaügyi felelőse, 
j) BM SZB nőfelelőse,
k) BM SZB ifjúsági felelőse,
l) BM SZB sportfelelőse, 

m) BM SZB gazdasági felelőse.

A BM SZB tisztségviselői közül az e), f), g), h), i), j), k), l) pon
tok ala tt felsoroltak egyúttal a BM SZT m unkabizottságainak 
vezetői.
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Feladat- és hatáskörük megegyezik az általuk vezetett m unka- 
bizottság feladatkörével.

1. BM SZB elnöke

a) Vezeti a Szakszervezeti Tanács és Bizottság üléseit.

b) Eseti megbízás alapján képviseli a BM SZT-t és a BM 
SZB-t.

c) Kapcsolatot tart a m unkahelyi szakszervezeti szervekkel.

d) Segíti a titkárt a két ülés közötti m unkájában.

2. BM SZB titkára  (függetlenített)

a) Szervezi az SZT és az SZB tevékenységét.

b) Biztosítja a feltételeket az SZB és az SZT tervszerű, fo
lyamatos működéséhez, érvényt szerez határozatainak, 
szervezi és ellenőrzi azok végrehajtását.

c) K ét ülés között -  halaszthatatlan esetekben, vagy a BM 
SZB előzetes felhatalm azása alapján -  képviseli a BM 
SZB-t a párt, az állami és a társadalm i szerveknél, dönt 
a BM SZB hatáskörébe tartozó ügyekben, s erről a BM 
SZB-t a következő ülésen tájékoztatja.

d) A BM SZB tagjainak közreműködésével irányítja és el
lenőrzi a m unkahelyi szakszervezeti szervek m unkáját, 
biztosítja azok Alapszabály szerinti működését.

e) Gondoskodik a BM SZT és SZB ülésein tárgyalásra ke
rülő előterjesztések elkészítéséről.

f) Közvetlen és rendszeres munkakapcsolatot tart az
MSZMP BM Bizottságával, a m inisztérium  vezetésével, a 
Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizottságá
val, a KISZ BM Bizottságával -  szükség szerint a Köz- 
alkalm azottak Szakszervezete Központi Vezetősége Osz
tályaival.

g) Felelős a BM SZB függetlenített tisztségviselőinek, vala
mint alkalmazottainak munkájáért.

Ennek során:
-  irányítja  és ellenőrzi tevékenységüket;
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-  gondoskodik rendszeres politikai és szakmai tovább
képzésükről;

-  elkészíti m inősítésüket;
-  javaslatot tesz illetm ényük m egállapítására, előlép

tetésükre, jutalm azásukra, k itüntetésükre;
-  szabadságolási terv alapján szabadságot engedélyez 

szám ukra;
-  javaslatot tesz az alkalm azottak kinevezésére.

h) Felülvizsgálja és kiadványozza az intézkedésedet, előter
jesztéseket, körleveleket, átiratokat, leveleket.

i) A költségvetés végrehajtása során utalványozási jogot 
gyakorol.

3. A BM SZB szervező titkára (függetlenített)

a) Az SZB titkárának mindenkori helyettese, a titkár távol
létében teljes felelősséggel tartozik a m unka irányításá
ért.

b) Szervezi és segíti a szervezeti élet működését, az érdek- 
védelmet, a munkaverseny mozgalmat, a tisztségviselők 
továbbképzését.

c) Segíti és koordinálja a Munkabizottságok tevékenységét,
biztosítja rendszeres m űködésük feltételeit. Segíti a szo
ciálpolitikai, munkamozgalmi, bér- és m unkaügyi felelős, 
a munkavédelmi felügyelő, a Nyugdíjas Bizottság elnö
kének tevékenységét és az e feladatkörrel foglalkozó m un
kabizottságokat.

d) Gondoskodik az SZT és SZB ülések, bizalmi küldött-ta
nácskozások előkészítéséről, a tárgyalásra kerülő előter
jesztések kiküldéséről. Elkészíti az ülések emlékeztetőit.

e) Segíti és ellenőrzi a HSZB-k, MB-k, közvetlen csoportok 
tevékenységét -  a munkamegosztás szerint.

f) Előterjesztéseket, jelentéseket készít.

4. BM SZB agit.-prop. titkára (függetlenített)

a) Szervezi, segíti és ellenőrzi az alapszervezetben folyó 
tömegpolitikai és közművelődési tevékenységet. Gondos
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kodik az eszmei-politikai nevelőm unkára vonatkozó ha
tározatok végrehajtásáról,

b) Segíti és ellenőrzi a m unkahelyi szervezetekben folyó 
agitációs és propaganda m unkát. T á jé k oztatókat, előadá
sokat, fórum okat, tömegpolitikai rendezvényeket szervez.

c) Szervezi a szakszervezeti tömegpolitikai oktatást, a pro
pagandisták felkészítését.

d) Szervezi a BM SZB tájékoztató és információs tevékeny
ségét, összehangolja és segíti a m unkahelyi szervek tájé
koztató és információs m unkáját. A tagság hangulatáról, 
a legfontosabb mozgalmi eseményekről havonta informá
ciós jelentést készít.

e) Gondoskodik a szakszervezeti és egyéb propaganda kiad
ványok megrendeléséről, és terjesztéséről.

f) Segíti a m unkahelyi szervek társadalm i ünnepségeit, az 
egészségügyi felvilágosítást és propagandát.

g) Szervezi az önkéntes és térítésnélküli véradómozgalmat.

h) Segíti a közművelődési felelős, a nőfelelős, az ifjúsági fe
lelős és a sportfelelős tevékenységét, valam int az e fel
adatkörrel foglalkozó m unkabizottságokat. Irány ítja  az 
Agit.-prop. és Közművelődési Bizottságot.

i) Kapcsolatot tart a BM Központi Klubbal, a „M agyar 
Rendőr” és a „Közalkalmazott” Szerkesztőségével, a Ma
gyar Vöröskereszttel a Táncsics Könyvkiadóval.

j) Segíti és ellenőrzi a m unkahelyi szervek agit.-prop. titká
rainak tevékenységét -  m unkamegosztás szerint a 
HSZB-ket, az MB-ket, közvetlen csoportokat.

k) Előterjesztéseket, jelentéseket készít.

5. A BM SZB társadalmi- munkavédelmi felügyelője

A BM SZB hatáskörébe tartozó m unkavédelm i feladatok
ellátása érdekében gyakorolja a Munka Törvénykönyvében
biztosított, a Szakszervezeti Bizottságok társadalmi- munka-
védelmi felügyelőire vonatkozó jogokat.
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a) Jogai:

Ellenőrzési jog:
-  a központi szervek m unkahelyein előzetes bejelentés 

megtételével, a BM SZB m unkaterve alapján, vagy a 
szerv felkérésére ellenőrzést ta rtha t a munkavédelmi 
előírások m egtartása felett.

Intézkedési jog:

-  kezdeményezi az ellenőrzés során észlelt jogszabályok
ba ütköző hibák záros határidőn belüli m egszünteté
sét, illetve a hiányosságok pótlását; a dolgozókat köz
vetlenül fenyegető veszély elhárításáig egyes gépek, 
berendezések, m űhelyrészek működésének, felfüggesz
tését;

-  a m ulasztást elkövetővel szemben büntető, szabály
sértési, fegyelmi vagy a jogszabályban előírt eljárás le
folytatását kezdeményezi.

b) Feladatai:

A BM SZB határozatai, állásfoglalásai alapján elősegíti a 
m unkakörülm ények javítását, a balesetek, foglalkozási meg
betegedések számának csökkentését, a m unkavédelmi rend
szabályok betartását.
Megszervezi a rendszeres ellenőrzést a munkavédelm i elő
írások m egtartása érdekében. Részt vesz a m unkavédelmi 
szemléken (minősítésen, üzemi balesetek kivizsgálásában).
Közreműködik a munkakörülmények fejlesztésére vonat
kozó munkavédelmi szabályzatok, intézkedési tervek ki
m unkálásában.
A munkavédelmi tevékenység társadalmi jellegének fej
lesztése érdekében irányítja  és szervezi a Munkavédelmi 
Bizottságot és a m unkahelyi aktívahálózatot.
Az aktívákat rendszeresen tájékoztatja az időszerű felada
tokról, szervezi mozgalmi továbbképzésüket.
Segíti a munkavédelm i agitációs és propaganda tevékeny
séget.
A munkavédelemmel összefüggő panaszok (pl. kártérítés ér
vényesítése) elintézéséhez segítséget nyújt a dolgozók ré
szére.
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Évenként összesíti a munkavédelmi jegyzőkönyveket, érté
keli és elemzi a baleseti statisztikát. Tapasztalatairól tájékoz
ta tja  a BM SZB-t.
Rendszeres kapcsolatot tart a Közegészségügyi és M unka- 
védelmi Osztállyal, valam int a biztonsági megbízottakkal.

6. BM Szakszervezeti Bizottság gazdasági felelőse

A BM Szakszervezeti Tanács gazdasági ügyrendje alapján 
végzi az alapszervezet pénzügyi m unkájának megszervezé
sét, a gazdálkodással kapcsolatos teendők végrehajtását.
Feladatait a Gazdasági Ügyrend rögzíti.

VI.

A BM SZAKSZERVEZETI TANÁCS 
MUNKABIZOTTSÁGAI

1. A munkabizottságok hatásköre, feladatai:

a) A BM SZT a szakszervezeti feladatok eredm ényes meg
valósítása érdekében m unkabizottságokat hoz létre.

b) A bizottságok a BM SZT-nek alárendelten, a BM SZB 
közvetlen irányításával működnek.
Véleményező, tanácsadó, javaslattevő szervek.
Önálló hatáskörrel, irányító jogkörrel nem rendelkeznek.

c) A BM SZT munkaterve, vagy külön felkérés alapján vizs
gálatokat tartanak, tanulmányozzák, elemzik a polgári 
állomány helyzetét, tapasztalataik alapján előterjesztést 
vagy javaslatot készítenek a vezető testü let elé. 
Közreműködnek a BM SZT (SZB) elé kerülő anyagok 
kidolgozásában.

d) Részt vesznek a Közalkalmazottak Szakszervezete Köz
ponti Vezetősége, valam int a BM SZT (SZB) határozatai 
végrehajtásában, ellenőrzésében.

e) Felkérésre véleményt nyilvánítanak a Belügyminiszté
rium  szakszervezeti mozgalmának egészét vagy egyes te
rü leteit érintő kérdésekben.
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2. A bizottságok működése:
a) A bizottságok a BM SZT tagjaiból és szakszervezeti aktí

vákból alakulnak.
b) Minden munkabizottság élén vezető (elnök) áll, aki a BM 

SZT (SZB) tagja, aki szervezi és összefogja a bizottság 
tevékenységét.
Feladatai ellátásában segíti és távollétében helyettesíti a 
vezető-helyettes.

c) A bizottságok a BM SZT munkaprogramján alapuló éves 
terv szerint dolgoznak, üléseiket negyedévenként, illetve 
szükség szerint tartják.
Együttm űködnek más m unkabizottságokkal, közös fel
adatok megoldására.

d) A bizottságok -  a feladatoktól függően -  kapcsolatot 
tartanak a HSZB-kel, MB-kel. Közöttük alá- és föléren
deltségi viszony nincs.

3. A BM Szakszervezeti Tanács az alábbi állandó munkabizott
ságokat hozza létre:

a) agitációs-propaganda és közművelődési bizottság,

b) bér- és m unkaügyi bizottság.

c) szociálpolitikai bizottság,

d) m unkavédelmi bizottság,

e) munkamozgalmi bizottság,

f) nőbizottság,

g) ifjúsági bizottság,

h) sportbizottság,

i) nyugdíjas bizottság.

Az egyes bizottságok feladatai:

a) Agitációs-propaganda és közművelődési bizottság
-  Segíti a munkahelyi szervek agitációs-propaganda és 

közművelődési tevékenységét, a szakszervezetben fo
lyó világnézeti, politikai nevelő m unkát.
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-  Szervezi, segíti és ellenőrzi a szakszervezeti politikai 
tömegoktatást, az előadásos propaganda m unkát, a 
szakmai és szellemi vetélkedőket.

-  Szorgalmazza a szocialista társadalmi, családi ünnep
ségek szervezését, az olvasómozgalom kiszélesítését, 
a kulturális rendezvények m egtartását.

-  Rendszeresen segíti a havi információs jelentés elké
szítését, megszerkeszti az időszakosan megjelenő BM 
Szakszervezeti Tájékoztatót.

-  Figyelemmel kíséri és segíti a szakszervezeti sajtó és 
propaganda kiadványok terjesztését.

b) Bér- és munkaügyi bizottság
-  Rendszeresen vizsgálja a polgári állomány egészét

érintő, továbbá az egyes rétegekre vonatkozó bérin
tézkedések érvényesülését, a dolgozók átlagbérének, 
kereseti viszonyainak alakulását, a jutalm azás és 
a törzsgárda mozgalom kérdéseit, az anyagi-erkölcsi 
megbecsülés helyzetét.

-  Bérrendezés, bérkorrekció esetén segítséget nyú jt az 
érdekelt m unkahelyi szerveknek, ellenőrzi a m eghatá
rozott elvek betartását.

-  Segíti és ellenőrzi a Munka Törvénykönyve és végre
hajtási utasításai érvényesülését. Külön vizsgálja az 
egyes m unkaterületekkel összefüggő speciális rendel
kezések hatályosulását.
Segíti az MDB tevékenységét és a jogi tanácsadást.

c) Szociálpolitikai bizottság
-  Feladata a szociálpolitikai ellátottság fejlesztésének 

elősegítése.
-  Segíti és ellenőrzi a társadalombiztosítás, az egészség- 

védelem, a m unkásellátás, az üdültetés, a segélyezés 
feladatainak ellátását, a HSZB-k társadalombiztosítási 
tanácsainak tevékenységét.

-  Előmozdítja a dolgozók lakásépítésének tám ogatásával 
összefüggő feladatok végrehajtását.

d) Munkavédelmi bizottság
-  Feladatkörébe tartozik a munkakörülmények alakítá

sának rendszeres ellenőrzése, a baleseti helyzet elem
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zése, a baleseti kártérítések kifizetésének ellenőrzése, 
a létesítm ények munkavédelmi szempontból történő 
átvétele, a m unka- és védőruha ellátás figyelemmel 
kísérése, a munkavédelmi szabályok, előírások betar
tásának ellenőrzése.

e) Munkamozgalmi bizottság

-  Feladata a szakmai m unka mozgalmi eszközökkel tö r
ténő segítése, a szocialista m unkaverseny, szocialista 
brigádmozgalom, a különböző munkamozgalmak, az 
újító mozgalom szervezésének elősegítése; a szakmai 
képzés, továbbképzés, a m unkahelyi demokrácia elő
mozdítása.

-  Közreműködik a szakmai vetélkedők, célversenyek 
szervezésében.

f) Nőbizottság

-  Feladata a nők helyzetével kapcsolatos párt-, állami 
és szakszervezeti határozatokból adódó rétegpolitikai 
célkitűzések megvalósításának, illetőleg az ezzel kap
csolatos BM intézkedések végrehajtásának elősegítése.

-  Figyelemmel kíséri a nők szociális, egészségügyi, bér
helyzetének alakulását, a nagycsaládosok, a gyerm ekü
ket egyedül nevelő nők. szociális körülm ényeit.

- • A nők képzése, politikai műveltsége emelése érdeké
ben részükre különböző rendezvényeket, előadásokat, 
ankétokat szervez. Rendszeres kapcsolatot ta r t a párt- 
és a KISZ-szervezetek nőbizottságaival, nőfelelőseivel.

g) Ifjúsági bizottság

-  Feladata: a Belügyminisztériumban dolgozó fiatalok
ra vonatkozó, az ifjúság helyzetével kapcsolatos párt-, 
állami és szakszervezeti célkitűzések megvalósításá
nak, illetve az ezzel kapcsolatos BM intézkedések vég
rehajtásának elősegítése.

-  A fiatalok politikai, kulturális, szakmai fejlődésének 
figyelemmel kísérése, művelődésük, sportolási lehe
tőségeik. megteremtése, szorosan együttm űködve a 
KISZ-szervezetekkel.
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h) Sportbizottság

-  Feladata a szakszervezeti tagság körében a tömeg
sportmozgalom szervezése, az „Edzett Ifjúságért” 
mozgalom elősegítése, a különböző versenyek, baj
nokságok, sportnapok szervezése, lebonyolítása.

i) Nyugdíjas bizottság

-  Feladata a Belügyminisztérium  polgári alkalmazott 
nyugdíjasaival való rendszeres kapcsolattartás, szoci
ális helyzetük, életkörülm ényeik folyamatos figyelem
mel kísérése.

-  Rendszeresen szervezi a nyugdíjasok segélyezését és 
üdültetését, a mozgalmi rendezvények, összejövetelek 
lebonyolítását.

-  Segíti a HSZB-k nyugdíjas albizottságainak m unkáját.

-  Kapcsolatot tart a BM SZB-vel. A nyugdíjasokról 
ny ilvántartást vezet, gondoskodik tagdíjbélyeggel való 
ellátásukról.

VII.

A HELYI SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG

A Belügyminisztérium szervezetének és pártfelépítésének meg
felelően egyes nagyobb szakmai területeken, a szakszervezeti 
m unka folyamatos irányítására Helyi Szakszervezeti Bizottságot 
(HSZB-t) választanak.

1. A HSZB tagjait (funkció szerint az elnököt és a titkárt), a 
Társadalombiztosítási Tanácsot (TT), Számvizsgáló Bizottsá
got (HSZVB) küldöttértekezleten, illetve taggyűlésen, ötévi 
időtartamra, titkos szavazással választják.

2. A HSZB feladat- és hatáskörét a BM SZT, létszám át pedig 
a BM SZT irányelvei alapján a küldöttértekezlet (taggyűlés) 
határozza meg.

-  28 -

ÁBTL - 4.2 - 51 - Sz - 349/I/1977 /28



A

A HSZB feladat- és hatásköre

1. A HSZB a BM SZT irányításával működő m unkahelyi szak- 
szervezeti szervezet. Gyakorolja mindazon szakszervezeti 
jogokat, amelyekkel a BM SZT felruházza.

2. Működési területén -  figyelemmel a helyi sajátosságokra -  
érvényt szerez a szakszervezeti kongresszusok, valam int a 
felettes szakszervezeti szervek határozatainak, gondoskodik 
azok megismertetéséről, végrehajtásáról és ellenőrzéséről.
Mozgósítja a dolgozókat a feladatok végrehajtására.

3. Felelős az irányításával működő szakszervezeti szervek
-  MB-k, közvetlen szakszervezeti csoportok, Társadalom- 
biztosítási Tanács -  Alapszabály szerinti működéséért.

4. Vezeti, szervezi, segíti a hatáskörébe tartozó szervezeteket, 
tisztségviselőket, ellenőrzi tevékenységüket.

a) Biztosítja a felelős szakszervezeti szervek, valam int saját 
határozatának konkrét végrehajtását.

b) Beszámoltatja a hatáskörébe tartozó szervezeteket m un
kájuk egészéről, illetve egy-egy területéről.
H atározatot hoz, javaslatot tesz m unkájuk fejlesztésére.

c) Gondoskodik a tisztségviselők rendszeres tájékoztatásáról 
és felkészítéséről. Havonta vagy szükség szerint értekez
letet ta r t az MB-k titkárai és a közvetlen csoportbizalmiak 
részére.

5. Irányítja, segíti és ellenőrzi a Társadalombiztosítási Tanács 
m űködését és azt tevékenységéről elszámoltatja.

6. Együttműködik a HSZVB-vel, kikéri és hasznosítja vélem é
nyét, mozgalmi m unkájában, tevékenységéhez m egterem ti a 
szükséges feltételeket.

7. Rendszeres munkakapcsolatot tart az illetékes pártszervek
kel, m elynek során vélem ényt nyilvánít a szakszervezeti 
mozgalmat érintő fontosabb kérdésekben, azok megoldására 
javaslatot tesz. tájékoztatást ad határozatairól és intézkedé
seiről.
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8. Működési területén együttműködik a szakmai szervekkel és
vezetőkkel, s gyakorolja a szakszervezeti jogokat.

a) Hatáskörének megfelelően részt vesz a polgári állomány 
élet- és m unkakörülm ényeit érintő döntések és határoza
tok előkészítésében, végrehajtásában. E tém akörben tájé
koztatást kérhet a szakmai szervektől, vezetőktől.

b) Hatáskörében véleményezi az anyagi-erkölcsi elismerés
sel kapcsolatos javaslatokat, kezdeményezően léphet fel 
e tekintetben is.

9. Gondoskodik a tagság politikai, kulturális és szakmai neve
léséről, tám ogatja a sportolási igények kielégítését:

10. Segíti a munkaverseny, munkamozgalom, a szocialista bri
gád- és újítómozgalom szervezését, mozgósít a tervek tel
jesítésére, védi a társadalm i tulajdont. Részt vesz a kiemel
kedő m unkát végző dolgozók elismerésének elbírálásában.
Fejleszti a m unkahelyi demokráciát.

11. Védi a dolgozók törvényben biztosított jogait, ellenőrzi a 
bérezési, m unkavédelmi, társadalombiztosítási, szociális, 
munkajogi rendelkezések betartását.
Segíti a tagság egyéb gondjainak megoldását.

12. Erősíti a szervezettséget, végzi a tagdíjfizetéssel összefüggő 
tevékenységet. Elkészíti az éves költségvetést.

13. Szervezi a felsőbb szervek által rendezett szakszervezeti tan 
folyamokra, iskolákra való küldést. Javaslatokat készít a 
BM SZB részére. Működési területén  szervezi a bizalmiak 
képzését, továbbképzését.

14. Gondoskodik a bizalmiak tanácskozásának évente három 
szori, illetve szükség szerinti összehívásáról.

15. Saját működésével kapcsolatban:

a) -  éves m unkaterv alapján fejti ki tevékenységét,
- hatáskörét ülésein gyakorolja,

-  üléseit havonta, illetve szükség szerint tartja ,
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-  a BM SZB javaslatára, valam int a választott testület 
tagjai kétharm adának kérésére összehívja a HSZB-t,

-  akkor határozatképes, ha tagjainak kétharm ada jelen 
van. A HSZVB elnökét a testületi ülésekre meg kell 
hívnia.

-  az ülésekről ,,Emlékeztető”-t kell készítenie és az ülést 
követő 8 napon belül meg kell küldenie a BM SZB- 
nek.

b) Beszámolási kötelezettséggel tartozik a felsőbb szakszer
vezeti szerveknek.
Tevékenységéről és a feladatokról évente egyszer be
számol a bizalmiak tanácskozásán.

c) Rendszeresen tájékoztatja a felsőbb szakszervezeti szer
veket tevékenységéről, a nagyobb és fontosabb esemé
nyekről, rendezvényekről, valam int a tagság hangulatá
ról. Információs jelentést küld havonta a BM SZB-nek.

d) Különböző feladatok megoldására állandó és ideiglenes 
m unkabizottságokat hozhat létre.

16. A HSZB tagjainak jogai és kötelességei, feladatai -  néhány 
sajátosság kivételével -  megegyeznek a BM SZB tagjainak 
jogaival és kötelességeivel.

17. Gazdasági feladatait a BM SZB Gazdasági Ügyrendjében 
m eghatározottak szerint látja el.

B

A HSZB hatásköre a szakszervezeti jogok 
gyakorlásában

1. Általános képviseleti joga [Mt. 11. § (1)]

A HSZB-nek -  mint a dolgozók képviseleti és érdekvé
delmi szervének -  joga, hogy a működési területén dolgozó 
polgári állomány anyagi, szociális és kulturális színvonalá
nak emelése, valam int élet- és m unkakörülm ényeit érintő 
jogai és érdekei védelme, illetőleg érvényesítése céljából 
rendszeres m űködést fejtsen ki, ebbe a dolgozókat bevonja
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és e kérdésekről tájékoztassa, valamint őket az illetékes 
szakmai vezető, állami és társadalmi szervek előtt képviselje.

2. Önálló döntési joga

a) Jóváhagyja a m unkahelyi taggyűlésen m egválasztott
-  m unkahelyi bizottságokat,
-  titkár személyét,
-  közvetlen csoportbizalmit (egyénenként);
E személyekre vonatkozóan állást foglal a személyi 
ügyeikkel, összefüggő kérdésekben.

b) Jóváhagyja a hatáskörébe tartozó
-  tisztségviselők,
-  m unkahelyi bizottságok tagjai,
-  közvetlen csoportbizalmiak,
-  Számvizsgáló Bizottság.

-  Társadalombiztosítási Tanács tagjai
ellen szakszervezeti fegyelmi ügyben a taggyűlés által 
hozott döntéseket.

c) M unkabizottságok vezetőinek, tagjainak megválasztása.

d) Egyetértés hiányában véglegesen dönt a szakszervezeti 
segélyezés és üdültetés elbírálása ügyében.

e) Dönt a M unkahelyi Bizottság, közvetlen szakszervezeti 
csoport létrehozásáról.

3. Egyetértési joga [Mt. 12. § (2)]

a) Egyetértése szükséges a m unkahelyi szervek vezetőinek 
(parancsnokainak) az élet- és m unkakörülm ényekkel kap
csolatos olyan intézkedéseihez, amelyek -  működési te rü 
letén -  a dolgozók nagyobb csoportját érintik.

b) A BM 1/ 1977. (BK. 8.) sz. Irányelvben m eghatározott 
egyedi ügyekben:
-  a HSZB egyetértése szükséges a döntéshez, ha az oda 

tartozó valam ennyi dolgozó tekintetében ugyanazon 
m unkahelyi vezető jogosult a m unkáltatói jog gyakor
lására, illetőleg az intézkedés m egtételére;
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-  a HSZB egyetértési jogát csak a bizalmi és a vele azo
nos szintű vezető vélem ényének figyelembevételével 
gyakorolhatja.

A HSZB a bizalmi egyetértésével dönthet az alábbi ügyek
ben:

-  a hivatali keretből biztosított és a szakszervezeti üdü
lési beutalók személy szerinti odaítélésében. A szak- 
szervezeti beutalók térítési költségeinek teljes vagy 
részbeni elengedésében;

-  a szakszervezeti és hivatali segélyben részesülő sze
mély m eghatározásában;

-  a szakszervezeti kitüntetésre való javaslattételnél.

c) Egyetértése szükséges:

-  az MB tagok,

-  a közvetlen bizalmiak,

-  a Társadalombiztosítási Tanács tagjainak

más helyre történő beosztásához, továbbá munkaviszo
nyuknak a m inisztérium  által való megszüntetéséhez, á t
helyezésük esetén az új m unkahelyük elfoglalására ki
tűzött időpont megállapításához. Ez a munkajogi védelem 
a tisztségviselőt m egbízatásának idejére és annak lejártát 
követő két év tartam ára megilleti, kivéve, ha visszahívá
sára érdem telenség m iatt került sor.

d) a szerv munkavédelmi szabályzatának kiadására,

e) a szerv munkaverseny- feladattervének kiadására,

f) az „Egység Kiváló Brigádja” cím odaítélésére.

4. Véleményezési joga [Mt. 13. § (3)]

A m unkaviszonyra vonatkozó szabályok, valam int a szak- 
szervezettel egyetértésben hozott döntések végrehajtása so
rán, ha az a dolgozók nagyobb csoportját érinti, az intézke
dés m egtétele előtt a szakszervezet véleményét ki kell kérni.
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5. Ellenőrzési joga [Mt. 14. § (1)]

A HSZB-nek joga van ellenőrizni a dolgozók élet- és m un
kakörülm ényeire vonatkozó szabályok betartását. Ennek ke
retében a m unkaviszonyra vonatkozó szabályok végrehaj
tásáról az é rin te tt szervektől tájékoztatást kérhet és a szer
veknél vizsgálatot tarthat.

A szerv köteles a vizsgálathoz szükséges felvilágosítást meg
adni és az adatokat rendelkezésre bocsátani.

6. Eljárás kezdeményezési joga [Mt. 14. § (2)]

A HSZB az ellenőrzés során észlelt hibákra és m ulasztásokra 
a végrehajtásért felelős szervek figyelmét felhívhatja, és ha 
azok a szükséges intézkedést kellő időben nem teszik meg, 
megfelelő eljárást kezdeményezhet.

(Ilyenek lehetnek: hiányosságok felszám oltatására felhívás, 
fegyelmi felelősségre vonásra felhívás stb.)

A m egtett intézkedésekről az é rin te tt szerv a HSZB-t tájé
koztatni köteles.

7. Kifogásolási (vétó) joga [Mt. 14. § (3)]

A HSZB kezdem ényezheti a kifogásolási jog alkalmazását 
a BM SZB-nél, ha a m unkahelyi vezető a csoportját vagy az 
egyes tagjait érintő -  jogszabályt sértő -  intézkedést te r
vez vagy tesz, vagy ha a szocialista erkölcsöt sértő eljárást, 
hibás módszert tapasztal és azt -  a közvetlen vezetővel 
tárgyalás ú tján  -  nem tudja rendezni.

A vétójavaslat sorsáról a BM SZB dönt.

8. Jogi képviselet ellátásának joga [Mt. 15. § (2)]

A HSZB a dolgozót, az élet- és m unkakörülm ényeit érintő 
kérdésében a bíróság és egyéb szervek előtt képviselheti. 
M unkaviszonyt érintő kérdésekben a dolgozók érdekében
-  nevében és helyette -  külön meghatalmazás nélkül is 
eljárhat.
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A SZAKSZERVEZETI MUNKAHELYI BIZOTTSÁG 
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE, MŰKÖDÉSE

1. A munkahelyi szakszervezeti taggyűlés feladat- és hatás
köre :

a) a munkahelyi szakszervezeti szervezet legmagasabb fóru
ma a munkahelyi szakszervezeti taggyűlés;

d) megválasztja az MB titkárát, tagjait és a küldötteket;
az általa m egválasztott tisztségviselőket felm entheti, visszahívhatja

, az MB-t új tagokkal kiegészítheti; 

c) beszámoltatja az MB-t a végzett m unkájáról és m eghatá
rozza a soron következő feladatokat;

d) véleményt mond a működési területén  dolgozó polgári 
alkalm azottakat érintő lényeges kérdésekben: a tagság 
véleményének, észrevételének mérlegelése, illetve érvé
nyesítése nélkül az MB dönthet;

e) a taggyűlés dönt a tagság részére biztosított ellátmány 
felhasználásáról, jóváhagyja a m unkatervet, meghatározza 
a szakszervezeti csoportok számát, állást foglal azokban 
a kérdésekben, amelyeket az MB terjeszt elé-;

 f) a taggyűlés akkor határozatképes, ha a tagság kétharm ada 
jelen van. Ha a tagság kétharm ada igényli, rendkívüli 
taggyűlést kell összehívni.

2. A Belügyminisztérium  szerveinél, (csoportfőnökség, parancs
nokság, osztály, műhely, intézet) a szakszervezeti munka 
helyi irányítására, szervezésére Munkahelyi Bizottságot lehet 
választani.

Az MB-t a munkahelyi taggyűlés választja meg 5 évi idő
tartam ra. MB ott működhet, ahol a szervnek döntési joggal 
felruházott vezetője van, a dolgozók létszáma és az ügyek 
eredm ényes intézése m űködését indokolttá teszi. Megalakí
tásához a felsőbb szerv (BM SZB, HSZB) hozzájárulása szük
séges.

VIII.
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A m unkahely sajátossága, szakmai tagozódása, valam int a 
tagság létszáma szabja meg, hogy az MB-be hány tagot vá
lasztanak (3- 9 fő).

3. Az MB feladatai:

a) Szervezi a felsőbb szakszervezeti szervek határozatainak 
helyi végrehajtását. Neveli, mozgósítja a tagságot a fel
adatok eredm ényes végrehajtására.

b) Működési területén -  a m unkahely tagozódásának meg
felelően -  szakszervezeti csoportokat hozhat létre.

c) Irányítja, ellenőrzi és segíti a területéhez tartozó bizal
miak tevékenységét. Havonta -  illetve szükség szerint -  
bizalmi értekezletet tart, tájékoztatja a bizalmiakat az 
időszerű szakszervezeti és politikai feladatokról, kikéri 
vélem ényüket.
Szervezi a bizalmiak tanfolyamát. Segítséget nyú jt szá
m ukra jog- és hatáskörük ellátásához, a tanácskozásokra 
való felkészülésükhöz.

d) Saját működési területén képviseli a polgári -állományt 
és intézkedik az őket érintő kérdésekben.

e) Két taggyűlés között szervezi a napi szakszervezeti fel
adatok végrehajtását:

-  ellátja a munkaszervezési, munkásellátási, társadalom - 
biztosítási, egészségügyi, munkavédelmi, kulturális és 
tömegsport szakszervezeti teendőket;

-  közreműködik a szakszervezeti segélyezésben, üdülte
tésben ;

-  szervezi a GYES-en levők, nyugdíjasok, betegek rend
szeres látogatását;

-  a BM SZB Gazdasági Ügyrendje szerint végzi a gaz
dasági és nyilvántartási teendőket;

-  szervezi és segíti a m unkaverseny-m ozgalm akat, akció
kat mozgósít az újítómozgalomban való részvételre;

-  szervezi a tagság tájékoztatását, gondoskodik az in
formáció gyűjtéséről, annak felhasználásáról és továb
bításáról;
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-  aktívan közreműködik a m unkahelyi demokrácia ér
vényesítésében és továbbfejlesztésében;

-  figyelemmel kíséri a szervezettség alakulását.

f) Együttműködik az illetékes párt alapszervezetekkel, szak
mai vezetőkkel és KISZ-szervezettel.

g) Éves munka- és üléstervet készít.

h) írásos kötelezettségeit a BM SZB, HSZB által megjelölt 
határidőre teljesíti.

3. Az MB hatásköre a szakszervezeti jogok gyakorlásában:

a) Általános képviseleti joga [Mt. H . § (1)]
Az MB -  m int a dolgozók képviseleti és érdekvédelmi 
szerve -  joga, hogy a működési területén dolgozó polgári 
állomány anyagi, szociális és kulturális színvonalának 
emelése, valam int élet- és m unkakörülm ényeit érintő 
jogaik és érdekeik védelme, illetőleg érvényesítése cél
jából rendszeres működést fejtsen ki, ebbe a dolgozókat 
bevonja és e kérdésekről tájékoztassa, valamint őket az 
illetékes szakmai vezető és társadalmi szervek előtt kép
viselje.

b) Egyetértési joga [Mt. 12. § (2)]
ba) Egyetértése szükséges a m unkahelyek vezetőinek 

(parancsnokainak) az élet- és m unkakörülm ényekkel 
kapcsolatos olyan intézkedéseihez, amelyek -  m űkö
dési területén -  a dolgozók nagyobb csoportját 
érintik.

bb) A BM 1/1977. (BK. 8.) sz. Irányelvben m eghatáro
zott egyedi ügyekben:
Az MB egyetértése szükséges a döntéshez, ha az oda 
tartozó valam ennyi dolgozó tekintetében ugyanazon 
m unkahelyi vezető jogosult a m unkáltatói jog gya
korlására, illetőleg az intézkedés megtételére.
-  Az MB egyetértési jogát csak a bizalmi és a vele 

azonos szintű vezető vélem ényének figyelem bevé
telével gyakorolhatja.

-  Az egyetértés hiánya m iatt a szakszervezeti cso
portbizalmiaktól felterjesztett kérdésekben.
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-  Az MB a bizalmi egyetértésével dönthet az alábbi 
ügyekben:
a hivatali keretből biztosított és a szakszervezeti 
üdülési beutalók személy szerinti odaítélésében. 
A szakszervezeti beutalók térítési költségeinek 
teljes vagy részbeni elengedésében;
a szakszervezeti és hivatali segélyben részesülő 
személy m eghatározásában;
a szakszervezeti kitüntetésre való javaslattételnél.

be) Egyetértése szükséges a bizalmi és bizalmihelyettes 
más munkahelyre történő beosztásához, továbbá m un
kaviszonyuknak a m inisztérium  által való m egszün
tetéséhez, valam int áthelyezésük esetén új m unka
helyük elfoglalására kitűzött időpont m egállapításá
hoz.
Ez a munkajogi védelem a tisztségviselőt m egbízatá
sának idejére és annak le jártá t követő két év ta rta 
m ára megilleti, kivéve, ha a visszahívásra érdem telen
ség m iatt kerül sor.
A munkajogi védelem időtartama alatt egyetértése
szükséges a bizalmi és helyettese elleni fegyelmi el
járás megindításához is.

bd) a helyi munkavédelmi szabályzat, intézkedési terv 
kiadására.

c) Véleményezési joga [Mt. 13. § (3)]
A m unkaviszonyra vonatkozó szabályok, valam int a szak- 
szervezettel egyetértésben hozott döntések végrehajtása 
során, ha a dolgozók nagyobb csoportját érinti, az intéz
kedés m egtétele előtt a szakszervezet véleményét ki kell 
kérni.

d) Ellenőrzési joga [Mt. 14. § (1)]
Az MB-nek joga van ellenőrizni a polgári alkalmazottak 
élet- és m unkakörülm ényeit érintő törvények, rendeletek, 
parancsok, utasítások betartását.

e) Kifogásolási (vétó) joga [Mt. 14. § (3)]
Az MB kezdeményezheti a kifogásolási jog alkalmazását 
a közvetlen felettes szakszervezeti szervnél, ha a m unka
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helyi vezető a csoportját vagy az egyes tagjait érintő
-  jogszabályt sértő -  intézkedést tervez vagy tesz, vagy 
ha a szocialista erkölcsöt sértő eljárást, hibás módszert 
tapasztal és azt -  a közvetlen vezetővel tárgyalás ú t
ján -  nem tudja rendezni.
A vétójavaslat sorsáról a BM SZB dönt.

IX.

A KÖZVETLEN SZAKSZERVEZETI CSOPORT 
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

1. A Belügyminisztérium  szerveinél, ahol a szakszervezeti tag
ság létszáma a 25 főt nem éri el, közvetlen szakszervezeti 
csoportot lehet létrehozni. A közvetlen szakszervezeti cso
port a BM SZB vagy HSZB közvetlen irányításával működik. 
Vezetője a csoport által választott közvetlen bizalmi és he
lyettese.

2. A közvetlen bizalmi és helyettesének feladata, jog- és ha
tásköre a szakszervezeti bizalmiéval azonos.

X.

A SZAKSZERVEZETI CSOPORT 
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

1. Szervezeti jellemzői és működési feltételei:

a) A szakszervezeti csoport a m unkahelyek kis egységeiben 
(kis létszámú műhely, osztály, csoport, brigád stb.) dol
gozó szakszervezeti tagokból áll. M inden olyan helyen 
létre kell hozni, ahol a csoportokkal azonos szintű szak
mai vezető van és a tagok száma az 5 főt eléri, de a 20- 30 
főt nem haladja meg.

b) A szakszervezeti csoport közvetlenül az MB irányításá
val működik.
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20 tagon felüli csoportnál bizalm ihelyettest kell vá lasz
tani.

2. Feladata és hatásköre:

a) Megválasztja és beszámoltatja a végzett m unkáról szak- 
szervezeti bizalmit és bizalm ihelyettest.

b) Dönt a szakszervezetbe belépni szándékozók f e lv é te l é r ő l .

c) Állást foglal a szakszervezeti csoport tevékenységét, m un
kájának tartalm át, a végrehajtás módszereit m eghatározó 
kérdésekben. Vélem ényt mond, észrevételt tesz a csoport, 
illetve a dolgozókat érintő lényeges szakszervezeti dön
tések, állásfoglalások, határozati javaslatok előzetes v itá
jában.

d) Javaslato t tesz az M B-nek a csoport tagjai ju talm azására, 
kitüntetésére, üdültetésére, illetve szociális ju tta tá sá ra .

e) A szakszervezeti taghoz m éltatlan m agatartás esetén  szak- 
szervezeti fegyelmi eljárást kezdeményez.

XI.

A SZAKSZERVEZETI BIZALMI 
FELADATA, JOG- ÉS HATÁSKÖRE

1. Feladata:

a) Az MB irányításával végzi feladatait; részese a helyi 
mozgalmi élet kialakításának.

b) A csoport tagjainak együttes véleménye, reális igényei 
alapján részt vesz a dolgozókat érintő s z a k s z e r v e z e t i  ha
tározati javaslatok előzetes véleményezésében; a dönté
sekről, feladatokról tájékoztatja a csoport tagjait, szer
vezi a végrehajtást.

c) Képviseli a csoportjához tartozó dolgozókat a fele ttes 
szakszervezeti szervek és a szakmai vezető előtt. E llátja 
a tagok egyéni érdekeinek védelmét.
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Előzetes javaslatot tesz, vélem ényt mond a csoport vagy 
az egyes tagot érintő kérdésekben.

d) Gyakorolja a hatáskörébe utalt szakszervezeti jogokat.

e) Közreműködik a taggyűlések, m unkaértekezletek szer
vezésében, kezdeményezi, ellenőrzi az elhangzott javas
latok megvalósítását.

f) Részt vesz a szocialista m unkaverseny és egyéb m unka
mozgalmak szervezésében.

g) Segíti a dolgozók politikai, szakmai nevelését, a tudatos 
munkafegyelem, a m unkahelyi erkölcsi normák betartá
sát, a közösségben végzendő társadalm i m unkát.
Ösztönzi a szakszervezeti, m unkahelyi demokrácia gya
korlását.

h) Segíti és ellenőrzi a dolgozók élet- és m unkakörülm é
nyeivel összefüggő rendelkezések végrehajtását.

i) A még szervezetlen dolgozókat megismerteti a mozgalom 
alapvető céljaival, meggyőzi őket a szervezettség jelen
tőségéről, előnyeiről; gondoskodik a tagsági díjak táblá
zatok szerinti pontos befizetéséről.

j) Gondoskodik a csoport rendszeres szervezeti életéről, 
legalább három  havonként -  illetve szükség szerint -  
csoportértekezletet tart, a feladatkörébe tartozó kérdé
sekről beszámol és tájékoztatást ad.

k) Részt vesz a mozgalmi képzésben és továbbképzésben.

2. Rendszeresen kapcsolatot tart a pártcsoport bizalmival, 
együttm űködik a szakmai vezetővel. A m unkakapcsolatban 
jelentős szerepet kell biztosítani a tájékoztatásnak és a terv 
szerű munkamegosztásnak.

3. Jogköre:

a) Egyetértési joga:

-  A szakszervezet egyetértése szükséges a m unkáltatói 
jogot gyakorló, illetőleg az intézkedésre jogosult mun-
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kahelyi vezető (parancsnok) következő ügyekben ho
zott elöntéséhez:

a polgári alkalm azott 

személyi alapilletm ényének megállapítása, 

jutalmazása,

részére m iniszteri vagy magasabb szintű k itün tetés
re vonatkozó javaslattétel,

fizetett rendkívüli szabadságban vagy jutalom sza
badságban részesítése,

részére lakás vagy lakástámogatás, valam int szociá
lis ju ttatás adása esetén.

-  A szakszervezet -  a jogszabályban m eghatározott ese
tekben -  a dolgozók egyéni ügyeire vonatkozóan az 
egyetértési jogot alapvetően a bizalmi ú tján  gyako
rolja, amikor a dolgozót érintő intézkedés a bizalmi
val azonos szintű vezető (parancsnok) hatásköre.

-  A bizalmi egyetértése szükséges a döntés kialakításá
hoz, ha a m unkáltatói jog gyakorlására, illetőleg az 
intézkedés m egtételére a szakszervezeti csoport dol
gozóinak közvetlen m unkahelyi vezetője jogosult.

-  Az SZB a bizalmi egyetértésével dönt a Szakszerve
zeti Bizottság döntési hatáskörébe tartozó ügyekben:

a hivatali keretből biztosított és a szakszervezeti 
üdülési beutalók személy szerinti odaítélésében. A 
szakszervezeti beutalók térítési költségeinek teljes 
vagy részbeni elengedésében;

a szakszervezeti segélyben részesülő személy meg
határozásában;

a szakszervezeti kitüntetésre való javaslattételnél,

b) Véleményezési, javaslattételi joga

A bizalminak a m unkáltatói jogkört gyakorló, illetve ja 
vaslattevő vezető irányában véleményezési és javaslat
tételi joga van a szakszervezeti csoportja dolgozóinak 
élet- és m unkakörülm ényeit érintő m inden kérdésben.
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E jogkört -  különösen, ha az adott m unkahelyen dolgo
zók többsége polgári állományú -  fontos érvényesíteni 
a következő kérdésekben:
-  a belső ügyrend, m unkarend kialakítása;
-  a m unkahely m unkatervének kialakítása;
-  a másodállás és mellékfoglalkozás engedélyezésének 

kérdése;
-  éjszakai munka, túlm unka elrendelése;
-  az anyagi felelősség, a selejt, a károkozás kivizsgálása, 

a felelősség megállapítása;
-  fegyelmi eljárás lefolytatása;
-  egyéni panaszügyek, sérelmek esetén, a m unkahelyi 

viták a belügyi szerven belüli eldöntése előtt;
-  a dolgozónak belügyi szerv által történő áthelyezése 

és m unkaviszonyának felmondása előtt;
-  a szakszervezeti csoport tagjait érintő szakmai átszer

vezéskor;
-  felsőfokú állami, szakmai vagy pártiskolára küldés 

előtt;
-  soron kívüli előléptetés esetén;
-  alacsonyabb vagy magasabb m unkakörbe helyezés 

előtt;
-  jellemzés és minősítés során.

c) Ellenőrzési joga

A bizalmi ellenőrzési joga -  a szakszervezeti csoport 
tagjai vonatkozásában -  általában kiterjed a dolgozók 
élet- és m unkakörülm ényeit érintő jogszabályok betartá
sára, a m unkahelyi döntések végrehajtására. Ezen belül 
különösen fontos, ha a bizalmi ellenőrzési joga kiterjed:
-  a m unkahelyi demokráciáról szóló 1/1976. (BK. 2.) 

BM számú Irányelvben foglaltak megvalósulására, a 
vélemények, javaslatok hasznosítására;

-  a m unkakörülm ények és a m unkarend alakulására;
-  a munkavédelmi, a törzsgárda szabályzatok betartá

sára;
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-  a dolgozó nők, kisgyermekes anyák védelméről, vala
m int a fiatalkorúak védelméről intézkedő jogszabályok 
végrehajtására;

-  a munkafegyelem  szilárdításának, a munkavégzési 
kötelezettségek teljesítésének segítésére;

-  az Ifjúsági Törvény alapján készült intézkedési terv 
végrehajtására;

-  a tanulm ányi szerződésben vállalt kötelezettségek be
tartására.

d) Képviseleti joga

A bizalmi -  az élet- és m unkakörülm ényeket érintő kér
désekben -  képviseli a szakszervezeti csoport tagjait a 
szakszervezeti, m unkahelyi bizottság és a közvetlen m un
kahelyi vezető előtt. A m unkaviszonyt érintő kérdések
ben -  a m unkahelyen belül -  érdekükben, nevükben és 
helyettük eljárhat.

e) Kifogásolási joga

A bizalmi kezdeményezheti a kifogásolási jog alkalmazá
sát a közvetlen felettes szakszervezeti szervnél, ha a m un
kahelyi vezető a csoportját vagy az egyes tag jait érintő
-  jogszabályt sértő -  intézkedést tervez vagy tesz, vagy 
ha a szocialista erkölcsöt sértő eljárást, hibás módszert 
tapasztal és azt -  a közvetlen vezetővel tárgyalás ú t
ján -  nem tudja  rendezni.

A vétójavaslat sorsáról a BM SZB dönt. 

3. A bizalmi hatásköre:

K iterjed a hozzá tartozó szakszervezeti csoportra és a vele 
azonos szintű szakmai vezetőhöz tartozó minden polgári al
kalmazott dolgozóra.

4. Bizalmi helyettes feladata, jogköre:

A bizalmi távolléte esetén helyettese teljes joggal és fele
lősséggel végzi a bizalmi hatáskörébe tartozó összes fel
adatokat, gyakorolja a szakszervezeti jogokat.
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A BIZALMI KÜLDÖTTEK, 
A BIZALMIAK TANÁCSKOZÁSÁNAK RENDJE

A bizalmi küldöttek, a bizalmiak tanácskozását alapszerveze
tünkben m űködtetni kell, mivel határozathozatal előtt, a dön
tések előkészítésekor a tagság összevont taggyűlése nem hívható 
össze.

1. A bizalmi küldöttek, a bizalmiak tanácskozásának résztve
vői és működése

a) Alapszervezetünkben -  a bizalmiak nagy létszáma m iatt
-  nem lehetséges összbizalmi tanácskozást összehívni. 
Ezért a tanácskozás bizalmi küldött tanácskozásként m ű
ködik.

Összehívásáról a BM SZT-nek kell gondoskodnia és köte
les a m egadott hatáskör, valam int rend szerint m űköd
tetni.

b) A BM SZT-nek a bizalmi küldött tanácskozást a tanács
ülések előtt évenként legalább három alkalommal -  illet
ve szükség szerint -  kell összehívnia, amelyen részt vesz
nek a bizalmiak küldöttei, akiket a bizalmiak maguk 
közül választanak meg.

c) A HSZB-k területén m indenkor a működési területén 
levő össz-bizalmiak tanácskozását kell összehívni. Az 
összehívásról a HSZB gondoskodik, és köteles azt a meg
adott hatáskör, valam int tanácskozási rend szerint m ű
ködtetni.
A HSZB a bizalmiak tanácskozását a tanácskozás hatás
körébe tartozó kérdések m egvitatására évenként legalább 
három alkalommal -  illetve szükség szerint -  hívja 
össze.

d) A tanácskozáson a BM SZB (HSZB) tagjai vegyenek részt.

e) A bizalmi küldött, a bizalmi tanácskozás állásfoglalásá
nak a többség akaratát kell összefoglalnia és nyílt szava-

XII.
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zással elfogadnia. Az állásfoglalást jegyzőkönyvbe kell 
foglalni.

A BM SZT-nek, SZB-nek (HSZB-nek) a testü let ülésén
-  a határozat m eghozatalánál -  mérlegelni és figye
lembe kell vennie a bizalmi küldött, bizalmi tanácsko
zás állásfoglalását. Am ennyiben a testület által hozott 
határozat eltér a tanácskozás állásfoglalásától, akkor kö
teles azt indokolni a határozat ism ertetésekor.

2. A bizalmi küldöttek, a bizalmiak tanácskozásának hatásköre

a) Véleményező, javaslattevő, tanácsadó szerepet tölt be

-  a bizalmi küldöttek tanácskozása -  a BM SZT, BM 
SZB,

-  a bizalmiak tanácskozása -  a HSZB
képviseleti álláspontjának kialakításában, az összdolgozó
kat, vagy a dolgozók nagyobb részét, illetve az egyes ré
tegek többségét érintő kérdések eldöntésekor, fontos szak- 
szervezeti mozgalmi feladatok, döntések meghozatalakor.

Ilyen kérdések elsősorban a következők:

-  bérfejlesztésre, bérpolitikára vonatkozó tervjavaslatok.

-  szociálpolitikai intézkedések,

-  szakszervezeti m unkatervek, költségvetési tervek,

-  nagyobb szabású munkaakciók, m unkaversenyek.

b) Az éves munkáról

 -  a BM SZT és a BM SZVB a bizalmi küldöttek tanács
kozásán ;

-  a HSZB-k, a HSZVB-k a bizalmiak tanácskozásán szá
m olnak be.

c) Minden jelentős szakszervezeti döntésről, határozatról a 
bizalmiakat szóbeli vagy írásos úton tájékoztatni keli.

d) A tanácskozás határozatokat, döntéseket nem hoz.
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A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCS (TT) 
SZERVEZETE, FELADATA, JOGKÖRE

1. A TT szervezete, működése

a) A Belügyminisztérium szerveinél, ahol HSZB működik, 
TT-t kell választani -  a HSZB választásával egyidejűleg. 
Tagjainak szám át a küldöttértekezlet, illetve taggyűlés 
határozza meg.
A TT elnökét a HSZB -  tagjai közül -  jelöli ki.

b) A TT feladatainak végrehajtására albizottságokat hozhat 
létre és egyes feladatainak gyakorlását, teljes joggal az 
albizottságokra ruházhatja  át.
Az albizottságok vezetőit a TT tagjai közül kell kijelölni.
Az albizottságok létszámát, összetételét, működési rendjét 

a HSZB határozza meg.

A TT albizottságai a következők:
-  nyugdíj ügyi albizottság.
-  segélyezési albizottság.
-  üdültetési albizottság,
-  egészségügyi albizottság,
-  m unkásellátási albizottság.

Az albizottságok feladatait -  a TT-n belül -  felelősök is 
elláthatják, s az egyes albizottságok össze is vonhatók.

c) A TT munkáját a HSZB irányításával, m unkaterv alap
ján végzi, üléseit havonta -  illetve szükség szerint -  
tartja . Az ülést az elnök hívja össze. A TT akkor hatá
rozatképes, ha az ülésen a tagoknak több m int a fele 
jelen van.
Határozatát szótöbbséggel hozza; szavazategyenlőség ese
tén az a javaslat válik határozattá, am elyre az elnök is 
szavazott.
A TT, illetőleg az albizottság évente legalább egyszer, a 
HSZB ülésén ad számot m unkájáról.

XIII.
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2. A TT feladat- és jogköre
J

a) Gondoskodik a dolgozók nyugellátásával kapcsolatos fel
világosításról.

b) Elősegíti a megbetegedések megelőzését, a megbetegedé
sek csökkentését, az egészséges m unkakörülm ények meg
terem tését. Javaslatot tesz a dolgozók egészségügyi hely
zetének javítására.

Ellenőrzi az üzemegészségügyi szolgálat tevékenységét, a 
feltételek biztosítását, az egészségügyi norm ák betartását. 
Tájékoztatást kér az üzemorvostól a dolgozók egészség- 
ügyi ellátásáról, a m unkahely egészségügyi helyzetéről, 
feltételeiről, körülményeiről.

c) Nevelő és felvilágosító m unkát folytat a társadalom biz
tosítás és az egészségügy terén, együttm űködve a M un
kavédelmi és Nőbizottsággal, a BM Egészségügyi Felvi
lágosító Szolgálattal.

 d) Figyelemmel kíséri a betegek látogatását, szükség esetén 
gondoskodik megsegítésükről.

3. Együttműködik a BM I/I . Csfség. központi Pénzügyi Osz
tályával -  az alábbi ügyekben:

a) a dolgozó és a m unkáltató között felm erült betegségi és 
anyasági ellátással, baleseti táppénzzel, családi pótlékkal
kapcsolatos vitás ügyek tárgyában.
A HSZB-nek véleményt, javaslatot ad a vitás ügyekkel 
kapcsolatban;

b) indokolt esetben a dolgozó táppénzének, baleseti táp 
pénzének megvonása tárgyában:

c) a csökkent m unkaképességű dolgozók kereset-kiegészíté
sének megállapításával, visszafizetésével összefüggő vitás 
ügyek tárgyában;

d) a gyermekgondozási segéllyel összefüggő vitás ügyek tá r
gyában -  a jogosultság kivételével.

A jogosultsággal kapcsolatos vitás ügyekben az MDB, 
illetőleg a Munkaügyi Bíróság jár el;
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e) jogalap nélkül felvett társadalombiztosítási ellátás vis
szafizetésével kapcsolatos felróhatóság megállapítása tá r
gyában.

4. Hatáskörében dönt:

a) rendkívüli szakszervezeti segély odaítélésére -  a szak- 
szervezeti bizalmival egyetértésben. A vitás ügyeket elő
terjeszti az HSZB-nek;

b) a bizalmival egyetértésben dönt az üdülőbeutalók sze
mély szerinti odaítéléséről.

5. Javaslatot tehet:

a) gyógyászati segédeszközökért fizetendő térítési díj átvál
lalására, illetőleg hozzájárulására;

b) gümőkóros betegek rendkívüli anyagi tám ogatására;

c) gyermekápolási táppénz esetében méltányosságból tö r
ténő egyedülállóság m egállapítására akkor is, ha arra 
egyébként a kérelmező nem jogosult;

d) külön m éltányosságot érdemlő esetekben betegségi és 
anyasági ellátás, családi pótlék kivételes alapon történő 
folyósítása.

6. Segíti az MB-k és bizalmiak társadalom biztosítási és egész
ségügyi tevékenységét.

XIV.

A BM SZAKSZERVEZETI TANÁCS 
ÉS A HELYI SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGOK 

MELLETT MŰKÖDŐ SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG 
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE, MŰKÖDÉSE

A) Alapszervezetünkben a BM Szakszervezeti Tanács és a Helyi 
Szakszervezeti Bizottságok m ellett m űködik számvizsgáló 
bizottság.
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Elnevezésük: 1. Belügyminisztérium  Szakszervezeti Szám- 
vizsgáló Bizottsága (továbbiakban: BM 
SZVB).

2. Belügyminisztérium  . . . .  sz. Helyi Szakszer
vezeti Számvizsgáló Bizottsága (HSZVB).

A számvizsgáló bizottságok választására, jogi helyzetére, 
hatáskörére és működésére vonatkozó meghatározásokat 
a M agyar Szakszervezetek Alapszabálya VII. fejezete ta r
talmazza.

B) Az Alapszabály néhány fontosabb előírása és a BM szakszer
vezeti sajátosságok.

1. Megválasztása

A számvizsgáló bizottságot a küldöttértekezlet választja 
meg a BM SZT-vei, illetve a HSZB-vel egyidejűleg.
A számvizsgáló bizottság saját soraiból elnököt választ.

2. Jogi helyzete, hatásköre

a) A számvizsgáló bizottság önálló, a vezető szervekkel 
egyenrangú szakszervezeti ellenőrző szerv. A vezető 
szervekkel m ellérendeltségi viszonyban áll. Részére 
ezen szervek nem adhatnak utasítást, m unkáját nem 
irányíthatják .
A számvizsgáló bizottság választóinak köteles beszá
molni végzett m unkájáról.

b) A számvizsgáló bizottság nem irányító, vezető szerv, 
utasításokat nem adhat az általa ellenőrzött szervnek, 
sem az alsóbb szintű számvizsgáló bizottságnak.
Határozatot csak saját tevékenységére és tagjára hoz
hat.
M unkája során észrevételeket, javaslatokat tehet a gaz
dálkodás hiányosságainak m egszüntetésére, a gazdasági, 
valam int a mozgalmi m unka javítására.
A vezető szervek kötelesek a számvizsgáló bizottság 
észrevételeit, javaslatait értékelni, s a szükséges intéz
kedéseket megtenni.
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c) A BM SZVB a számvizsgálói m unka fokozott hatékony
sága érdekében rendszeres elvi és módszerbeli segít
séget nyú jt a HSZVB-knek, a HSZVB-k pedig m űkö
désükről a BM SZVB-t rendszeresen tájékoztatják. 
A tájékoztatás form áját, időpontját a BM SZVB elnöke 
állapítja meg.

d) A számvizsgáló bizottság elnöke a testü let ülésein (BM 
SZT, BM SZB, HSZB) tanácskozási joggal vesz részt.

e) A BM SZT mellett működő SZVB kapcsolatot ta rt a 
Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti Bizottsága 
Számvizsgáló Bizottságával, az MSZMP BM Bizottság 
Pártgazdasági és Ügykezelési Alosztályával, valamint 
a HSZB-k m ellett működő SZVB-kkel.

3. Működése

a) A számvizsgáló bizottság testületi szerv. Eredményes 
m űködésének tárgyi feltételeiről az a szakszervezeti 
szerv köteles gondoskodni, amely mellé m egválasztot
ták.

b) Munkáját ügyrend szerint végzi. Az ügyrendet a bi
zottság állítja össze, az Alapszabály rendelkezései és a 
felsőbb szervek irányelvei alapján.

c) Az ügyrendben szereplő feladatoknak, meghatározott
időszak alatt történő végrehajtására munkatervet ké
szít.

d) A számvizsgáló bizottság az ügyrendben m eghatározott 
időközönként rendszeresen ülésezik.

e) A bizalmi küldöttek, bizalmiak tanácskozásán, testületi 
üléseken (BM SZT, BM SZB. HSZB) rendszeresen be
számol tevékenységéről, az ellenőrzések tapasztalatai
ról.

4. Feladatai

a) A mozgalmi munka anyagi eszközeinek hatékony és 
szabályszerű felhasználása érdekében rendszeresen 
felülvizsgálja a hatáskörébe tartozó szervek pénzgaz
dálkodását, a mozgalmi célkitűzések és a gazdálkodás 
összhangját, átfogóan értékeli, elemzi a gazdálkodást.
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b) Őrködik a szakszervezeti társadalmi tulajdon felett,
tevékenységével segíti a költségvetés szerinti gazdál
kodás érvényesülését.

e) Vizsgálja a költségvetés előirányzatait, m enet közben 
ellenőrzi annak, alakulását

d) Ellenőrzi a pénz és értékcikk kezelését, a gazdasági 
számvitelt, a bizonylatokat, az egyéb szakszervezeti 
vagyontárgyak nyilvántartását, meglétét, az üdülőjegy
készletet és felhasználást, az ezzel kapcsolatos nyilván
tartást, a segélyek jogosultságát stb.

e) Vizsgálja és ellenőrzi a szervezettség és a tagdíjm orál 
alakulását, a tagdíj besorolás végrehajtását.

„A Belügyminisztérium szakszervezeti szerveinek feladat- és 
hatásköré, működése” megjelenésével a BM szakszervezeti szer
vek 1970. évben kiadott ügyrendje (Szám: 51- Sz. 45/1969.) 
hatályát veszti.

Budapest, 1977. október 25.

BM SZAKSZERVEZETI TANÁCS
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XV.

IRODALOMJEGYZÉK

1. A M agyar Szakszervezetek Alapszabálya

2. A M unka Törvénykönyve és Végrehajtási U tasítása

3. A M inisztertanács 12/1976. (V. 27.) MT sz. rendelete

.4. Az MNK belügym iniszterének 5/1972. (VII. 11.) BM sz. u ta
sítása

5. Az MNK belügym iniszterének 4/1975. utasítása

6. Az MNK belügym iniszterének 1/1976. (BK. 2.) BM sz. irány
elve

7. Az MNK belügym iniszterének 10- 21/10/1976. BM sz. u ta
sítása

8. Az MNK belügym iniszterének 13/ 1976. (BK. 4.) sz. utasítása

9. Az MNK belügym iniszterének 1/1977. (BK. 8.) sz. irányelve

10. A BM Szakszervezeti Tanács és a Belügyminisztérium  
Együttm űködési megállapodása (Belügyi Közlöny 1973. 8. 
szám)

11. BM Terv- és Pénzügyi csoportfőnökének 1/1976. (BK. 11.) 
sz. intézkedése

12. A Belügyminisztérium  Újítási Szabályzata (10- 20/1/1976.)
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13. A SZOT Elnökségének irányelve a szakszervezeti bizalmiak 
hatáskörére a szakszervezeti jogok gyakorlásában, továbbá 
a bizalmiak, főbizalmiak tanácskozásának szerepére (1976.)

14. A Közalkalmazottak Szakszervezete Elnökségének irányelvei 
a szakszervezeti bizalmiak hatáskörére a szakszervezeti 
jogok gyakorlásában, továbbá a bizalmiak, főbizalmiak ta
nácskozásának szerepére (1976. október 22.)

Készült: 750 példányban. 
Kapják: elosztó szerint.
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