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10- 21/30/1988.

BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA!

A BELÜGYMINISZTER 

30/1988. BM 
U T A S Í T Á S A  

a közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok 
egységes ügyintézéséről

Budapest, 1988. november 3-án.

A közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról szóló 
1977. évi I. törvény (a továbbiakban: törvény), valam int a 11/ 
1977. (III. 30.) MT rendelet (a továbbiakban: m inisztertanácsi 
rendelet) végrehajtása érdekében kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok (a továb
biakban: beadványok) ügyintézésével foglalkozó Belügy
m inisztérium  központi szerve a BM Közérdekű Bejelenté
sek, Javaslatok és Panaszok Központi Irodája (a továbbiak
ban: BM Központi Panasziroda).

2. A Belügyminisztérium  központi és területi szerveihez (a to
vábbiakban: belügyi szervek) érkező beadványok egységes 
ügyintézését a törvény, a m inisztertanácsi rendelet, vala
m int ezen utasítás alapján kell végezni.

3. A belügyi szervekhez érkező vagy szóbeli közlés ú tján  elő
adott közérdekű bejelentést, javaslatot vagy panaszt -  
amennyiben nem tartozik hatáskörükbe -  az ügy elintézé
sére hivatott szervnek kötelesek továbbítani.
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4. A belügyi szervekhez a külföldről érkezett beadvánnyal 
kapcsolatos intézkedésről az ügyfelet vagy szervet -  a kül
földiek magyarországi tartózkodására vonatkozó jogszabá
lyokban és rendelkezésekben m eghatározott ügyek kivéte
lével -  a BM Titkárság ú tján  kell tájékoztatni.

5. A beadványok intézése, értékelése és nyilvántartása során 
különbséget kell tenni:

a) közérdekű bejelentés;
b) közérdekű javaslat;
c) az egyéni sérelem orvoslása érdekében benyújto tt pa

nasz között.

6. Az ügy elintézésére hivatott belügyi szerv vezetője, illetőleg 
az ügyintézéssel m egbízott személy dönti el, hogy a bead
ványt -  a tartalom tól függően -  közérdekű bejelentés
ként, javaslatként vagy panaszként kell intézni.

7. A beadványok intézése során fokozott figyelm et kell fordí
tani:

a) az állampolgárok törvényes érdekeinek hatékony védel
m ére;

b) a szakszerű, tárgyilagos vizsgálatra;

c) a közérthető és határidőn belül történő válaszadásra;

d) a ku lturált ügyfélfogadásra;

e) az állam titok és a szolgálati titok védelm ére;

A törvényben m eghatározott rendelkezések érvényesítésé
vel, alkalmazásával törekedni kell a belügyi szervekhez ér
kező, másodfokon m ár elintézett, a korábbival azonos ta r
talm ú beadványok további vizsgálatának mellőzésére.

8. A belügyi szervek vezetői a hozzájuk érkezett beadványok 
ügyintézését kötelesek rendszeresen ellenőrizni. K étéven
ként vezetői értekezleten az ügyintézés során szerzett ta 
pasztalatokat elemezni, értékelni kell.

9. Az állam titkár, a m iniszterhelyettesek, az országos (Kor
mányőrség) parancsnokok, a m iniszteri titkárság vezetője
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és a rendőrfőkapitányok 1990. január 31-ig -  ezt követően 
kétévenként -  készítsenek elemző, értékelő jelentést és 
statisztikai kim utatást a hozzájuk érkezett beadványokról, 
valam int az ügyintézés tapasztalatairól. Az értékelő jelen
tést összesítés céljából a BM Titkárság vezetőjének küldjék 
meg, aki azt terjessze m iniszteri értekezlet elé.

10. A belügyi szervek vezetői az ügyfélfogadás és a beadványok 
ügyintézésével összefüggő feladatok ellátására tapasztalt, 
szakmailag jól felkészült, megfelelő tájékozottsággal ren
delkező személyeket bízzanak meg, akik kellő türelem m el 
és ku lturált módon foglalkoznak az ügyfelekkel. E feladat 
segítésére -  a rendőr-főkapitányságoknál és a határőrkerü
leteknél -  egy-egy fő BM nyugdíjast is lehet alkalmazni.

11. Az állampolgárokkal való kapcsolat továbbfejlesztése érde
kében a szervek vezetői fogadóórát kötelesek tartan i:

a) az állam titkár, a m iniszterhelyettesek és az országos 
(Kormányőrség) parancsnokok az általuk m eghatározott 
időben, de legalább félévenként egy alkalommal;

b) a rendőrfőkapitányok és a határőrkerületek parancsno
kai az általuk m eghatározott időben, de legalább negyed
évenként egy alkalommal;

c) a rendőrkapitányságok vezetői havonta egy alkalommal, 
a körzeti megbízottak (a Körzeti Megbízotti Szabályzat
ban foglaltaknak megfelelően) hetente egy alkalommal 
-  a körzet székhelyén -  a rendőrkapitányság vezetője 
által m eghatározott időpontban tartsanak fogadóórát.

12. A fogadóórák helyét és idejét, az ügyfélfogadás rendjét a 
szükségnek megfelelően töm egtájékoztatási eszközön ke
resztül (rádió, televízió, sajtó, hirdetőtábla) közzé kell tenni. 
Azokon a napokon, amikor nincs ügyfélfogadás, a rendőr
főkapitányságoknál, rendőrkapitányságoknál, határőrkerü
leteknél a halasztást nem tűrő ügyekben megjelenő állam
polgárokat az ügyeletes tisztek kötelesek m eghallgatni és 
a szükséges intézkedést m egtenni.

13. A belügyi szervek vezetői a központi és helyi töm egtájé
koztatási eszközöket (rádió, televízió, helyi és a belügyi 
sajtó) felhasználva népszerűsítsék az állampolgári bejelen
tések alapján te tt intézkedéseket és azok eredm ényeit.
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14. A BM Központi Panaszirodán -  a BM Adatfeldolgozó és 
Tájékoztatási Csoportfőnökség bevonásával -  ki kell dol
gozni a központi szervekhez érkező beadványok korszerű, 
kisszámítógépes adatnyilvántartási rendszerét. Az adat
nyilvántartást úgy kell kialakítani, hogy az a közérdekű 
bejelentésekkel, javaslatokkal és panaszokkal összefüggő 
alaptevékenységi feladatok hatékonyabb végrehajtását, a 
lakossági ügyintézői m unka továbbfejlesztését, a beszámo
lást, az értékelést és a színvonalas tájékoztatást szolgálja.

15. A belügyi szervek a rendőri intézkedésekkel kapcsolatos 
megalapozott panaszbeadványok vizsgálatának súlyosabb 
eseteiről, tanulságairól a BM Oktatási és Közművelődési 
Csoportfőnökséget írásban tájékoztassák. A tapasztalatokat 
a belügyi tanintézeteknél az oktatásban hasznosítani kell.

16. A BM T itkárságvezetője a BM Központi Panasziroda ú tján:

a) a szakirányítás és szakfelügyelet ellátása során segítse 
és ellenőrizze a belügyi szervek beadványokkal kapcso
latos ügyintézői tevékenységét és az ügyfélfogadás rend
jét;

b) gondoskodjon a Belügyminisztériumhoz érkezett bead
ványok egységes ügyintézéséről, koordinálásáról, nyil
vántartásáról, az ezzel összefüggő személyi, nyelvism e
reti, tárgyi és technikai feltételek m egterem téséről;

c) biztosítsa az ügyfelek kulturált fogadását, szakszerű fel
világosítását.

17. A Belügyminisztérium  hivatásos, sorállom ányú tagjainak, 
továbbá a kinevezett, szerződéses polgári alkalm azottainak 
és a Belügym inisztérium  alkalm azottainak szolgálati és m a
gánjellegű beadványai nem tartoznak ezen utasítás hatálya 
alá, azokat a M agyar Népköztársaság Rendőrsége Szolgálati 
Szabályzatában, valam int a M agyar Népköztársaság Fegy
veres Erőinek Szolgálati Szabályzatában foglalt rendelke
zések, illetőleg a M unka Törvénykönyve Belügym inisztéri
um nál és szerveinél történő végrehajtásával kapcsolatos 
belügym iniszteri utasításban és a vonatkozó rendelkezések
ben m eghatározottak szerint kell intézni. (BM dolgozók ta 
nácsi szervekkel kapcsolatos m agánjellegű panaszai nem 
tartoznak ezen utasítás hatálya alá.)
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18. A BM Titkárság vezetője az utasítás rendelkezéseinek vég
rehajtására adjon ki intézkedést.

19. Ez az utasítás 1988. december 1-jén lép hatályba, egyidejű
leg a közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok egy
séges ügyintézéséről szóló 9/1977. BM utasítás hatályát 
veszti. Az utasítás rendelkezéseit a személyi állománnyal 
ism ertetni, az ügyintézői állomány részére oktatni kell.

FÖLDESI JENŐ s. k.,
r. altábornagy 

belügym inisztérium i á llam titkár

K észült: 510 példányban.
Felterjesztve: m iniszter elvtársnak.
K apják : m iniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettesek,
országos (Kormányőrség) parancsnokok, helyetteseik, 
BM T itkárság vezetője,
csoportfőnökök, főosztályvezetők, helyetteseik, 
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
rendőrfőkapitányok, helyetteseik, titkárságvezetők, 
rendőrkapitányok,
HŐR kerü le t- és ezredparancsnokok,
BM Központi Panasziroda vezetője.
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BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA!

10- 91/2/1988.

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 

TITKÁRSÁGA VEZETŐJÉNEK 

2/1988. 
I N T É Z K E D É S E

a közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok 
egységes ügyintézéséről szóló 30/1988. BM utasítás 

végrehajtásáról

Budapest, 1988. november 3-án.

A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok egységes 
ügyintézéséről szóló 30/1988. BM utasítás (a továbbiakban: uta
sítás) 18. pontjában foglalt rendelkezés alapján kiadom az 
alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. Az ügyfélfogadás során szóban előadott, a Belügyminiszté
rium  szerveit érintő közérdekű bejelentést, javaslatot és pa
naszt (a továbbiakban: beadványt) írásba kell foglalni és 
haladéktalanul továbbítani kell az intézkedésre hivatott 
szerv vezetőjének.

Különösen nagy társadalm i veszélyességű, azonnali intézke
dést igénylő, -  így különösen terrorista akcióra vonatkozó 
-  közérdekű bejelentés esetén meg kell terem teni az intéz
kedésre h ivatott szerv és a bejelentő személyes kapcsolat- 
felvételének lehetőségét.
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2 . Az ügyfelet -  am ennyiben az általa szóban előadottak el
intézése nem tartozik a belügyi szervek hatáskörébe -  fel 
kell világosítani, hogy beadványával mely szervhez fordul
hat. A szóban előadott bejelentést, javaslatot nem kell írás
ba foglalni, ha a bejelentő a felvilágosítást elfogadta és an
nak írásbeli rögzítéséhez nem ragaszkodik.

3. Az ügyfélfogadás során szóban előadott és írásbafoglalás 
nélkül elintézett ügyeket sorszámozott füzetben kell nyil
vántartani.

A nyilvántartásban szerepeljen:

a) az ügy sorszáma;

b) az ügyfél neve, lakóhelye, megjelenésének ideje;

c) az ügy tartalm a és elintézésének módja.

4. A belügyi szervekhez érkezett beadványokat külön iktató
könyvben (iktatólapon) kell iktatni, az egyéb ügyektől el
különítve kell kezelni, irattározni, a szervekre vonatkozó 
ügykezelési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően. Az 
iktatókönyv, (iktatólap) megjegyzési rovatába a közérdekű 
bejelentést (piros „KB” betűk) a közérdekű javaslatot (pi
ros „K J” betűk) és a panaszt (piros „P” betű) alkalmazásá
val jelölni kell.

5. A párhuzamos vizsgálatok elkerülése céljából a beadvá
nyokról betűsoros név- és tárgym utatót kell vezetni. Ik ta
tás előtt a név- és tárgym utató alapján ellenőrizni kell, 
hogy az ügynek van-e kezdő (alap) irata, ha van, az alap
irat iktatószámának alszámára; ha nincs, akkor a soron kö
vetkező iktatószám ra kell iktatni.

6. Az ügykezelő helyezze határidő-nyilvántartásba azokat a 
beadványokat, am elyeket más BM szervhez küldtek meg 
vizsgálatra és az ügyintézés eredm ényéről tájékoztatást 
kérnek. A belügyi szervekhez vizsgálatra m egküldött anya
gokból tűnjön ki az ügy elintézésének, a közérdekű beje
lentésekről, javaslatokról és panaszokról szóló 1977. évi I. 
törvényben előírt határideje.

Beadványt határidő-nyilvántartásba, végleg irattárba he
lyezni -  annak érdem i elintézése, illetve az érdekeltek ér
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tesítése után -  csak az illetékes vezető engedélyével sza
bad.

7. A beadvány alapján tett intézkedésről, ha az érdekelt szó
ban kap tájékoztatást, annak tudom ásulvételét az ügyiraton 
aláírásával igazoltatni kell.
Am ennyiben a szóbeli tájékoztatással az ügyfél nem ért 
egyet és ezért az aláírást megtagadja, ennek okát az ügy
iratra  rá kell vezetni, am elyet az ügyintéző aláír.

8. A beadványok ügyintézéséről, annak ellenőrzéséről és az 
ügyfélfogadás során szerzett tapasztalatokról az utasítás 9. 
pontjában m eghatározott kétéves elemző, értékelő jelentés 
a következőket tartalm azza:

a) a statisztikai kim utatásban közölt adatok alapján egy- 
egy példa bem utatásával a beadványok kategóriák sze
rinti elemzését;
egyes kategóriákon belül az előző évhez viszonyított lé
nyeges növekedést vagy csökkenést;

b) a beadványok intézésének értékelését, az ügyintézés so
rán a törvényesség m egtartását;

c) a közérdekű bejelentés alapján a közérdeknek megfelelő 
állapot helyreállítására, a feltárt hibák, hiányosságok 
okainak m egszüntetésére te tt intézkedéseket, az okozott 
sérelem orvoslását, indokolt esetben a felelősségre vonás 
kezdem ényezését;

d) a bejelentők védelmének biztosítását és annak eredmé
nyét, a rágalmazók ellen indított eljárást;

e) az ügyintézői munka színvonalának további javítására 
tett intézkedéseket;

f) a névtelen beadványok elbírálásának tapasztalatait;

g) a fogadóórákon és az ügyfélfogadásokon szerzett tapasz
talatokat.

9. A BM Közérdekű Bejelentések, Javaslatok és Panaszok 
Központi Iroda (a továbbiakban: BM Központi Panasziroda) 
vezetője az utasítás 9. pontjában foglaltak szerint a bel
ügyi szervek által m egküldött jelentésekből kétévenként
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február 28-ig készítsen összefoglaló jelentést, amelyet jó
váhagyásra hozzám terjesszen fel.

10. A BM Központi Panaszirodán a beadványok nyilvántartá
sához kartotékrendszert kell alkalmazni. A nyilvántartás 
tartalm azza:

a) az ügyfél nevét, lakcímét, állampolgárságát;

b) a beadvány iktatószámát, érkezésének idejét;

c) az ügy jellegét, annak megalapozottságát vagy alapta
lanságát;

d) a közbeeső intézkedéseket, annak idejét;

e) az ügy lezárásának idejét és módját.

A nyilvántartási kartont úgy kell kialakítani, hogy az a 
számítógépes adatfeldolgozáshoz felhasználható legyen. A 
központi szervek a párhuzamosságok elkerülése, illetőleg 
az egységes válaszadások biztosítása érdekében a hozzájuk 
érkezett beadványokról karton küldésével folyamatosan bő
vítsék a BM Központi Panasziroda adatbázisát (3. számú 
melléklet).

11. A BM Központi Panasziroda vezetője:

a) a szakfelügyelet során törekedjen a beadványok egysé
ges ügyintézésének kialakítására, színvonalának tovább
fejlesztésére;

b) a miniszteri, az állam titkári és a m iniszterhelyettesi tit
kárságok kivételével a belügyi szerveknél -  az éves 
m unkaterv alapján -  folyamatosan ellenőrizze a bead
ványokkal kapcsolatos ügyintéző m unkát, az ügyfélfo
gadások és a fogadóórák rendjét. A vizsgálat során szer
zett tapasztalatokról jelentésben számoljon be.

c) segítse a miniszteri, az állam titkári és a m iniszterhelyet
tesi titkárságok ügyintéző m unkáját;

d) gondoskodjon a közigazgatási belügym iniszter-helyettes 
hatáskörébe tartozó szervekkel, személyekkel kapcsola
tos közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok fel
vételéről és ügyintézéséről;
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e) az utasítás 14. pontjában m eghatározott korszerű, kis- 
számítógépes adatnyilvántartáshoz szükséges szervezési 
célkitűzés és a végrehajtási ütem terv összeállításához 
készítsen helyzetértékelést, amely tartalm azza:
-  a jelenlegi statisztikai adatszolgáltatási rendszert;
-  a környezeti információkat, bizonylatokat;
-  a tervezett központi adatnyilvántartást, elképzelése

ket;
-  a tervezett adatszolgáltatást, annak hasznosíthatósá

gát.

f) a BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási Csoportfőnökség 
bevonásával -  a vonatkozó miniszteri utasítást figye
lembe véve -  készítsen ütem tervet a számítógépes adat
szolgáltatás bevezetésére, alkalmazására.

12. Ez az intézkedés 1988. december 1-jén lép hatályba, egyide
jűleg az 1/1977. valam int az 1/1979. BM titkárságvezetői 
intézkedés hatályát veszti.

DR. GELLER SÁNDOR s . k.,
r. vezérőrnagy 

BM T itkárság vezetője
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1. sz. melléklet

K I M U T A T Á S

az 19......................... hó  -tó l 19......................... hó  -ig
érkezett, illetve lezárt közérdekű bejelentésekről, javaslatokról 

és panaszokról

I. KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK

N
év

ve
l

N
év

né
lk

ül

ös
sz

es
en

E b b ő l

m eg
ala

pozott
alap
talan

VE
m ás

szerv
hez

Folya
matos

1. Á llam  és em beriség 
elleni bűncselek
m ényekre utaló

2. Személy elleni bűn- 
cselekm ényekre utaló

3. Közlekedési bűncse
lekm ényekre utaló

4. A házasság, a család, 
az ifjúság és a nem i 
erkölcs elleni bűncse
lekm ényekre utaló

5. Á llam igazgatás, az 
igazságszolgáltatás és 
a közélet tisztasága 
elleni bűncs. utaló

6. K özrend elleni bűncse
lekm ényekre utaló

7. Gazdasági bűncselek
m ényekre utaló

8. Vagyon elleni bűn- 
cselekm ényekre utaló

9. Honvédelmi kötelezett
ség elleni és a katonai 
bűncselekm ényekre 
utaló

10. Egyéb bejelentések

ö s s z e s e n  :
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II .  JA V A S L A T O K

N
év

ve
l

N
év

né
lk

ül

ös
sz

es
en

E b b ő l

Hasz
nosít
ható

Nem
hasz

nosít
ható

VE
más

szerv
hez

Folya
matos

BM -re vonatkozó

Nem BM -re vonatkozó

Ö s s z e s e n  :

III. PANASZOK

N
év

ve
l

N
év

né
lk

ül

ös
sz

es
en E b b ő l

m eg
ala

pozott
alap
talan

VE
más

szerv
hez

Folya
m atos

1. BM beosztott intézke
désével kapcsolatos

E bbő l:
a) bántalm azás

b) ku ltu rá latlanság

c) szakszerűtlenség

d) intézkedés elm u
lasztása

2. BM dolgozó m agán
életével összefüggő

3. Egyéb panaszok

ö s s z e s e n  :
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IV. VEGYES

1. írásban  adott inform ációk szám a:

2. Intézkedés nélkül ira ttá rb a  helyezett ügyek:

3. Tanáccsal kapcsolatos beadványok:

4. Egyéb beadványok:

5. Tárgyidőszakban érkezett beadványok száma:

6. Folyam atos ügyek szám a:

7. Lezárt ügyek száma az előző időszakból visszam aradt 
folyam atos ügyekkel együtt:

8. Félfogadáson m egjelentek szám a:
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2. sz. melléklet

T Á J É K O Z T A T Ó  

a statisztikai lapok kitöltéséhez 

I. Közérdekű bejelentések című kimutatáshoz:

1. „Az állam  és em beriség elleni bűncselekm ény” rovatnál a Btk. 
X. és XI. fejezetében;

2. „A személy elleni bűncselekm ények” rovatnál a Btk. XII. fe je 
zetéhez;

3. „A közlekedési bűncselekm ények” rovatnál a Btk. XIII. fe je 
zetéhez;

4. „A házasság, a család, az ifjúság és a nem i erkölcs elleni bűn- 
cselekm ények” rovatnál a Btk. XIV. fejezetéhez;

5. „Az állam igazgatás az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága 
elleni bűncselekm ények” rovatnál a Btk. XV. fejezetéhez;

6. „A közrend elleni bűncselekm ények” rovatnál a Btk. XVI. fe je 
zetéhez;

7. „A gazdasági bűncselekm ények” rovatnál a Btk. XVII. fejezeté
hez;

8. „Vagyon elleni bűncselekm ények” rovatnál a Btk. XVIII. fe je
zetéhez;

9. „A honvédelm i kötelezettség elleni és a katonai bűncselekm ények” 
rovatnál a Btk. XIX. és XX. fejezetéhez tartozó bűncselekm é
nyekkel kapcsolatos bejelentéseket kell feltüntetn i.

10. Az „egyéb” bejelentések rovatnál kell fe ltün te tn i a szabálysér
téseket és más jellegű bejelentéseket.

A beadványok vizsgálatának és lezárásának bontása a statisztikában:

-  a függőleges összesen rovatba kerül beírásra a névtelen és a névvel 
elláto tt beadványok szám a;

-  a „m egalapozott” rovatba kerül beírásra azoknak a beadványoknak 
a száma, m elyről a vizsgálat folyam án m egállapítást nyert, hogy a 
bejelentés a valóságnak megfelelő adatokat ta rta lm az;

-  az „a lap ta lan” rovatba kerül beírásra a valóságnak nem megfelelő 
ada tokat tartalm azó vagy nem  bizonyítható, m egvizsgált és lezárt 
beadványok szám a;
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-  „a végleg eredetben” rovatba azokat a beadványokat kell beírni, 
am elyeket a tárgyidőszak a la tt hatáskörileg más BM szervhez vagy 
állam igazgatási szervhez továbbíto ttak;

-  a „folyam atos” rovatba kerül beírásra a tárgyidőszakban be nem 
fejezett beadványok szám a;

-  a vízszintes összesen rovatba kell a függőleges oszlopban lévő szám
adatokat összesíteni.

II. Javaslatok című kimutatáshoz:

-  a függőleges összesen rovatba kerül beírásra a névtelen és név
vel ellá to tt javaslatok szám a;

-  a „hasznosítható” rovatba kerül beírásra azoknak a javaslatok
nak a száma, am elyeket a szervek m egvizsgáltak és a gyakorlat
ban alkalm azni tudnak;

-  a „nem hasznosítható” rovatba kerü l beírásra azoknak a javas
latoknak a száma, am elyeket a szervek m egvizsgáltak, de nem 
tud tak  hasznosítani;

-  a „VE m ás szervhez” rovatba kerü l beírásra azoknak a javasla
toknak a száma, am elyeket m ás BM szervhez kell továbbítani;

-  a „folyam atos” rovatba kerül beírásra azoknak a javaslatoknak 
a száma, am elyek a záráskor még elbírálás a la tt á llnak ;

-  a „nem BM -re vonatkozó” javaslatok  összesen rovatába kerülnek 
beírásra azok a javaslatok, am elyek a BM valam elyik szervéhez 
érkeztek, de abban nem illetékesek dönteni, állást foglalni, így 
azt más állam i, állam igazgatási szervhez kell végleg továbbítani. 
A „hasznosítható” és a „nem hasznosítható” rovatokat nem  kell 
kitölteni.

-  a „folyam atos” rovatba kerül beírásra  a tárgyidőszakban még 
nem  továbbíto tt javaslatok szám a;

-  a vízszintes összesen rovatba kell a függőleges oszlopokban lévő 
szám adatokat összesíteni.

III. Panaszok című kimutatáshoz:

-  a „BM beosztottak intézkedésével kapcsolatos” panaszok függő
leges összesen rovatába az a)- d) alpontokban felsorolt beosz
to ttak  intézkedéseivel kapcsolatos névtelen és névvel ellá to tt pa
naszokat kell feltün tetn i;
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-  a „BM dolgozók m agánéletével összefüggő” panaszok rovatba 
azokat a panaszokat kell feltüntetn i, am elyeket a személyi állo
m ány szolgálaton kívül -  lakókörnyezetében, családi életében, 
m ás egyéb helyen történő -  m agatartásában, viselkedésében k i
fogásoltak.

-  az „egyéb panaszok” rovatba azokat a panaszokat kell fe ltü n te t
ni, am elyek a fenti kategóriába nem  sorolhatók, de panasznak 
m inősülnek és a BM hatáskörében kell eljárni.

-  a vízszintes összesen rovatba kell a függőleges oszlopban lévő 
szám adatokat összesíteni.

IV. Vegyes című kimutatáshoz:

1. Az „írásban adott inform ációk” című rovatba kerül beírásra 
azoknak a beadványoknak a száma, am elyek érdem i intézkedést 
nem  igényelnek, de írásban  felvilágosítást kell adni (pl.: m ikor 
van fogadóóra, mely okm ányok szükségesek a névváltozáshoz, hol 
kell azokat benyújtani stb.).

2. „Intézkedés nélkül ira ttá rb a  helyezett beadványok” című rovatba 
kerü lnek  beírásra azok az ism ert idegbetegek á ltal írt, konkrétum  
nélküli, zavaros beadványok, am elyekben intézkedni nem kell, il
letve m elyek nem tarta lm aznak  elégséges adatot, vagy a levél
író személye nem állap ítható  meg.

3. „Tanáccsal kapcsolatos beadványok” című rovatba kerül beírásra 
a tanácsok intézkedéseivel, dolgozóinak m agatartásával kapcsola
tos, BM szervekhez érkezett beadványok száma.

4. „Egyéb beadványok” rovatba kerül, beírásra a BM szervekhez 
érkezett olyan beadványok száma, am elyet nem  az 1977. évi I. 
törvény szerint kell intézni (p l.: ügyészséghez, bírósághoz, gyám 
hatósághoz stb. tartozó beadványok).

5. „Tárgyidőszakban érkezett beadványok” című rovatba kerül be
írásra :

-  a közérdekű bejelentések vízszintes összesen rovat;

-  a javaslatok vízszintes összesen rovat;

-  a panaszok vízszintes összesen rovata;

-  írásban adott inform ációk szám a;

-  intézkedés nélkül ira ttá rb a  helyezett beadványok szám a;
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-  tanáccsal kapcsolatos beadványok száma;

-  egyéb beadványok száma.

6. „Folyam atos ügyek szám a” cím ű rovatba kerül beírásra  a tárgy- 
időszakban érkezett, de még le nem  zárt bejelentések, javaslatok 
és panaszok száma.

7. „Lezárt ügyek száma az előző időszakból v isszam aradt folyam a
tos ügyekkel együtt” című rovatba kerül beírásra:

-  az előző időszak zárásakor folyam atban lévő ügyek száma;

-  a tárgyidőszakban érkezett beadványok száma a záráskor fo
lyam atos ügyek szám ának levonásával. 

8. „Félfogadáson m egjelentek” című rovatba kerül beírásra  azok
nak az állam polgároknak a száma, akik személyesen jelentek 
meg a BM szerveknél -  ak á r BM -hez tartozó ügyekben, akár 
nem  -  és ott közérdekű bejelentést, javaslatot, panaszt te ttek  vagy 
felvilágosítást kértek.
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3. sz. melléklet

BEADVÁNY-NYILVÁNTARTÓ KARTON

Szerv

Beadvány
eredete

K üldem ényként érkezett Félfogadás során keletkezett

Beadvány
iktatószám a

Érkezésének 
ideje hó nap

Beadvány
tárgya

Ügyfél neve

Lakása

Állam 
polgársága

Névtelen
beadvány
tárgya
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Közérdekű
bejelentés

Közérdekű
javaslat Panasz

M egalapozott A laptalan Kategória

BEADVÁNYOK t o v á b b í t á s a

Vizsgálatra 
más BM szervhez év hó nap

Határidő év hó nap

Sürgetés év hó nap

VE más BM 
szervnek év hó nap

VE más nem BM 
szervnek év hó nap

Elintézve év hó nap

Ügyfélnek
válasz év hó nap

Ira ttá r év hó nap

Intézkedés nélküli 
ira ttá r év hó nap

Megjegyzés:

-  21 -
ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/30/1988 /21



FÜGGELÉK

ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/30/1988 /22



1977. ÉVI I. TÖRVÉNY

A közérdekű bejelentésekről, javaslatokról 
és panaszokról

Az állampolgárok közérdekű bejelentéseikkel és javasla
taikkal elősegítik a társadalm i viszonyok fejlesztését, a szocia
lista törvényesség erősítését, a társadalm i tu lajdon védelm ét és 
a közéleti tisztaság biztosítását. A panaszok törvényes elintézé
se segíti a jogos egyéni érdekek érvényreju tta tását. A közérde
kű bejelentések, javaslatok és panaszok előterjesztése és elin
tézése része a szocialista demokratizm usnak.

Ezért az Országgyűlés a közérdekű bejelentések, javasla
tok és panaszok egységes intézése, az állam polgárok törvényes 
érdekeinek hatékonyabb védelm e érdekében a következő tö r
vényt alkotja:

I. Fejezet 
ÁLTALÁNOS r e n d e l k e z é s e k

1. § A törvény célja, hogy az állampolgárok közérdekű be
jelentéseinek, javaslatainak és panaszainak előterjesztését, vizs
gálatát és érdem i elintézését egységesen szabályozza. 

2. § A közérdekű bejelentéseket, javaslatokat és panaszo
kat e törvény szerint kötelesek elintézni:

a) az állami szervek, vállalatok, intézetek, intézmények,
b) a szövetkezetek és azok érdekképviseleti szervei (a to 

vábbiakban : szövetkezetek),
c) az egyesületek,
d) a kisiparosok és m agánkereskedők érdekképviseleti, il

letőleg felügyeleti szervei,
e) egyéb, hatóságilag engedélyezett tevékenységet folytató 

személyek felügyeleti szervei.

3. § A társadalm i szervezetek -  e törvény elveinek m eg
felelően -  m aguk állapítják  meg a hozzájuk benyújto tt közér
dekű bejelentések, javaslatok és panaszok elintézésének szabá
lyait.
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II. Fejezet
KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS, JAVASLAT 

A közérdekű bejelentés, javaslat benyújtása és megvizsgálása

4. § (1) A közérdekű bejelentés olyan körülm ényre, hibára 
vagy hiányosságra hívja fel a figyelmet, am elynek orvoslása, 
illetőleg m egszüntetése a közösség vagy az egész társadalom  
érdekét szolgálja. Felhívhatja  a figyelmet olyan m agatartásra, 
vagy tényre is, amely jogszabályba ütközik, vagy ellentétes a 
szocialista erkölccsel, a szocialista gazdálkodás elveivel, illetőleg 
más módon sérti vagy veszélyezteti a társadalom  érdekét.

(2) A közérdekű javaslat társadalm ilag hasznos cél eléré
sére irányuló kezdeményezés.

(3) A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalm azhat.

5. § (1) A közérdekű bejelentést és javaslato t szóban vagy 
írásban lehet m egtenni az elintézésre ügykör szerint hivatott 
szervhez (2. §).

(2) Ez a szerv a nagyobb jelentőségű közérdekű bejelentés 
elintézéséről felettes szervét tájékoztatn i köteles.

(3) Ha a közérdekű bejelentés személyre vonatkozik, a köz
vetlen felettes já r  el.

(4) A közérdekű bejelentés és javaslat vizsgálatát és elin
tézését a felügyeletet ellátó szerv, a népi ellenőrzési bizottság 
illetőleg az ügyészség -  a rá juk  vonatkozó jogszabályok szerint 
-  m indenkor magához vonhatja a vizsgálatot végző szervtől.

6. § Ha a közérdekű bejelentést, illetőleg javaslato t nem az 
elintézésre h ivatott szervhez te tték  meg, azt nyolc napon belül 
oda át kell kell tenni. Az áttételrő l a bejelentőt, illetve javas- 
lattevőt egyidejűleg értesíteni kell.

7. § Az elintézésre h ivato tt szerv a közérdekű bejelentőt és 
javaslattevőt m eghallgatja, ha azt a bejelentés tartalm a szük
ségessé teszi.

8. § A közérdekű bejelentés, illetőleg javaslat érdem i el
intézésében nem  vehet részt az, akitől az ügy elfogulatlan el
intézése nem  várható.
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9. § (1) A közérdekű bejelentést, illetőleg javaslato t az el
intézésre hivatott szerv köteles az ügy megvizsgálása és a tény
állás m egállapítása alapján elintézni.

(2) A korábbival azonos tartalm ú ismételt, továbbá a név
telen bejelentés vizsgálata mellőzhető.

10. § (1) A közérdekű bejelentések és javaslatok vizsgála
tában és elintézésében eljáró és közreműködő szervek kötele
sek az ügy érdem i vizsgálása érdekében haladéktalanul meg
tenni a szükséges intézkedést.

(2) A közérdekű bejelentéseket, illetőleg javaslatokat álta
lában harm inc napon belül el kell bírálni.

(3) Ha a vizsgálat előreláthatólag hosszabb ideig tart, erről 
a bejelentőt (javaslattevőt) harm inc napon belül tájékoztatni 
kell az elintézés várható időpontjának közlésével.

11. § (1) Az elintézésre h ivato tt szerv a vizsgálat befejezé
sekor a te tt intézkedésről vagy annak mellőzéséről köteles a 
bejelentőt (javaslattevőt) írásban haladéktalanul értesíteni. Az 
állásfoglalás indokait is közölni kell.

(2) Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézésről a be
jelentőt (javaslattevőt) szóban tájékoztatták  és a tájékoztatást 
tudom ásul vette.

12. § A közérdekű bejelentés alapján -  ha alaposnak bizo
nyul -  gondoskodni kell

a) a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról vagy 
az egyébként szükséges intézkedések m egtételéről;

b) a fe ltárt hibák okainak m egszüntetéséről;
c) az okozott sérelem orvoslásáról, továbbá
d) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezésé

ről.

13. § (1) Az elintézésre hivatott szervek kötelesek gondos
kodni arról, hogy a hasznos közérdekű javaslatok megvalósul
janak. Ennek érdekében kötelesek hatáskörükben intézkedni, 
illetőleg az a rra  illetékes szerveknél intézkedést kezdeményezni.

Intézkedések
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(2) Ha a közérdekű javaslat hasznos, de a népgazdasági 
vagy a helyi fejlesztési lehetőségek, vagy más alapos okok 
m iatt egyelőre nem valósítható meg, erről a javaslattevőt tá jé 
koztatni kell.

A közérdekű bejelentést, javaslatot tevő és az érdekelt védelme

14. § (1) Ha a bejelentőt (javaslattevőt) munkaviszonya, 
szövetkezeti vagy más tagsági viszonya körében vagy egyéb
ként hátrány  éri amiatt, hogy a közérdekkel ellentétes tevé
kenységre (mulasztásra) h ív ta fel a figyelmet, a há trán y t okozó 
szerv köteles a törvényes állapotot azonnal helyreállítani. Gon
doskodni kell arról, hogy a há trány t szenvedett személy m eg
felelő elégtételt kapjon, és az ügyből eredő anyagi kárát is 
m egtérítsék. Szükség esetén erről a felettes (felügyeleti) szerv 
gondoskodik.

(2) A felettes (felügyeleti) szerv fegyelmi vétség vagy bűn- 
cselekmény alapos gyanúja esetében m egállapításait haladék
talanul közli az illetékes hatósággal; kezdem ényezheti kártérí
tési eljárás m egindítását is.

15. § (1) A közérdekű bejelentést (javaslatot) tevő kérheti, 
hogy az eljárás során ne fedjék fel személyét. Ennek a kére
lem nek -  ha a vizsgálat eredm ényessége m ást nem kívánt -  
eleget kell tenni.

(2) Ha a vizsgálat érdeke m egkívánja, hogy a bejelentést 
tevő szem élyét felfedjék, erről őt m inden esetben előzetesen 
tájékoztatni kell.

(3) Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen 
já rt el -  a felettes szerv vezetőjének előzetes hozzájárulásá
val, illetőleg a további eljárás kezdem ényezésére jogosult sze
mély kérelm ére - , fel kell fedni kilétét.

(4) Az elintézésre h ivato tt szerv vezetője a (3) bekezdésben 
foglaltak esetében köteles a megfelelő (fegyelmi vagy büntető) 
e ljárást kezdeményezni, vagy az eljárás m egindításának lehető
ségéről az érdekeltet tájékoztatni.

16. § Az illetékes m iniszter (országos hatáskörű szerv ve
zetője), a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke, továbbá 
a tanácsi felügyelet és irányítás alá tartozó szervek tekinteté-
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ben a fővárosi, illetve a megyei tanács elnöke felfüggesztheti 
állásából azt, aki a törvényes állapot helyreállítására irányuló 
kötelességének nem tesz eleget.

III. Fejezet 
PANASZ

A panasz megvizsgálása

17. § (1) A panasz olyan kérelem, amely egyéni jogsérelem  
vagy érdeksérelem  m egszüntetésére irányul és elintézése nem 
tartozik más, jogilag szabályozott -  így különösen bírósági ál
lamigazgatási, m unkaügyi (szövetkezeti) döntőbizottsági -  el
járásra.

(2) A panasz benyújtására és elintézésére e tö rvény II. Fe
jezetében m eghatározott rendelkezések -  a következő eltéré
sekkel -  irányadók.

18. § (1) Ha a panasz valam ely szerv tevékenysége (mu
lasztása) ellen irányul, a panaszt az é rin tett szerv vezetője vizs
gálja meg és intézi el.

(3) Ha a panasztevő az intézkedést nem ta rtja  kielégítőnek, 
kérelm ére a panaszt -  felülvizsgálat keretében -  a felettes 
szerv intézi el. A felettes szerv intézkedése ellen további pa
nasznak nincs helye.

(4) A kisiparos, illetőleg a m agánkereskedő elleni panaszt 
az érdekképviseleti, illetőleg a felügyeleti szerv intézi el.

(5) Az egyéb, hatóságilag engedélyezett tevékenységet foly
tató személy elleni panaszt a felügyeleti szerv intézi el.

19. § (1) A panaszt a lehető legrövidebb idő alatt, de leg
később a benyújtástól szám ított harm inc napon belül el kell 
intézni.

(2) Az eljáró szerv vezetője az (1) bekezdés szerinti ha tá r
időt -  indokolt esetben -  egy ízben legfeljebb harm inc nap
pal m eghosszabbíthatja. Erről a panasztevőt értesíteni kell.

(3) A panasz elintézéséről a felettes szervet nem  kell tá jé 
koztatni.
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20. § Ha a panasz alapos
a) szerv tevékenysége vagy m ulasztása által okozott -  

más eljárásban nem orvosolható -  sérelem  esetén az 
intézkedés hatály talanításáról (megváltoztatásáról), ille
tőleg a m ulasztás pótlásáról kell gondoskodni;

b) a szerv vezetőjének, más eljáró dolgozójának m agatar
tása ellen irányuló panasz alapján -  a munkaviszony, 
illetőleg a szövetkezeti vagy más tagsági viszony kere
tében rendelkezésre álló eszköz alkalm azásával -  intéz
kedni kell, hogy a kifogásolt m agatartás ne forduljon 
többé elő és, hogy indokolt esetben az eljáró személyt 
felelősségre vonják.

21. § (1) A panasz vizsgálata mellőzhető a 9. § (2) bekez
désében em lített eseteken kívül akkor is, ha a panasztevő a sé
relm ezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől 
szám ított hat hónap után  terjesztette  elő a panaszát.

(2) A tudom ásszerzéstől szám ított egy éven tú l előterjesz
te tt panaszt érdem i vizsgálat nélkül el kell utasítani.

IV. Fejezet 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. § (1) Az állam igazgatási eljárás általános szabályairól 
szóló 1957. évi IV. törvény (rövidítve: Áe) 13. §-ának (1) bekez
désében, 14. §-ának (1) bekezdésében, 49. §-ának (1) bekezdésé
ben, 64- 66. §-ában és a 64. § előtti címben a „panasz”, illető
leg az „állam igazgatási panasz” kifejezés helyébe a „felülvizs
gálati kérelem ” kifejezés lép.

(2) Az Áe 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„62. § Az államigazgatási szerv az államigazgatási eljárás
ban okozott sérelm eket a fellebbezési eljáráson kívül -  a 
felügyelet során, illetőleg a felülvizsgálati kérelem  alapján 
-  a jelen fejezet rendelkezései szerint köteles orvosolni.”
(3) Az Áe 64. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: 
„(5) A felülvizsgálati kérelm et az előterjesztéstől számított

hatvan napon belül el kell intézni.”

Intézkedések
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(4) Az Áe 69. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

,,(1) Az eljáró államigazgatási szerv -  a felügyelet során, 
a felülvizsgálati kérelem  alap ján  -  a sérelem  orvoslása é r
dekében a határozatot m egsem misítheti vagy megváltoz
ta th a tja .”
(5) Az Áe 67. és 68. §-a, 70. §-ának (1) bekezdése, továbbá 

71. §-a hatályát veszti.

23. § (1) Jogszabályban a „panasz” elnevezés -  a (2) be
kezdésben foglalt kivétellel -  csak az e törvény szerinti pa
naszra használható. A „panasz” kifejezés helyébe a (2) bekez
désben nem  em lített jogszabályokban a „felülvizsgálati kére
lem ”, az 1972. évi V. törvény 13. §-ának (2) bekezdésében pedig 
a „törvényességi kérelem ” kifejezés lép.

(2) Ez a törvény nem érinti a büntető, a büntetésvégrehaj
tási, továbbá a fegyveres erők és a fegyveres testü letek  szolgá
lati viszonyaira vonatkozó jogszabályokban a „panasz” kifeje
zés használatát.

24. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba; 
rendelkezéseit a hatályba lépést követően benyújto tt közérde
kű bejelentésekre, javaslatokra és panaszokra kell alkalmazni.

(2) E törvény végrehajtásáról a M inisztertanács gondosko
dik.
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I N D O K O L Á S

A közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról szóló
törvényjavaslathoz

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A M agyar Népköztársaságban minden állam polgárnak az 
A lkotm ányban biztosított joga, hogy részt vegyen a közügyek 
intézésében; egyben kötelessége, hogy közmegbízatását lelkiis
m eretesen teljesítse. Az állam polgárok az állami és a társadal
mi szervezeteknek közérdekű javaslatokat tehetnek, m elyeket 
érdem ben el kell bírálni. Az állami és társadalm i rend védel
me, a társadalm i érdekeknek és az állam polgárok jogos egyéni 
érdekeinek érvényre ju tta tása  végett -  a közérdekű javaslato
kon kívül -  m inden állam polgár közérdekű bejelentést, vala
m int panaszt is előterjeszthet.

Társadalm unk fejlesztésének elsőrendű követelm énye a 
szocialista demokrácia m ind teljesebb kibontakoztatása. Ha
zánkban valam ennyi állami és szövetkezeti szervnek, valam int 
társadalm i szervezetnek, m inden tisztségviselőnek és ügyinté
zőnek a társadalom  fejlődését kell szolgálnia. A tömegek nö
vekvő részvétele a hatalom  gyakorlásában, a közéleti demok
rácia további kiterjesztése elősegíti a törvények következetes 
érvényre ju ttatását, az állami, vállalati, szövetkezeti szervek 
m unkájának javítását, továbbá m indennem ű bürokratizm us, a 
szocializmustól idegen jelenség visszaszorítását.

E folyam at további kibontakoztatását segíti elő a törvény- 
javaslat az általa szabályozott területen. A társadalom  fejlődési 
igényeinek és követelm ényeinek megfelelően a jog eszközeivel 
is hozzájárul a közügyek intézéséhez, az állam polgárok és a 
tisztségviselők felelősségtudatának erősítéséhez.

A közérdekű bejelentésekre, javaslatokra és panaszokra 
vonatkozó hatályos rendelkezéseket az államigazgatási eljárás 
általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény tartalm azza. 
Ennek a törvénynek a rendelkezései azonban főleg a hatósági 
ügyekkel foglalkozó szervek eljárását ta rtjá k  szem előtt.

Társadalm i és gazdasági viszonyaink fejlődése, az állam 
polgárok fokozódó közéleti tevékenysége, állami, gazdasági
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szerveink m unkájának magasabb szintre emelése, a szolgálta
tások irán ti igények megnövekedése szükségessé teszi a közér
dekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézésére vonatko
zó -  csaknem két évtizeddel ezelőtti -  szabályozás korszerű
sítését új törvény m egalkotásával.

A törvényjavaslat -  am int az m ár címéből m egállapítha
tó -  különbséget tesz a közérdekű bejelentés, a javaslat és az 
egyéni sérelem  orvoslását szolgáló panasz között.

Egységesen szabályozza az állampolgárok közérdekű beje
lentéseinek, javaslatainak és panaszainak előterjesztését, vizs
gálatát és érdem i elintézését, hatékonyabban védi a javaslat- 
tevő állam polgárokat. Ugyanakkor gátat kíván vetni az alapta
lan, felelőtlen bejelentéseknek, panaszoknak.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

I. Fejezet 
Általános rendelkezések

1. A törvényjavaslat e fejezete a törvény céljáról és ha tá 
lyáról rendelkezik. A törvényjavaslat a célt abban jelöli meg, 
hogy az állam polgárok közérdekű bejelentéseinek, javaslatai
nak és panaszainak előterjesztését, vizsgálatát és érdem i elinté
zését egységesen, vagyis nemcsak az államigazgatás terü letére 
vonatkozóan, hanem  az állami és a gazdasági élet egészére ki
terjedően szabályozza.

A törvényjavaslat azért tesz csupán az állam polgárokról 
említést, m ert ha szocialista szervezet vagy más jogi személy 
tesz közérdekű bejelentést vagy javaslatot, annak vizsgálata és 
elintézése nem  ennek a törvénynek alapján történik, hanem  
azt jelzésnek (szignalizációnak) kell tekinteni, és az arra  irány
adó szabályok szerint kell eljárni (1. §).

2. A törvényjavaslat alapján intézi el a közérdekű beje
lentéseket, javaslatokat és panaszokat valam ennyi állami szerv 
szövetkezet, egyesület. Ugyanígy járnak  el a kisiparosok és m a
gánkereskedők érdekképviseleti szervei is. A társadalm i szer
vezetek -  e törvényjavaslat rendelkezéseit figyelem be véve -  
m aguk jogosultak m egállapítani a hozzájuk érkező közérdekű 
bejelentések, javaslatok és panaszok elintézésének szabályait.
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Ha a társadalm i szervezet állami feladatkörben já r  el, pl. tá r 
sadalombiztosítási ügyek intézésénél, abban az esetben a tör
vényjavaslat szabályait kell alkalm azni (2- 3. §).

II. Fejezet 
Közérdekű bejelentések, javaslat

1. A közérdekű bejelentésnek az a rendeltetése, hogy olyan 
körülm ényre, hibára vagy hiányosságra hívja fel az illetékes 
szerv figyelmét, am elynek orvoslásához, illetőleg m egszünteté
séhez, a kisebb vagy nagyobb közösségnek, adott esetben az 
egész társadalom nak érdeke fűződik. A közérdekű bejelentés 
általában valam ilyen visszás vagy éppen jogellenes jelenségre 
vagy m agatartásra  m utat rá, a közérdekű javaslat viszont vala
m ilyen társadalm ilag hasznos gazdasági, kulturális, igazgatási 
vagy egyéb cél elérésére irányuló kezdem ényezést foglal m a
gában. A közérdekű bejelentés és javaslat össze is fonódhat, 
m ert m egtörténhet, hogy a közérdekű bejelentés valam ilyen 
konkrét visszás jelenség feltárása m ellett javaslatot is ta rta l
maz (4. §).

2. Mind a közérdekű bejelentés, mind a javaslatot akár 
írásban, akár szóban elő lehet terjeszteni ahhoz a szervhez, 
amely az elintézésre ügykör szerint hivatott. Ha az előterjesz
tést más szerv kapja, az nyolc napon belül továbbítja  az elin
tézésre h ivato tt szervhez és erről az érdekelt szem élyt írásban 
tájékoztatja. Ha a közérdekű bejelentés, illetőleg javaslat elő
terjesztése szóban történt, az áttételrő l nem szükséges írásbeli 
értesítést adni.

A közérdekű bejelentés és javaslat elintézése egyaránt az 
ügykör szerint hivatott szerv, a személyre vonatkozó közérdekű 
bejelentés elintézése pedig a M unka Törvénykönyve szerint 
m eghatározott közvetlen felettes hatáskörébe tartozik. E fősza
bály alól kivétel az, hogy a közérdekű bejelentés és javaslat 
vizsgálatát és elintézését a felügyeletet ellátó szerv, a népi el
lenőrzési bizottság, illetőleg az ügyészség a vizsgálatot végző 
szervtől m indenkor, vagyis az eljárás bárm ely szakaszában m a
gához vonhatja.

Fontos garanciális rendelkezés, hogy a vizsgálatot végző 
szerv a nagyobb jelentőségű közérdekű bejelentés elintézéséről
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annak eredm ényétől függetlenül tájékoztatja a felettes szervét. 
Azt, hogy a közérdekű bejelentés m ikor nagyobb jelentőségű, 
az eset összes -  személyi és egyéb -  körülm ényeinek m érle
gelése alapján lehet csak eldönteni (5- 6. §).

3. Előfordul, hogy a bejelentő vagy a javaslattevő igényt 
ta r t személyes m eghallgatására, bár a legtöbb esetben erre 
nincs szükség. Ezért a törvényjavaslat az elintézésre hivatott 
szervre bízza annak megítélését, hogy a bejelentőt (a javaslat- 
tevőt) m eghallgatja-e. M eghallgatásra akkor kerül sor, ha az 
ügy jellege, a bejelentés, illetőleg a javaslat tartalm a azt szük
ségessé teszi a tények  m egállapítása, és így az ügy elbírálásá
nak eredm ényessége érdekében.

A bejelentés, illetőleg a javaslat tárgyilagos elbírálásának 
nélkülözhetetlen feltétele az is, hogy az ügyintéző elfogulatlan 
legyen. A törvényjavaslat kizárja az ügy elintézéséből azt, aki
nél ez a feltétel nem áll fenn. Nem várható elfogulatlan dön
tés pl. attól, aki a bejelentőnek vagy javaslattevőnek hozzátar
tozója, vagy aki az ügy kim enetelében személyében is érdekelt 
közvetlenül vagy közvetett módon (7- 8. §).

4. A közérdekű bejelentés és javaslat megvizsgálása alap
ján  az eljáró szerv többféle intézkedést tehet az ügy gyors és 
hatékony elbírálása, a helytálló bejelentés alapján a közérdek
nek megfelelő állapot helyreállítása, valam int a célszerű és 
hasznos javaslatok megvalósítása érdekében (13. §).

A törvényjavaslat szerint mellőzni lehet a korábbival azo
nos tartalm ú, továbbá a névtelen bejelentés vizsgálatát. A ko
rábbival azonos tartalm ú bejelentéssel esik egy tek in te t alá az 
az eset is, am ikor a bejelentő egyidejűleg több szervhez teszi 
meg a bejelentését és azt az elintézésre h ivatott szerv egyszer 
érdem ben megvizsgálta. M egkülönböztetett gondossággal kell a 
névtelen bejelentés vizsgálatának elrendelését kezelni, és a rra  
csak akkor kerülhet sor, ha az összes körülm ény mérlegelése 
alapján alaposan feltételezhető, hogy a bejelentésben foglaltak 
m egfelelnek a valóságnak. Ilyen módon is arra kell nevelni 
az állampolgárokat, hogy a bejelentéseikben foglaltakért nyíl
tan  is vállalják a felelősséget (9. §).

A közérdekű bejelentések és javaslatok vizsgálatában és 
elintézésében mind az eljáró, m ind a közreműködő szervek kö
telesek a szükséges -  érdem i és közbeeső -  intézkedéseket
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haladéktalanul megtenni. A közérdekű bejelentéseket, illetőleg 
javaslatokat általában a beérkezéstől szám ított harm inc napon 
belül kell elbírálni. Fontos rendelkezése a törvényjavaslatnak 
az, hogy az elintézésre h ivatott szerv a vizsgálat befejezésekor 
nem csupán a m egtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről 
köteles a bejelentőt vagy a javaslattevőt írásban haladéktalanul 
értesíteni, de az állásfoglalás indokait is közölnie kell. Az írás
beli értesítés csak akkor mellőzhető, ha az elintézésről a beje
lentőt (javaslattevőt) szóban tájékoztatták, és ő a tájékoztatást 
tudom ásul vette. Ha e két együttes feltétel közül bárm elyik 
hiányzik, az írásbeli értesítés kötelező (10- 11. §).

A közérdeknek megfelelő állapot helyreállításán, az oko
zott sérelm ek orvoslásán felül gondoskodni kell a hibát előidé
ző, vétkesen eljáró vagy m ulasztó személyek felelősségre voná
sáról is. A felelősségre vonáson a fegyelmi, a polgári és bünte
tőjogi felelősségre vonást egyaránt érteni kell (12. §).

5. A közérdekű bejelentő a közösség érdekében já r  el, a 
társadalom  érdekét szolgálja. Közismert azonban, hogy azok, 
akiknek a hibák vagy hiányosságok feltárásából közvetlenül 
hátrányuk  származnék, igyekeznek a bejelentés elbírálását aka
dályozni, és ezt esetenként éppen a bejelentő elhallgattatásával, 
esetleg elmozdításával k ívánják elérni. Ennek m egakadályozá
sa végett a törvényjavaslat a jószándékú bejelentőt hatékony 
védelemben részesíti. Ugyanez vonatkozik a közérdekű javas
latot tevő személyre is, m ert adott esetben nem mindig egy
szerű annak elhatárolása, hogy a bejelentés vagy javaslat meg
tételére nem éppen valakinek a hanyagsága, vétkes m agatar
tása adott-e okot.

A bejelentő és a javaslattevő védelm ét szolgálja az ő sze
mélyének titokban tartása  is, feltéve, ha azt kifejezetten kéri. 
K ilétét csak olyan esetben kell felfedni, ha azt az ügy elbírá
lása szükségessé teszi (pl. további vizsgálatoknál a bejelentő 
m eghallgatása, szembesítése a felelős személyekkel stb.).

Ha azonban a bejelentővel szemben mégis hátrányos kö
vetkezm ényekkel járó intézkedést alkalm aztak (pl. alacsonyabb 
m unkakörbe helyezték vagy elbocsátották) ezt a há trány t meg 
kell szüntetni, és a törvényes állapotot helyre kell állítani (ál
lásába visszavenni, ki nem fizetett m unkabérét kifizetni, egyéb 
esetleges kárá t m egtéríteni stb.), és neki megfelelő elégtételt 
kell adni (pl. nyilvánosságra kell hozni, hogy az ő eljárása volt 
helyes és törvényszerű).
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A bejelentő (javaslattevő) védelm ét szolgálja a tö rvényja
vaslatnak az a rendelkezése is, amely szerint az illetékes mi
niszter (fővárosi, megyei tanács elnöke) állásából felfüggeszti 
azt az intézkedésre köteles személyt, aki a törvényes állapot 
helyreállítása irán ti kötelességének nem tesz eleget (pl. a jog
talanul elbocsátott dolgozót nem  veszi vissza, elégtételt nem 
szolgáltat stb.).

Gyakori tapasztalatok m utatják , hogy -  bár jóvátételre 
van szükség -  a m unkáltatók sok esetben nem  ind ítják  meg a 
kártérítés irán ti eljárást azzal a dolgozóval szemben, aki a hi
bás intézkedést tette, vagy aki m iatt h ibás intézkedésre került 
sor. Ez pl. olyankor fordul elő, am ikor a bejelentőt (javaslatte
vőt) indokolatlanul alacsonyabb m unkakörbe sorolták vagy el
bocsátották, és visszavétele u tán  ki kell fizetni részére a há tra
lékos m unkabérét. A h á trán y t okozó dolgozó ezért a Munka 
Törvénykönyve szerint felel, és nem lehet engedni azt, hogy 
ez alól a felelősség alól m entesüljön. A javaslat ezért kifejezet
ten utal arra, hogy a felettes (felügyeleti) szerv indítványoz
hatja  a kártérítési eljárás m egindítását.

M indez term észetesen csak olyan személyre vonatkozik, 
akinek a bejelentése vagy javaslata alapos és indokolt volt. Ha 
a bejelentés rosszhiszemű vagy éppen bűncselekm ényt valósí
to tt meg (pl. hamis vád, rágalmazás stb.), vele szemben a tö r
vény szigorával kell eljárni. Az eset súlyosságától függően 
meg kell tehát indítani a fegyelmi eljárást, büntető feljelentést 
kell tenni, illetőleg eljárást kell indítani ellene az okozott kár 
m egtérítésére stb. (14- 16. §).

A tö rvényjavaslat tehát csak az alapos közérdekű bejelen
tést, javaslatot tevőt védi a korábbinál hatékonyabban, az 
alaptalan bejelentővel, javaslattevővel szemben viszont meg
felelő eljárást tesz lehetővé. Ez más oldalról azt jelenti, hogy 
a törvényjavaslat fokozza az olyan érdekeltek védelm ét, akik
kel szemben rosszhiszemű, alaptalan vagy indokolatlan beje
lentést tettek. Ez a védelem -  a 17. § (2) bekezdésében levő 
utaló rendelkezés következtében -  a rosszhiszemű, alaptalan 
panaszok esetén is megilleti az érdekelt személyeket. M inthogy 
így a jogi védelem  két irányban is fokozódik, a 14- 16. §-ban 
foglalt rendelkezések címe m ind a közérdekű bejelentést és ja 
vaslatot tevőnek, mind pedig az érdekeltnek a védelm ét ki
emeli.
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III. Fejezet 
Panasz

1. A panasz fogalmát a jogszabályok nem egyértelm űen 
használják, de az állampolgárok sem mindig jelölik meg ponto
san, hogy beadványukat m ilyen eljárásban, m ilyen célból nyúj
tották be. Ebből következik az is, hogy a panasz elnevezést ma 
olyan jogorvoslatokra is alkalmazzák, amelyek valam ely eljá
rásban m ár szabályozva vannak, sőt am elyeket az adott jogsza
bály pontosan megjelöl (pl. szabályozza a benyújtási határidőt, 
feltételeket); így pl. panaszként jelölik meg sokszor m agát a 
fellebbezést, az új eljárás m egindítására irányuló beadványt 
vagy a törvényességi óvás kezdeményezése irán ti kérelmet.

A panasznak m int egyéni érdeksérelem  orvoslására irá 
nyuló kérelem nek ez a m indeddig pontosan meg nem  határo
zott fogalma okozta azt is, hogy a panaszok szám a igen jelen
tős. Em ellett a különféle sérelem  orvoslását kérő beadvánnyal 
több olyan szerv is foglalkozott, am elynek ez nem  tartozik ha
táskörébe. Sokszor éppen az a szerv nem kapta meg idejében 
a beadványt, am elynek pedig feladata lett volna annak elbírá
lása és a hatékony, gyors elintézés.

M indezt megoldja a törvényjavaslat. Ha teh á t a panasz 
olyan eljárásban hozott határozat vagy intézkedés ellen irá 
nyul, am elyre egy adott eljárás m ár megfelelő jogorvoslatot is
m er -  pl. fellebbezés, perújítás, új eljárás vagy törvényességi 
felülvizsgálat stb. -  a beadványt erre az e ljárásra irányítja, és 
annak szabályai szerint rendeli az elbírálást. U gyanakkor a tö r
vényjavaslat nem érinti azt az általános szabályt, amely sze
rin t az állam polgárra nem lehet hátrányos, hogy beadványát 
minek nevezi, m ert a beadványt a benne foglalt kérelem  érde
mi tartalm a szerint b írálják  el.

Az em lített eljárásokat a törvényjavaslat ,,jogilag szabá
lyozott e ljá rá so k ék én t jelöli meg. Ilyen eljárás több is van 
[pl. a bírósági és az állam igazgatási eljárás m ellett a m unka
ügyi (szövetkezeti) döntőbizottsági, a szabálysértési, a deviza- 
hatósági stb. eljárás]. Az em lített eljárások alá tartozó bead
ványt az illetékes szervhez kell áttenni, és annak keretében 
kell elbírálni, akár rendes, akár rendkívüli jogorvoslatnak len
ne helye. Ilyen eljárások során tehát a törvényjavaslatba meg
jelölt panaszeljárás nem alkalmazható.
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A törvényjavaslatban szabályozott panaszeljárásra éppen 
ezért olyankor kerülhet sor, am ikor nincs jogilag szabályozott 
eljárás, és egyéni sérelem orvoslásáról van szó. Ez az egyéni 
sérelem lehet akár az ügy érdem ében te tt intézkedés, akár pe
dig az ügyintéző m agatartása által okozott sérelem.

A panasz benyújtására és elintézésére -  bizonyos eltéré
sekkel -  a törvényjavaslat II. Fejezetében m eghatározott ren
delkezések irányadók. Ebből következik, hogy a panaszt is szó
ban vagy írásban lehet m egtenni az elintézésre ügykör szerint 
h ivatott szervhez, és a panasz esetében is alkalm azni kell az 
áttételre, a m eghallgatásra és az összeférhetetlenségre vonat
kozó rendelkezéseket (17. §).

2. A panasz intézésének szabályai aszerint alakulnak, hogy 
mi a tárgya a panasznak. A panasz irányu lhat valam ely szerv 
tevékenysége (mulasztása) vagy pedig a szerv vezetőjének, ille
tőleg más dolgozójának m agatartása ellen. Az első esetben a 
panaszos a szerv által meghozott döntés érdem ét kifogásolja, a 
második esetben viszont a vele szemben tanúsíto tt bánásm ódot 
teszi szóvá.

A szerv tevékenysége (mulasztása) ellen irányuló panaszt 
az érin tett szerv vezetője, a szerv vezetőjének vagy más eljáró 
dolgozójának m agatartása ellen irányuló panaszt pedig a M un
ka Törvénykönyve szerinti közvetlen felettes vizsgálja meg és 
intézi el. Az „érin te tt szerv” kifejezésen az országos hálózattal 
rendelkező vagy több önálló egységből álló intézm ény esetében 
ezeket az önálló egységeket is érten i kell. M egtörténhet, hogy 
a panaszos az érdem i döntést is és az irányában tanúsíto tt bá
násmódot is kifogásolja, ilyen esetben a panasz megvizsgálása 
és elintézése egységesen az é rin te tt szerv vezetőjének joga és 
kötelessége (18- 19. §).

3. A panasz tárgyának  megfelelően különböznek a panasz 
alapján tehető intézkedések is. Ha a panasztevő az intézkedést 
nem ta r tja  a maga számára kielégítőnek, kérelm ére a panaszt 
-  felülvizsgálat keretében -  a felettes szerv intézi el. Ennek 
a szervnek az intézkedése ellen azonban m ár további panasz
nak nincs helye, hiszen a kétfokú elbírálás biztosítja a helyes 
döntést.

A panasz vizsgálata és érdem i elintézése nem csak olyan 
esetben mellőzhető, ha az a m ár elbírált korábbival azonos ta r 

-  39 -
ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/30/1988 /37



talmú, vagy a panaszos nem nevezte meg magát, hanem  akkor 
is, ha a panasztevő a sérelm ezett tevékenységéről (mulasztásá
ról) való tudomásszerzésétől szám ított hat hónap u tán  előter
jesztett panasz vizsgálata vagy annak mellőzése az elintézésre 
hivatott szerv m érlegelésén múlik, de a tudom ásszerzéstől szá
m ított egy év u tán  előterjesztett panasz vizsgálatát m inden 
esetben mellőzni kell. A törvényjavaslatnak ez a rendelkezése 
egyfelől az ügyek gyorsabb lezárását célozza, másfelől azon a 
tapasztalaton alapul, hogy a panaszok túlnyom ó többségét a 
valóságos vagy vélt sérelem  keletkezése u tán rövid időn belül 
előterjesztik (20- 21. §).

IV. Fejezet 
Záró rendelkezések

1. A közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszok
ról szóló törvény m egalkotása szükségessé teszi az államigazga
tási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 
módosítását. E törvényből ui. el kell hagyni azokat a rendelke
zéseket, am elyek a bejelentések, panaszok intézését szabályoz
zák, a jelenlegi „állam igazgatási panasz” kifejezés helyett pe
dig célszerűbb az államigazgatási eljárásban a „felülvizsgálati 
kérelem ” kifejezés használata. A törvényjavaslat egyrészről 
szabályozza, hogy a felülvizsgálati kérelm et az előterjesztéstől 
szám ított hatvan napon belül kell elintézni, m ásrészről pedig 
hatályon kívül helyezi az 1957. évi IV. törvénynek a közérdekű 
bejelentésre, javaslatra  és panaszra vonatkozó rendelkezéseit 
(23. §).

2. A törvényjavaslat a jogrendszer egységesítése érdekében 
úgy rendelkezik, hogy jogszabályban a panasz elnevezés csak 
e törvény szerinti panaszra használható, és ennek a kifejezés
nek a helyébe a jogszabályokban a „felülvizsgálati kérelem ” ki
fejezés lép. Ez alól az általános szabály alól a törvényjavaslat 
két kivételt tesz. Az egyik az, hogy a M agyar Népköztársaság 
ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvényben em lített panasz szó 
helyébe a „törvényességi sérelem ” kifejezés lép. A másik, hogy 
a büntetőjogi (ideértve a büntetőeljárás-jogi), a büntetésvégre
hajtási, valam int a fegyveres erők, a fegyveres testü letek  szol
gálati viszonyaira vonatkozó jogszabályokban érin tetlenül 
hagyja az eddig alkalm azott panasz kifejezést (23. §).
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3. A törvényjavaslat rendelkezéseit a hatálybalépést köve
tően benyújto tt közérdekű bejelentésekre, javaslatokra és pa
naszokra kell alkalmazni. Az ezután benyújto tt beadványoknál 
feltétlenül szükséges, hogy az elintézésre hivatott szervek a 
közérdekű bejelentést, a javaslatot, illetőleg panaszt az új ren
delkezéseknek megfelelően elhatárolják. A m ár korábban be
nyú jto tt ilyen beadványokat pedig úgy bírálják el, ahogy azt 
a korábbi jogszabályok elrendelték.

A javaslat a törvény végrehajtását a M inisztertanács fel
adatává teszi. A M inisztertanács határozza meg, hogy a végre
hajtásáról hogyan és milyen szervek útján  gondoskodik (24. §).
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A MINISZTERTANÁCS 
11/1977. (III. 30.) 

r e n d e l e t e

a közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról szóló 
1977. évi I. törvény végrehajtásáról

A M inisztertanács a közérdekű bejelentésekről, javaslatok
ról és panaszokról szóló 1977. évi I. számú törvény (a továb
biakban: Tv 24. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalm azás 
alapján a következőket rendeli:

(A Tv 2. §-ához)

1. §
(1) A törvény alkalm azásában szövetkezet: a szövetkezeti 

társulás és a szövetkezeti vállalat is.

(2) Ahol a törvény felettes szervről szól, ennek a feladatát, 
az alábbi szervek látják  el:

a) a magasabb szervezeti egység, ha a bejelentés az ala
csonyabb szervezeti egységet vagy annak vezetőjét érinti,

b) a tanács (hivatal) elnöke, ha a bejelentés a tanács vég
rehajtó  bizottságának (a továbbiakban: vb) szakigazgatási szer
vét (hivatalát) érinti,

c) az állami törvényességi felügyeletet ellátó tanács vb 
szakigazgatási szerve, ha a bejelentés a szövetkezet közgyűl- 
sét (küldöttgyűlését) vagy vezetőségét érinti.

(3) A törvény alkalm azásában a közvetlen felettest a M un
ka Törvénykönyve alapján kell meghatározni.

(4) A törvény alkalm azásában a kisiparosok és m agánkeres
kedők, valam int egyéb hatóságilag engedélyezett tevékenységet 
folytató személyek felügyeleti szerve a tanács vb illetékes szak- 
igazgatási szerve.

-  42 -
ÁBTL - 4.2 - 10 - 21/30/1988 /40



2. §

(1) A szóbeli bejelentést -  kérelem re -  az elintézésre hi
vatott szerv köteles írásba foglalni.

(2) A tanácsi vb szakigazgatási szerve -  a tanács vb más 
szakigazgatási szervének hatáskörébe tartozó ügy kivételével - ’ 
valam int a népi ellenőrzés szerve a nála szóban előterjesztett 
közérdekű bejelentést, illetőleg javaslatot köteles írásba fog
lalni, akkor is, ha az elintézés nem tartozik a hatáskörébe.

3. §
(1) A felügyeletet ellátó szerv, a népi ellenőrzési bizottság, 

illetőleg az ügyészség maga dönti el, hogy a hozzá közvetlenül 
érkezett közérdekű bejelentést, illetőleg javaslatot saját hatás
körében vizsgálja-e meg, vagy azt az elintézésre h ivato tt szerv
hez továbbítja.

(2) A népi ellenőrzési bizottság és az ügyészség a hozzá ér
kezett közérdekű bejelentés, illetőleg javaslat megvizsgálására 
felhívhatja akár az elintézésére h ivatott szervet, akár annak a 
felettes szervét. A szerv a vizsgálatot köteles lefolytatni és an
nak m egállapításairól, valam int a m egtett intézkedésről tá jé
koztatni a népi ellenőrzési bizottságot, illetőleg az ügyészséget.

4. §
Az elintézésre h ivatott szerv vezetője, illetőleg az általa 

megbízott személy dönti el, hogy a bejelentést -  tartalm ától 
függően -  közérdekű bejelentésként, javaslatként, vagy pa
naszként kell-e elintézni.

(A Tv 8. §-ához)

5. §
(1) Az ügyintéző a közvetlen felettesének köteles haladék

talanul bejelenteni, ha az ügyben elfogult. A bejelentés elmu
lasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi és anyagi 
felelősséggel tartozik.

(2) Az eljáró ügyintézőt a közvetlen felettes jelöli ki.

(A Tv 5. §-ához)
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 6. §

(1) A közérdekű bejelentések és javaslatok intézésére vo
natkozó rendelkezések m egtartásáért az elintézésre h ivatott 
szerv vezetője felelős.

(2) A szerv vezetője jelöli ki a közérdekű bejelentések és 
javaslatok intézéséért felelős személyt, illetőleg szervezeti egy
séget.

7. §
Az elintézésre hivatott szerv vezetője dönti el, hogy a név

telen bejelentésre indít-e vizsgálatot. Vizsgálat csak akkor ren 
delhető el, ha alaposan feltételezhető, hogy a bejelentés ta r ta l
ma megfelel a valóságnak.

(A Tv 11. §-ához)

8. §

Ha az írásbeli értesítést mellőzték, az elintézés m ódját az 
ügyiratra  fel kell jegyezni.

(A Tv 14. §-ához)

9. §

Szövetkezet esetében a törvényes állapot helyreállítására 
szükséges intézkedést a szövetkezet felett állami törvényességi 
felügyeletet gyakorló tanács vb szakigazgatási szerve, szövet
kezeti vállalat esetében pedig az alapító szerv teszi meg.

(A Tv 16. §-ához)

10. §

(1) Az állásból való felfüggesztésre illetékes m iniszteren a 
felügyeleti jogkört gyakorló m inisztert, szövetkezet esetében a 
fővárosi, illetőleg megyei tanács elnökét, szövetkezeti vállalat 
esetében pedig az alapító szervet kell érteni.

(A Tv 9. §-ához)
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(2) A felfüggesztést elrendelő határozatot a fegyelm i jogkör 
gyakorlója köteles haladéktalanul végrehajtani és ezzel egyide
jűleg az állásától felfüggesztett személlyel szemben a fegyelmi 
-  károkozás esetén a kártérítési -  eljárást is elrendelni. A 
felfüggesztésre a munkajogi, illetőleg a szövetkezeti jogi sza
bályok megfelelően irányadók.

(3) A törvényes állapot helyreállításának m egtörténtét a
(2) bekezdésben m eghatározott szerv vezetője állapítja  meg, és 
ezzel egyidejűleg m egszünteti a felfüggesztést.

(4) A fegyelmi jogkör gyakorlója a felfüggesztést m egszün
tető határozatról, valam int a (2) bekezdés szerin t elrendelt fe
gyelmi -  károkozás esetén a kártérítési -  eljárás eredm ényé
ről az állásból való felfüggesztést elrendelő vezetőt a meghozott 
határozatok egy példányának megküldésével köteles egyidejű
leg értesíteni.

(A Tv 17. §-ához)

11. §

A panasz benyújtására és elintézésére az előző §-okban 
foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni.

(A Tv 24. §-ához)

12 . §

A miniszterek, az országos hatáskörű szervek vezetői és a 
tanácsok végrehajtó bizottságai a felügyeleti és irányítási el
lenőrzés keretében kötelesek a .hozzájuk, illetőleg a felügyele
tük  alá tartozó szervekhez érkezett közérdekű bejelentéseket, 
javaslatokat és panaszokat rendszeresen, ezek intézésének rend
jét és ta rta lm át pedig legalább kétévenként ellenőrizni, a ta 
pasztalatokat elemezni és értékelni.

13. §

A töm egtájékoztatási szervek vezetői kötelesek a közérde
kű bejelentések, javaslatok és panaszok intézése rendjének és 
módszerének megfelelő nyilvánosságot biztosítani.
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A társadalm i szervezetek, továbbá a szövetkezetek országos 
érdekképviseleti szervei sajátos eszközeikkel segítik elő a köz
érdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézésére vonat
kozó rendelkezések végrehajtását.

15. §

A Tv alapján előterjesztett közérdekű bejelentés, javaslat 
és panasz illetékmentes.

16. §

(1) A lakossággal közvetlen kapcsolatban álló kereskedelm i 
és szolgáltató szerveknél panaszkönyvet (vásárlók könyvét) kell 
rendszeresíteni.

(2) A panaszkönyvbe (vásárlók könyvébe) tö rtén t bejegy
zés esetében a panaszt nem kell külön írásba foglalni.

(3) A panaszkönyvbe (vásárlók könyvébe) észrevételét, ki
fogását, vagy panaszát bárki bejegyezheti.

17. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Egy
idejűleg a panaszkönyvről szóló 194/1951. (XI. 10.) MT számú 
rendelet, továbbá az 1013/1959. (IV. 8.) Korm. számú határozat, 
a 2010/1965. (V. 1.) Korm. számú határozat és az 1009/1966. (V.
18.) Korm. számú határozat 1. pontjának második bekezdése 
hatá lyát veszti.

(2) Felhatalm azást kap a belkereskedelm i m iniszter, hogy -  
az érdekelt m iniszterekkel (országos hatáskörű szervek vezetői
vel) és a szövetkezetek országos érdekképviseleti szerveivel 
egyetértésben -  a panaszkönyvre (vásárlók könyvére) vonat
kozó szabályokat rendelettel állapítsa meg.

14. §
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(3) Felhatalm azást kap a M inisztertanács Tanácsi H ivatalá
nak elnöke, hogy -  az érdekelt m iniszterekkel (országos ha
táskörű szervek vezetőivel) egyetértésben -  az országgyűlési 
képviselők, illetőleg a tanácstagok beszámolóin és fogadóóráin, 
továbbá a tanácsülésen, falugyűlésen, lakógyűlésen, jelölőgyű
lésen és más hasonló gyűlésen elhangzott közérdekű bejelenté
sek, javaslatok és panaszok elintézésének, ellenőrzésének és ér
tékelésének rendjét a törvény alapján egységesen szabályozza.

ACZÉL GYÖRGY s. k.,
a M inisztertanács elnökhelyettese
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