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I N T É Z K E D É S E

az Újítók és Feltalálók V. Országos Tanácskozását 
megelőző belügyminisztériumi feladatokról

Budapest, 1982. március hó 1-n

Az Újítók és Feltalálók V. Országos Tanácskozása 1982. május 
15-én kerül megtartásra. A tanácskozás sikeres munkájának elő
segítését szolgáló belügyminisztériumi feladatok végrehajtása 
érdekében kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t

1. A Belügyminisztérium alábbiakban felsorolt szerveinél 1982. 
március 15 - 25. között újítási tanácskozáson kell értékel
ni az 1975. január 1. és 1981. december 31. közötti időszak 
újítómozgalmi tevékenységét és annak eredményességét:

a/ BM Határőrség Országos Parancsnokság /az irányítása alá 
tartozó szervek bevonásával/ 

b/ BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság /a területi szer
vek bevonásával/ 

c/ BM Kormányőrség Parancsnokság 
d l BM Anyagi és Technikai Csoportfőnökség 
e/ BM Híradástechnikai Osztály 
f/ BM III/V. Csoportfőnökség 
g/ BM III/5. Osztály
h/ Budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok.
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2. A tanácskozás előadója a szerv vezetője /helyettese/, vagy 
az általa megbízott legalább osztályvezetői beosztású sze
mély legyen.

3. A tanácskozás előkészítéséhez és érdemi munkájához a rende
ző szervek által kiadott "Irányelv és útmutató"-t a szerv 
sajátosságainak megfelelően - értelemszerűen - kell alkal
mazni .
Az "Irányelv és útmutató"-t a melléklet tartalmazza.

4. A tanácskozásokra meg kell hívni az érintett szakmai veze
tőket, a párt, KISZ és szakszervezeti szervek vezetőit, az 
újítókat, újítási megbízottat, a szocialista brigádok veze
tőit, továbbá a műszaki-technikai szakszolgálat, valamint
a technikai eszközöket használó szolgálatok egy-egy képvi
selőjét.

5. Az újítási tanácskozások előkészítéséhez, megszervezéséhez 
és megtartásához a BM Műszaki Fejlesztési Felügyelet nyújt
son segítséget.

6. Az újítási tanácskozások helyét, időpontját - a tanácsko
zás megtartása előtt egy héttel - be kell jelenteni, továb
bá a beszámolót, a készített jegyzőkönyvet és a javaslato
kat a tanácskozást követő 3 napon belül, meg kell küldeni
a BM Műszaki Fejlesztési Felügyelet vezetőjének.

7. A tanácskozáson az újítómozgalom eredményessége alapján a 
feltételeknek megfelelő újítókat "Kiváló Újító" kitüntetés
ben, valamint az újítások elbírálásában, hasznosításában, 
az újítómozgalom szervezésében kiemelkedő munkát végzőket 
/újítási megbízott, szakértő/k/ dicséretben és jutalomban 
lehet részesíteni. A "Kiváló Újító" kitüntetési javaslatot 
1982. március 10-ig, a BM Újítási Szabályzata, valamint a 
BM Műszaki Fejlesztési Felügyelet által kiadott tájékozta
tónak megfelelően kell előterjeszteni.
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8. A tanácskozások tapasztalatairól, a javaslatokról az össze
gező értékelést a BM Műszaki Fejlesztési Felügyelet vezető
je készítse el és hozzám 1982. április 5-ig terjessze fel.

9. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba. Az intézke
désben foglaltakat az érintett állománnyal a szükséges mér
tékben ismertetni kell.

10. Felkérem a Közalkalmazottak Szakszervezete belügyminiszté
riumi, határőrségi és rendőr-főkapitányság i bizottságait, 
hogy a tanácskozások eredményessége érdekében vegyenek 
részt azok előkészítésében és lebonyolításában.
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/ Dr. Pál Antal / 
r. vezérőrnagy

Készült: 1 0 0  pld-ban
Melléklet: 1  pld. Irányelv és útmutató

Felterjesztve: miniszter elvtársnak
államtitkár elvtársnak

Kapják: elosztó szerint
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ORSZÁGOS TALÁLM ÁNYI HIVATAL  
SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA

KOMMUNISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG  
KÖZPONTI BIZOTTSÁGA

MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE

IRÁNYELV ÉS ÚTMUTATÓ
az Újítók és Feltalálók V. Országos Tanácskozásának 

előkészítésével kapcsolatos vállalati teendőkre

A Magyar Szocialista Munkáspárt XII. Kongresszusa követelményként fogalmazta meg, hogy a gaz
dasági hatékonyság növekedésében nagyobb szerephez jussanak az emberi tényezők, az újító és alkotó 
kezdeményezések. Ez fokozott követelményeket támaszt az újítók és feltalálók alkotó tevékenysége 
szélesebb körű kibontakoztatásával szemben is. Ennek elősegítésére a Kormány határozata alapján 
1982. május 15-re összehívjuk az Újítók és Feltalálók V. Országos Tanácskozását.

A Tanácskozás színhelye az Építők Szakszervezete székházának kongresszusi terme.

Az Országos Tanácskozáson 600 küldött és 300 meghívott képviseli az újítókat és feltalálókat. A 
küldötteket a vállalati, intézeti, szövetkezeti (a továbbiakban: vállalati) tanácskozásokon közvetlenül 
választják meg. A minisztériumok és országos hatáskörű szervek a szakmai szakszervezetekkel és a 
szövetkezeti érdekképviseleti szervekkel együttesen határozzák meg azokat a vállalatokat, amelyek kül
dötteket választanak.

A tanácskozás rendező szervei az Országos Találmányi Hivatal, a Szakszervezetek Országos Tanácsa, 
a KISZ Központi Bizottsága és a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, szorosan 
együttműködve az érdekelt állami szervekkel, szakmai szakszervezetekkel és szövetkezeti érdekképvi
seleti szervekkel.

Az Országos Tanácskozást a vállalatoknál tartandó tartalmas, érdemi és színvonalas tanácskozásokon 
kell előkészíteni. Kivételesen összevont, több vállalat újítói, feltalálói részvételével szervezett tanácsko
zás is tartható.

A vállalati tanácskozások rendeltetése, hogy

-  hozzák felszínre azokat a lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az újítások és találmányok lét
rehozatala, hasznosítása és elterjesztése társadalmi-gazdasági feltételeinek javításához,

-  nyújtsanak demokratikus fórumot az újítók, a feltalálók, az innovációs folyamatok tevékeny 
résztvevői feladatainak s a további tennivalóknak a nyílt megvitatására,

-  fejezzék ki és növeljék az újítómozgalom és feltaláló tevékenység társadalmi elismerését, politikai
gazdasági jelentőségét, ezzel is javítsák az új fogadásával kapcsolatos dolgozói és vállalati szemléletet 
és magatartást,
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-  mozgósítsanak a VI. ötéves terv gazdaságpolitikai céljai és a vállalati tervekben kitűzött feladatok haté
kony megvalósítására, kiemelt figyelmet fordítva a termékszerkezet korszerűsítésére, a minőségi köve
telményekre, az ésszerű anyag és energia takarékosságra, az export növelésére, az import anyagok ki
váltására, valamint a munkakörülmények javítására.

I.

VÁLLALATI TANÁCSKOZÁSOK

A ) Szervezési feladatok

A vállalati tanácskozásokat 1982. február hó második felétől március hónap végéig kell megtartani.

A tanácskozás előkészítését a vállalat gazdasági vezetése, szakszervezeti bizottsága, KISZ szervezete 
és a MTESZ vagy tagegyesületeinek helyi, üzemi szervezetei együttesen végezzék.

A vállalati tanácskozásra hívják meg az aktív újítókat és feltalálókat, az újítások elbírálását, a talál
mányok hasznosítását végző gazdasági és műszaki vezetőket, eredményes közreműködőket, újítási ügy
intézőket és társadalmi aktivistákat.

A tanácskozás tömör, problémafeltáró beszámolóját a vállalat igazgatója (szövetkezet elnöke), 
illetve műszaki helyettese tartsa meg. A szakszervezeti bizottság, a KISZ szervezet és a MTESZ vagy 
tagegyesülete helyi, üzemi szervezetének képviselője is adjon értékelést az újítómozgalom helyzetéről, 
problémáiról. Ennek előkészítésére végezzenek társadalmi ellenőrzéseket. Előzetesen kérjék ki az 
újítók, a feltalálók és más dolgozók véleményét, javaslatait, s bátorítsák őket az alkotó vitára.

A tanácskozások alapvető célja az, hogy minél több újító és feltaláló mondja el tapasztalatait a 
vállalati újítómozgalom és feltaláló tevékenység helyzetéről, gondjairól és tegyen javaslatokat.

A vállalati tanácskozást fel kell használni a „Kiváló Újí tó ” és „Kiváló Feltaláló” kitüntetések 
ünnepélyes átadására, a legeredményesebb újítók és feltalálók, az elbírálásban, a hasznosításban 
közreműködők egyéb erkölcsi és anyagi elismerésére, összekötve azt a kiemelkedő alkotó teljesítmé
nyek méltatásával.

B) A tanácskozás tartalmi kérdései

A tanácskozás érdemi vitájának jó előkészítése érdekében már a vállalati beszámolóban célszerű ala
pos és önkritikus értékelést adni a vállalat termelési, fejlesztési és gazdasági feladatainak összefüggései
ről, a rendelkezésre álló pénzügyi források kihasználtságáról, a vállalati kollektíva szellemi alkotó po
tenciáljáról és hasznosításáról. Ugyancsak fontos értékelést adni az eddig még fel nem tárt tartalékok
ról, amelyek alkalmasak lehetnek a vállalat gazdasági feladatainak eredményesebb végrehajtására.

A tanácskozás értékelje, hogy az újítási-találmányi tevékenység tervszerűsége, irányítottsága, annak 
feltételei és módszerei mennyiben segítették a vállalat gazdasági -  műszaki céljainak elérését, az alko
tói aktivitás kibontakoztatását.
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Elemezzék, hogy a vállalat egyes részlegei és a dolgozók egyes szakmai rétegei hogyan és mennyiben 
kapcsolódtak be az újítómozgalomba, illetve milyen speciális kérdések jellemzik az egyes dolgozói és 
szakmai rétegek alkotói tevékenységét. Értékeljék, hogy milyen volt az összhang az újító-feltaláló te
vékenység és a fejlesztési tervek között; hogyan kapcsolták össze a szocialista munkaversenyt és az újí
tómozgalmat a műszaki-gazdasági feladatok hatékonyabb megoldása céljából.

Tekintsék át a vállalat újítási (iparjogvédelmi) szabályzata alkalmazásának tapasztalatait, az újítások 
intézésének, elbírálásának, a találmányok kidolgozásának helyzetét, az ösztönzés és érdekeltség problé
máit, hasznosításuk és széles körű elterjesztésük szempontjából.

Mindezekkel együtt értékeljék az újítómozgalom társadalmi, nevelő jellegű és kollektíva formáló sze
repének érvényesülését is. Adjanak számot a társadalmi szervek ezirányú tevékenységéről a testületeik 
állásfoglalásairól, kezdeményezéseiről, az elért eredményekről.

A vita eredményeként a tanácskozás határozza meg, hogy az újítómozgalomban és a feltaláló tevé
kenységben rejlő lehetőségek jobb kihasználása érdekében

-  hogyan lehet irányítottabbá és szervezettebbé tenni a vállalatnál az újítómozgalmat és a feltaláló te
vékenységet (például a vállalati műszaki-gazdasági tervekhez szorosan kapcsolódó újítási feladatter
vek, pályázatok, előzetes szerződések szélesebb körű és hatékonyabb alkalmazása stb. révén);

-  hogyan lehet biztosítani az újítók és feltalálók részére a munkájukhoz szükséges műszaki-gazdasági 
információkat és anyagi-technikai támogatást;

-  milyen módon lehet hatékonyabban ösztönözni az erkölcsi és anyagi elismerés különböző formái ré
vén az újítókat, feltalálókat, valamint az újítások és találmányok hasznosítását eredményesen előse
gítő közreműködőket;

-  milyen feltételeket lehet teremteni ahhoz, hogy a műszaki értelmiség, különösen a kutatás-fejlesztés 
területén dolgozók hatékonyabban vegyenek részt az újítómozgalomban, a feltaláló tevékenységben;

-  milyen módszereket javasolnak az újítómozgalom kiszélesítésére és tömegesebbé tételére, politikai 
és tudatformáló jellegének erősítésére, az egész dolgozó kollektíva érdekeltségének felkeltésére;

-  hogyan fejlesztik tovább belső újítási (iparjogvédelmi) szabályzatukat az újításokkal és a feltaláló te
vékenységgel összefüggő gyors ügyintézés és elbírálás érdekében, továbbá a hasznosítás, valamint a 
szellemi termékek más gazdálkodó szerveknél való széles körű elterjesztésének biztosítására;

-  hogyan biztosítják a társadalmi szervek által indított termelési akciókban (pl. Alkotó Ifjúság Pályá
zat, FMKT, szakmai versenyek, vetélkedők, műszaki pályázatok) készült alkotások intézményes be
építését az újítások, találmányok nyilvántartási, elbírálási és hasznosítási rendszerébe.

A tanácskozáson fogalmazzák meg az újítómozgalom és feltaláló tevékenység fejlesztését szolgáló 
egyéb vállalati gazdasági, politikai, szervezési, propaganda, stb. intézkedéseket és feladatokat is.

A megválasztott küldöttek számára határozzák meg azokat a tennivalókat, ajánlásokat és javaslato
kat, amelyekkel az Országos Tanácskozáson hozzájárulhatnak annak sikeréhez, eredményes munkájá
hoz.

A vállalat igazgatója és a szakszervezeti bizottság a helyi tanácskozás tapasztalatait és a felmerült ja
vaslatokat, ajánlásokat foglalja jegyzőkönyvbe és azt a tanácskozást követően mielőbb küldje meg az 
irányító minisztériumnak (felügyeleti szervnek), a szakmai szakszervezeti központnak, illetve a szövet
kezeti érdekképviseleti szervnek.
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AZ ÁLLAMI ÉS TÁRSADALMI IRÁNYÍTÓ SZERVEK
FELADATAI

A felügyeleti szervek, valamint a szakmai szakszervezetek és a szövetkezeti érdekképviseleti szervek

-  jelöljék ki azokat a vállalatokat, ahol az Országos Tanácskozás küldötteit megválaszthatják;

-  a I. alatti irányelveken túlmenően szakmai, szervezeti és egyéb kérdésekben külön is adjanak útmu
tatást, támogatást és segítséget a vállalati tanácskozások előkészítéséhez és megrendezéséhez;

-  folyamatosan dolgozzák fel a vállalati tanácskozások jegyzőkönyveit és összegezzék az azokban fog
lalt tapasztalatokat, javaslatokat és bocsássák azt az Országos Tanácskozás sikeres előkészítéséhez az 
Országos Találmányi Hivatal és a Szakszervezetek Országos Tanácsa rendelkezésére legkésőbb 
1982. április 5-ig.

A szakszervezetek megyei tanácsai, a Kommunista Ifjúsági Szövetség megyei bizottságai, Műsza
ki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének megyei szervezetei, a szövetkezetek területi szö
vetségei területükön nyújtsanak segítséget a vállalati tanácskozások jó  előkészítéséhez.

1982. január 20.

II.

4
20 000 -  OTH -  82.272
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