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u t a s í t á s a
A szocialista m unkamozgalomról

A szocialista munkamozgalom különböző formái 
fontos szerepet töltenek be a belügyi szerveknél 
a szakmai feladatok m aradéktalan teljesítésé
ben, a szocialista em beri viszonyok javításában, 
a munkaerkölcs, a m unkahelyi demokrácia, a 
dolgozók m űveltségének emelésében. Az 1007/ 
1972. (IV. 12.) Korm. számú határozat belügyi 
szerveknél történő végrehajtására — az MSZMP 
XI. kongresszusának ú tm utatásait figyelembe 
véve — a szocialista munkamozgalom tovább
fejlesztése érdekében — a polgári alkalmazot
tak ra  nézve egyetértésben a Közalkalmazottak 
Szakszervezete Elnökségével — kiadom az aláb
bi

u t a s í t á s t :

I.

A munkamozgalom szervezése, irányítása

1. Minden munkamozgalom (a továbbiakban: 
m unkaverseny) alapvető célja a társadalom  szá
m ára többet nyújtan i a dolgozók társadalm i ak
tivitása, politikai és szakmai képzése, a m unka- 
fegyelem  javítása, a szocialista erkölcs érvénye
sítése útján, és ezzel form álni a m unkahelyi és 
társadalm i környezetet.

Ennek megfelelően a szocialista m unkaver
senyben szerepet kell kapni:

a) a szakmai feladatok jobb teljesítésének,

b) a m unka minőségének,

c) az anyagi eszközökkel és a m unkaidővel va
ló takarékosságnak,

d) a politikai és szakmai képzésnek, társadalm i 
m unkának,

e) a társadalm i tu lajdon fokozottabb védelmé
nek,

f) a m unkahelyi légkör, a szocialista emberi 
viszonyok fejlesztésének,

g) a biztonságosabb és egészségesebb m unka- 
körülm ények m egterem tésének, ezen belül kü
lönösen a dolgozó nők és a kisgyermekes anyák, 
valam int a fiatalok m unkafeltételei javításának,

h) a m unkahelyi demokrácia kiteljesítésének,

i) az újítási tevékenység segítésének.

2. A term előtevékenységet végző szerveknél a 
szakmai célkitűzéseknek tartalm azniok kell a 
term elési, szolgáltatási feladatok legkedvezőbb 
mennyiségi és minőségi teljesítését, illetve tú l
teljesítését eredményező vállalásokat.

3. M unkaversenyt elsősorban az éves, term e
lési (feladat-) tervvel rendelkező és értékben ki
m utatható  term elést folytató, illetve szolgálta
tást végző szerveknél (alegységeiknél) kell szer
vezni.

4. Termelési (szolgáltatási) feladatokat vég
zőknek tekinthetők a járm ű-, gép-, épület-, fegy- 
ver-m űszer-felszerelés javítást, karbantartást, 
közúti, vízi, légi forgalmazást, étkeztetést vég
ző (a továbbiakban: termelő) alegységek, intéz
mények.

5. A m unkaverseny form ái közül a szakmai 
feladatoknak és a dolgozó kollektíva sajátossá
gainak legjobban m egfelelőeket kell választani.

6. Szocialista brigádm ozgalmat ott lehet szer
vezni, ahol a term elés tervszerűsége, szervezett
sége és m érhetősége a szocialista brigád címhez 
kívánt magasabb tartalm i követelm ényekre le
hetőséget ad. Így főként az egy elhelyezésben 
működő javító-karbantartó  m űhelyeknél.

7. A nem  term elő alegységeknél, intézm ények
nél ,,m unkabrigád”, „szocialista kollektíva”, 
„szocialista m unkastílus”, „m unka-akció” , szak
mai verseny”, „vetélkedő”, KISZ által indított 
„ifjúsági verseny”, „egyéni verseny”, stb. for
m ában szervezhető munkamozgalom.

8. A szakmai m unkavállalások arra irányu lja
nak, hogy az átlagos m unkaterheléssel és a m un
kaidő lelkiism eretes kihasználásával elvégezhető 
feladatokon túl, a szerv működéséhez szükséges 
és hasznos további feladatok teljesítése is lehető
vé váljon. Az ezek elvégzéséhez szükséges mun
kaidő alapot a m unkára tervezett munkaidő 
csökkentésével kell biztosítani. Ehhez felü l kell 
vizsgálni a m unkafolyam atok szervezettségét, 
fel kell tá rn i a m unkaszervezésben végrehajtható 
ésszerűsítési (újítási) lehetőségeket, a m unka mi
nőségi elvégzéséből, a m unkafegyelem  fokozásá
ból, a nem  m unkával tö ltö tt idő csökkentéséből 
nyerhető tartalékokat.

9. A m érhetőség érdekében a szakmai vállalá
sokon alapuló többlet teljesítm ényt (gazdasági 
eredm ényt) forint értékben kell kim utatni.

A többlet teljesítm ény forin t értéke egyenlő 
az előállítására felhasznált m unkaidő és a részt
vevő dolgozók illetm énye alapján szám ított köz
vetlen bérköltséggel, valam int a közvetlen 
anyagfelhasználásban elért m egtakarítás össze
gével.

10. A szám ításokat a célkitűzések kialakítása
kor és a teljesítm ény értékelésekor tételesen 
részletezve kell elvégezni. Az év folyam án tar
tandó m unkaértekezlet, brigádértekezlet szintén
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tételesen, értékben vizsgálja az egyes célkitűzé
sek megvalósulását, készültségi fokát.

11. A m unkaverseny szervezéséért, a helyi fő 
célkitűzések m eghatározásáért a szervek vezetői 
felelősek.

12. A m unkaverseny operatív irányításáról, a 
m unkahelyi konkrét feladatok kialakításáról, a 
szükséges nyilvántartásról és egyéb adm iniszt
ratív  feladatok végzéséről a term elő tevékenysé
get folytató szervek (anyagi osztály, szertár, m ű
hely, stb.) vezetői gondoskodjanak.

13. A vezetők ism ertessék a dolgozókkal azo
kat a tervfeladatokat és célokat, am elyeknek el
éréséhez a m unkaköri követelm ényeket m egha
ladó tevékenység, erőfeszítés szükséges.

Egyénekre és m unkacsoportokra lebontva kell 
m eghatározni a tervezett m unkák eredm ényes 
m egvalósításának m ódját, az ehhez szükséges 
szakmai és politikai képzés form áit.

14. A célkitűzések ism ertetésével egyidejűleg 
— ahhoz kapcsolódóan — törekedni kell az el
érhető erkölcsi, anyagi elismerés m eghatározá
sára, ism ertetésére.

15. Legalább m inden félévben brigád- és m un
kaértekezletek keretében lehetővé kell tenni a 
m unkaverseny helyzetének értékelését.

16. Minden é rin te tt vezető köteles — a m un
kaverseny szervezése és irányítása, valam int az 
eredm ények népszerűsítése, a résztvevő dolgo
zók, kollektívák, erkölcsi és anyagi elismerése 
tekintetében a szükséges együttm űködést kiala
kítani az illetékes párt-, szakszervezeti és KISZ 
szervezetekkel. E rre az együttm űködésre a 
szervezeteket fel kell kérniük.

17. Az eredm ények alapján az illetékes veze
tők kötelesek előkészíteni az erkölcsi és anyagi 
elismerésre vonatkozó javaslatokat. Gondoskod
janak minden rendelkezésre álló lehetőség fel- 
használásával, a versenyben k itűn t kollektívák 
és dolgozók anyagi és erkölcsi elismerésével a 
m unkaverseny kellő ösztönzéséről. Folyamatosan 
gondoskodjanak a m unkaverseny eredm ényeinek 
színvonalas propagálásáról.

18. A m unkaversenyben való részvétel — a so
rozott állom ányt kivéve — nincs állományvi
szonyhoz kötve.

II.
A munkaversenyben elért eredmények 

elismerése
19. A m unkaversenyben résztvevő alegységek 

(műhely, szertár, stb.) a célkitűzések teljesítésé
nek értékelése alapján a csoportfőnök, a rend
őr-főkapitány, illetőleg ezekkel azonos vagy ma
gasabb beosztású vezető — az illetékes párt- 
szervezettel, szakszervezeti tanáccsal, illetve bi
zottsággal, valam int KISZ szervezettel egyetér

tésben — oklevélben, annak vezetőjét és dolgo
zóit — a rendelkezésre álló jutalm azási keret 
terhére  — jutalom ban részesítheti.

20. Az adott ötéves tervidőszak a la tt kiváló 
eredm ényei alapján legalább három  esetben ok
levéllel és jutalom m al elism ert term elő (szolgál
tató) alegységet (műhely, szertár, stb.) az illeté
kes csoportfőnök, rendőr-főkapitány vagy az 
ezekkel azonos, illetőleg magasabb beosztású ve
zető, belügym iniszteri k itün tetésre és ju talm a
zásra terjesztheti fel.

21. A szocialista brigád cím
— első alkalomm al történő elnyerése esetén 

oklevelet kell adományozni; az oklevél a szocia
lista cím folyam atos elnyerésének, valam int az 
elismerések és k itün tetések  adományozásának 
nyilvántartási okm ánya; elnyerését és időpont
já t az adományozó szervek folyam atosan igazol
ják  az oklevélen;

— második alkalomm al történő elnyerése ese
tén  „Szocialista brigádzászló”- t kell adományoz
ni;

— harm adik és további alkalomm al történő 
elnyerése esetén, a brigádoknak — egyedi elbí
rálás alapján — tevékenységük eredm ényeit és 
színvonalát kifejező és azzal arányban álló 
bronz, ezüst, arany  fokozatú brigádérem , okle
vél és brigádzászló bárm elyike ism ételten is ado
mányozható.

22. Az arany fokozatot birtokló szocialista brigádok 
 k itün te the tők :

— „az egység kiváló brigádja”,
— „a Belügym inisztérium  kiváló brigádja” 

címmel és az ezt tanúsító oklevéllel.

23. A kitüntető  cím odaítélésének előfeltétele:
— a szocialista brigád cím elnyerése, illetve 

m egtartása — a felsorolás sorrendjében — leg
alább öt, tíz alkalommal,

— a megelőző alacsonyabb kitüntető  cím bir
toklása,

— a szakmai eredm ények m ellett kiemelkedő 
tevékenység a brigádtagok szocialista közösség
gé alakításában és azok társadalm i aktivitásának 
növelésében. 

24. A szocialista brigádok tagjai részére:
a) a cím első alkalommal történő elnyerésekor

— a szocialista brigádtagság folyam atossága és a 
személyesen elnyert k itüntetések és jutalm ak 
igazolására szolgáló — szocialista brigádtag iga
zolványt, 

b) a cím második esetben történő elnyerése
kor kisalakú zöldkoszorús jelvényt,

c) a bronz, ezüst, arany brigádérem , az egység 
a Belügym inisztérium  kiváló brigádja kitüntetés 
elnyerése esetén, az e fokozatoknak megfelelő 
k itün tető  jelvényt
kell adományozni.
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25. A szocialista brigádok jutalm azása:

a) a bronz, ezüst és arany brigádérem m el el
ism ert brigádoknak a felsorolt fokozatoknak 
megfelelő sorrendben szem élyenként — a szerv 
jutalm azási keretétől függően — legalább 400, 
700, 1000 F t ju talm at kell adni.

b) az egység, valam int a Belügym inisztérium  
kiváló brigádja kitüntetések adományozása ese
tén  a brigádokat — a felsorolás sorrendjében — 
éves átlagos dolgozó létszám uknak megfelelően, 
egy főre szám ítva 1500, illetve 2000, Ft pénzju
talom ban kell részesíteni.

26. A kitüntetéssel járó  pénzjutalm ak olyan 
esetben is éves átlagos dolgozó létszám uk sze
rin t illetik meg a brigádokat, ha azok egyes tag
jai az adott kitüntetésben személyileg nem  ré
szesülnek.

A 25/a. alpont alatti és 25/b. alpontban sze
replő — az egység kiváló brigádja — kitüntető  
címmel járó szem élyenkénti 1 500 Ft pénzjuta
lom a szerv jutalm azási keretét terheli.

A m ennyiben az egység kiváló brigádja cím
mel járó pénzjutalom  a szerv jutalom keretéből 
nem fedezhető, annak kiegészítését a szerv ve
zetője kellően indokolva — a cím odaítélése előtt 
30 nappal — a BM Terv- és Pénzügyi Csoport- 
főnökségtől kérheti.

27. A Belügym inisztérium  kiváló brigádja ki
tün tető  címek adományozása esetén, a szemé
lyenkénti 2 000 F t ju ta lm at a központi alapból 
kell biztosítani.

28. Az a polgári alkalmazott, aki a m unka
versenyben kiemelkedő újítást, találm ányt, m ű
szaki-technológiai, m unka- és üzemszervezési 
intézkedést dolgozott ki, vagy több éven át á t
lagon felüli teljesítm ényt nyújto tt, az alaki és 
tartalm i fegyelem követelm ényeit példam uta
tóan m egtartotta, m unkatársait, a fiatalokat se
gítette, „Kiváló dolgozó” jelvényben, oklevél
ben és pénzjutalom ban részesíthető.

29. A „Kiváló dolgozó” jelvénnyel járó fél
havi illetm énynek megfelelő összegű pénzjutal
m at a szerv rendelkezésére álló jutalm azási ke
retből kell fedezni. Évente a versenyben részt
vevő dolgozók legfeljebb 6% -át lehet oklevéllel 
és jelvénnyel kitüntetni.

Az e célra fordított jutalom  az évi jutalm azási 
keret polgári alkalm azottakra jutó arányos ré
szének 50% -át nem haladhatja  meg.

30. Azt a dolgozót, aki többször elnyerte a 
„Kiváló dolgozó” jelvényt, vagy a brigád cím 
valam ely fokozatát, továbbá a népgazdaság 
szem pontjából nagyjelentőségű újítást vagy ta 
lálm ányt stb .-t alkotott, a szerv vezetője minisz
teri vagy korm ánykitüntetésre terjesztheti fel.

31. Biztosítani kell, hogy az élenjárók k itün
tetése és jutalm azása m ellett, a huzamosabb

ideig jó átlagos eredm ényt elérő, m unkájukat 
lelkiism eretesen és szorgalmasan végző dolgo
zók közül az a rra  érdem esek is kellő erkölcsi és 
anyagi elismerésben részesüljenek. Ennek for
mái lehetnek pl.: a m unkaértekezleten történő 
szóbeli dicséret, az illetékes vezető és szakszer
vezeti bizottság által együttesen adott oklevél, 
írásbeli dicséret, tárgy-, pénz- és egyéb ju ta l
mak.

32. Az elismerések és k itüntetések adomá
nyozására jogosultság rendje:

a) a szocialista brigád cím és a vele járó ok
levél, valam int a szocialista brigádzászló oda
ítéléséről — a brigád önértékelése, a közvetlen 
vezető, (anyagi osztály, szertár, m űhely stb.) a 
szakszervezeti bizottság (osztálybizottság, stb.), 
a párt és a KISZ szervezet értékelése alapján — 
a m unkaértekezlet, (termelési értekezlet) jogo
sult dönteni,

b) a bronz-, ezüst- és aranykoszorús jelvé
nyek, a bronz-, ezüst és arany brigádérm ek, az 
„Egység kiváló brigádja” kitüntetés, valam int a 
„Kiváló dolgozó” elismerés adományozására — 
a párt- és a KISZ-szervezet bevonásával —, a 
szerv vezetője és a szakszervezeti (osztály) bi
zottság együttesen jogosultak,

c) „A Belügym inisztérium  kiváló brigádja” 
kitüntetés odaítéléséről a Közalkalmazottak 
Szakszervezetével együttesen döntök.

33. Szocialista brigád részére az elismerések 
és k itün tetések  bárm ely fokozatát csak a m un
kaértekezletnek a szocialista cím adományozá
sára, m egtartására vonatkozó döntését követően 
lehet adni.

34. Az elismerésekkel és kitüntetésekkel 
együtt járó jelvények viselésének jogosultságá
ról az adományozott pénz- és egyéb jutalm ak, 
személyekre történő felosztásáról a brigádkol
lektíva dönt, előzetesen kikérve a közvetlen ve
zető, a szakszervezeti bizottság (osztálybizott
ság), a párt és a KISZ-szervek véleményét.

35. Azok a brigádok és tagjaik, akiknek — a 
soron következő értékelés alkalmával — a m un
kaértekezlet nem  ítéli oda a szocialista címet, 
m egtarthatják  a brigádérm ek és jelvények ko
rábban elnyert fokozatait.

36. A jelen utasítás hatálybalépése előtt el
nyert szocialista brigád és brigádtag elismerések 
azok viselőit továbbra is megilletik.

37. A kitüntetésekre és ju talm akra vonatkozó 
javaslatokat a verseny (brigád-) tevékenység é r
tékelését és a szocialista címek odaítélését kö
vetően — az adományozást megelőzően legalább 
30 nappal — kell előterjeszteni az arra  illetéke
sekhez.

38. A korm ányszintű és m iniszteri k itün teté
sekre a javaslatokat legkésőbb az adományozás
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időpontját megelőző 45 nappal a BM Terv és 
Pénzügyi Csoportfőnökséghez kell megküldeni.

A javaslat tartalm azza:
a) a szerv nevét és címét,
b) a brigád és kitüntetésekre ajánlott tagjai

nak nevét, m unkakörét, illetve foglalkozását, a 
brigádmozgalomban eltöltött időt,

c) a szocialista cím, valam int a m ár korábban 
elnyert brigád kitüntetések felsorolását, azok 
adományozásának időpontját,

d) a javasolt k itüntetés megnevezését,
e) a javaslat részletes indoklását.

39. Az elismeréseket, k itüntetéseket az ado
mányozó szervek vezetői, korm ányszintű vagy 
m iniszteri k itüntetéseknél az ezzel megbízott 
vezetők — az illetékes párt- és társadalm i szer
vek részvételével — ünnepélyes keretek  között 
(április 4., vagy m ájus 1.) lehetőleg a brigád 
m unkahelyén adják át.

40. Az egyik szocialista brigádból a másikba 
történő áthelyezés vagy indokolt m unkahelyvál
tozás (más szervhez történő áthelyezés) esetén, 
az előző brigádban kapott elismerési és k itün
tetési fokozat érvényessége a másik brigádban 
is megmarad.

41. Azok a dolgozók, akik brigádjukból elke-. 
rü ltek  és új m unkakörükben (munkahelyükön) 
nincs m ódjuk résztvenni a szocialista brigád
mozgalomban, az elismerések és k itü n te tések  el
ért fokozatait m indaddig m egtarthatják  és vi
selhetik, amíg arra érdemesek.

42. Az elismerések és kitüntetések visszavo
nása:

— az elismerést, vagy k itün tetést adományo
zó azt visszavonhatja azoktól a brigádoktól és 
tagjaiktól, akiknek m agatartása sérti a szocia
lista erkölcsöt és m unkam orált, valam int a szo
cialista állam törvényeit,

— a szocialista brigádok kezdem ényezhetik az 
egyéni elismerés és kitüntetés m egvonását azon 
tagjaiktól, akik arra  m éltatlanná váltak.

43. A brigádok és a brigádtagok elismerései
nek és kitüntetéseinek nyilvántartása a foglal
koztató szervek feladata.

III.
Vegyes rendelkezések

44. A belügyi sajtó rendszeresen foglalkozzon 
a m unkaverseny népszerűsítésével. Tájékoztas
son a jelentősebb m unkaverseny kezdem énye
zésekről, a versenyben elért eredm ényekről. Is
m ertesse a kiemelkedő m unkát végző kollektí
vák és dolgozók eredm ényeit.

45. A BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség 
— az illetékes szakszervezeti szervek bevonásá

val — folyam atosan kísérje figyelem mel a m un
kaverseny alakulását és szükség szerint a ta 
pasztalatok általánosításával, körlevelek, ú tm u
tatók  kiadásával segítse a versenymozgalom 
színvonalának fejlődését.

46. A szervek vezetői a m unkaverseny ered
m ényeiről és hiányosságairól m inden évben, 
február hó 15-ig, küldjenek tájékoztató jelen tést 
a BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnökségnek.

47. Az erkölcsi-anyagi elismerés jelen utasí
tásom ban foglalt szabályai a személyi állomány 
kitüntetésére, jutalm azására vonatkozóan érvé
nyes rendelkezéseket nem érintik, azonban az 
elismerések indokolt összhangjára figyelem mel 
kell lenni.

48. Utasításom at az állami tűzoltóság terü leti 
szerveinél is alkalmazni kell azzal, hogy az el
ismerések, ju talm ak költségei a terü leti tűzol
tóság, illetőleg azt fenntartó  szerv költségveté
sét terhelik.

49. Ez az utasítás kiadásának napján lép ha
tályba, egyidejűleg a 12/1971. számú m iniszter- 
helyettesi utasítás hatályát veszti.

Benkei András s. k.,
belügym iniszter

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 
14/1976. (BK 5.) BM számú

u t a s í t á s a
a rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról 

szóló 1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet 
végrehajtásáról.

A rendőrhatósági közúti közlekedési igazga
tásról szóló 1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet 
(a továbbiakban: R.) végrehajtására — az ügy
körüket érintő kérdésekben az érdekelt m inisz
terekkel egyetértésben — kiadom az alábbi

u t a s í t á s t

BEVEZETŐ RENDELKEZÉS

1. A rendőrhatósági közúti közlekedési igaz
gatási ügyekben azok a járási (városi) rendőrka
pitányságok járnak  el első fokon, amelyek erre 
a R. hatálybalépése előtt engedélyt kaptak.

2. A R. 1. § (1) bekezdésének a) pontja  sze
rin ti további kijelöléshez kérni kell a BM Köz- 
biztonsági és Közlekedési Csoportfőnök előze- 

tes hozzájárulását.

3. A R. 11. § (3) bekezdésében, valam int a R. 
12. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában meg-


