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BELÜ GYM IN ISZTÉRIUM BELSŐ  HASZNÁLATRA!

Szám: 10—22/11/1985.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
BELÜGYMINISZTERÉNEK 

11/1985. számú 
P A R A N C S A

a Belügyminisztérium szervei Újítási Szabályzata 
kiadásáról

Budapest, 1985. évi április hó 16-án.

A Belügyminisztérium szervei Újítási Szabályzatát (a továb
biakban: Sz.) egységes szerkezetben az újításokról szóló 10/ 
1983. (V. 12.) MT számú rendelettel (a továbbiakban: R.) — a 
polgári alkalmazottakra vonatkozólag a Közalkalmazottak Szak- 
szervezete Elnökségének egyetértésével — kiadom és

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A Belügyminisztérium szerveinél az újító tevékenységet a 
Sz. előírásai szerint kell végezni.

2. A Belügyminisztérium szerveinek vezetői (parancsnokai) kö
telesek az újítómozgalmat szervezni, irányítani és támogat
ni, az újításokat elbírálni, hasznosításukat és átadásukat 
megszervezni, az újítók anyagi és erkölcsi elismeréséről gon
doskodni.

ÁBTL - 4.2 - 10-22/11/1985/ 2



3. Az újítási ügyintézőket végzett munkájuk alapján anyagi 
elismerésben lehet részesíteni, amelynek szabályaira a BM 
terv- és pénzügyi csoportfőnök adjon ki intézkedést.

4. A szabályzatban foglaltakat a vezetők, valamint az újítási 
ügyintézők teljes terjedelmében kötelesek megismerni, a 
beosztott személyi állomány részére a szükséges mértékben 
továbbképzés keretében oktatni kell.

5. Ez a parancs kiadása napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg 
az 1/1976. számú belügyminiszteri parancs és azzal kiadott 
Belügyminisztérium Újítási Szabályzata hatályát veszti.

DR. PÁL ANTAL s. k.,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

Készült: 720 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak, 

állam titkár elvtársnak. 
K ap ják : elosztó szerint.
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AZ Ú JÍTÓ MOZGALOM

R .  1 . §

(1) Az újítómozgalom a műszaki haladás és a gazdasági 
megújulás forrása, a dolgozók tudatos alkotó tevékenységének 
szervezett formája. Célja, hogy a dolgozók újításokkal segítsék 
a gazdálkodás hatékonyságának és versenyképességének nö
velését.

(2) A gazdálkodó szervezetek [Ptk. 685. § c) pont, ideértve 
az állami költségvetési szerveket, a társadalmi szervezeteket és 
az egyesületeket is] kötelesek — az e rendeletben meghatáro
zott keretek között — az újítómozgalmat szervezni, az újítások 
bevezetéséről és széles körű elterjesztéséről gondoskodni, az újí
tókat erkölcsi és anyagi elismerésben részesíteni.

Sz. 1. A Belügyminisztérium szervei (a továbbiakban: szer
vek) újítómozgalmának feladata és célja, hogy a R. 1. 
§ (1) bek. alapgondolatának megfelelően a személyi 
állomány alkotó tevékenységének összefogásával — a 
szolgálati munka hatékonyságának fokozása, színvona
lának állandó emelése érdekében — elősegítse:
a) a meglevő szolgálati eszközök, anyagok optimális 

kihasználását;
b) a szolgálati eszközök fokozott megóvását, élettarta

mának növelését, korszerűsítését;
c) a javítással, karbantartással járó munka és anyagi 

ráfordítások csökkentését;
d) a pénzügyi és anyagi eszközök tervezése és fel- 

használása során takarékos megoldások alkalmazá
sát;

e) az elhelyezési, beruházási, felújítási, üzemeltetési, 
valamint energiagazdálkodási feladatok ésszerűbb, 
takarékosabb és gazdaságosabb megvalósítását;

f) a balesetelhárítás, a munka- és egészségvédelem, 
valamint a környezetvédelem feladatainak egyre 
emelkedő színvonalon történő megoldását.

Sz. 2. Az újítómozgalom, a belügyi szolgálati és azzal össze
függő gazdasági munka szerves része, a szocialista 
munkaverseny-mozgalom egyik megnyilvánulási for
mája.
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Sz. 3. Az újítómozgalom szakmai irányítása, az újítási ja
vaslatok elbírálása és díjazása — két fokozatba sorol
va — az alábbi vezetők (parancsnokok) feladata.

I. fokon:

a) csoportfőnökök,
b) Határőrség országos parancsnok,
c) Tűzoltóság országos parancsnok,
d) Kormányőrség parancsnok,
e) Forradalmi Rendőri Ezred parancsnok,
f) önálló osztály vezetők,
g) a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság vezetők.

II. fokon:

a) BM anyagi és technikai csoportfőnök.

Sz. 4. A szabályzat alkalmazása során, minden esetben, ahol 
a R. gazdálkodó szervezetet említ, a Sz. 3. pontjában 
foglalt vezetők (parancsnokok) irányítása alá tartozó 
szerveket kell érteni.

AZ ÚJÍTÁS

R. 2. §

(1) Újítás az a viszonylag új, műszaki, illetőleg szervezési 
megoldás, amely hasznos eredménnyel jár, és amelynek haszno
sítása nem ütközik jogszabályba.

(2) Nem viszonylag új a megoldás, ha az újítási javaslat 
benyújtása előtt a gazdálkodó szervezet — az újítási szabály
zatban meghatározott esetben annak szervezeti egysége — azo
nos megoldást hasznosított vagy átadott, illetőleg azokat a meg
oldás birtokában tervbe vette.

(3) Nem műszaki, illetőleg szervezési a megoldás különö
sen, ha kereskedelmi forgalomban kapható termék beszerzésé
re, eladására, ezek feltételeire és a termék rendeltetésszerű fel- 
használására, illetőleg különböző kiadványokban meglevő ada
tok egybefoglalására vonatkozik.

— 4 —
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(4) Hasznos eredménnyel jár az újítás, ha hasznosítása 
vagy átadása pénzben mérhető vagy pénzben nem mérhető 
előnyt biztosít a gazdálkodó szervezetnek.

(5) Hasznosítás: az újítás tárgyának a gazdálkodó szerve
zet saját gazdasági tevékenysége körében való rendszeres elő
állítása, használata, illetőleg forgalomba hozatala. Átadás: az 
újítás más gazdálkodó szervezet rendelkezésére bocsátása hasz
nosítás céljából.

Sz. 5. A R. 2. § (1) bekezdésben foglalt feltételek egyidejű 
fennállását hivatalból kell vizsgálni, bármelyik hiánya 
esetén a javaslat nem tekinthető újításnak.

SZ. 6. A javasolt megoldás akkor viszonylag új, na az I.
fokú döntési jogkörrel felruházott vezető alárendeltsé
gébe tartozó szerveknél azonos megoldást még nem 
hasznosítottak vagy annak hasznosítását nem tervez
ték.

Sz. 7. Nem minősül a javaslat tervbe vettnek, ha a benyúj
tás időpontja előtti tervbevétel igazolhatóan az újító 
javaslata alapján történt feltéve, hogy az általa be
nyújtott javaslat megoldást is adott.

Sz. 8. Nem utasítható el a javaslat viszonylagos újdonság 
hiánya miatt, ha a javasolt megoldás mutatói kedve
zőbbek a tervbe vettnél.

Sz. 9. A viszonylagos újdonság hiányának bizonyítása az I. 
fokú döntési jogkörrel felruházott vezető feladata.

Sz. 10. Az újítás műszaki jellegű, ha a szervek feladatainak 
ellátásához szükséges anyagi tényezők valamelyiké
ben az anyagokban, munkaeszközökben, a technológiá
ban, a munka- és egészségvédelem, környezetvédelem, 
valamint a szolgálat ellátásának műszaki színvonalá
ban, biztonságos végzésében előnyös változást jelent, 
vagy új eszközt hoz létre.

Sz. 11. Az újítás szervezési jellegű, ha a szervek feladatainak 
hatékonyabb végrehajtása érdekében a munkafolya
matok, illetve a szolgálat ellátásának elemeit (munka
erő, a munka tárgya, a munkamódszer, a munkaesz
köz) a korábbinál célszerűbben összefogja, elrendezi 
és összehangolja.
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Sz. 12. Ha a javaslat mind a műszaki, mind a szervezési jel
leget nélkülözi és csak a kereskedelmi forgalomban 
kapható termék beszerzésére, ezek feltételeire, a ter
mék rendeltetésszerű felhasználására, illetve a meg
levő adatok egybefoglalására vonatkozik, de nem tar
talmaz alkotó jellegű többletfelismerést, csak kivéte
les körülmények között minősíthető újításnak. Így pl. 
az ún. anyaghelyettesítésre, az elfekvő készletek be
szerzésére és felhasználására tett javaslat csak akkor, 
ha megállapítható, hogy az új megoldás felismerése 
alkotó jellegű szellemi tevékenységet igényelt. Ellen
kező esetben a javaslat nem tekinthető újításnak.

Sz. 13. Az újítási javaslat akkor tartalmazza a megoldás esz
közét és módját, ha a leírás és a szükség szerint csa
tolt vázlatrajz, modell vagy kísérleti darab olyan rész
letességgel ismerteti, illetve bizonyítja a megvalósítás 
lehetőségét és a hozzá szükséges eszközöket, hogy 
azok alapján:
— kivitelezhetősége és hasznosíthatósága;
— az adott körülmények közötti adaptációjának le

hetősége;
— a szolgálat ellátásában való alkalmazhatósága, 
szakember részéről elbírálható.

Sz. 14. Az újító a Sz. 13. pontjában foglaltakon túl, kiviteli 
terv. rajz. technológiai leírás, gazdasági számítás stb. 
csatolására nem kötelezhető. Az újító vagy más sze
mély ezek elkészítésével azonban megbízható.

Sz. 15. Kisebb jelentőségű az újítás, ha az csak a benyújtás 
helyén, egy adott feladat megoldására alkalmas, ki
sebb ráfordítással megvalósítható, nem képvisel magas 
szellemi értéket, a hasznos eredmény nem haladja meg 
az 50 ezer forintot, illetve az újítási díj a 3000 Ft-ot.

Sz. 16. Hasznos eredménnyel jár az újítás, ha alkalmazása a 
szerv(-ek) költségvetésében pénzben mérhető megtaka
rítást, átadása költségvetési bevételt eredményez vagy 
ha pénzben nem mérhető előnyben (pl. a munka és 
egészségvédelem javításában, a szolgálat hatékonyabb 
ellátásában stb.) jut kifejezésre.
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Sz. 17. Átadás: az újítás rendelkezésre bocsátása fegyveres 
testületek, más gazdálkodó szervezetek (vállalatok), il
letve — nemzetközi együttműködés vagy szerződés ke
retében — társszervek részére hasznosítás céljából.

AZ ÚJÍTÓ

R. 3. §

(1) Az újítás szerzője (a továbbiakban: újító) az, aki a 
megoldást tartalmazó újítási javaslatot kidolgozta.

(2) Újítónak — az ellenkező bizonyításáig — azt kell te
kinteni, aki az újítási javaslatot elsőként nyújtotta be a gazdál
kodó szervezethez.

(3) Újítótársak azok, akik közösen dolgozták ki az újítási 
javaslatot. Nem újítótárs az. aki a megoldás lényegét nem érin
tő segítséget nyújtott az újítási javaslat kidolgozásához.

(4) Az újítótársak szerzőségi aránya egyenlő, ha nem je 
lölnek meg eltérő arányokat.

(5) Az újításból eredő jogok — az újító személyhez fűződő 
jogai kivételével — átszállhatnak, átruházhatók és megterhel
hetők.

Sz. 18. Újító csak természetes személy lehet. Ezért, ha pl. az 
újítási javaslat szerzői szocialista brigád tagjai, az újí
tási javaslatot csak a szerzőknek kell aláírni. A javas
latban a szocialista brigád neve feltüntethető.

Sz. 19. Ha az újító a javaslat benyújtása után és a díjszerző
dés megkötése előtt elhunyt, a díjszerződést az örö
kössel (örökösökkel) kell megkötni. Az örökösi minő
séget közjegyzői okirattal kell igazolni.

Sz. 20. Az újítási javaslat nyilvántartásba vétele (az újítási 
naplóba történő bejegyzése) után, a szerző személye 
vagy a szerzőség aránya csak a javaslattevő(k) írás
ban előterjesztett hozzájárulása vagy jogerős bírói ha
tározat alapján változtatható meg.

Sz. 21. Ha a benyújtott újítási javaslatot azért utasították el, 
mert nem tartották hasznosíthatónak vagy nem kíván
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ták hasznosítani, de későbbiek során — bárkinek a 
kezdeményezésére — mégis hasznosítják, a hasznosí
tott újítás szerzőjének azt a személyt kell tekinteni, 
aki az újítási javaslatot elsőként benyújtotta.

R. 4. §

A gazdálkodó szervezettel szemben újítói jogokat csak az 
érvényesíthet, aki legkésőbb az általa rendelkezésre bocsátott 
megoldás hasznosításának a megkezdésétől vagy — ha ez ko
rábbi — annak átadásától számított hat hónap elteltéig újítási 
javaslatot nyújt be.

Sz. 22. Az újító szerzői jogának érvényesítése szempontjából 
a hasznosítás megkezdése az az időpont, amikor a ja
vaslatban szereplő megoldásnak a hasznosítás helyén 
történő rendeltetésszerű alkalmazása megkezdődött.

Sz. 23. Szerzőségi igény másokkal szemben időben korlátla
nul — akár bírósági út igénybevételével is — érvénye
síthető.

Sz. 24. Ha az elutasított javaslatot utólag hasznosítják, az il
letékes I. fokú döntési jogkörrel felruházott vezető — 
a hasznosító szerv kezdeményezésére vagy az újítási 
javaslattevőnek a hasznosításától kezdődő három éven 
belül benyújtott igénybejelentésére — harminc napon 
belül köteles intézkedni a díjszerződés megkötése 
iránt.

AZ ÚJÍTÁSI JAVASLAT BENYÚJTÁSA 
ÉS NYILVÁNTARTÁSA

R. 5. §

(1) A gazdálkodó szervezethez benyújtott újítási javaslat
nak tartalmaznia kell az újító nevét, személyi számát, lakcímét, 
munkahelyét, beosztását, továbbá a megoldás leírását és szük
ség esetén rajzát.

(2) Az újítási javaslatra akkor lehet jogot alapítani, ha az 
legalább a javaslattevő nevét tartalmazza és a megoldást a meg
valósításhoz szükséges mértékben ismerteti.

—  8 —
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(3) Az újítási javaslatot be kell jegyezni az újítási naplóba
és benyújtásáról az újítónak elismervényt, továbbá ügyének
állásáról — kívánságára — tájékoztatás kell adni.

Sz. 25. Az újítási javaslatot általában a szolgálati hely szerint 
illetékes I. fokú döntési jogkörrel felruházott vezető
höz — a vezetőnek címezve — kell benyújtani.

Sz. 26. A BM állományba tartozók újítási javaslatukat szolgá
lati helyükön is benyújthatják. A szolgálati hely veze
tője a javaslatot köteles haladéktalanul az illetékes I. 
fokú döntési jogkörrel felruházott vezetőnek megkül
deni.

Sz. 27. Az újítási javaslatnak a R. 5. § (1) bekezdésében fog
laltakon túl tartalmaznia kell: (1. sz. melléklet)
a) a javaslat tárgyát;
b) a téma jellege szerinti minősítését;
c) a javaslat kidolgozásánál felhasznált szabadalom 

megjelölését;
d) a szabadalmaztatás szándékát;
e) társszerzőség esetén a szerzőség arányát;
f) fegyveres testülethez vagy más gazdálkodó szerv

hez (vállalathoz) történő benyújtás iránti esetleges 
kérelmet;

g) a benyújtó nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy 
javaslatát előzőleg más szervhez benyújtotta-e, il
letve javaslatának hasznosítását és újításként való 
elfogadását kéri vagy (ha a benyújtás idején a ja 
vaslatot már hasznosították), annak újításként való 
elismerését kéri;

h) ha szükséges — mellékletként — a munkáltató en
gedélyét vagy az újító nyilatkozatát, hogy az enge
délyre miért nincs szükség.

Sz. 28. Az újításokat — az Országos Találmányi Hivatal ál
tal rendszeresített — újítási naplóba kell bevezetni.

Sz. 29. Az újítási naplót hitelesíteni kell és iktatószámm al 
kell ellátni. A naplóban fel kell tüntetni a vezetésére 
jogosult nevét, rendfokozatát, beosztását. A naplóba

— 9 —
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bejegyzést tintával, olvashatóan kell eszközölni. A té
ves bejegyzést át kell húzni és az áthúzott szövegrész 
mellé vagy fölé kell írni a helyes bejegyzést.
A javítást keltezéssel és aláírással kell igazolni.

Sz. 30. A javaslatot az újítási naplóba beérkezése napján — 
a rovatoknak megfelelően — kell bejegyezni. Szóbeli 
bejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni és annak egy 
példányát a javaslattevőnek kell átadni.
A nyilvántartásba vétel megtörténtéről az újítót át
vételi elismervénnyel (2. sz. melléklet) kell értesíteni, 
amelyen fel kell tüntetni az újítási napló számát is. 
A nyilvántartásba vétel semmilyen jogcímen nem ta
gadható meg.

Sz. 31. Az újítási napló számát, az újítási napló iktatószáma 
— sorszám — év együtteséből kell képezni. A sorszá
mot évenként újra kell kezdeni. (Pl. 826— 1—1985.)

Sz. 32. A nyilvántartásba vételt követően a javaslatot úgy 
kell kezelni, hogy az abban szereplő megoldás a hasz
nosításra történő elfogadásáig ne kerülhessen nyilvá
nosságra.

Sz. 33. A beérkezett újítási javaslatot (a kapcsolatos rajzokat, 
számításokat stb.) valamint az elbírálás során keletke
zett iratokat a téma jellegének megfelelően — a BM 
Ügykezelési Szabályzat előírásai szerint — kell minő
síteni és iktatni.

Sz. 34. Az újítást elbíráló szervnél az ügyintézés folyamatá
ban keletkezett iratok (újítási javaslat, szakvélemény, 
állásfoglalás, kalkuláció, költségszámítás, kísérleti 
jegyzőkönyv, elfogadó, elutasító határozat, díjszerző
dés stb.) eredeti példányaiból összeállított komplett 
dokumentációs anyagot irattárba kell tenni és legalább 
öt évig meg kell őrizni.

Sz. 35. A szerveknél elbírált újításokról kiállított NYILVÁN
TARTÓ LAP-okat, valamint az elfogadott újítások to
vábbi hasznosításának megszervezéséhez az ún. SZÓ- 
RÓLAP-okat összegyűjtve negyedévenként (az utolsó 
hónap 25-ig), meg kell küldeni a központi nyilvántar
tás részére.
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ENGEDÉLY ÚJÍTÁSI JAVASLAT BENYÚJTÁSÁRA

R. 6. §

(1) Az újítót munkaviszonyban vagy tagsági viszonyban 
foglalkoztató szervezet (a továbbiakban: munkáltató) tevékeny
ségi körét érintő újítási javaslat csak a munkáltató engedélyé
vel nyújtható be más gazdálkodó szervezethez.

(2) Az engedély csak akkor tagadható meg, ha a megoldás 
más gazdálkodó szervezetnél történő hasznosítása a munkálta
tó jelentős érdekeit sértené.

(3) Nincs szükség engedélyre, ha

a) az újítás tárgyát képező megoldás honvédelmi célú vagy 
a balesetveszély vagy az egészségre káros körülmények csök
kentését, a munkakörülmények javítását, illetőleg környezet- 
védelmi feladatok megoldását célozza;

b) a munkáltató a kérelem előterjesztésétől számított hat
van napon belül nem nyilatkozik;

c) a munkáltató úgy nyilatkozik, hogy a megoldást nem kí
vánja hasznosítani vagy átadni.

(4) Az újítási javaslathoz a munkáltató engedélyét mellé
kelni kell vagy pedig az újítónak nyilatkoznia kell arról, hogy 
az engedélyre miért nincs szükség.

Sz. 36. A BM állományba tartozók a szervek tevékenységi 
körét érintő újítási javaslatukat fegyveres testülethez 
vagy más gazdálkodó szervezethez (vállalathoz) csak 
az illetékes I. fokú döntési jogkörrel felruházott ve
zető írásos engedélyével nyújthatják be. Szükség ese
tén magasabb vezetői engedély megszerzésére az I. 
fokú döntési jogkörrel felruházott vezetőnek kell in
tézkednie.

Sz. 37. A szervek tevékenységi körét nem érintő újítási ja
vaslat fegyveres testülethez vagy más gazdálkodó 
szervezethez (vállalathoz) történő benyújtásához enge
dély nem szükséges.
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Sz. 38. Az olyan esetben amikor a benyújtáshoz nincs szük
ség engedélyre az újítási javaslat — korlátozás nél
kül — egyszerre több helyre is benyújtható.

AZ ÚJÍTÁSI JAVASLAT ELBÍRÁLÁSA

R. 7. §

(1) Az újítási javaslatot a gazdálkodó szervezet vezetője 
(vezetősége), illetőleg az újítási szabályzatban meghatározott 
vezető beosztású dolgozója bírálja el.

(2) Az újítási javaslatot a benyújtásától számított hatvan 
napon belül kell elbírálni, és ennek során dönteni kell az újí
tás elfogadásáról vagy a javaslat elutasításáról.

(3) Az elbírálás eredményéről az újítót írásban kell értesí
teni.

(4) Az újítási javaslat elutasítását indokolni kell, és tájé
koztatást kell adni a jogorvoslati lehetőségekről.

Sz. 39. Az újítási javaslatok elbírálása az I. fokú döntési jog
körrel felruházott vezetők jogkörébe tartozik, amely 
kiterjed az alárendeltségükbe tartozó szervek — sze
mélyi állomány — tevékenységi körére, az ott alkal
mazott eszközökre és anyagokra vonatkozó megoldá
sokra.

Sz. 40. Ha az újítási javaslatból a benyújtás helyén megálla
pítható, hogy az az érintett szakszolgálat más terüle
tein is hasznosítható, a döntés meghozatala előtt meg 
kell szerezni az illetékes szakszolgálat országos irányí
tó vezetőjének — a megoldással, a hasznosítással, il
letve az elfogadással, elutasítással kapcsolatos — írá
sos véleményét, állásfoglalását.

Sz. 41. A szerveknél egységesített, eszközök, anyagok és eljá
rások megváltoztatására irányuló újítási javaslatok el
bírálására, hasznosításuk, illetve átadásuk megszerve
zésére és biztosítására az illetékes felsőfokú gazdálko
dó szerv vezetője jogosult.
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Sz. 42. A Sz. 27. pontjában felsoroltak hiánya miatt az újítá
si javaslatot elutasítani nem lehet. Fel kell hívni a ja
vaslattevőt a hiány meghatározott határidőn belül tör
ténő pótlására. Tájékoztatni kell, hogy az elbírálási ha
táridő a kiegészítés beérkezésétől számít. Amennyiben 
a javaslattevő a felhívásnak — a megadott határidőig 
— nem tesz eleget, a javaslatot a meglevő adatok bir
tokában kell elbírálni. (3. sz. melléklet.)

Sz. 43. Jelentős alkotói teljesítmény vizsgálatára csak akkor 
van szükség, ha a javaslattevő munkaköri kötelessége 
teljes egészében fennáll.

Sz. 44. Jelentős alkotói teljesítmény fennállását a személyi 
és tárgyi tényezők együttes figyelembevételével kell 
megvizsgálni. Az értékelésnél a gazdasági eredménye
ken kívül mérlegelni kell, hogy a javasolt megoldás:
a) a BM számára mennyire fontos problémát old meg;
b) összhangban van-e a fejlesztés irányával;
c) milyen a műszaki színvonala, bonyolultsági foka, 

és a kidolgozottsága;
d) a meglevő irodalmi vagy egyéb forrásokból merített 

ismereteken túl, milyen önálló elgondolásokat tar
talmaz és azokat a szervek részére hogyan teszi fel- 
használhatóvá.

Sz. 45. Kisebb jelentőségű újítások elbírálását egyszerűsített 
és gyorsított eljárással kell végezni. Ennek érdekében 
az I. fokú döntési jogkörrel felruházott vezető a helyi 
lehetőségek figyelembevételével és a hasznosításban 
érdekeltek véleményének meghallgatásával -  szakvé
lemény és kalkuláció készítése nélkül —, dönthet. El
fogadás esetén a díjszerződés egyidejű megkövetésével 
intézkedhet az újítási díj kifizetésére.

Sz. 46. Az I. fokú döntési jogkörrel felruházott vezető — ha 
szükséges — szakvélemény készítését rendelheti el. A 
szakvélemény elkészítésére határidőt kell kitűzni.

Sz. 47. Az irányító és szakszolgálati (gazdálkodó, műszaki 
stb.) szervek, az I. fokú döntési jogkörrel felruházott 
vezetők megkeresésére a hatáskörükbe tartozó témák
ban kötelesek díjmentesen szakvéleményt adni. A
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szakvélemény — szükség esetén — polgári szervtől, 
intézménytől vagy illetékes szakembertől is beszerez
hető.

Sz. 48. Polgári szerv részére szakvélemény — a titoktartás 
szabályainak megtartása mellett — az I. fokú döntési 
jogkörrel felruházott vezető engedélyével adható. Ma
gasabb vezetői engedély megszerzésére szolgálati úton 
kell intézkedni. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az 
esetre is, ha polgári szervtől, intézménytől kell szak- 
véleményt beszerezni.

Sz. 49. A szakvéleménynek a R. 2. § (1) bekezdésében foglal
takon túl vizsgálat tárgyává kell tenni a javaslat elő
nyeit és hátrányait. Az addig alkalmazott megoldással 
(eljárással) szemben értékelnie kell a műszaki, gazda
sági, munka- és egészségvédelmi, környezetvédelmi 
stb. alkalmasságot. A gyorsabb realizálás érdekében 
ki kell térnie az esetleges közreműködői tevékenység 
szükségességére. A hasznosítás körének és körülmé
nyeinek ismeretében a hasznos eredmény, valamint az 
újítási díj megállapításának módjára és mértékére. A 
szakvéleménynek határozott javaslatot (indoklást) kell 
tartalmaznia a javaslat elfogadására vagy elutasítá
sára.

Sz. 50. A szakvéleményező személyében felelős a szakvéle
mény szakszerű és határidőre történő elkészítéséért. 
Az újító, valamint a téma szerint érintett szakszolgála
tok a szükséges adatokat, információkat kötelesek ré
szére megadni. Szakvélemény készítésére — szük
ség szerint — megbízási szerződést lehet kötni.

Sz. 51. A szakvéleményező a szakvélemény elkészítése során 
— szükség szerint — konzultáljon az újítóval, a java
solt megoldást a helyszínen tanulmányozza és a fel
merült részletkérdéseket tisztázza.

Sz. 52. Ha a szakvéleményező a javaslat alapján teljes bi
zonysággal nem tud dönteni a használhatóságot ille
tően, javasolhatja annak kísérleti kipróbálását. Javas
latát indokolni köteles. A kísérlet eredménye alapján 
újabb szakvéleményt kell előterjesztenie.
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Sz. 53. Munka- és egészségvédelemmel, illetve balesetelhárí
tással kapcsolatos javaslatok elbírálása során minden 
esetben ki kell kérni az illetékes munkavédelmi fel
ügyelő írásos véleményét.

Sz. 54. Az újító a szakvéleménybe betekinthet, ha az szolgá
lati, vagy egyéb érdeket nem sért.

Sz. 55. A R. 7. § (2) bekezdésében előírt hatvan nap akkor 
kezdődik, amikor a javaslat azon szervhez megérke
zik, amelynek a javaslattevő az újítást hasznosításra 
felajánlotta.

Sz. 56. Ha az I . fokú döntési jogkörrel felruházott vezető a 
hatvan napon belül nem tud dönteni, az elbírálás aka
dályáról és a döntés várható időpontjáról a határidő 
lejárta előtt az újítónak közbenső írásos értesítést kell 
küldeni. (4. sz. melléklet.)

Sz. 57. Ha az I. fokú döntési jogkörrel felruházott vezető a 
javasolt megoldást újításnak, szerzőjét újítónak ismeri 
el és azt hasznosítani kívánja határozattal dönt. Az 
újítást elfogadó határozatban meg kell határozni a dí
jazás módját és mértékét. Ezután kerülhet sor a díj
szerződés megkötésére. (5. sz. melléklet.)

Sz. 58. Az I. fokú döntési jogkörrel felruházott vezető az újí
tóval vagy meghatalmazottjával köti meg a díjszer
ződést.
Társszerzőség esetén a szerződés megköthető a többiek 
által meghatalmazott társszerzővel is. A meghatalma
zást csatolni kell a szerződéshez.
A szerződést — és minden egyéb ügyiratot — az ér
dekelt felek számának megfelelő példányszámban kell 
elkészíteni.

Sz. 59. Az újítás elfogadásával egyidejűleg dönteni kell a 
hasznosítás szolgálati, műszaki, gazdasági, szervezési 
és egyéb feltételeinek biztosításáról. Így az esetleges 
kísérlet lefolytatásáról, a szükséges tervek, rajzok, kí
sérleti darabok elkészítéséről, a megvalósításhoz szük
séges anyagok, eszközök és berendezések beszerzésé
ről, a közreműködők igénybevételéről.

Sz. 60. A javaslat elutasítása esetén a javaslattevőt indoklás
sal ellátott és a jogorvoslati lehetőséget is feltüntető
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— újítást elutasító határozattal — kell értesíteni. Az 
indoklásban ismertetni kell azokat a szolgálati, mű
szaki gazdasági és egyéb tényezőket, amelyek az el
utasítást megalapozzák. (6. sz. melléklet.)

Sz. 61. Azt a javaslatot, amely szolgálati, műszaki, gazdasági 
és egyéb szempontból hasznos, azonban megvalósítá
sára az elbíráláskor (pl. kapacitás, anyag, pénzügyi fe
dezet, illetve külső szerv engedélyének hiánya stb. 
miatt) nem kerülhet sor, az elutasítás után külön nyil
vántartásba kell venni.
Az ok megszűnésekor — a javaslat újra naplózása 
után — hasznosításáról az újító szerzői jogának biz
tosításával hivatalból kell intézkedni.

Sz. 62. Az elutasítás nem fosztja meg a szervet attól, a jogá
tól, hogy a későbbiekben az újítást hasznosítsa vagy 
átadja, de nem érinti az újító jogait sem, amelyek a 
hasznosítás vagy átadás esetén fennállnak.

Sz. 63. Amennyiben az I. fokú döntési jogkörrel felruházott 
vezető az újítás szerinti megoldást a BM számára sza
badalmaztatható találmánynak vélelmezi, arról a BM 
anyagi és technikai csoportfőnököt az újítás megkül
désével tájékoztatnia kell. Biztosítania kell továbbá, 
hogy a megoldás ne kerüljön nyilvánosságra.

Sz. 64. A találmányként kidolgozott megoldások, továbbá a 
szocialista munkaverseny és az Alkotó Ifjúság pályázat 
keretében létrehozott alkotások újításként is benyújt
hatók. A javaslatokat a Sz. előírásai szerint kell el
bírálni. Hasznosításra történő elfogadásuk esetén a 
díjazásuk független a más jogcímen járó anyagi elis
merés mértékétől.

Sz. 65. Az újításokkal kapcsolatos fontosabb szerződésfajták:

a) előzetes szerződés;

b) megbízási szerződés;

c) díjszerződés;

d) átadási szerződés (lásd a R. 9. §-ánál);
e) közreműködői szerződés (lásd a R. 13. §-ánál).
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Sz. 66. Előzetes szerződés megkötését lehet kezdeményezni 
olyan újítás esetében, amely a szervek részére jelentős 
hasznot eredményezne, de nagy szellemi munkaigé
nyessége miatt a javaslat kidolgozására csak előzetes 
biztosítékok ellenében érdemes vállalkozni az újítónak 
(7. sz. melléklet).

A szerződés tartalmazza:

a) a szerződő feleik megnevezését;

b) a kidolgozandó téma megnevezését;

c) az elérendő cél pontos meghatározását;

d) a kidolgozás határidejét;

e) a szerződő felek jogait, kötelességeit;

f) a téma kidolgozása esetén a hasznosítás módját és 
várható idejét;

g) a kidolgozás során tanácsadásra, konzultációra ki
jelölt szolgálati szerv (személy) megnevezését;

h) az újító anyagi elismerésének feltételeit, módját, 
mértékét, a kifizetés határidejét;

i) egyéb kikötéseket.

Sz. 67. Ha az újítás szakvéleményeztetésére külső polgári 
szervet intézményt (szakembert) kell felkérni vagy ha 
a szakértői munka (színvonala, terjedelme, az elkészí
tés határideje stb.) indokolja, a feladat elvégzésére 
megbízási szerződést lehet kötni (8. sz. melléklet).

A szerződés tartalmazza:

a) a szerződő felek megnevezését;

b) a javaslat tárgyát, az újítási napló számát;

c) a szakvélemény elkészítésének határidejét;

d) az anyagi elismerés mértékét, fizetésének határ
idejét;

e) egyéb kikötéseket.
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Sz. 63. Az újítási javaslat hasznosítása esetén díjszerződést
kell kötni (9. sz. melléklet).

A szerződés tartalmazza:

a) a szerződő felek megnevezését;
b) a javaslat tárgyát, az újítási napló számát;
c) a hasznosítás időpontját:
d) a hasznosítás módját és terjedelmét (figyelemmel 

arra. hogy a javaslat más BM szervnél vagy polgári 
vállalatnál mennyiben hasznosítható);

e) a hasznos eredmény értékelésének időszakát:
f) a hasznos eredmény megállapításának módját;
g) az újító(k)-nak a hasznosítási tevékenységben való 

részvételét és e tevékenység díjazásának feltételeit, 
mértékét, az újítási díj kifizetésének módját, ha
táridejét (ideértve az esetleges díjelőleg fizetését is);

h) egyéb kikötéseket.

R . 8. §

Az újító az újítással kapcsolatos bármely sérelmével a gaz
dálkodó szervezet szakszervezeti szervéhez, illetőleg a szövet
kezet felügyelő (ellenőrző) bizottságához fordulhat, amely — 
ha szükségesnek tartja — javaslatot tesz a gazdálkodó szerve
zetnek a megfelelő intézkedésre. A javaslat alapján a gazdál
kodó szervezet 15 napon belül köteles az ügyet újból megvizs
gálni.

Sz. 69. A R. 8. § hivatkozott rendelkezései csak a polgári al
kalmazott vagy a BM-hez nem tartozó más személy 
tekintetében alkalmazhatók. Ez irányadó abban az 
esetben is, ha az újítás társszerzője BM hivatásos állo
mányába tartozik. A panaszt a sérelem megjelölésével 
az I. fokú döntési jogkörrel felruházott vezető szerint 
illetékes szakszervezeti szervhez írásban kell benyúj
tani.

Sz. 70. A vizsgálatot követően a szakszervezet — ha szük
ségesnek tartja — javaslatot tehet a panasz további 
II. fokon történő felülvizsgálatának lefolytatására. Az
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ügyre vonatkozó iratokat a szakszervezet írásos véle
ményével együtt a II. fokú döntési jogkörrel felruhá
zott vezetőnek 8 napon belül kell megküldeni.

Sz. 71. A BM hivatásos állományába tartozó újításával kap
csolatos sérelme esetén a II. fokú döntési jogkörrel 
felruházott vezetőhöz fordulhat. A panaszt a II. fokú 
döntési jogkörrel felruházott vezetőnek címezve az I. 
fokú döntési jogkörrel felruházott vezetőhöz kell be
nyújtani, aki az ügyre vonatkozó összes irattal és írá
sos véleményével együtt azt 8 napon belül -  köteles 
továbbítani.

Sz. 72. Mindazokban az ügyekben, amelyekben II. fokú dön
tési jogkörrel felruházott vezető I. fokon jár el, sérel
mezett határozata ellen a pénzügyi-anyagi-műszaki 
miniszterhelyetteshez lehet panasszal élni.

Sz. 73. A vizsgálatok eredményéről az érintetteket [az újítót 
(-kat) az illetékes szakszervezeti szervet, valamint a II. 
fokon lefolytatott vizsgálatok esetén az illetékes I. fo
kú döntési jogkörrel felruházott vezetőt] írásban kell 
tájékoztatni.

Sz. 74. A II. fokú döntési jogkörben hozott határozat ellen to
vábbi panasznak helye nincs.
Az újítással kapcsolatos vita eldöntése — a R. 16. § 
szerint — bírósági útra tartozik.

AZ ÚJÍTÁS ÁTADÁSA 

R. 9. §

(1) A gazdálkodó szervezet az általa elfogadott újítást más 
gazdálkodó szervezetnek — az újító hozzájárulása nélkül is — 
átadhatja.

(2) Népgazdasági érdekből, a felügyeleti szerv elrendelheti, 
hogy az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó 
szerv, ezek jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társulása, 
valamint az állami költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: 
állami gazdálkodó szervezet) az újítást más gazdálkodó szerve
zetnek átadja.
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Sz. 75. Az I. fokú döntési jogkörrel felruházott vezető jogo
sult az általa elfogadott újítás átadására. Szolgálati 
titkot képező újítás átadásához a szolgálatilag illetékes 
magasabb vezető engedélye szükséges. Az engedély 
megszerzése iránti kérelmet az I. fokú döntési jogkör
rel felruházott vezetőnek szolgálati úton kell előter
jeszteni.

Sz. 76. Az újítás vagy az újítás gyártási jogának átadása a 
— BM érdekeinek figyelembevételével — általában 
ellenérték megfizetése mellett történhet. Az ellenér
téknek fedeznie kell az átadással kapcsolatosan felme
rült költségeket, beleértve az újító ismételt díjazását 
is.
Szolgálati vagy egyéb érdekből a II. fokú döntési jog
körrel felruházott vezető térítés nélküli átadást is en
gedélyezhet.

Sz. 77. Az újítás — más nem BM szerv számára történő át
adásáról — az újítót írásban kell értesíteni.

Sz. 78. Az I. fokú döntési jogkörrel felruházott vezető által 
elfogadott és díjazott újítás hasznosítására a BM más 
szervei is jogosultak. Ezt a díjszerződésben is ki 
kell kötni. Az ilyen hasznosítás nem tekinthető átadás
nak, ezért az újítót külön díjazás nem illeti meg és 
ellenérték sem köthető ki. Ettől eltérő megállapodás 
csak a II. fokú döntési jogkörrel felruházott vezető 
előzetes hozzájárulásával köthető.

Sz. 79. Az újítás átadásának feltételeiről, a térítés mértékéről, 
a fizetés módjáról és üteméről a szerződő felek sza
badon állapodhatnak meg.

A szerződés tartalmazza:

a) a szerződő felek megnevezését;
b) az újítási javaslat tárgyát, az újítási napló számát;
c) az újítás hasznosításának módját, terjedelmét;
d) a hasznos eredmény megállapításának módját;
e) az átadás díjazásának módját, mértékét és idejét;
f) az újító díjazásának feltételeit, módját és idejét;
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g) a szerződő felek jogait és kötelezettségeit;
g) egyéb kikötéseket.

AZ ÚJÍTÓ DÍJAZÁSA

R. 10. §

(1) Az újítás hasznosítása és átadása esetén az újítót a 
hasznos eredménnyel arányos újítási díj illeti meg.

(2) Az újítót a hasznosítás és az egyes átadások után kü
lön-külön, valamint az ellenérték nélküli átadás esetén is meg
illeti az újítási díj.

(3) Újítási díjat az újítást hasznosító, átadás esetén az át
adó gazdálkodó szervezet köteles fizetni. Átadásnál az átvevő 
gazdálkodó szervezet a díjfizetési kötelezettséget átvállalhatja.

(4) Az újítási díj mértékét, folyósításának idejét és módját 
az újítási díjszerződés, ennek hiányában a bíróság határozza 
meg.

Sz. 80. Az újítás díjazásának alapja a hasznos eredmény, 
hasznos eredmény mindaz az előny, amely az újítás 
hasznosítása, illetőleg átadása következtében a BM 
számára keletkezik.

Sz. 81. A hasznos eredmény lehet pénzben mérhető (könyve
lési módszerekkel kalkulálható) vagy pénzben nem 
mérhető (eszmeileg értékelhető), illetve a kettő együtt 
is jelentkezhet.

Sz. 82. A hasznosítás történhet az újítás tárgyának előállítása 
vagy használata formájában. A hasznos eredmény szá
mításánál — a felek megállapodása szerint — vagy az 
előállítás vagy a használat során jelentkező előnyöket 
kell figyelembe venni.

Sz. 83. A díjazás a hasznosítás bármely formája esetén jár, 
azonban az egyik forma (pl. az előállítás) alapján tör
ténő díjazás kizárja a másik forma (pl. használat) alap
ján támasztható díjigényt.
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Sz. 84. Az anyagi ösztönzés hatékonyságának növelése érde
kében — a kisebb jelentőségű újítások kivételével — 
kalkulációt vagy műszaki-gazdasági számítást (becs
lést) kell összeállítani minden olyan esetben, amikor 
a hasznos eredmény pénzben mérhető.

Sz. 85. A pénzben mérhető hasznos eredmény megjelenhet:
a) az újítást megtestesítő termék árában (pl. a saját 

előállítási ár és a külső beszerzési ár különbözeté
ben);

b) a műszaki fejlesztési, kivitelezési költségek csök
kentésében vagy megtakarításában (pl. a saját fe j
lesztés és a külső fejlesztés közötti költségek kü
lönbözetében);

c) az újítás szerinti eszköz, berendezés, illetve szerve
zeti módosítás hasznosítása folytán jelentkező meg
takarításban (pl. az üzemeltetési, javítási költségek 
csökkentésében, a munkaóra vagy létszám megta
karításban stb.).

Sz. 86. Anyag (alkatrész) megtakarítása esetén a hasznos ered
mény számításánál a beszerzési árat kell figyelembe 
venni.

Sz. 87. Saját előállítású és vásárolt termékek (alkatrészek) 
egymás közötti helyettesítése esetén összehasonlítási 
alap a vásárolt termék beszerzési ára és a saját elő
állítású termék teljes önköltsége.

Sz. 88. Javítható (selejtes) alkatrészek felújítása esetén a hasz
nos eredményt az új alkatrész beszerzési árán számí
tott értéke és az alkatrész teljes felújítási költsége kö
zötti különbség adja.
A számításnál a még javítható alkatrészek elszámoló 
árát — a felújítási költségek megállapításánál — az 
azonos (hasonló) új alkatrész elszámoló árának 50%- 
ával kell figyelembe venni.

Sz. 89. Leértékelt (inkurrens) anyagok, alkatrészek, félkész- 
és késztermékek teljes értékű felhasználására irányuló 
javaslat esetén a leértékelés utáni értéket a felhaszná
lással kapcsolatos többlet ráfordítás összegével megnö
velve kell szembeállítani a teljes értékkel.
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Sz. 90. A közvetlen anyag- és bérmegtakarításokra a rezsi- 
költségeket rászorozni nem lehet. Rezsi megtakarítást 
külön kell bizonylatolni.

Sz. 91. Ha az újítás állóeszköz élettartamának növelését ered
ményezi, az élettartam növekedéséből származó pótlási 
költség csökkentést kell hasznos eredmény alapnak 
tekinteni. Ezt csökkenteni kell a felújítással kapcsola
tos egyszeri ráfordítással.

Sz. 92. Az újítás átadása esetén az árbevételt kell csökkente
ni az átadással kapcsolatban felmerülő arányos és szük
séges ráfordításokkal.

Sz. 93. Az újítások hasznos eredményének megállapításánál:
— a várható eredmény kimutatására előszámítást;
— ha részeredmény alapján kerül sor újítási díj kifi

zetésére. közbenső számítást;
— a tényleges megtakarítás kimutatására — a hasz

nosítási év leteltétől számított harminc napon be
lül — utószámítást

kell készíteni.

Sz. 94. A szükséges számításokat a szakvéleményezők, illetve 
az illetékes szakszolgálatok kötelesek elvégezni.

Sz. 95. Az újítót általában a hasznosítás megkezdésétől szá
mított egy év alatt elért hasznos eredmény alapján 
kell díjazásban részesíteni. Ha a javasolt megoldást egy 
évnél rövidebb ideig hasznosították, az újítási díjat a 
hasznosítás ideje alatt elért eredmény alapján kell 
megállapítani.

Sz. 96. Az újító több évi hasznos eredmény alapján is kap
hat díjazást, ha az újítás jelentőségével arányban álló 
anyagi elismerés csak így biztosítható. Több éves dí
jazás esetén indokolt lehet a degresszív, évenként vagy 
a darabszám függvényében csökkenő díjkulcs kikötése.

Sz. 97. Az I. fokú döntési jogkörrel felruházott vezetők ha
táskörükben az egy évi hasznos eredmény legfeljebb 
10%-ának megfelelő újítási díjat állapíthatnak meg. 
Harmincezer forintot meghaladó újítási díj vagy költ
ségtérítés megállapításához a BM anyagi- és technikai 
csoportfőnök előzetes hozzájárulása szükséges.
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Sz. 98. Ha az újítás hasznos eredménye pénzben kifejezhető, 
azt rögzíteni kell az újítóval kötött díjszerződésben 
megjelölve, hogy az újítás hasznosításának megkezdé
sétől számított egy éven belül milyen mértékű hasz
nos eredmény várható. Rögzíteni kell továbbá, hogy az 
újító a hasznos eredményből milyen mértékű (%-os) 
díjazásban részesül.

Sz. 99. Pénzben mérhető hasznos eredmény alapján megálla
pított újítási díj folyósítása az alábbiak szerint tör
ténhet:
a) ha a hasznos eredmény a díjszerződés megkötése

kor már teljes egészében realizálódott vagy az újí
tási díj az ötezer forintot nem haladja meg. a díj
szerződés megkötését követő harminc napon belül 
ki kell fizetni;

b) ha az újítási díj az ötezer forintot meghaladja, az 
újítót díjelőleg illeti meg, amelynek minimuma öt
ezer forint, de maximuma sem haladhatja meg az 
őt várhatóan megillető újítási díj 50%-át, a további 
újítási díj a hasznos eredmény jelentkezésének ará
nyában — a díjszerződésben meghatározott felté
telek szerint — fizethető ki;

c) az újítási díj teljes összege csak a hasznosításra ki
jelölt időszak letelte után. a végleges eredmény
számítást követő harminc napon belül fizethető ki.

R. 11. §

A pénzben nem mérhető előnyt biztosító újításnál, vala
mint az újítás ellenérték nélküli átadása esetén a hasznos ered
ményt minden körülmény alapos mérlegelésével kell megál
lapítani.

Sz. 100. Ha az újítás hasznosítása pénzben nem mérhető előny
nyel jár, a hasznos eredményt (ún. eszmei alapon) a 
R. 11. §-ában meghatározottak szerint kell megállapí
tani.

Sz. 101. A hasznos eredmény eszmei alapon történő megállapí
tására — a kisebb jelentőségű újítások kivételével — 
csak akkor kerülhet sor. ha a pénzben mérhető hasz-
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nos eredmény megállapításának módszerei közül egyik 
sem alkalmazható vagy ha a pénzben mérhető előnyön 
kívül más előny is jelentkezik.

Sz. 102. Pénzben nem mérhető előnnyel jár pl.:

— a forint megtakarításban nem jelentkező deviza
megtakarítást;

— a balesetveszély csökkentését;

— az egészségre káros tényezők mérséklését;

— a munkahelyi körülmények, a környezeti tényezők 
javítását

eredményező újítások hasznosítása, illetve az újítások 
ellenérték nélküli átadása.

Sz. 103. A pénzben nem mérhető előnnyel járó újítások eseté
ben az újítási díjat is minden körülmény alapos mér
legelésével az "eszmei alapon" megállapított hasznos 
eredmény figyelembevételével — egy összegben — kell 
megállapítani.

Sz. 104. Az egy összegben megállapított újítási díjat, a díjszer
ződés megkötését követő harminc napon belül ki kell 
fizetni.

R. 12. §

(1) Az újítási díj mértékének a meghatározásakor a követ
kező — növelhető, illetőleg csökkenthető — díjkulcsokból kell 
kiindulni:

a) az újításnak a gazdálkodó szervezetnél való hasznosítása 
esetén az egy évi hasznos eredmény öt százalékából;

b) az újítás átadása esetén az ellenérték alapján az átadó 
gazdálkodó szervezetnél jelentkező hasznos eredmény huszonöt 
százalékából.

(2) Díjkulcs-növelő tényezők különösen: az újítás a tervidő
szak tudományos kutatásai és műszaki fejlesztési főirányai kö
rébe tartozik; exportnövelő, illetőleg importcsökkentő hatású; 
az újításnak a gazdálkodó szervezetnél jelentkező hasznos ered
ményben ki nem fejeződő népgazdasági hatásai is vannak.
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(3) Díjkulcs-csökkentő tényezők különösen: a megoldás ki
dolgozása a javaslattevőnek részben vagy egészben munkaköri 
kötelessége; a gazdálkodó szervezet által korábban előírt kísér
leti eredmények, tapasztalatok jelentős mértékben segítették a 
megoldás kidolgozását; egy évnél hosszabb díjazási időszakot 
vettek alapul.

(4) Az újítási díj mértéke
a) az újítás hasznosítása esetén az egy évi hasznos ered

mény két százalékánál;
b) az újítás átadása esetén az ellenérték alpján az átadó 

gazdálkodó szervezetnél jelentkező hasznos eredmény tíz szá
zalékánál;
nem lehet kevesebb, kivéve, ha a megoldás kidolgozása az ú jí
tó munkaköri kötelezettségét képezte és nem minősül jelentős 
alkotó teljesítménynek.

(5) Az újítási díj legkisebb összege — ha az újítási szabály
zat magasabb határt nem állapít meg — újításonként ötszáz 
forint.

Sz. 105. Az újítási díj mértékének meghatározásánál minden 
újító esetében meg kell vizsgálni a munkaköri köteles
séget. Munkaköri kötelesség fennállása esetén meg kell 
állapítani annak százalékos arányát.

Sz. 106. A munkaköri kötelesség mértékét az újító munkaköri 
leírásból, a munkakör ellátásához szükséges köteles át
lagos tudás anyagából és esetenként a munkavégzéssel 
kapcsolatos (írásos vagy szóbeli) megbízásból kiindul
va kell vizsgálni.

Sz. 107. Munkaköri kötelesség alatt értendő:
a) azoknak a feladatoknak az összessége, amelyeknek 

ellátására az újítót jogszabály, az állomány illeté
kes szerv ügyrendje vagy a munkaköri leírásban 
foglaltak kötelezik;

b) az a feladat, amelyre az elérendő cél megjelölésével 
a vezető (parancsnok) utasítást adott, vagy

c) az a feladat, amelyet a szerv munkatervébe, téma
tervébe felvettek.

Sz. 108. A munkaköri kötelességet az újítónak a javaslat be
nyújtásakor betöltött munkaköre szerint kell vizsgálni.
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Sz. 109. A vezetők (parancsnokok) munkaköri kötelessége ki
terjed az irányításuk alatt álló szerv tevékenységi, il
letve hatáskörébe tartozó megoldások, javaslatok ki
dolgozására, megvalósítására.

Sz. 110. A munkaköri kötelességre valamint a jelentős alkotó 
teljesítményre vonatkozóan:

a) az I. fokú döntési jogkörrel felruházott vezetők újí
tása esetén a II. fokú döntési jogkörrel felruházott 
vezetőnek:

b) egyéb újítók esetében a szolgálatilag illetékes köz
vetlen vezetőnek

írásban kell nyilatkoznia.

Sz. 111. Nem kell a munkaköri kötelességet vizsgálni, ha az 
újítási javaslat:

a) a javaslattevő szakterületétől eltérő munkaterület
re vonatkozik:

b) pályázati vagy feladattervi témát old meg, vala
mint;

c) ha a javaslattevő a BM-mel nem áll munkaviszony
ban.

Sz. 112. A hasznos eredmény az újítási díj megállapításának 
csak egyik tényezője, további körülmények (pl. mű
szaki színvonal, munkaköri kötelesség, jelentős alkotói 
tevékenység stb.) a díjazás mértékének megállapításá
nál nem hagyhatók figyelmen kívül.
Magasabb díjazás jár annak, aki komoly színvonalú 
munkát végzett annak érdekében, hogy a hasznos 
eredményt létrehozza mint annak, akinek javaslata az 
ötlet szintjét alig haladja meg, bár a haszon nagysága 
azonos lehet.

Sz. 113. A díjazás mértékét — akár számítható, akár nem — 
az alábbi szempontok mérlegelésével kell meghatá
rozni:

a) mi az újítás haszna és jelentősége a BM szerveknél; 
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b) milyen alkotó jellegű munkát, szellemi erőfeszítést 
igényelt a megoldás kidolgozása az újító részéről;

c) munkaköri kötelessége volt-e az újítónak a megol
dás kidolgozása.

Sz. 114. Az újítási díj meghatározásánál a R. 12. § (2) bekez
désében foglaltakon túl díjkulcs-növelő tényezőként 
kell figyelembe venni és az újítót a hasznos eredmény
nek legalább
a) 8%-a illeti meg, ha újításával a BM újítási fel

adattervben szereplő feladatot az előírt határidőre 
eredményesen oldotta meg;

b) 7%-a illeti meg. ha újítása az érintett szolgálati 
feladat hatékonyságának növelését annak ésszerű 
átrendezésével oldotta meg, valamint ha létszám 
megtakarítást eredményezett;

c) 8%-a illeti meg, ha újítása a szerveknél egységesen 
alkalmazható megoldást eredményezett;

d) 9%-a illeti meg, ha újítása a BM jelentős műszaki 
fejlesztési feladatának megoldását segítette elő, il
letve, ha az energia  hordozókban, import anyagok
ban és eszközökben megtakarítást eredményezett.

Sz. 115. Az újítási díj mértékének meghatározásánál az újítási 
díjat, a munkaköri kötelesség megállapított százaléká
val kell csökkenteni.

Sz. 116. Egy újításért járó díj legkisebb Összege még 100%-os 
munkaköri kötelesség fennállása esetén sem lehet ke
vesebb 500,— Ft-nál.

Sz. 117. Jelentős alkotói teljesítmény fennállása esetén az újí
tási díj a R. 12. § (4) bekezdésének a) pontjában meg
határozott két százaléknál nem lehet kevesebb.

Sz. 118. Az újítás átadásában közreműködők díjazására az át
adásból származó hasznos eredmény öt százaléka hasz
nálható fel.

Sz. 119. A munka- és egészségvédelemre, környezetvédelemre 
vonatkozó újítások anyagi elismerésének mértéke újí
tásonként nem lehet kevesebb 1000,— Ft-nál.
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A KÖZREMŰKÖDÉS

R. 13. §

(1) A gazdálkodó szervezet szerződést köthet az arra vál
lalkozókkal. hogy az újítás hasznosításában, illetőleg átadásá
ban díjazás ellenében, munkaköri kötelességüket meghaladó 
mértékben közreműködjenek.

(2) A közreműködői szerződés tartalmazza különösen a 
közreműködő feladatait, a munkavégzés feltételeit, valamint a 
munkaráfordítással arányosan megállapított közreműködői díj 
mértékét, kifizetési módját és idejét.

(3) Meg kell téríteni — közreműködői szerződés hiányában 
is — az újító munkájának ellenértékét és készkiadásait, ha az 
általa munkaidőn kívül készített rajzot, tervet, kísérleti dara
bot vagy egyéb eszközt a gazdálkodó szervezet az újítás hasz
nosítása, illetőleg átadása során felhasználja.

Sz. 120. Az I. fokú döntési jogkörrel felruházott vezető az 
újító, a szakvéleményező vagy az újítási ügyintéző ja
vaslatára, illetőleg saját elhatározása szerint dönthet 
az újítás hasznosítása érdekében szükséges közremű
ködők bevonásáról.
Közreműködőként az arra vállalkozókat munkaköri kö
telességüket meghaladó feladat elvégzésére — bele
értve az újítási javaslat szerzőjét is — igénybe lehet 
venni.
Az ily módon közreműködőkkel szerződést kell kötni.
A szerződést célszerű a közreműködői tevékenység 
megkezdése előtt megkötni. Megköthető azonban a 
közreműködői tevékenység megkezdése vagy akár a 
befejezése után is, ha annak feltételei fennállnak (pl. 
ha a tevékenységet törvényes munkaidőn túl végzik, 
illetve végezték).

Sz. 121. Az újítások megvalósításában, hasznosításában és át
adásában közreműködőkkel kötendő szerződés tartal
mazza (10. a, b, c, sz. melléklet).
a) a szerződő felek megnevezését;
b) az újítási javaslat tárgyát, az újítási napló számát;
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c) a konkrét közreműködői munka meghatározását (pl. 
a rajzok, tervek, kísérleti darabok elkészítését, a 
javasolt kísérlet lefolytatását; a szükséges eszközök 
legyártását, az újítás átadásának segítését stb.):

d) az anyagok, eszközök biztosításának rendjét;
e) a munkáért felelős szerv vagy személy megnevezé

sét;
f) a munka elvégzése igazolásának módját, átvételi 

rendjét;
g) a közreműködői munka eredményes elvégzése ese

tén a közreműködőt-(ket) megillető díjazás módját, 
mértékét és a kifizetésének határidejét;

h) egyéb kikötéseket.

Sz. 122. Közreműködőként beosztott vezető, újítási ügyintéző 
— figyelemmel a R. 18. § (1) bekezdésben foglaltak
ra — csak az illetékes I. fokú döntési jogkörrel felru
házott vezető írásos engedélyével bízható meg.

Sz. 123. Az újító részére — közreműködői szerződés hiányá
ban — költségtérítést csak okmányolható számlák és 
bizonylatok, valamint a túlmunka igazolása alapján az 
I. fokú döntési jogkörrel felruházott vezető engedé
lyezhet,

Sz. 124. A közreműködői munkadíjak elszámolásánál — a vég
zett munka minősége és mennyisége alapján differen
ciáltan — az alábbi díjtételeket lehet alkalmazni:
a) szellemi munka végzése esetén:

— tervezői, fejlesztői díj címén 40—70 Ft/óra
— rajzolói, szerkesztői díj címén 30—50 Ft/óra

b) fizikai munka végzése esetén:
— kvalifikált szakmunkadíj címén 30—50 Ft/óra
— kisegítő (segéd) munkadíj címén 20—30 Ft/óra

c) mintadarab elkészítésének elszámolásánál az illet
mény alapján megállapítható személyi órabért kell 
alkalmazni;

d) ha a közreműködő a BM-mel nem áll munkavi
szonyban, óradíját a munkahely szerinti órabére 
alapján is meg lehet állapítani;
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e) egyéb költségeket (anyag, szállítás, utazás stb.) csak 
megfelelő bizonylatok alapján lehet elszámolni.

Sz. 125. A közreműködői munkadíjat — a szerződésben foglalt 
feladatok teljesítése esetén — abban az esetben is ki 
kell fizetni, ha az újítást nem hasznosítják.

AZ ERKÖLCSI ELISMERÉS

R. 14. §

(1) Az újítást hasznosító vagy átadó gazdálkodó szervezet 
köteles az újítási díj — szakaszos díjazás esetén az utolsó rész
let — kifizetésekor az újítónak újítói tanúsítványt adni.

(2) Az újítónak nagyjelentőségű újítása vagy rendszeres 
újító tevékenysége elismeréseként a miniszter (országos hatás
körű szerv vezetője), az Országos Találmányi Hivatal elnöke és 
a Szakszervezetek Országos Tanácsa — szövetkezeti tag eseté
ben a szövetkezetek országos érdekképviseleti szerve — együt
tesen a " Kiváló Újító" kitüntetés arany, ezüst vagy bronz fo
kozatát adományozza.

(3) Azoknak, akik az újítások hasznosításában és széles 
körű elterjesztésében kiemelkedő eredményt értek el, az ille
tékes miniszter (országos hatáskörű szerv vezetője) kitüntető 
díjat adományozhat,

Sz. 126. A hasznosított újítás szerzőjének az utolsó díjrészlet 
kifizetését követően újítói tanúsítványt kell adni (11. 
sz. melléklet).
Az újítói tanúsítvány kiadását az újítási naplóba be 
kell jegyezni.

Sz. 127. A "Kiváló Újító" kitüntetés adományozására — figye
lemmel a R. 14. § (2) bekezdésében foglaltakra — az 
I. fokú döntési jogkörrel felruházott vezető a BM 
anyagi és technikai csoportfőnök útján tehet javas
latot.

Sz. 128. A „Kiváló Újító” kitüntetés fokozataira az alábbi fel
tételek alapján terjeszthető elő javaslat.
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a) pénzben mérhető eredmény alapján, ha az újítónak 
a javaslatba hozatala időpontjáig hasznosított vagy 
ellenérték fejében átadott összes újításából az aláb
bi hasznos eredmény származott:
— arany fokozat eléréséhez 1 200 000,— Ft
— ezüst fokozat eléréséhez 600 000,— Ft
— bronz fokozat eléréséhez 300 000,— Ft

b) a kifizetett újítási díj alapján, ha az újító részére 
a javaslatba hozatala időpontjáig az alábbi újítási 
díj került kifizetésre:
— arany fokozat eléréséhez 60 000.— Ft
— ezüst fokozat eléréséhez 30 000.— Ft
— bronz fokozat eléréséhez 15 000.— Ft

c) rendszeres újítói tevékenység alapján, ha az újító
nak a javaslatba hozatala időpontjáig az alábbi szá
mú újítása került hasznosításra, illetőleg átadásra:
— arany fokozat eléréséhez 30 db-nál több
— ezüst fokozat eléréséhez 21—30 db
— bronz fokozat eléréséhez 11— 20 db

Sz. 129. A kitüntetési javaslatot a Sz. 128. a), b), c) pontjaiban 
foglaltak alapján a BM Kitüntetési és Elismerési Sza
bályzat előírásai szerint, a BM anyagi- és technikai 
csoportfőnöknek kell minden év szeptember 1-ig meg
küldeni.

Sz. 130. Mindaddig, amíg az újító az első arany fokozatú ki
tüntetést el nem nyerte, az alacsonyabb fokozat mögött 
álló eredményt hozzá kell számítani a magasabb fo
kozatra való felterjesztéshez.

Sz. 131. A R. 14. § (3) bekezdésében foglaltak alapján "Kitün
tető díj" -ra az elbírálói jogkörrel felruházott vezető a 
Sz. 129. pontja szerint tehet javaslatot.
Kitüntető díj lehet:
— kitüntetés,
— dicséret-jutalom.
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Sz. 132. A kitüntetettekről nyilvántartást kell vezetni, a ki
tüntetést a személyi lapra fel kell vezetni.

Sz. 133. A " Kiváló Újító" kitüntetéssel járó pénzjutalom, vala
mint a " Kitüntető díj" pénzügyi fedezetét — a BM 
anyagi- és technikai csoportfőnök igénybejelentése 
alapján — a miniszteri jutalomkeretből kell biztosítani.

Sz. 134. A " Kiváló Újító" kitüntetés, a "Kitüntető díj" , vala
mint az " Újítói tanúsítvány" átadását fel kell hasz
nálni az újítók munkájának elismerésére, az újítómoz
galom népszerűsítésére.

A DÍJAK FORRÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA

R. 15. §

Az újítási és a közreműködői díj forrásaira és elszámolá
sára a külön jogszabályok rendelkezései irányadók.

Sz. 135. Az újítási, közreműködői és egyéb térítési díjakat:

a) pénzben mérhető hasznos eredménnyel járó újítá
sok esetében a hasznosító szervnek a konkrét 
megtakarításból, illetve a gazdálkodás eredményes
ségéből, a takarékosságból származó költségvetési 
megtakarítása terhére — az érvényes "Rovat és té
telrend" előírásainak megfelelően — kell kifizetni;

b) pénzben nem mérhető hasznos eredménnyel járó, 
továbbá a kiemelkedő jelentőségű vagy a szervek
nél országosan egységesített eszközökre, anyagokra 
és eljárásokra vonatkozó újítások esetében, a köz
pontilag e célra tervezett előirányzat terhére kell 
kifizetni.

Sz. 136. Az újítási, közreműködői és egyéb térítési díjak köz
ponti előirányzatát — a BM Anyagi- és Technikai 
Csoportfőnökség igénybejelentése alapján — a BM 
Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség Központi Pénzügyi 
Osztálya (KPO) tervezi és kezeli.

Sz. 137. Az újítást hasznosító szerv, a nála jelentkező pénzben 
mérhető költségvetési megtakarítást — a vonatkozó
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rendelkezések szerint — teljes egészében saját hatás
körében felhasználhatja.

Sz. 138. A díjak kifizetése és elszámolása a szerződő felek ál
tal szabályosan megkötött (díj, közreműködői, átadási, 
megbízási stb.) szerződés alapján az illetékes pénzügyi 
szolgálat feladata.

Sz. 139. Az I. fokú döntési jogkörrel felruházott vezetők által 
meghirdetett újítási verseny, ötletnap díjazásának 
költségeit a parancsnoki jutalomkeret terhére kell el
számolni.

Sz. 140. A BM újítómozgalmának egyéb költségeit (BM újítási 
verseny, újítói tanácskozás, újítási kiállítás stb.), a 
BM Anyagi- és Technikai Csoportfőnökség éves költ
ségvetésében kell tervezni.

AZ ÚJÍTÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK

R. 16. §

Az újítással kapcsolatos viták eldöntése bírósági útra tar
tozik, de a bíróság a gazdálkodó szervezetet az újítás haszno
sítására, illetőleg átadására nem kötelezheti.

Sz. 141. A BM személyi állományába tartozó a bírósági kere
set benyújtását 24 órán belül köteles a számára sérel
mezett döntést hozó vezetőnek írásban jelenteni, aki 
jogosult a keresettel támadott döntését soron kívül 
felülvizsgálni, illetve a per folyamán bármikor meg
változtatni.
A keresetlevélben alperesként a Belügyminisztériumot 
kell megjelölni (Belügyminisztérium 1903 Budapest 62. 
Pf. 314). A BM képviseletét a BM Terv és Pénzügyi 
Csoportfőnökség Jogi Képviseleti Osztálya látja el. Az 
illetékes döntési jogkörrel felruházott vezető az újí
tási javaslat elbírálásával (felülvizsgálatával) kapcso
latos összes okmányt, a per megindításától számított 
15 napon belül köteles részére megküldeni. A bírósági 
eljárás során biztosítani kell a titokvédelemmel kap
csolatos előírások betartását.
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Sz. 142. A szerzőségi per folyamatba tételének nincs halasztó 
hatálya a javaslat ügyintézésére és hasznosítására. Az 
anyagi elismerés folyósítására azonban csak jogerős 
bírói határozat, illetve a perben álló felek közös írás
beli nyilatkozata alapján kerülhet sor.

AZ ILLETÉKMENTESSÉG

R. 17. §

Az újítással és a közreműködéssel kapcsolatos minden 
beadvány és szerződés, valamint polgári peres és nemperes 
(végrehajtási) eljárás illetékmentes.

AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

R. 18. §

(1) Saját vagy hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] újítása 
tekintetében érdemi tevékenységet (elbírálás, újítási és közre
működői díj megállapítása stb.) senki sem fejthet ki.

(2) A felügyeleti szerv jóváhagyása szükséges az újítási és 
a közreműködő díj megállapításához, ha az újító, illetőleg a 
közreműködő:

a) az állami gazdálkodó szervezetnek a felügyeleti szerv 
által kinevezett vagy választott magasabb vezető beosztású dol
gozója. illetőleg a felügyeleti szerv dolgozója;

b) az állami gazdálkodó szervezetnél rendszeres ellenőrzési, 
intézkedési joggal rendelkező külső személy vagy az állami 
gazdálkodó szervezettel rendszeres gazdasági kapcsolatban álló 
szervezet magasabb vezető beosztású dolgozója.

Sz. 143. Az I. fokú döntési jogkörrel felruházott és magasabb 
vezető újítása esetén az elbírálásra, valamint az újí
tási megbízott újítása esetén az anyagi elismerés mér
tékének megállapítására a II. fokú döntési jogkörrel 
felruházott vezető jogosult.
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Az I. fokú döntési jogkörrel felruházott és magasabb 
vezető újításának elbírálása esetén az újítási díj meg
állapítására, valamint az újítási díj szerződés megkö
vetésére, az illetmény besorolásra hatáskörrel rendel
kező vezető jogosult.

A JELENTŐS NÉPGAZDASÁGI EREDMÉNNYEL JÁRÓ
ÚJÍTÁS

R. 19. §

Ka a jelentős népgazdasági eredménnyel járó újítás hasz
nos eredménye csak aránytalanul kis részben jelentkezik a 
gazdálkodó szervezetnél, az illetékes minisztérium (országos ha
táskörű szerv) központi forrásai terhére az újítónak jutalmat 
fizethet.

A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET VEZETŐJÉNEK FELADATA

R 20. §

A gazdálkodó szervezet vezetője szervezi az újítómozgal
mat. ennek keretében különösen:

a) az újító tevékenységet beépíti a gazdálkodó szervezet 
tervezési, szervezési, pénzügyi és tájékoztatási rendszerébe;

b) a szakszervezettel egyetértésben, szövetkezet esetén a 
területi (szakmai) érdekképviseleti szerv véleményét figyelem
be véve újítási szabályzatot készít és alkalmaz;

c) biztosítja az újításokkal kapcsolatos ügyintézés szerve
zeti és személyi feltételeit;

d) a műszaki-gazdasági tervekhez kapcsolódó újítási fel
adattervet készít legalább évente, pályázatot ír ki, újítások ki
dolgozására szerződéseket köt;

e) a szocialista munkaverseny, a termelési mozgalmak és 
munkaformák keretében széles körű újító tevékenységre ösz
tönöz;

f) az újítók számára az újító tevékenységhez szükséges mű
szaki-gazdasági tájékoztatást és anyagi-technikai támogatást ad;
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g) a munkahelyi demokrácia fórumain évente számot ad az
újítómozgalom eredményeiről, feladatairól, a megtett intézke
désekről.

Sz. 144. Az újítómozgalom minisztériumi szintű szervezése, a 
szabályzatban foglalt rendelkezések végrehajtásának 
irányítása és ellenőrzése a BM anyagi- és technikai 
csoportfőnök feladatkörébe tartozik.

Szükség szerint hatáskörében dönthet mindazokban a 
kérdésekben, amelyekre nézve a szabályzat rendelke
zést nem tartalmaz, amelyek a gyakorlati végrehajtás 
során szükségessé válnak és a R. alapelveivel nem 
ellentétesek.

Sz. 145. A BM anyagi- és technikai csoportfőnök az újítások 
elbírálásának tapasztalatai és a gyakorlat igénye alap
ján írásban felhatalmazást adhat a Sz. 3. pontjában 
nem szereplő szerv vezetőjének (parancsnokának), hogy 
az újítási javaslatokat elbírálja, hasznosítás esetén dí
jazza.

Sz. 146. A BM anyagi- és technikai csoportfőnök éves beszá
molójában — az elbírálói jogkörrel felruházott veze
tők összefoglalói alapján — tegyen jelentést az újító
mozgalom tevékenységéről, eredményeiről és problé
máiról, a fejlesztés érdekében tervezett intézkedések
ről.

Sz. 147. A BM anyagi- és technikai csoportfőnök az újítómoz
galom szabályozási, szakirányítási és ellenőrzési fel
adatait a közvetlen irányítása alá tartozó iparjogvé
delmi főmérnök útján végzi.

Sz. 148. A szerveknél az újítómozgalom szervezési, ügyintézé
si és propaganda feladatainak ellátására egy fő újítási 
ügyintézőt kell írásban kinevezni, aki munkáját egyéb 
szervezés szerinti beosztásával járó feladata ellátása 
mellett, az I. fokú döntési jogkörrel felruházott vezető 
irányításával végzi.

Sz. 149. Újítási ügyintézőnek olyan személyt kell kinevezni, 
aki megfelelő képzettséggel rendelkezik (pl. mérnök, 
üzemmérnök, technikus, jogász, közgazdász). Ahol ez
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nem lehetséges, az adott területen nagy gyakorlat
tal rendelkező egyéb képesítésű személy is kinevez
hető.

Sz. 150. Az újítási ügyintézők kötelesek a R. és a Sz. előírá
saiból, valamint az iparjogvédelem alapfogalmainak 
ismeretéből a BM Anyagi- és Technikai Csoportfőnök
ség által szervezett tanfolyam keretében szakvizsgát 
tenni.

Sz. 151. Iparjogvédelmi kiképzésben részesített újítási ügyinté
zőt kinevezni, illetve felmenteni csak a BM anyagi- és 
technikai csoportfőnök előzetes egyetértése mellett le
het.

Sz. 152. Az újítási ügyintéző személyében bekövetkezett vál
tozás esetén a folyamatban levő újítási ügyek átadá
sáról, illetve átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni.
A jegyzőkönyvben az újítási napló sorszámára való hi
vatkozással a folyamatos ügyeket fel kell tüntetni.
Az újonnan megbízott ügyintézőt a folyamatban levő 
ügyek állásáról a jegyzőkönyvben részletesen tájékoz
tatni kell. A jegyzőkönyvet az átadó és az átvevő újí
tási ügyintézőnek alá kell írni.

Sz. 153. Az I. fokú döntési jogkörrel felruházott vezető feladata 
és hatásköre:

a) biztosítja az újítómozgalom fejlesztésének, anyagi, 
személyi, szervezeti és propaganda feltételeit;

b) biztosítja a R. és Sz. előírásainak megismertetését 
és betartását;

c) az újítómozgalommal kapcsolatos feladatokat beépí
ti a szerv éves munkatervébe:

d) évente vezetői (parancsnoki) értekezleten értékeli 
az újítómozgalom tevékenységét, meghatározza a 
fejlesztés feladatait;

e) az újítások intézésére — arra alkalmas beosztottai 
közül — újítási ügyintézőt nevez ki és rendszere
sen beszámoltatja;
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f) dönt a hatáskörébe tartozó újítási javaslatok elfoga
dása, elutasítása, hasznosítása, valamint átadás-át
vétele tárgyában és az ezekkel kapcsolatos szerző
déseket megköti:

g) a hatáskörét meghaladó újítási javaslatokat — vé
leményével ellátva — megküldi az illetékes szak- 
szolgálat vezetőjének:

h) intézkedik a szakvélemények, engedélyek, állásfog
lalások stb., elkészítésére, kiadására és beszerzésére;

i) gondoskodik az elfogadott újítások bevezetéséről, 
illetve széles körű hasznosításának megszervezésé
ről;

j) sérelmezett döntése ellen benyújtott panaszt újra 
megvizsgáltatja, fellebbezés esetén az ügyre vonat
kozó iratokat írásos véleményével együtt megküldi 
a II. fokú döntési jogkörrel felruházott vezetőnek;

k) elősegíti a szakszervezethez benyújtott panaszok 
kivizsgálását;

l) gondoskodik az újítók, valamint az újítómozgalom 
fejlesztésében élenjáró vezetők, újítási ügyintézők, 
közreműködők, szakvéleményezők és társadalmi ak
tívák erkölcsi elismeréséről, felterjeszti a " Kiváló 
Újító" kitüntetésre, valamint a "Kitüntető díj" -ra 
vonatkozó javaslatokat;

m) elkészítteti és jóváhagyja az irányítása alatt álló 
szerv éves újítási feladattervét, amelynek egy pél
dányát minden év november 15-ig megküldi a BM 
anyagi- és technikai csoportfőnöknek (12. sz. mel
léklet);

n) gondoskodik, hogy a személyi állomány megismer
je a saját, illetve a BM Központi Újítási feladat
tervben szereplő feladatokat:

o) a különösen fontos feladatok megoldására pályáza
tot ír ki;

p) az újítómozgalom helyzetéről értékelő, elemző ös
szefoglalót készíttet, amelyet az újítási statisztikai

— 39 —

ÁBTL - 4.2 - 10-22/11/1985 /40



jelentéssel együtt minden év január 15-ig megküld 
a BM anyagi- és technikai csoportfőnöknek (13. sz. 
melléklet);

r) a tömegszervezetekkel együttműködve biztosítja öt
letnap, újítási verseny, újítási kiállítás, újítói ta
nácskozás rendezését.

Sz. 154. Az iparjogvédelmi főmérnök feladata és hatásköre:

a) a BM anyagi- és technikai csoportfőnök utasítása 
szerint szervezi, irányítja és ellenőrzi a szervek újí
tómozgalmát;

b) elkészíti az újítómozgalom tevékenységével össze
függő felsőbb szintű intézkedés, szabályozás terve
zeteit;

c) együttműködik a társ fegyveres szervek újítási szer
vezeteivel, valamint az Országos Találmányi Hiva
tal, a Közalkalmazottak Szakszervezete Elnöksége 
és a BM Bizottsága illetékes munkatársaival;

d) az újítómozgalommal, valamint az újítások ügyin
tézésével kapcsolatban képviseli a BM-et;

e) gondoskodik az újítási ügyintézők kiképzéséről, fo
lyamatos továbbképzéséről;

f) irányítja az újítómozgalom propagandáját (sajtótá
jékoztatás, jelentősebb újítások ismertetése, aktuá
lis tájékoztatók megtartása, újítási verseny, tapaszta
latcsere szervezése stb.);

g) gondoskodik az újítások központi nyilvántartásáról;

h) gondoskodik az újításokkal kapcsolatos adatszolgál
tatásokról, a — Tájékoztatók — rendszeres kiadá
sáról;

i) figyelemmel kíséri az elfogadott újítások, haszno
sításának. valamint átadás-átvételének helyzetét;

j) az újításokkal kapcsolatos — II. fokra megküldött 
— fellebbezéseket, panaszokat és engedélyezési ké
relmeket döntésre előkészíti és felterjeszti;
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k) intézi a " Kiváló Újító" kitüntetés, a " Kitüntető díj" 
adományozásával kapcsolatos előkészítő feladato
kat;

l) vezeti a kitüntetettek központi nyilvántartását;
m) közreműködik a BM újítók klubja irányításában, 

az újítók tanácsadó szolgálatának tevékenységében;
n) összeállítja és jóváhagyatja a BM újítási feladat

tervét. A jóváhagyott feladattervet minden év de
cember 30-ig megküldi a szerveknek;

o) külön jóváhagyott ellenőrzési terv alapján — a ki
jelölt szerveknél — felügyeleti ellenőrzést végez.

Sz. 155. A felügyeleti ellenőrzés során vizsgálni kell:
a) az újítómozgalom szervezettségét, irányítottságát;
b) a tömegszervezetek agitációs propaganda tevékeny

ségét;
c) az újítási ügyintéző munkavégzésének feltételeit és 

tevékenységét;
d) az újítások bejelentésének rendjét és módját;
e) az újítási napló vezetését;
f) az újítások egyéb adatainak nyilvántartását, szük

séges szakvélemények készítéséhez és az elbírálásá
hoz előírt határidők betartását;

g) a hasznos eredmény mérésének módszerét;
h) az újításokkal kapcsolatos szerződésekben kikötött 

határidők és előírások betartását;
i) a díjak kifizetését és szabályosságát;
j) a hasznosításra elfogadott újítások bevezetését;
k) az újítások átadását-átvételét;
l) a feladattervek és pályázatok készítését, kiadását;

m) az újítói tanácskozások megtartását, a hozott hatá
rozatok végrehajtását;

n) a mozgalom továbbfejlesztéséhez, a munkavégzés
hez szükséges szervezeti és anyagi feltételek bizto
sítását.
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SZ. 156. Az I. fokú döntési jogkörrel felruházott vezető újítási 
ügyintézőjének általános feladata:
a) vezetőjének utasítása szerint szervezi és irányítja 

az újítómozgalmat;
b) az újítási javaslatok nyilvántartása, az újítási napló 

naprakész vezetése:
c) az újítók és újítási javaslataik kidolgozásának segí

tése;
d) az újítási javaslatok elbírálásának szabályos ügy

intézése, ezen belül:
— a javaslatok átvételének igazolása;
— a szakvéleményeztetés, műszaki-gazdasági szá

mítások (becslések), valamint állásfoglalások, en
gedélyek stb., megszerzésével kapcsolatos fel
adatok intézése;

— a vezetői döntés előkészítése;
— az elfogadó-elutasító határozatok, a különféle 

szerződés-tervezetek elkészítése, aláíratása;
— az újítások kivitelezésével, hasznosításával, illet

ve átadás-átvételével kapcsolatos feladatok in
tézése;

— az újítási, közreműködői és egyéb díjak szabá
lyos kifizetésének figyelemmel kísérése;

— az újítói tanúsítványok kiállítása.
e) az újítók és újításaik, valamint a közreműködők 

eredményeinek nyilvántartása;
f) a " Kiváló Újító" kitüntetés, illetve a " Kitüntető 

díj" adományozására javaslatok elkészítése;
g) a NYILVÁNTARTÓ LAP (14. sz. melléklet) és 

SZÓRÓLAP (15. sz. melléklet) kitöltése és határidő
re történő megküldése;

h) az újítómozgalom propagandájának szervezése és 
irányítása, ezen belül:
— az újítók és újításaik megismertetése, népszerű

sítése;
— tapasztalatcsere szervezése;
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— ötletnap, újítási hét, hónap, valamint újítási ver
seny szervezése és lebonyolítása;

i) a szerv éves újítási feladattervének összeállítása 
és jóváhagyatása;

j) a saját és a BM újítási feladattervében szereplő 
témáknak az állomány körében való megismerteté
se. a feladatok megoldásának elősegítése;

k) kiemelt vagy különösen fontos szakmai feladatok 
megoldására pályázati kiírás készítése vagy készít
tetése és meghirdetése;

l) a szerv újítómozgalmának éves tevékenységét érté
kelő, elemző jelentés összeállítása, az újítási sta
tisztikai jelentés elkészítése és felterjesztése;

m) a tömegszervezetek kijelölt munkatársaival való 
együttműködés, kapcsolattartás.

Sz. 157. Az újítási feladattervnek tartalmaznia kell:
a) a megoldandó feladat pontos megnevezését;
b) az elérendő cél meghatározását;
c) a javaslat benyújtásának helyét, határidejét;
d) a felvilágosítást adó személy nevét, telefonszámát;
e) a javasolt irodalmat;
f) az anyagi elismerés feltételeit és mértékét;
g) a kitűzött különdíj mértékét, amely:

— kiemelt helyi jelentőségű fel
adat megoldása esetén 500— 1000 Ft-ig

— rövid határidőre történő fel
adat megoldása esetén 1000—2000 Ft-ig

— országos (belügyi) jelentőségű
feladat megoldása esetén 2000—3000 Ft-ig

— munkaóra vagy létszám megtakarítás esetén 2 
Ft/megtakarított óra

terjedhet. A különdíjat az újítási díjjal együtt kell 
kifizetni.

h) az érvényességi határidőt.
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Sz. 158. Pályázat kiírására az I. fokú döntési jogkörrel rendel
kező vezető jogosult.

Pályázatot elsősorban olyan műszaki-, munka- és szol
gálatszervezési feladat megoldásával kapcsolatban cél
szerű kiírni, amely a rendelkezésre álló munkaerővel, 
a törvényes munkaidőn belül nem oldható meg, ugyan
akkor a feladat megoldása összetettségénél, bonyolult
ságánál fogva átlagon felüli műszaki képzettséget igé
nyel. valamint kidolgozásához a szakemberek széle
sebb körének alkotó hozzájárulása kívánatos.

A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) a megoldandó feladat pontos leírását;

b) az elérendő cél meghatározását;

c) azok körének meghatározását, akik a pályázatban 
rész vehetnek;

d) a pályamunkák beküldésének módját, határidejét 
és helyét;

e) a helyezést elért pályázatokra kifizetésre kerülő díj 
mértékét és fizetésének határidejét;

f) a pályázati részvétel egyéb feltételeit.

Sz. 159. Az újítómozgalom éves tevékenységéről szóló értékelő, 
elemző jelentés tartalmazza:

a) az újítómozgalom szervezésének, irányításának, el
lenőrzésének helyi tapasztalatait;

b) az újítási javaslatok elbírálásából, illetve haszno
sításából levonható következtetéseket;

c) az újítások hasznosításának helyzetét (az átadás
átvételt is);

d) az újításjogi eljárás során tapasztalt hiányosságok 
okait, azok megszüntetésének módját, valamint a 
jogviták indítékait, fellebbezések elintézésének 
módját, eredményét;

e) kiemelkedő eredményt hozó újítások és szerzőik be
mutatását;
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f) az újítási ügyintéző munkájának értékelését:

g) az újítómozgalomban kiemelkedők tevékenységé
nek értékelését:

h) a tömegszervezetekkel való együttműködés ered
ményességét, annak helyi tapasztalatait;

i) az újítómozgalom propagandájának formáit és ered
ményeit;

j) az újítási tanácskozás (ankét) tapasztalatait;

k) a fejlesztés fő célkitűzéseit.

AZ ÚJÍTÁSI SZABÁLYZAT 

R. 21. §

A gazdálkodó szervezet újítási szabályzata tartalmazza kü
lönösen:

a) az újítási feladattervek, pályázatok készítésének az újí
tási javaslatok benyújtásának, nyilvántartásának, elbírálásá
nak, hasznosításának és átadásának, valamint az újítók erkölcsi 
elismerésének rendjét az ezzel kapcsolatos feladatokat, hatás
köröket;

b) a kisebb jelentőségű újításokra vonatkozó egyszerűsí
tett és gyorsított benyújtási, nyilvántartási, ügyintézési, elbírá
lási és díjfizetési rendet;

e) az újítási szerződések tartalmi és formai kellékeit, a 
hasznos eredmény mérésének és ellenőrzésének rendjét, az újí
tási díj és közreműködői díj mértéke meghatározásánál figye
lembe veendő tényezőket különösen a munkaköri kötelesség 
meghatározásának szabályait:

d) az újítási díjak kifizetésének, az újítási ügyintézés el
lenőrzésének, az újításokkal kapcsolatos panaszok intézésének, 
valamint az újítások elbírálásában és ügyintézésében részt ve
vők ösztönzésének rendjét.
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AZ ORSZÁGOS TALÁLMÁNYI HIVATAL FELADATAI

R. 22. §

Az Országos Találmányi Hivatal — a minisztériumokkal 
(országos hatáskörű szervekkel), a Szakszervezetek Országos 
Érdekképviseleti szerveivel, a Magyar Kommunista Ifjúsági 
Szövetséggel, valamint a Műszaki és Természettudományi Egye
sületek Szövetségével együttműködve — irányítja az újítómoz
galmat, ennek keretében különösen:

a) rendszeres elvi irányítást és módszertani segítséget ad 
a gazdálkodó szervezeteknek az újítómozgalom fejlesztéséhez;

b) szervezi és irányítja az újítási ügyek intézéséhez szük
séges szakemberek képzését és továbbképzését, valamint össze
hangolja az újítómozgalom propagandáját;

c) fejleszti a újítási információs rendszert;

d) vizsgálja az újítási jogszabályok megtartását és a gazda
sági ösztönzők hatását az újító tevékenységre, közreműködik a 
gazdálkodó szervezetek újítómozgalmi tevékenységének fel
ügyeleti ellenőrzésében:

e) értékeli az újítómozgalom helyzetét, az elemzés és gya
korlat tapasztalatai alapján megteszi a szükséges intézkedése
ket.

A MINISZTÉRIUMOK ÉS A TANÁCSI SZERVEK 
FELADATAI

R. 23. §

A minisztériumok (országos hatáskörű szervek) és a taná
csi szervek feladatai az újítómozgalom irányítása és ellenőrzése 
körében különösen a következők:

a) megfelelő szervezeti, tájékoztatási és érdekeltségi rend
szer kialakításával segítik az újítómozgalmat és az újítások szé
les körű elterjesztését;
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b) a gazdálkodó szervezeteknek az újítómozgalommal kap
csolatos tevékenységét a felügyeleti ellenőrzés során rendsze
resen vizsgálják, értékelik és a továbbfejlesztés érdekében in
tézkedéseket tesznek.

AZ ÚJÍTÓMOZGALOM TÁRSADALMI IRÁNYÍTÓ 
ÉS AZ ÚJÍTÓK ÉRDEKVÉDELMI SZERVEI

R. 24. §

(1) Az újítómozgalom társadalmi irányító, ellenőrző szervei 
és az újítók érdekvédelmi szervei a szakszervezetek, valamint 
a szövetkezetek érdekképviseleti szervei, amelyek a Magyar 
Kommunista Ifjúsági Szövetség, valamint a Műszaki Termé
szettudományi Egyesületek Szövetsége bevonásával fejtik ki 
tevékenységüket.

(2) Az újítómozgalmat nemzetközi társadalmi fórumokon a 
Szakszervezetek Országos Tanácsa képviseli.

Sz. 160. Az újítómozgalom társadalmi irányító és ellenőrző 

szervei:
a) ágazati szinten:

— a Közalkalmazottak Szakszervezete Elnöksége;
b) középirányítói szinten:

— a Közalkalmazottak Szakszervezete BM Bizott
sága;

— a Közalkalmazottak Szakszervezete Határőrségi 
Bizottsága;

— a Közalkalmazottak Szakszervezete Budapesti 
Bizottsága és megyei bizottságai;

c) alapszervezeti szinten:

— a Közalkalmazottak Szakszervezete Belügymi
nisztériumi alapszervezetei, illetve munkahelyi 
szakszervezeti szervei.
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HATÁLYBALÉPÉS

R. 25. §

(1) Ez a rendelet az 1983. évi július hó 1. napján lép ha
tályba. egyidejűleg az újításokról szóló 38/1974. (X. 30.) MT 
számú rendelet és az azt módosító 70/1981. (XII. 28.) MT számú 
rendelet hatályát veszti.

(2) Ha a rendelet hatálybalépése előtt az újítás díjazására 
vonatkozó szerződést megkötötték, a hasznosítás megkezdődött, 
vagy az újítást átadták, a szerződéskötés, a hasznosítás, illető
leg az átadás időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkal
mazni.
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1. sz. melléklet

Ú J  Í T Á S I  J  A V A S L A T

Újítási napló száma: 
É rkezett: .....................

A javaslattevő(k):

Neve: .....................

Személyi száma:

Munkahelye: .......

Beosztása: ............

Lakcím e: ...............

Telefonszáma: ....

A javaslat tárgya:

A javaslat részletes leírása:

A javasolt megoldás, eljárás alkalmazhatóságának területe(i):

M elléklet: (műszaki rajz, vázlatrajz, mintadarab stb.)
Nyilatkozat: (szabadalomról, szabadalmaztatási igényről, munkáltatói en
gedélyről stb.)

Több javaslattevő esetén a szerződési arány megjelölése. 

.............................................................., 198 .....................................  hó ...........  nap.

újító(k) aláírása
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2. sz. melléklet

Ikt. sz.:

BUDAPESTI RENDŐR-FŐK A P IT Á NYSÁ G

Ú JÍTÁ SI JA VA SLA T ÁTVÉTELÉNEK IGAZOLÁSA

Pap István r. szds. elvtárs 
BR FK  Híradástechnikai Osztály

B u d a p e s t

Értesítem, hogy újítótársával Polgár Iván kpa. elvtárssal az "Ú j módszer 
és berendezés az RFT típusú géptávírók mosására, illetve szárítására" 
tárgyában benyújtott újítási javaslatukat a mai napon átvettem, amelyet 

az Ú jítási naplóban ............... / ................  számon iktattam.

Javaslatuk elbírálása folyamatban van. Javaslatukkal kapcsolatos felvi
lágosítás kérése esetén szíveskedjenek a fenti újítási napló számra hi
vatkozni.

B u d a p e s t ,  198..............................................................  hó ...........  nap.

újítási ügyintéző
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3. sz. melléklet

Ikt. sz.: Újítási napló száma:

BUDAPESTI RENDŐR-FŐ KAPITÁNYSÁG

FELH ÍVÁS h i á n y p ó t l á s r a

Pap István r. szds. elvtárs 
B R FK  Híradástechnikai Osztály

B u d a p e s t

Értesítem, hogy újítótársával Polgár Iván kpa. elvtárssal az " Új módszer 
és berendezés az R FT típusú géptávírók mosására, illetve szárítására" 
tárgyában benyújtott újítási javaslatuk elbírálásánál szükség van a mo
sószeres oldathoz felhasznált anyagok mennyiségének pontos meghatáro
zására.

Kérem, hogy a szükséges adatokat 198......................................... hó ........... -ig
pótlólag megküldeni szíveskedjenek.

Felhívom a figyelmüket, hogy az adatok rendelkezésre bocsátásának e l
mulasztása esetén, javaslatuk elbírálására azok hiányában kerül sor.

B u d a p e s t ,  198..............................................................  hó ...........  nap.

újítási ügyintéző
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4. sz. melléklet

Ikt. sz.: Újítási napló száma:

BUDAPESTI REN DŐR-FŐ KAPITÁN YSÁG

ÉR TESÍTÉS Ú JÍT Á SI ÜGYBEN

Pap István r. szds. elvtárs 
BR FK  Híradástechnikai Osztály

B u d a p e s t

Értesítem, hogy újítótársával Polgár Iván kpa. elvtárssal az " Új módszer 
és berendezés az RFT típusú géptávírók mosására, illetve szárítására" 
tárgyában benyújtott javaslatuk vizsgálata folyamatban van.

A döntéshez szükséges szakvélemények elkészítése — külső szakértők 
igénybevétele m iatt — hosszabb időt vesz igénybe, ezért az elbírálás az 
előírt hatvan napon belül nem lehetséges.

A döntés várható időpontja 198.................................................  hó ...........  nap.
Addig is kérem szíves türelmüket.

B u d a p e s t .  198 hó ...........  nap.

újítási ügyintéző
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5. sz. melléklet

Ikt. sz.: Ú jítási napló száma: ............................

Ú JÍT Á ST  ELFOGADÓ HATÁROZAT

Értesítem, hogy újítótársával Polgár Iván kpa. elvtárssal az "Ú j mód
szer és berendezés az RFT típusú géptávírók mosására és szárítására" 
tárgyában benyújtott javaslatukkal kapcsolatban a BM szervei Újítási 
Szabályzata 3. pontjában biztosított jogkörömben az alábbi

h a t á r o z a t o t
hoztam.
A javaslatot újításként elfogadom, hasznosítását a BR FK  területén el
rendelem.
Az újítási javaslatban kidolgozott tisztítási eljárás hazai anyagok fel
használásával, a tűz és robbanás veszély kiküszöbölésével biztosítja az 
RFT típusú géptávírók karbantartásánál előírt tisztítási feladatok elvég
zését.
További előnyként jelentkezik, hogy a géptávírókat a tisztítás idejére 
nem kell elszállítani, így a tisztítás miatti gépkiesés ideje jelentősen le
rövidíthető.
A szakértői vélemény megállapításai, valamint a kísérleti időszak pozi
tív tapasztalatai bebizonyították, hogy a kidolgozott új mosási és szárí
tási mód kielégíti a korrózióvédelemmel kapcsolatos előírásokat is.
Ú jítási díjként a hasznosítást megelőző év során a Posta részére az RFT 
géptávírók tisztításáért kifizetett költség és a megvalósítás költségei kö
zött jelentkező pénzben mérhető megtakarítás 7% -át állapítom meg.
Az újítási díj megállapításánál díjkulcs-növelő tényezőként vettem figye
lembe, hogy az újítók javaslatukat:
— előzetes szerződés alapján határidőre dolgozták ki, továbbá
— tevékenyen részt vettek a tervek, rajzok elkészítésében, a kísérleti idő

szak lebonyolításában.
Az újítókkal a hasznosításra díjszerződést kell kötni. A díjszerződésben 
meg kell határozni az újítási díj mértékét. A BR FK  Híradástechnikai 
Osztály vezetője gondoskodjon a hasznosítás feltételeinek folyamatos biz
tosításáról.
B u d a p e s t ,  198..............................................................  hó ...........  nap.

BUDAPESTI RENDŐR-FŐ KAPITÁNYSÁG

B R FK  vezetője
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6. sz. melléklet

BUDAPESTI REN DŐR-FŐ KAPITÁN YSÁG

Ikt. sz.: Újítási napló száma:

Cím zett:

Ú JÍTÁ ST ELUTASÍTÓ  HATÁROZAT

Értesítem, hogy újítótársával Polgár Iván kpa. elvtárssal az "Ú j mód
szer és berendezés az RFT típusú géptávírók mosására és szárítására" 
tárgyában benyújtott javaslatukkal kapcsolatban a BM szervei Újítási 
Szabályzata 3. pontjában biztosított jogkörömben az alábbi

hoztam.
h a t á r o z a t o t

A javaslatot újításként nem fogadom el. A géptávírók karbantartásához, 
tisztításához a gyártó szigorú követelményeket ír elő. A berendezések 
üzembiztos működését csak abban az esetben szavatolja, ha az előírt kö
vetelményeket az üzemeltetők maradéktalanul betartják. A javaslatban 
kidolgozott tisztítási eljárás — a szakértői véleményt is figyelembe véve 
— nem biztosítja a géptávírók elektromos berendezéseinek korrózióvédel
mét, rontaná az üzembiztonságot. A nem megfelelő karbantartás miatt a 
gyártó elhárítaná a felelősséget olyan meghibásodásoknál is, ami az elő
írt karbantartás betartása esetén őt terheli.
Ezért a javasolt megoldás hasznosítása nem lehetséges.
Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a határozattal nem értenek 
egyet, a BM szervei Újítási Szabályzata vonatkozó előírásait betartva 
— 15 napon belül — a területileg illetékes szakszervezeti szervhez for
dulhatnak panasszal.
Köszönetemet fejezem  ki, hogy javaslatukkal meg kívánták könnyíteni 
feladataink ellátását. Ú jításaikat a jövőben is szívesen várjuk.

B u d a p e s t , 198............. hó .... nap.

BRFK vezetője
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BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
Ikt. sz .:

7. sz. melléklet

S Z E R Z Ő D É S  
újítási javaslat kidolgozására

amelyet egyrészt a Budapesti Rendőrfőkapitányság (továbbiakban: B R FK ),
másrészt Pap István r. szds. és Polgár Iván kpa., (beo.: B R FK  Híradás-
technikai Osztály) (továbbiakban: újítók) az alábbiak szerint kötöttek
meg.
1. Az RFT típusú géptávírók mosásához alkalmazott berendezés mosó

anyaga nyugati importból származó speciális benzin-petróleum keverék. 
Ezt a mosási módot és a szükséges anyagok használatát tűz és robba
nás veszélyessége miatt csak e célra készült különálló épületben lehetne 
alkalmazni. Ezen feltételek hiánya miatt a géptávírók tisztítását a Pos
ta hosszú határidővel, bérmunkában végzi.

2. Az ú jító k  a feladat ismeretében vállalkoznak arra, hogy javaslatot 
dolgozzanak ki és kiegészítő berendezést terveznek a géptávírók meleg
vizes mosószeres tisztítására és szárítására.

3. A szerződő felek a javaslat kidolgozásának határidejét 198................................
............... . hó ...........  napjában jelölik meg, amelynek betartását mind
két félnek elő kell segíteni.

4. A BR FK . az újítók által elképzelt mosási elv ismeretében biztosítja az 
újítókat, hogy a részletes megoldást is tartalmazó reálisan megvalósít
ható javaslat kidolgozása esetén azt újításként elfogadja, hasznosítja 
és díjat fizet.
A díj mértékét az előző év során a Posta részére a géptávírók mosá
sáért kifizetett összeg — valamint az új megoldás megvalósításából 
keletkező megtakarítás alapján állapítja majd meg.

5. Az újítók javaslatukat munkaidőn kívül dolgozzák ki. Amennyiben a 
javaslat szerinti eljárás a feladat megoldására alkalmas, azonban 
bármilyen oknál fogva nem kerül hasznosításra az újítók végzett mun
kájukért személyenként 1500,— Ft díjazásban részesülnek.

6. A feladat megoldása során a szükséges konzultációt és együttműködést 
az újítókkal a BR FK  Híradástechnikai Osztály vezetékes alosztályá
nak vezetője végzi.

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a BM szervei Ú jí
tási Szabályzata rendelkezéseit kell alkalmazni.

B u d a p e s t ,  198..............................................................  hó ...........  nap.

újító(k) B R FK  vezetője
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BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Ikt. sz.:

S Z E R Z Ő D É S  
szakértői vélemény elkészítésére

amelyet egyrészről a Budapesti Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: 
BR FK ), másrészről a Budapesti Műszaki Egyetem Kémiai Technológiai 
Tanszék (továbbiakban: vállalkozó) az alábbiak szerint kötöttek meg:

1. A B R FK  megbízza a vállalkozót, hogy a hozzá benyújtott " Új mód
szer és berendezés az RFT típusú géptávírók mosására, illetve szárí
tására" tárgyú újítási javaslatban szereplő mosási elvet, valamint a 
mosásra javasolt oldószeres mosófolyadékot vizsgálja meg.

2. A szakvéleményében értékelje a mosási elv megbízhatóságát és külö
nösen vegye figyelembe a víz és az oldószerek korróziós hatását.

3. A B R FK  a vizsgálathoz biztosít:
— 1 db RFT típusú géptávírót,
— 5 liter mosószeres oldatot, valamint.
— az újítási javaslatot.

4. A szerződő felek a szakértői vizsgálat és szakvélemény elkészítésének
határidejét 198...........  év ..................................... hó ...........  napjában hatá
rozzák meg.

5. A felmerült költségeket, a vállalkozó részletes költségjegyzéke (számlá
ja) alapján a B R FK  tizenöt napon belül átutalja.

B u d a p e s t ,  198..............................................................  hó ...........  nap.

Budapesti Műszaki Egyetem BR FK  vezetője
Kémiai-Technológiai Tanszék

vezetője
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9. sz. melléklet

Ikt. sz.:

BUDAPESTI REN DŐR-FŐ KAPITÁN YSÁG

Ú JÍTÁ SI DÍJSZERZŐDÉS

amely egyik részről a Budapesti Rendőr-főkapitányság, mint hasznosító 
(továbbiakban: BR FK ), másik részről Pap István r. szds. és Polgár Iván 
kpa. újítótársak (beo.: B R FK  Híradástechnikai Osztály) (továbbiakban: 
újítók) között az alábbiak szerint jö tt létre:

1. Az újítók 198........................................ hó ...........  napján benyújtott "Ú j
módszer és berendezés az R FT géptávírók mosására, illetve szárításá
ra" tárgyú javaslatát (újítási napló száma ........... ) a B R FK -án  ered
ményesen lefolytatott kísérletek, valamint a szakértői vélemény pozi
tív értékelése alapján a BR FK  vezetője újításként elfogadta.

2. A jelen szerződés alapján a BM szervei jogosultak az újítók által k i
dolgozott tisztítási megoldást külön térítés nélkül alkalmazni, beve
zetni.

3. Az újítás használatba vételének kezdete 198.............................................  hó
...............  nap.

4. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az újítási d íjat az egy 
évi pénzben mérhető hasznos eredmény 7%-ban határozzák meg.

a) az újítás hasznosítása során, bizonylatok alapján a pénzben mér
hető hasznos eredményként — a Posta részére kifizetett karbantar
tási költség címén — 160 000 Ft mutatható ki. 

b) a javaslat szerinti mosóberendezés:

Előállítási költsége:
— anyag költség 7 000 Ft
— kiviteli költség 5 000 Ft
— szakértői költség 2 000 Ft

Ö s s z e s e n :  14 000 Ft.
Évi üzemeltetési költsége:
— mosószer költség 2 000 Ft
— energia költség 2 000 Ft
— munkabér költség 2 000 Ft

Ö s s z e s e n :  6 000 Ft
Az összes költség: 20 000 Ft.
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c) az újítási díj megállapításának alapjául szolgáló tényleges megta
karítás:

— éves postai karbantartási költség 160 000 Ft

dj az újítási díj összege (7%-os díjkulcs szerint!) 
1 400 x 7 =  9 800 Ft az kilencezernyolcszáz forint.

5. Az újítási díj a javaslattevők között egyenlő arányban oszlik meg.

6. Az újítók vállalják, hogy amennyiben újításukat más szervek is al
kalmazni kívánják, úgy a meglevő mosóberendezések átalakításában, 
illetve a szárító elkészítésében, a megrendelő kérésére közreműködnek.

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a BM 
szervei Újítási Szabályzata rendelkezéseit kell alkalmazni.

B u d a p e s t ,  198.............................................................. hó ...........  nap.

— összes költség
a tényleges megtakarítás 140 000 Ft.

20 000 Ft

újító(k) B R FK  vezetője

Név:

Személyi szám:

Munkahely, beosztás: 

Lakcím (irányító szám):
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BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
Ikt. sz.:

10/a. sz. melléklet

KÖZREM ŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS
újítási javaslattal kapcsolatos tervek, rajzok elkészítésére

amelyet egyrészt a Budapesti Rendőrfőkapitányság (továbbiakban: B R FK ),
másrészt Pap István r. szds. és Polgár Iván kpa. (beo. B R FK  Híradás-
technikai Osztály) mint újítótársak (továbbiakban: újítók) között az
alábbiak szerint kötöttek meg:
1. A z  újítók "Ú j módszer és berendezés az RFT géptávírók mosására,

illetve szárítására" tárgyú javaslatukkal (újítási napló száma ...............
............... ) kapcsolatban, mint közreműködők vállalják, hogy a kivite
lezéshez szükséges részletes terveket és rajzokat 198............................  hó
...........  napjáig olyan minőségben elkészítik, hogy azok alapján a meg
levő mosóberendezés átalakítása, illetve a kiegészítő szárító berende
zés elkészítése megvalósítható legyen.

2. A tervek és rajzok elkészítéséről a szerződő felek — a kivitelezéssel 
megbízható szakember nyilatkozatát is tartalmazó — jegyzőkönyvei 
készítenek.

3. A  közreműködők a végzett munkáról hitelesített " Munkanaplót" köte
lesek vezetni, amelyben dátum és óraszám szerint kell a tényleges 
munkaórát feltüntetni.
A munkaóra ráfordítások igazolására a Híradástechnikai Osztály veze
tője jogosult.

4. Az elvégzett tervezői és rajzolói munka díjazásánál a BM szervei Ú jí
tási Szabályzat 124. pont előírásait kell figyelembe venni.

5. A közreműködői (munka) díj kifizetésére az igazolt munkaórák, illet
ve a jelen szerződés hiánytalan teljesítését igazoló jegyzőkönyv alap
ján, annak felvételétől számított 30 napon belül kerül sor.

0. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a BM 
szervei Újítási Szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni.

B u d a p e s t ,  198..............................................................  hó ...........  nap.

közreműködő(k) BR FK  vezetője
Név:
Személyi szám :
Munkahely, beosztás:
Lakcím (irányító szám ):
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10/b. sz. melléklet

Ikt. sz.:

BUDAPESTI REN DŐR-FŐ KAPITÁN YSÁG

KÖZREM ŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS

újítási javaslat szerinti megoldás kísérleti kipróbálására
amely egyik részről a Budapesti Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: 
BR FK ), másik részről Pap István r. szds. és Polgár Iván kpa. (beo.: BR FK  
Híradástechnikai Osztály) mint újítók az alábbiak szerint kötöttek meg:

1. Az újítók mint közreműködők vállalják, hogy az " Új módszer és be
rendezés az R FT  típusú géptávírók mosására, illetve szárítására" tár
gyú újítási javaslatuk kísérleti kipróbálására — annak első szakasza
ként — az elkészült tervek és rajzok alapján — munkaidőn túl — a 
BR FK  által biztosított anyagok és eszközök felhasználásával:
a) elvégzik a meglevő mosóberendezés átalakítását, valamint, 
b) a géptávírók szárítására alkalmas szekrényt készítenek.

2. A kísérleti munka a szerződés kétoldalú aláírása után kezdődik, amely
ért a BR FK  részéről a Híradástechnikai Osztály vezetője felelős. A 
mosóberendezés átalakítása és szárítószekrény elkészítése a kísérlet 
első fázisát jelenti.
Határidő: 198.................................................  hó ...........  nap.

3. A kísérlet második szakaszában kerül sor az újítók által megjelölt 
eredmény bizonyítására.
Ennek során hat hónapon keresztül vizsgálni kell az új mosási e ljá 
rás során észlelteket, így a géptávírók tisztasági állapotát, illetve a 
korróziós hatásokat.
A tapasztalatokat — hitelesített kísérleti naplóban — kell rögzíteni.
Az újítók mint közreműködők mindent megtesznek a kitűzött cél el
érésére.

4. A kísérlet értékelése a berendezés üzembehelyezésétől számított hat 
hónap múltával a kísérleti napló bejegyzései alapján történik. Az ér
tékelésnél a géptávírók korrózióvédelmére, valamint a szakvélemény
ben meghatározott előírásokat kell figyelembe venni.
Az értékelést a BR FK  részéről a Híradástechnikai Osztály vezetője 
által kijelölt bizottság és az újítók közösen végzik. A megállapításokat 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
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5. A B R FK  és az Újítók megállapodnak, hogy a kísérlet teljes lezárása 
után, annak első fázisában végzett tevékenységükért az újítókat 3 ezer 
forint — azaz háromezer forint — illeti meg, függetlenül a második 
szakasz eredményétől.

6. Amennyiben a kísérlet második szakasza megerősíti, hogy az új mosási 
és szárítási mód biztosítja a kívánt eredményt, úgy az újítókat az 5. 
pontban megjelölt összegen túl 4 ezer forint — azaz négyezer forint, 
összesen 7 ezer forint — azaz hétezer forint illeti meg.
Ha a kísérlet nem já r  a kívánt eredménnyel az újítókat csak az 5. 
pontban meghatározott összeg illeti meg.

7. A közreműködői (kísérleti munkáért járó) díj az értékelést tartalmazó 
jegyzőkönyv és a jelen szerződés alapján kerül kifizetésre.

8. A B R FK  vállalja, hogy amennyiben a kísérletek bizonyítják, hogy az 
újítók megoldásával a kitűzött cél elérhető, úgy javaslatukat mint ú jí
tást elfogadják és az újítási díj m értékét díjszerződésben állapítják 
meg.

9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a BM szervei 
Ú jítási Szabályzata rendelkezéseit kell alkalmazni.

B u d a p e s t .  198..............................................................  hó ...........  nap.

közreműködő(k) B R FK  vezetője

Név:

Személyi szám: 

Munkahely, beosztás: 

Lakcím (irányító szám):
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10/c. sz. melléklet

Ikt. sz.:

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

KÖZREMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS 
újítás szerinti megoldás hasznosítására

amely egyik részről a Budapesti Rendőr-főkapitányság, mint hasznosító 
(továbbiakban: BR FK ), másik részről Kovács Dénes szpa. (beo.: BRFK 
Híradástechnikai Osztály) mint közreműködő között az alábbiak szerint 
jö tt létre.

1. Kovács Dénes szpa. vállalja, hogy közreműködik az "Ú j módszer és 
berendezés az RFT típusú géptávírók mosására, illetve szárítására"
tárgyában benyújtott (újítási napló száma: ................... ) ú jítási javaslat
hasznosításában.

2. A közreműködői tevékenység magában foglalja:

— az újítók által készített mosó és szárítóberendezés telepítését, az 
elektromos bekötés szabvány szerinti kialakítását és szerelését a 
vonatkozó balesetvédelmi előírásoknak és szabványoknak megfe
lelően.

3. A fentiek teljesítése után a közreműködő kezelési (technológiai) le
írást készít a géptávíró mosó és szárító berendezés alkalmazásához, az 
egyes folyamatok elvégzésének (mosás, szárítás) kellő részletezésével, 
a biztonsági feladatok kiemelésével.

4. Kovács Dénes szpa. a közreműködői tevékenységet munkaidőn kívül, 
a BR FK  által rendelkezésre bocsátott anyagokkal és eszközökkel végzi.

A közreműködés kezdete 198....................................  hó ...........  nap.

befejezése 198..................................... h ó ...........  nap.

5. A szükséges anyagok és eszközök határidőre történő biztosításáért a 
BRFK Műszaki és Technikai Osztály vezetője felelős.

6. A közrem űködői munka átvételére a Híradástechnikai Osztály veze
tője szakemberekből álló bizottságot jelöl ki. akik a teljesítésről jegy
zőkönyvet készítenek.
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7. A BR FK  Kovács Dénes szpa.-val történt megállapodás alapján a 1—4. 
pontban foglaltak maradéktalan teljesítése esetén a hasznosításban való 
közreműködésért 2500 Ft azaz kettőezerötszáz forintot fizet.
A díj kifizetésére a jelen szerződés és a közreműködés hiánytalan tel
jesítését igazoló jegyzőkönyv alapján, annak felvételétől számított 30 
napon belül kerül sor.

8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a BM 
szervek Újítási Szabályzata rendelkezéseit kell alkalmazni.

B u d a p e s t , 198..............................................................  hó ...........  nap.

közreműködő(k) BR FK  vezetője

Név:

Személyi szám: 

Munkahely, beosztás: 

Lakcím (irányító szám):
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11. sz. melléklet

szerv megnevezése

Ú J Í T Ó I
T A N Ú S Í T V Á N Y

Tanúsítjuk, hogy

tárgyú újítását eredményesen hasznosítottuk. 

, 198.............................................  hó ...........  napján.

vezető (parancsnok)

szerv megnevezése

Ú J Í T Ó I
T A N Ú S Í T V Á N  Y

Tanúsítjuk, hogy

szerzőtársával közösen kidolgozott

tárgyú újítását eredményesen hasznosítottuk.

......................................................, 198.............................................. hó ...........  napján.

vezető (parancsnok)
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Tém akör:

ÉVI Ú JÍTÁ SI f e l a d a t t e r v e

Oldalszám:
Témaszám:

Az újítási feladat megnevezése:

Az újítási javaslatot elbíráló szerv: Kidolgozási határidő:

Az újítási feladattal kapcsolatban 
közelebbi felvilágosítást ad:

A feladat ism ertetése: 

Megjegyzés:

Tel.: Újítási díj m értéke:
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13. sz. melléklet

szerv megnevezése
Ú JÍTÁ SI ST A T ISZ T IK AI JELEN TÉS 

19...........  évről
BEN YÚ JTÁ S, ELFOGADÁS

Műszaki Szer
vezési

Össze
sen

Benyújtott újítási javaslatok száma db

Elfogadott újítási javaslatok száma db

Elutasított újítási javaslatok száma db

Elbírálás alatti újítási javaslatok sz. db

HASZNOSÍTÁS. ÁTADÁS

A tárgyévben hasznosított, illetve átadott ú jí
tások száma összesen (újításonként egyszer) db

Ebből

más BM  szervtől átvett újítások száma db

más BM szervnek átadott újítások sz. db

más gazdálkodó szervtől átvett új. sz. db

más gazdálkodó szervnek átadott ú j. sz. db
* Több újítást benyújtott személyeket annyiszor kell újítóként számba 

venni, ahány benyújtott új. javaslatban szerzőként szerepeltek. A to
vábbi létszámadatokat ez alapján kell képezni.
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BM

Hiv.

állomány 

Kpa. Szpa.

Külső 
szerv 

v. szem.
Össze

sen

Az újítások száma (szemé
lyenként egyszer) fő

Az újítási javaslatban meg
jelölt újítók száma* fő

fizikai fő

műszaki fő
Ebből 

: 30 év alatti fő

nő fő



HASZNOS e re d m é n y , D ÍJAZÁS

A pénzben mért hasznos eredmény alapján 
díjazott új. száma db

A pénzben mért hasznos eredm. alapján ki
fizetett új. díj eFt

A pénzben mért hasznos eredmény összesen eFt

anyag költség megtakarítás eFt

tervezési, kivitelezési költs. megtak. eFt

Ebből költségvetési előirányzat megtak. eFt

energia költség megtakarítás eFt

újítás átadás ellenértéke eFt

Az eszmei alapon kifizetett újítási díj eFt

Az eszmei alapon díjazott újítások száma db

Az eszmei alapon megállapított haszon eredm.
összesen eFt

A díjazott újítások száma db

A díjazott újítók száma** fő

A kifizetett újítási díjak összesen eFt

KÖZREMŰKÖDÉS

Az újítások száma amelyeknél közreműködőt 
vettek igénybe db

A díjazott közreműködők száma** fő

A kifizetett közreműködői díj összesen eFt

** Ugyanazon személyt többszöri díjazás esetén többször kell számításba 
venni.

—  67 —

ÁBTL - 4.2 - 10-22/11/1985 /68



Újításokkal kapcsolatban indított eljárások száma db ...............
Ebből: szakszervezethez benyújtva db ...............

Anyagi- és Technikai csoportfőnökhöz db ...............
bírósághoz benyújtva db ...............

MOZGALMI ADATOK

Az újítómozgalom ösztönzésére fordított összeg (feladattervi
különdíj, pályázati díj, jutalom, ötletnapok díja stb.,) eFt ...............

A tárgyévben benyújtott újításokból:

— Alkotó Ifjúság Pályázatra benyújtva db ...............

— Szocialista Brigád által benyújtott db ...............

— Előzetes szerződés alapján benyújtva db ...............

A megoldott saját feladattervi pontok száma db ...............

A megoldott BM újítási feladattervi pontok száma db ...............

Versenyeken, pályázatokon, kiállításokon való részvétel.

— a versenyek stb. száma db ...............

— a résztvevők száma fő ...............

Elismerések:

— " Kiváló újító" kitüntetések száma db ...............

— „Kitüntető d íj” (vagy más az újító tevékenységért, a

mozgalmi munka szervezéséért, irányításáért kapott 

kitüntetések száma) db ...............

P. H.

újítási ügyintéző adatszolgáltató szerv
vezetőjevezetője
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14. sz. melléklet

BELÜGYM IN ISZTÉRIUM

Tém akör:

N y i l v á n t a r t ó  l a p  
(elfogadott, elutasított újítás)

Újítás tárgya:

Újítási napló száma 
i |

neve
Ú jító(k) rendfokozata 

beosztása

Benyújtás ideje

Elfogadás, elutasítás helye 
ideje

Hasznosítás köre

| hasznos alapon eFt
Újítási díj 

eszmei alapon eFt

pénzben mérhető eFt
Eredmény 

j  becsült eFt

Az újítás rövid ism ertetése:

Megjegyzés:

Kelt,
kiállító aláírása
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15. sz. melléklet

A BELÜGYM INISZTÉRIUM  SZERVEINÉL ELFOGADOTT, 
TO VÁ BBI TERÜLETEKEN  IS HASZNOSÍTÁSRA JA VA SO LT 

Ú JÍTÁ SO K

Tém akör:

Az újítás tárgya:

Az elfogadás helye, ideje:

Szerző(k):

Az újítással kapcsolatban Telefon:
közelebbi felvilágosítást ad:

Az újítás előnyeinek rövid leírása:

Megjegyzés:
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