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Miniszteri rendelet

A belügyminiszter 
1/1988. (XI. 22.) BM 

rendelete

Szigetszentmiklós székhellyel rendőrkapitányság 
létesítéséről, 

a Budapesti VI. Kerületi Rendőrkapitányság 
és a Budapesti VII. Kerületei Rendőrkapitányság 

összevonásáról

A rendőri feladatok hatékonyabb ellátása ér
dekében az állam- és közbiztonságról szóló 1974. 
évi 17. tvr. 11. § (4) bekezdésében kapott felha
talmazás alapján a következőket rendelem:

1. §
(1) A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság illeté

kességi területén Szigetszentmiklós székhellyel 
rendőrkapitányság létesül. Hivatalos megneve
zése: Rendőrkapitányság Szigetszentmiklós.

(2) A szigetszentmiklósi rendőrkapitányság il
letékessége Szigetszentmiklós városa, Dunaha- 
raszti, Tököl nagyközségre, valamint Halásztelek, 
Szigethalom és Taksony községre terjed ki; a 
ráckevei rendőrkapitányság illetékessége ennek 
megfelelően módosul.

(3) Egyidejűleg a szigetszentmiklósi rendőrőrs 
megszűnik.

2. §
(1) A Budapesti VI. Kerületi Rendőrkapitány

ság és a Budapesti VII. Kerületi Rendőrkapi
tányság összevonásra kerül.
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(2) A Budapesti VI.- VII. Kerületi Rendőrka
pitányság illetékessége Budapest VI. és VII. ke
rületére terjed ki.

3. §

A szigetszentmiklósi rendőrkapitányság és a 
Budapesti VI.- VII. Kerületi Rendőrkapitányság 
a működését 1989. január 1-jén kezdi meg.

4. §

A ráckevei rendőrkapitányságon 1988. decem
ber 31-én folyamatban levő ügyeket a ráckevei 
rendőrkapitányság fejezi be.

5. §

Ez a rendelet 1989. január 1-jén lép hatályba.

Földesi Jenő s. k.,
r. altábornagy 

belügyminisztériumi állam titkár

Az ipari miniszter 
és a közlekedési miniszter 

8/1988. (XI. 24.) IpM- KM 
együttes rendelete

az 1989. évi nyári időszámítás bevezetéséről

A Minisztertanácstól kapott felhatalmazás 
alapján -  az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal 
elnökével egyetértésben -  a következőket ren
deljük:

1. §
(1) Az 1989. évi március hó 26. napjától szep

tember 24. napjáig terjedő időszakra nyári idő
számítást kell bevezetni.

(2) A nyári időszámítás életbelépésekor 1989. 
március hó 26. napján kettő órakor az órákat 
három órára előre kell igazítani, megszűnésekor 
szeptember hó 24. napján három órakor pedig 
az órákat kettő órára kell visszaigazítani.

(3) A nyári időszámítás bevezetésének és meg
szüntetésének időpontjában munkát végző -  
nem havibéres -  dolgozók munkabérét a tény
leges teljesítmény, illetőleg a ténylegesen ledol
gozott munkaidő alapján számolják el.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatály
ba.

Berecz Frigyes s. k., Urbán Lajos s. k.,
ipari miniszter közlekedési miniszter

Államtitkári rendelkezés

Az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal 
elnökének 

21 1988. (XI. 29.) ÁBMH 
rendelkezése

az 1989. évi munkaszüneti napok körüli 
munkarendről

A Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szó
ló 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 45. §-a (2) be
kezdésében kapott felhatalmazás alapján -  a 
Szakszervezetek Országos Tanácsával és az Ipari 
Szövetkezetek Országos Tanácsával egyetértés
ben -  a következőket rendelem:

1. §
(1) E rendelkezés hatálya -  a mezőgazdasági 

termelőszövetkezetek, a halászati termelőszövet
kezetek és a mezőgazdasági szakszövetkezetek, 
valamint a (2) bekezdésben foglaltak kivételével 
-  kiterjed minden munkáltatóra és az általuk 
munkaviszony, szövetkezeti tagsági viszony ke
retében foglalkoztatott dolgozókra.

(2) E rendelkezés nem érinti a megszakítás 
nélkül üzemelő (folytonos) és a rendeltetése foly
tán a munkaszüneti napokon is működő munkál
tatónál, illetve ilyen jellegű munkakörben foglal
koztatott dolgozók munkarendjét.

2. §
Az 1989. évi munkaszüneti napok körüli -  a 

naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel já
ró -  munkarend a következő:

április 1-jén szombaton munkanap,
április 3-án, hétfőn szabadnap,
november 4-én, szombaton munkanap,
november 6-án, hétfőn szabadnap.

3. §
Az ágazati miniszter -  az Állami Bér- és 

Munkaügyi Hivatal elnökével és az illetékes 
szakszervezettel, szövetkezet vonatkozásában az 
országos érdekképviseleti szervvel egyetértés- 
ben -  a lakossági ellátást és szolgáltatást végző, 
valamint az általánostól eltérő munkaidőbeosz
tásban dolgozók m unkarendjét a 2. §-tól eltérően 
határozhatja meg, vagy az eltérésre engedélyt 
adhat.

4. §
Ez a rendelkezés 1989. január 1. napján lép 

hatályba.

Dr. Halmos Csaba s. k.,
államtitkár, 

az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnöke
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Miniszteri parancs

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

26/1988. számú 
parancsa

a magyar- jugoszláv, magyar- csehszlovák 
különböző vegyesbizottságok elnökeinek, 
tagjainak kinevezéséről és felmentéséről

A Minisztertanács kinevezési jogköréről szóló
1053/1977. (XII. 31.) MT határozata 36. pontjá
ban kapott felhatalmazás alapján

k i n e v e z e m :

NOVÁKY BALÁZS hőr. ezredest (BM H atárőr
ség Országos Parancsnokság) a magyar-  
csehszlovák államhatáron való együttmű
ködésről és kölcsönös segítségnyújtásról 
Prágában, 1976. évi november hó 19. nap
ján aláírt egyezményben meghatározott 
határügyi főmegbízott helyettesnek,

NOVÁKY BALÁZS hőr. ezredest (BM Határőr
ség Országos Parancsnokság) a magyar-  
jugoszláv határon a határrendsértések 
megelőzéséről és rendezéséről Budapesten, 
1978. évi október hó 4. napján aláírt 
egyezményben meghatározott határrendi 
fővegyesbizottság elnökévé,

Dr. GOLOBICS KÁROLY hőr. alezredest (pécsi 
határőrkerület) a magyar- jugoszláv ha
táron a határrendsértések megelőzéséről 
és rendezéséről Budapesten, 1978. évi ok
tóber hó 4. napján aláírt egyezményben 
meghatározott 3. számú helyi vegyesbi
zottság tagjának,

Dr. PRÓKAI BÉLA hőr. alezredest (miskolci ha
tárőrkerület) a magyar- csehszlovák ál
lamhatáron való együttműködésről és köl
csönös segítségnyújtásról Prágában, 1976. 
évi november hó 19. napján aláírt egyez
ményben meghatározott határmegbízottá.

Egyidejűleg felmentem:
SEBŐK SÁNDOR hőr. ezredest (BM Határőrség 

Országos Parancsnokság) a magyar- cseh
szlovák államhatáron való együttműkö
désről és kölcsönös segítségnyújtásról P rá
gában, 1976. évi november hó 19. napján 
aláírt egyezményben meghatározott határ
ügyi főmegbízott helyettesi tisztsége alól,

SEBŐK SÁNDOR hőr. ezredest (BM Határőrség 
Országos Parancsnokság) a magyar- jugo
szláv államhatáron a határrendsértések 
megelőzéséről és rendezéséről Budapesten, 
1978. évi október hó 4. napján aláírt 
egyezményben meghatározott határrendi 
fővegyesbizottság elnöki tisztsége alól,

MEZŐ SÁNDOR hőr. alezredest (pécsi határőr
kerület) a magyar- jugoszláv határon a 
határrendsértések megelőzéséről és rende
zéséről Budapesten, 1978. évi október hó
4. napján aláírt egyezményben meghatá
rozott 3. számú helyi vegyesbizottsági 
tisztségéből,

NYIRKOS LÁSZLÓ hőr. ezredest (miskolci ha
tárőrkerület) a magyar- csehszlovák ál
lamhatáron való együttműködésről és köl
csönös segítségnyújtásról Prágában, 1976. 
évi november hó 19. napján aláírt egyez
ményben meghatározott határmegbízotti 
tisztsége alól.

Ez a parancs kiadása napján lép hatályba. 
Egyidejűleg a 25/1986. (BK 11.) számú és a 19/ 
1988. (BK 7.) számú belügyminiszteri parancs 
ennek megfelelően módosul.

Földesi Jenő s. k.,
r. altábornagy 

belügyminisztériumi állam titkár

Együttműködési megállapodás

A Közalkalmazottak Szakszervezete 
és a Belügyminisztérium 

együttműködési megállapodásának 
munkaprogramja

az 1988- 1990. évekre

I. A szakmai tevékenységet szolgáló feladatok

1. A Minisztertanács középtávú jogalkotási 
összhangban meg kell kezdeni az új tanácstör
vény elveinek, koncepciójának kidolgozását. Az 
együttműködés keretében hasznosítani kell a 
szakszervezet középszerveinek, továbbá a fővá
rosi, megyei és néhány helyi tanács szerveinek 
tapasztalatait is.

Határidő: 1988. december 31., majd folyama
tos

Felelős: BM Tanácsi Igazgatási és Területi 
Főosztály BM Tanácsi Gazdasági és Koordiná
ciós Főosztály KSZ Szakmapolitikai Osztály

2. A költségvetési reform -  ezen belül a ta 
nácsi gazdaságirányítási rendszer reformjának, 
valamint a bérreform  -  előkészítése során a két 
szerv a szabályozás elveire te tt javaslatait rend
szeresen egyezteti, összegyűjti és értékeli az ez
zel kapcsolatos tanácsi véleményeket.

Határidő: 1989. június 30.
Felelős: BM Tanácsi Gazdasági és Koordiná

ciós Főosztály BM Tanácsi Igazgatási és Területi 
Főosztály KSZ Szakmapolitikai Osztály KSZ 
Életszínvonal-politikai és Munkaügyi Osztály
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3. Az egyesülési jogról szóló törvénytervezet 
társadalmi vitájának szervezésében való együtt
működés, különös tekintettel a helyi egyesüle
tekre.

Határidő: társadalmi vita kitűzésétől függően
Felelős: BM Tanácsi Igazgatási és Területi 

Főosztály KSZ Szakmapolitikai Osztály

4. A két szerv hatékonyan közreműködik a 
„Gyorsan, egyszerűen és eredményesen -  a köz 
megelégedésére” akcióprogram országos végre
hajtásában, figyelemmel kíséri, összehangolja és 
ösztönzi a tanácsi és belügyi szerveknek és dol
gozóknak a mozgalomban való részvételét. En
nek keretében pályázati felhívást bocsát ki, e l
sősorban a tanácsi és a belügyi dolgozók köré
ben. A pályázati felhívás célja minden olyan 
korszerűsítési javaslat összegyűjtése, melynek 
megvalósítása a tanácsok és a BM szakmai te
vékenységét javítja.

Határidő: 1988. június 30.
Felelős: BM Tanácsi Igazgatási és Területi Fő

osztály BM Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség 
KSZ Szakmapolitikai Osztály

5. A kétszintű igazgatás bevezetésével, továb
bá a háttérszervezetek korszerűsítésével össze
függő kormányzati és tanácsi intézkedések hatá
sát, az eredményeket a két szerv együttesen ér
tékeli. Az előkészítésbe be kell vonni a szak- 
szervezeti középszerveit, valamint a fővárosi, 
megyei tanács tisztségviselőit is.

Határidő: folyamatos
Felelős: BM Tanácsi Gazdasági és Koordiná

ciós Főosztály BM Tanácsi Igazgatási és Területi 
ti Főosztály KSZ Szakmapolitikai Osztály

6. A közigazgatási dolgozók erkölcsi és anyagi 
helyzetének értékelése alapján elő kell készíte
ni a közalkalmazotti munkaviszony továbbfej
lesztését, ki kell alakítani a közszolgálati dolgo
zók egységes követelmény- és előmeneti rend
szerét.

Határidő: 1989. március 31.
Felelős: BM Tanácsi Szervezési Főosztály BM 

Személyzeti Csoportfőnökség KSZ Szakmapoli
tikai Osztály KSZ Életszínvonal-politikai és 
Munkaügyi Osztály

7. A Közalkalmazottak Szakszervezete javas
latainak figyelembevételével, a Belügyminiszté
rium minisztertanácsi előterjesztést készít a ta
nácsi ügyfélfogadási rend újraszabályozására. A 
tervezet előkészítése során szorgalmazzák a ta
nácsi önkormányzati elv bővülését, valamint a 
helyi sajátosságokhoz való igazodást. Áttekintik 
a helyi szabályozás változásait, s gyakorlati ta 
pasztalatait értékelik.

Határidő: 1988. szeptember 30.
Felelős: BM Tanácsi Igazgatási és Területi Fő

osztály KSZ Szakmapolitikai Osztály

8. Az államigazgatási ifjúsági szakmai napok 
szervezésében egyeztetik a témaválasztást, a fia
talok kezdeményezéseinek, javaslatainak kölcsö
nös hasznosítását.

Határidő: minden év december 31.
Felelős: BM Tanácsi Igazgatási és Területi Fő

osztály BM Oktatási és Közművelődési Csoport- 
főnökség BM Tanácsi Szervezési Főosztály BM 
Tanácsi Gazdasági és Koordinációs Főosztály 
KSZ Szervezési, Káder- és Köznevelési Osztály

9. Figyelemmel kísérik, értékelik a munkahe
lyi demokrácia érvényesítését, különös tekintet
tel a szakszervezeti jogokra.

Határidő: 1989. december 31.
Felelős: BM Tanácsi Szervezési Főosztály BM 

Személyzeti Csoportfőnökség BM Terv és Pénz
ügyi Csoportfőnökség KSZ Szakmapolitikai Osz
tály

10. A tanácsi munka továbbfejlesztésével, az 
igazgatás egyszerűsítésével és korszerűsítésével 
kapcsolatos teendőket a fővárosi, megyei taná
csok -  a szakszervezet középszerveivel egyezte
te tt -  középtávú tervben rögzítik, majd azokat 
szoros együttműködésben valósítják meg. A kö
zös tevékenység kiemelt feladatai:

-  a városi tanácsoknál és a fővárosi kerüle
tekben végrehajtott korszerűsítés tapasztalatai
nak értékelése;

-  az ügyfélfogadás, a hatósági ügyintézés 
elemzése és bevált szervezeti formáinak széles 
körű elterjesztése, a jogpropaganda szélesítése;

-  a helyi tanácsok irányítási rendszerének 
továbbfejlesztését szolgáló szervezeti és mód
szerbeli megoldások pontosítása, a kétszintű 
igazgatás bevezetéséről a tapasztalatok értéke
lése;

-  az iroda-automatizálás, a számítástechnika 
és informatika elterjesztése, a fogadókészség nö
velése, a hatékony alkalmazásokat szolgáló szer
vezeti és módszertani megoldások kidolgozása.

Határidő: folyamatos
Felelős: BM Tanácsi Igazgatási és Területi Fő

osztály BM Tanácsi Szervezési Főosztály BM Ta
nácsi Gazdasági és Koordinációs Főosztály KSZ 
Szakmapolitikai Osztály

11. A Közalkalmazottak Szakszervezete köz
reműködik a közös tanácsi, rendőrségi ügyfél- 
szolgálatok megteremtésének elősegítésében.

Határidő: folyamatos
Felelős: BM Tanácsi Igazgatási és Területi Fő

osztály BM Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség 
KSZ Szakmapolitikai Osztály

12. Az állampolgári fegyelem megszilárdítása 
és az önkéntes jogkövetésre nevelés a közbizton
ság védelme érdekében, az együttműködő felek
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széles körű jogpropaganda és felvilágosító tevé
kenységet folytatnak.

Határidő: folyamatos
Felelős: BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási 

Csoportfőnökség BM Tanácsi Igazgatási és Te
rületi Főosztály KSZ Szakmapolitikai Osztály

13. A belügyi képesítési követelményrendszer 
vizsgálata, illetve egyes munkakörökhöz előírt 
képesítési követelmény szükség szerinti módosí
tása -  a szakszervezeti szervek bevonásával.

Határidő: 1988. II. félév
Felelős: BM Személyzeti Csoportfőnökség KSZ 

Szakmapolitikai Osztály

14. A szocialista munkaverseny-mozgalom to
vábbfejlesztése, követelményrendszerének, érté
kelési és ösztönzési rendszerének szabályozása.

Határidő: jogszabály megjelenésétől függően
Felelős: BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnök

ség KSZ Szakmapolitikai Osztály

15. Tovább erősítik a belügyi újító, ésszerűsítő 
mozgalmat.

Ennek érdekében:
a) a propaganda eszközök fokozottabb igény- 

bevételével, hatékonyabb előkészítő, tervező 
munkával elősegítik a belügyi újítók eredményes 
tevékenységét;

b) vizsgálják a műszaki-szellemi alkotómunka 
kibontakozása érdekében a fegyveres erőket és 
testületeket átfogó pályázati rendszer, valamint 
az e testületeket képviselő Innovációs Klub mű
ködési lehetőségeinek továbbfejlesztését;

c) népszerűsítik és támogatják az Alkotó Ifjú
ság Pályázatot, továbbá részt vesznek a pályáza
tok elbírálásában.

Határidő: folyamatos
Felelős: BM Anyagi-Technikai Csoportfőnök

ség KSZ BM szerveknél működő szervezetei 
KSZ Szakmapolitikai Osztály

16. A szakmai munka színvonalasabb végzése 
érdekében a fegyveres erők és testületek te rü 
letén működő szakszervezeti bizottságok és szak
mai vezetők szervezzenek tapasztalatcserét. Kö
zös témák esetén más ágazati szakszervezetekkel 
is legyenek szoros kapcsolatban.

Határidő: folyamatos
Felelős: szakmai vezetők és az érintett szak- 

szervezeti bizottságok KSZ Szakmapolitikai Osz
tály

17. Az országos szakmai táborok rendezésével 
elősegíteni az ügyviteli munka, a gyors- és gép
írás, továbbá a számítógépes adatfeldolgozás 
színvonalának emelését, gyakorlati alkalmazását.

Határidő: 1988. VII. hó gyors- és gépíró tábor 
1990. számítástechnikai tábor

Felelős: BM Adatfeldolgozó és Tájékoztatási 
Csoportfőnökség BM Személyzeti Csoportfőnök
ség KSZ Szakmapolitikai Osztály

18. A BM polgári alkalmazottai élet- és mun
kakörülményeinek értékelése, kiemelt figyelem
mel:

a) az állomány összetételének alakulására, a 
nemzedékváltásra, a női dolgozók létszámából 
adódó sajátosságokra;

b) a munkavégzés általános technikai feltéte
leire, a munkavégzés számítástechnikai feltéte
leire, az ajánlott eszközök rendszeresítésére;

c) az anyagi- és erkölcsi elismeréssel összefüg
gő teendőkre.

Határidő: 1990. I. félév
Felelős: szakterületenkénti részletjelentése- 

kért: szakmai vezetők (parancsnokok) BM Sze
mélyzeti Csoportfőnökség BM Anyagi-Technikai 
Csoportfőnökség BM Adatfeldolgozó és Tájékoz
tatási Csoportfőnökség BM Ellenőrzési Osztály 
KSZ Szakmapolitikai Osztály KSZ Életszínvo
nal-politikai és Munkaügyi Osztály KSZ Szer
vezési, Káder- és Köznevelési Osztály

II. Élet- és munkakörülmények alakítása terén 
elvégzendő feladatok

19. Figyelemmel kísérik a BM alkalmazottak 
és a tanácsi dolgozók bérszínvonalát, amennyi
ben szükséges, úgy a megfelelő bérkorrekciót 
kezdeményezik, illetve megvalósítják.

Határidő: folyamatos
Felelős: BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnök

ség BM Tanácsi Szervezési Főosztály KSZ Élet
színvonal-politikai és Munkaügyi Osztály

20. A 40 órás munkahét belügyi bevezetése 
feltételeinek vizsgálata és kezdeményezése.

Határidő: 1988. december 31.
Felelős: BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnök

ség KSZ Életszínvonal-politikai és Munkaügyi 
Osztály KSZ Szakmapolitikai Osztály

21. A belügyi munkaügyi döntőbizottságok te 
vékenységének segítése, a tisztségviselők tovább
képzésének megszervezése, a munkaügyi viták 
intézésénél levont tapasztalatok elemzése, a jog
segélyszolgálatok működésének figyelemmel kí
sérése.

Határidő: folyamatos
Felelős: BM szervek vezetői, ahol MDB mű

ködik BM Személyzeti Csoportfőnökség BM Terv 
és Pénzügyi Csoportfőnökség BM Oktatási és 
Közművelődési Csoportfőnökség KSZ Életszín
vonal-politikai és Munkaügyi Osztály

22. A BM alkalmazottai lakáskörülményeinek 
javítása céljából a szakszervezettel közösen -  a 
BM Személyzeti Csoportfőnökség bevonásával -

a) ütemterv készítése a lakáskörülmények fel
mérésére;

b) a felmérés végrehajtása;
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c) javaslat kidolgozása a beérkezett adatok 
alapján.

Határidő:
a) 1988. II. félév
b) 1989. I. félév
c) 1989. II. félév

Felelős: BM Anyagi-Technikai Csoportfőnök
ség BM Személyzeti Csoportfőnökség KSZ Élet
színvonal-politikai és Munkaügyi Osztály

23. A BM áttekinti a tanácsi dolgozók munka- 
védelmi helyzetét és a tapasztalatokat a mun
kavédelmi törvény előkészítése során hasznosít
ja.

Határidő: 1988., illetve a törvény előkészítése
Felelős: BM Tanácsi Igazgatási és Területi Fő

osztály KSZ Életszínvonal-politikai és Munka
ügyi Osztály

24. Az üzembe állított új technikai eszközök 
hatásának vizsgálata a dolgozók egészségi álla
potára, továbbá a belügyi személyi állomány 
rendszeres, kibővített orvosi ellenőrzése.

Határidő: folyamatos
Felelős: BM Egészségügyi Csoportfőnökség

25. Az új, illetve ajánlott eszközök (pl. védő- 
szemüveg, kiegészítő eszközök stb.) rendszeresí
tése a képernyővel ellátott mikroszámítógépen 
dolgozó állománynak.

Határidő: folyamatos
Felelős: BM Anyagi-Technikai Csoportfőnök

ség BM Tanácsi Igazgatási és Területi Főosztály 
BM Igazgatásrendészeti Csoportfőnökség KSZ 
Életszínvonal-politikai és Munkaügyi Osztály

26. A BM alkalmazottai üdülési kereteinek 
biztosítása, a bővítés lehetőségeinek közös vizs
gálata.

Határidő: folyamatos
Felelős: BM Üdültetési és Gyermekneveltetési 

Igazgatóság KSZ Életszínvonal-politikai és Mun
kaügyi Osztály

27. A belügyi nyugdíjasokkal való nagyobb 
törődés, életkörülményeik állandó figyelemmel 
kísérése, a rászorulók szociális helyzetének javí
tása.

Határidő: folyamatos
Felelős: szakmai vezetők, az érintett szakszer

vezeti és nyugdíjas bizottságok KSZ Életszínvo
nal-politikai és Munkaügyi Osztály

28. Országos értekezlet megtartása az időszerű 
-  polgári állományt érintő -  kérdésekről, 
rendőrfőkapitányok, illetve helyettesük, vala
mint a szakszervezeti bizottságok titkárai rész
vételével.

Határidő: 1989. I. félév
Felelős: BM Személyzeti Csoportfőnökség BM 

Terv és Pénzügyi Csoportfőnökség KSZ Szak
mapolitikai Osztály

III. A politikai-, kulturális nevelőmunkában, 
az egészséges életmód és a tömegsport 

fejlesztésében elvégzendő feladatok

29. A Minisztertanács stabilizációs és kibonta
kozási munkaprogramjából a Belügyminiszté
riumra háruló feladatok ismertetése, tudatosítá
sa, a feladatok végrehajtásának és eredményei
nek értékelése és arról tájékoztatás a polgári 
alkalmazottaknak.

Határidő: folyamatos
Felelős: szakmai vezetők és az érintett szak- 

szervezeti bizottságok KSZ Szervezési, Káder- 
és Köznevelési Osztály

30. Az MSZMP országos értekezletének állás- 
foglalásából a Belügyminisztériumra háruló fel
adatok szakszervezeti oktatás keretében történő 
feldolgozása.

Határidő: folyamatos
Felelős: szakmai vezetők és az érintett szak- 

szervezeti bizottságok KSZ Szervezési, Káder- és 
Köznevelési Osztály

31. A szocialista munkaverseny-mozgalom vál
lalásainak erőteljesebb támogatása, ennek érde
kében a brigádfórumok és szakszervezeti rendez
vények felhasználása, a társadalmi munka na
gyobb erkölcsi elismerése, a belső tartalékok fel
tárása, kihasználása.

Határidő: folyamatos
Felelős: BM szakmai vezetők és az érintett 

szakszervezeti bizottságok KSZ Szakmapolitikai 
Osztály

32. A BM közművelődési program támogatá
sa, ezen belül:

a) a szocialista munkabrigádok részére meg
hirdetett vetélkedő népszerűsítése;

b) évenkénti közös feladatterv készítése;
c) természetjáró szakcsoport létrehozása.
Határidő: a) 1989. I. félév

b) folyamatos
c) 1989. II. félév

Felelős: BM Oktatási és Közművelődési Cso
portfőnökség KSZ BM Bizottsága KSZ Szerve
zési, Káder- és Köznevelési Osztály

33. Együttműködés a BM I. Országos Közmű
velődési Aktíva megrendezésében.

Határidő: folyamatos
Felelős: BM Oktatási és Közművelődési Cso

portfőnökség KSZ Szervezési, Káder- és Köz
nevelési Osztály

34. Közreműködés a soron következő BM Or
szágos Ifjúsági Fórum előkészítésében, megren
dezésében.

Határidő: 1989. I. félév
Felelős: BM Oktatási és Közművelődési Cso

portfőnökség KSZ BM szerveknél működő szer
vezetei KSZ Szervezési, Káder- és Köznevelési 
Osztály
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35. A Szakszervezeti Ifjúsági Tagozatok mun
kájának és szervező tevékenységének segítése, 
vizsgálata, értékelése.

Határidő: folyamatos
Felelős: BM Oktatási és Közművelődési Cso

portfőnökség KSZ Szervezési, Káder- és Közne
velési Osztály

36. Közreműködés a BM alkalmazottai családi 
és társadalmi ünnepségeinek megszervezésében.

Határidő: folyamatos
Felelős: szakmai vezetők KSZ BM szerveknél 

működő szervezetei

37. A Belügyi Kutatók Klubjának létrehozása, 
működésének elősegítése.

Határidő: folyamatos
Felelős: BM Tudományszervezési Osztály KSZ 

Szervezési, Káder- és Köznevelési Osztály

38. A Minisztertanács egészségmegőrző prog
ramjának megvalósításához szükséges anyagi- 
technikai- és személyi feltételek biztosítása.

Határidő: folyamatos
Felelős: szakmai vezetők BM Egészségügyi 

Csoportfőnökség KSZ Életszínvonal-politikai és 
Munkaügyi Osztály

39. A „Magyar Rendőr”, a „Határőr” a „Köz- 
alkalmazott” és a „Belügyi Szemle”, továbbá az 
„Állam és Igazgatás” című lapok felelős szer
kesztői évente kicserélik tapasztalataikat és köl
csönösen vállalják a lapokban a polgári alkalma
zottakkal, valamint a szakszervezeti mozgalmi 
élettel kapcsolatos cikkek közlését.

Határidő: folyamatos
Felelős: BM Oktatási és Közművelődési Cso

portfőnökség BM Határőrség Politikai Csoport- 
főnökség BM Tanácsi Szervezési Főosztály 
„Közalkalmazott” Szerkesztősége

IV. Az együttműködés tartalma, formái, 
módszerei

40. A munkakapcsolatok módszerei keretében:
a) a Belügyminisztérium előzetes véleménye

zés, egyeztetés, jogszabályban meghatározott 
esetekben egyetértés céljából megkeresi a KSZ 
Titkárságát minden, a tanácsok szervezetét és 
tevékenységét érintő jogszabálytervezettel, illet
ve a BM alkalmazottakkal és a tanácsi dolgozók
kal kapcsolatos rendelkezés tervezettel, amely 
az élet- és munkakörülményekre kihat;

Határidő: folyamatos
Felelős: BM érintett csoportfőnökségei, főosz

tályai KSZ Szakmapolitikai Osztály
b) a Belügyminisztérium a KSZ Titkárságának 

megküldi mindazon rendelkezéseit, amelyek a 
BM alkalmazottak és a tanácsi dolgozók munka- 
és életviszonyait szabályozzák. A KSZ vezető

testületei (Központi Vezetőség, Elnökség, Titkár
ság) megküldik a BM-nak állásfoglalásaikat, ha
tározataikat és munkaterveiket tájékoztatás cél
jából;

Határidő: folyamatos
Felelős: BM Titkárság KSZ Szakmapolitikai 

Osztály
c) az együttműködés folyamán a két szerv 

meghívja egymás képviselőit a mindkét felet 
érintő, illetve kölcsönös érdeklődésre számot ta r
tó témákat tárgyaló értekezleteire, tanácskozá
saira és az államigazgatás egyszerűsítésével, kor
szerűsítésével, a munka- és életkörülményekkel, 
továbbá a BM Határőrséggel, rendőrséggel és a 
tűzoltósággal kapcsolatos egyéb rendezvényeire;

Határidő: folyamatos
Felelős: BM érintett csoportfőnökségei, főosz

tályai KSZ Szakmapolitikai Osztály
d) a fontosabb kérdésekben való döntés előtt 

mindkét szerv a KSZ Közigazgatási Dolgozók 
Bizottsága, illetve a Fegyveres Testületek Dol
gozóinak Bizottsága elé terjeszti előkészítő anya
gait véleményezés, illetve javaslattétel céljából. 
Az illetékes bizottság kezdeményezéssel, javas
lattal élhet az adott kérdésben döntésre jogosult 
vezetők felé.

Határidő: folyamatos
Felelős: BM érintett csoportfőnökségei, főosz

tályai KSZ Szakmapolitikai Osztály

41. A szakszervezeti társadalmi tisztségviselők 
továbbképzése eddigi tapasztalatainak értékelé
se, a továbbképzés tartalm i célkitűzéseinek 
egyeztetése. A központi továbbképzés kiterjesz
tése a megyei rendőr-főkapitányságok, városi 
rendőrkapitányságok SZB-tikáraira és felelő
seire.

ha tá rid ő : folyamatos
Felelős: KSZ Szervezési, Káder- és Közneve

lési Osztály KSZ BM Bizottság KSZ HŐR Bi
zottság

42. A szakszervezeti szervek munkájának, jog- 
és hatáskörének, valamint az együttműködés ta r
talmának és formáinak:

a) rendszeres ismertetése vezetői továbbképzés 
keretében;

b) a főiskolai képzés tematikájába történő szé
lesebb körű beépítése.

Határidő: folyamatos
Felelős: BM Oktatási és Közművelődési Cso

portfőnökség BM Személyzeti Csoportfőnökség 
BM Rendőrtiszti Főiskola Államigazgatási Főis
kola közreműködőként: KSZ Szervezési, Káder- 
és Köznevelési Osztály

43. A szakszervezeti mozgalom általános kor
szerűsítésével összhangban megvizsgálni a BM
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szakszervezeti felépítését, a továbbfejlesztés le
hetséges irányait és rendszerét.

Határidő: 1989. I. félév
Felelős: KSZ BM Bizottsága KSZ HŐR Bi

zottsága KSZ Szakmapolitikai Osztály

V. Munkaprogram értékelése

44. A KSZ és a BM szervek vezetői a munka- 
program végrehajtását, valamint a VII. ötéves 
tervidőszakra előírt -  a KSZ és a BM által kö
zösen megoldandó -  feladatok teljesítését 
együttes jelentésben értékelik.

Határidő: 1990. II. félév
Felelős: BM Terv és Pénzügyi Csoportfőnök

ség BM Tanácsi Igazgatási és Területi Főosztály 
KSZ Szakmapolitikai Osztály

Dr. Szabó Endre s. k., Dr. Horváth István s. k.,
a Közalkalmazottak belügyminiszter

Szakszervezete főtitkára

Közlemény

Az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet
2. számú -  „A testi sérülések 

és egészségkárosodások igazságügyi 
orvosszakértői véleményezéséről” szóló - - 

módszertani levelének módosítása

Az 1977. szeptember 28-án megjelent 2. számú 
módszertani levél VI. fejezetének 15- 17. be
kezdései a következők szerint módosulnak:

A Legfelsőbb Bíróság 15. számú Irányelvében 
foglaltak, valamint a 2. számú módszertani levél 
és mellékletének közreadása -  megjelent: Eü. 
K. 1977. évi 23. szám, illetve Eü. K. 1980. évi
12. szám -  óta kialakult, egyes kérdésekben ki
terjesztő orvosszakértői gyakorlat tapasztalatai 
indokolják a módosítás közreadását. A módosí
tás az életveszélyes sérülések pontosabb megha
tározását, a közvetlen és a közvetett életveszély 
fogalmának megalapozottabb elhatárolását, ille
tőleg az egységesebb orvosszakértői véleménye
zés kialakítását kívánja elősegíteni.

A módosítás a 2. számú módszertani levél 
„Szempontok a hatóság gyakoribb kérdéseinek 
megválaszolásához” című fejezetének 15- 17. be
kezdése („A sérülés életveszélyesnek vélemé
nyezhető, ha . . . ” kezdetű mondattól „ . . .  a kór
okozók számára szabaddá válik” végződő mon
dattal bezárólag) helyére lép.

* * *

Az Irányelv kimondja: „Az életveszély fogal
milag a halál bekövetkezésének a reális lehető
ségét jelenti, de nem azonosítható a halál szük
ségszerű beállásának a lehetőségével. Az előbbi
ről akkor van szó, ha a testi sértés folytán meg
indult az az okfolyamat, amely a halál bekövet
kezéséhez vezethet, de rendszerint fennáll az 
életveszély megszüntetésére, illetőleg a halál el
hárítására alkalmas beavatkozás lehetősége is.”

Életveszélyes

a sérülés, ha a halál bekövetkezésének a lehe
tősége reális, így ha a trauma

-  életfontosságú szervet sért;
-  életfontosságú szervek működésének má

sodlagos gátlását idézi elő;
-  heveny belső vagy külső vérzést okoz (ha 

az nem minimális);
-  sokkot okoz;
-  testüregek megnyitásával szövődmények 

közvetlen okozója; feltéve, hogy a halált a 
gyógykezelés elhárítja vagy elháríthatja.

A közvetlen és a közvetett életveszély eseté
ben egyaránt fennáll a halálos következmény 
reális lehetősége. Az orvosszakértői elhatárolás 
alapjául az szolgál, hogy a közvetlenül életve
szélyes sérülés orvosi kezelés (műtéti beavatko
zás, gyógyszerelés stb.) hiányában -  a fokozódó 
szervkárosodások, a szervezet életfontos műkö
déseinek összeomlása m iatt -  feltétlenül, míg 
a közvetve életveszélyes sérülés nem feltétlenül 
okoz halált.

A gyógytartam viszonylag „rövid volta” -  8 
napon belülisége -  nem zárja ki az életveszé
lyes sérülés megállapításának lehetőségét.

Közvetlen életveszély
-  az életfontosságú -  elsősorban a keringési 

-  szervek sérülése;
-  az erek sérülése heveny vérvesztéssel;
-  a traumás vagy vérzéses sokk-állapot;
-  az olyan testüreg-megnyílás, amely belső 

szerv jelentős vérzéssel járó sérülését eredmé
nyezi;

-  a mellűri vér- és (vagy léggyülem, ha ta r
tós szívást indokol, illetőleg a gátori szervek el
mozdulását okozza vagy újratelődik.

A koponya- és agysérülések körében közvet
lenül életveszélyesnek tekintendő

-  az agy szövetének súlyos sérülése;
-  a nyílt koponya- és agysérülés (az eszköz 

mélyen az agyállományba hatol, azon áthalad 
vagy pl. lövésnél bennreked);

-  a térfoglaló koponyaűri vérzés;
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-  a heveny traumás agynyomás-fokozódás, 
következményes súlyos idegrendszeri tünetekkel.

(A koponya- és agysérülések szakértői vélemé
nyezésénél segítséget ad az Országos Igazság
ügyi Orvostani Intézet 11. számú módszertani 
levelének anyaga is.)

Közvetett életveszély
-  jelent a testüregi üreges szervek sérülése 

(részleges és teljes áthatolás);
-  belső szerv nem jelentősebb vérzéssel járó 

sérülése;
-  a mellüreg megnyílása olyan mellűri vér- 

és/vagy léggyülemmel, amelynek mennyisége 
nem jelentős és a tüdő kitágulása, a kóros gyü- 
lem felszívódása csövezésre vagy spontán is vár
ható;

-  a nyílt hasi sérülés, amelyhez csupán ki
sebb mérvű vérzés társul;

-  az üregi sérüléshez társuló szeptikus szö
vődmény (állapot).

A koponyasérülések körében közvetett az élet
veszély azoknál a sérüléseknél, amelyeknél az 
agyburkok is sérültek -  ezt önmagában az agy- 
víz-csorgás is bizonyíthatja - , de egyéb tér
foglaló koponyaűri folyamat nincsen; továbbá az 
agysérülés okozta kóros agyműködés, légúti vagy 
keringési szövődménnyel.

Nem életveszélyes
a testüreget megnyitó sérülés, amennyiben 

legfeljebb minimális vér- és/vagy léggyülemet 
okoz és szövődménymentesen gyógyul. A fertő
zés lehetősége önmagában nem teszi az ilyen 
sérülést életveszélyessé.

A koponya- és agysérülések prognózisában na
gyobb jelentősége van az agysérülés súlyossá
gának, mint a koponya törésének. Nem életveszé
lyes tehát az a fejsérülés, amelynél a lágyrészek 
folytonosság-megszakításának megfelelően kopo- 
nyacsont-törés is bekövetkezett, de a kemény
burok sértetlen és koponyaűri szövődmény, sú
lyosabb idegrendszeri tünetek nem jelentkeztek.

* * *

A Legfelsőbb Bíróság Irányelve kimondja: „A 
sérülés életveszélyes volta szakkérdés, amelyet 
az orvosszakértő igénybevételével kell megálla- 
pítani. Az orvosszakértő nyilatkozik abban a 
kérdésben is, hogy az életveszély adott esetben 
közvetett vagy közvetlen volt-e.”

Az életveszély kérdésében történő orvosszak
értői állásfoglalás feltétlenül szükségessé teszi a 
mindent felölelő klinikai adatok -  műtéti jegy
zőkönyv, kórlefolyás, laboratóriumi és más ki- 
egészítő vizsgálatok eredményei -  beszerzését. 
Nem elegendő tehát csupán „látlelet” vagy záró- 
jelentés, orvosi értesítés adataira támaszkodni.

Így pl. a műtéti leírás alapján értékelendők az 
életfontosságú szerv sérülésének ismérvei, pl. 
milyensége, terjedelme, a működésének károso
dását jelző laboratóriumi vagy más paraméterek, 
a működéseket másodlagosan gátló kóros ténye
zők, leletekkel alátámasztva (pl. feszülő légmell
kas és/vagy rekeszsérülés miatti gátori szerv át- 
tolódás, térfoglaló mértékű koponyaűri vérzés 
stb.). Jól hasznosítható az ún. sokk-index -  a 
pulzus és a vérnyomás hányadosa - , amely mi
nél nagyobb, annál súlyosabb a sokk-állapot. A 
sérült sorsa szempontjából a vérzéseknél jelen
tős az eltelt idő és a kiömlött vér mennyisége 
(pl. 1000 ml vérvesztés -  és ennek megfelelő 
laboratóriumi eredmény -  már életveszélyes). 
Mindezek tekintetében a szakértői gyakorlatban 
elsősorban a klinikailag általánosan használt la
boratóriumi és más kiegészítő vizsgálatok érté
kei hasznosíthatók, de mindegyik „m utató” ese
tében fontosabb annak tendenciája (változása), 
mint az egyszer m ért érték abszolutizálása.

Az életveszély fennállását, közvetlenségét vagy 
közvetettségét, illetve be nem következtét az or
vosszakértőnek a szakértői véleményben mindig 
indokolnia kell.

Dr. Csehák Judit s. k.,
szociális- és egészségügyi miniszter

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BM oktatási és közművelődési csoportfőnö
ke a BM Határőrség országos parancsnokának 
egyetértésével pályázatot hirdet a Kossuth Lajos 
Katonai Főiskola BM Határőr Szaktanszéke há
rom határőr főtanári és egy pedagógiai főtanári, 
hivatásos állományú beosztásainak betöltésére.

A főtanárok feladata: az első határőr főtanári 
munkakörben határforgalmi ismeretek oktatása, 
a második határőr főtanári munkakörben a BM 
anyaggazdálkodás oktatása, a harmadik határőr 
főtanári munkakörben az őrsi határőrizet okta
tása, a pedagógiai főtanár munkakörben a pe
dagógia oktatása.

Előírt iskolai végzettség: ZMKA (határőr fő
tanárok), szakirányú egyetem (pedagógiai főta
nár).

Munkaköri számok: K- 13 (határőr főtaná
rok), K- 15 (pedagógiai főtanár).

Rendfokozat: mind a négy munkakörben alez
redesi rendfokozat érhető el.
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Általános munkaköri követelmények: alkal
masság a hallgatók nevelésére és tanórán kívüli 
foglalkoztatására, valamint a határőr tanszéki és 
főiskolai feladatok teljesítésére, gyakorlati já r
tasság a szakmai és a pedagógiai (nevelő-oktató) 
munkában, előadói készség, oktató módszertani 
felkészültség, alkalmasság szakterületen a tudo
mányos-, kutató-, kidolgozó- és publikációs te
vékenység végzésére és a nyelvtanulásra. A 
nyelvvizsgával rendelkezők előnyben részes ül- 
nek.

Lakásbiztosítás: 1- 3 éven belül, elsősorban 
önerős megoldással, másodsorban szolgálati la
kás biztosításával Budapesten, illetve Szentend
rén.

A  pályázat beérkezési határideje: 1988. decem
ber 31.

A pályázat tartalmazza: a pályázó jelenlegi 
szolgálati helyét és beosztását, beosztási illetmé- 
ményét, a nevelő-oktatói tevékenységre vonat
kozó elképzelések és tervek rövid leírását.

A pályázatot az alábbi címre kell megküldeni:
Virányi Gergely határőr alezredes,

Kossuth Lajos Katonai Főiskola BM Határőr 
Szaktanszék vezetője. Szentendre, Pf. 166 (irá
nyítószám: 2001)

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást le
het kérni:

a szaktanszékvezetőtől személyesen, illetve a 
belügyi 17-522/50 mellék, vagy a néphadseregi 
26-417 telefonszámokon.

K iadja: Belügyminisztérium Titkársága 
BM 88. 12. -  4821
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