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BEVEZETŐ

A szocialista m unkaverseny jelentős erőforrása és emelője volt 
IV. ötéves népgazdasági tervünk teljesítésének és V. ötéves ter
vünk eddigi időszakának. Növekedett a m unkaverseny hatása a 
gazdasági eredm ényekre, fokozódott szerepe a szocialista köz- 
gondolkodás és közösségi m agatartás fejlesztésében. Bebizonyo
sodott, hogy az MSZMP Központi Bizottsága 1971. december 1-i 
határozatának elvei időtállóak, hosszú távú ú tm utatást nyú jta
nak. Az erre alapozott 1007/1972. (IV. 12.) számú m iniszterta
nácsi, valam int a SZOT Elnökségének ide vonatkozó határozatai 
és a belügyi szocialista munkamozgalom végrehajtásáról szóló 
10/1976. (BK 5.) BM számú utasítás helyesen fogalmazták meg 
a legfontosabb tartalm i követelményeket, az irányítás, a szer
vezés és az ösztönzés kérdéseit. Az eltelt időszak kiemelkedő 
állomásai voltak a XI. pártkongresszus és a felszabadulás 30. 
évfordulójának tiszteletére indult 2 éves versenyszakasz, vala
mint a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójára 
kezdem ényezett jubileum i m unkaverseny. M inden bizonnyal 
m éltóképpen lép ezek sorába az MSZMP XII. kongresszusa és 
felszabadulásunk 35. évfordulója tiszteletére kezdeményezett 
munkaverseny-mozgalom  is.

A M inisztertanács, a SZOT Elnöksége és a KISZ KB Intéző 
Bizottsága 1038/1977. (X. 4.) számú együttes határozatával újó
lag szabályozta a szocialista m unkaverseny-mozgalmat. Az új 
m unkaverseny-határozat m egjelenését az a szükségszerűség in
dokolta, hogy a fejlett szocialista társadalom  építésének mai idő
szakában a gazdasági fejlődés feltételei bonyolultabbá, össze
tettebbé váltak, minőségileg magasabb követelm ényeket tám asz
tanak m inden gazdálkodó vállalattal, intézm énnyel szemben. 
Ez még inkább előtérbe állítja a belső tartalékok jobb kihasz
nálását, a gazdasági hatékonyság növelését, a dolgozók, a kollek
tívák alkotó kezdeményezéseire való fokozott támaszkodást. Ez
zel párhuzam osan növelni kell a kiváló versenyeredm ényekért 
adományozható elismerések, kitüntetések társadalm i értékét, 
ösztönző hatását is.

Társadalmi, politikai céljaink is erőteljesebben igénylik a tu 
lajdonosi gondolkodás és m agatartás érvényesítését, a dolgozók 
közéleti aktivitásának fokozását, a m unkahelyi demokrácia fej
lődését, a műveltség gyarapítását a m unkaverseny keretei kö
zött.
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Az MSZMP Központi Bizottsága 1971. december 1-i határoza
tának alapvető elvei változatlanul érvényesek. Az em lített okok 
azonban bizonyos módosításokat tettek  szükségessé a m unka
verseny irányításában, szervezésében, értékelésében, valam int 
az erkölcsi és anyagi elismerés területén. Ezek tükröződnek az 
új rendelkezésekben.

Újszerű a határozat közös jellege. Tükrözi az állam, a szak- 
szervezet és a KISZ ésszerűen összehangolt tevékenységét és 
együttes felelősségét a m unkaverseny országos és helyi irányí
tásáért, ugyanakkor feltételezi, hogy köztük célszerű m unka- 
megosztás is jön létre. Űj vonás, hogy a KISZ is szerepet vállal 
a m unkaverseny országos és helyi irányításában.

Az új m unkaverseny-határozat szükségessé te tte  a Belügy
m inisztérium  területén  érvényben levő munkamozgalmi rendel
kezés felülvizsgálatát és újbóli szabályozását, hogy az összhang
ba legyen az új határozattal.

Az azonos tartalom  és form a biztosíthatja, hogy a Belügymi
nisztérium  és szervei személyi állománya a munkamozgalom 
keretében is — a belügyi m unka sajátos eszközeivel — tevőle
gesen hozzájárulhasson az ország gazdasági, társadalm i- politi
kai célkitűzéseinek megvalósításához, a belügyi szolgálat magas 
színvonalú ellátásához.

Biztosíték erre, az apparátusba folyó több m int egy évtizedes 
m últra visszatekintő munkaverseny-mozgalom, valam int a sze
mélyi állomány hivatástudatából is fakadó politikai elkötelezett
sége.

Az Útm utató azzal a céllal készült, hogy segítséget adjon a 
belügyi szervek vezetőinek, a szakszervezeti és KlSZ-szerveze- 
teknek a belügym iniszteri utasítás végrehajtásához, egységes 
értelmezéséhez, továbbá tájékoztatást nyújtson mindazoknak, 
akik m agukénak kívánják tudni a szocialista munkamozgalom 
célkitűzéseit és eredm ényeit.

(Az Ú tm utató egységes szerkezetbe foglalva tartalm azza
— vastagbetűs szedéssel — az MT—SZOT—KISZ KB 1038/1977. 
(X. 4.) számú együttes határozatát, valam int a 3/1979. (BK 1.) 
BM számú utasítást,

beljebbezett szedéssel a végrehajtást segítő m agyarázato
kat, továbbá

külön fejezetben a BM I/I. csoportfőnök 2/1979. (BK 1.) számú 
intézkedését, valam int a SZOT Elnöksége és a KISZ KB Intéző 
Bizottsága határozatait a szocialista m unkaverseny- mozgalom
mal kapcsolatos feladatokról.)
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A Minisztertanácsnak, a SZOT elnökségének 
és a KISZ Központi Bizottsága Intéző Bizottságának 

1038/1977. (X. 4.) számú együttes határozata 
a szocialista munkaversenyről

A M agyar Népköztársaság belügym iniszterének 
3/1979. (BK 1.) számú utasítása 
a szocialista m unkaversenyről

A munkaverseny-mozgalom a szocialista építés nagy erőfor
rása és legszélesebb társadalmi támasza, amely kifejezi a dol
gozó emberek alkotókészségét, a munkához és a társadalomhoz 
való felelős viszonyát, fejleszti a tulajdonosi szemléletet és fon
tos hozzájárulás a szocialista emberi viszonyok kiteljesítéséhez. 
A munkaversenynek, mint a dolgozók önkéntes munkamozgal
mának támogatása, irányítása az állami, valamint a társadalmi 
szervek közös feladata, a gazdasági vezetők munkaköri köte
lessége.

A M inisztertanács, a Szakszervezetek Országos Tanácsa El
nöksége és a M agyar Kom m unista Ifjúsági Szövetség Központi 
Bizottság Intéző Bizottsága 1038/1977. (X. 4.) számú együttes 
határozatának a belügyi szerveknél történő végrehajtására, a 
szocialista munkaverseny-mozgalom továbbfejlesztése érdeké
ben — a polgári állományú dolgozókra vonatkozóan a Közalkal
mazottak Szakszervezete Elnökségével egyetértésben — kiadom 
az alábbi

u t a s í t á s t :

BM Ut. 1. Az utasítás hatálya kiterjed a Belügyminisztérium 
felügyelete alá tartozó szervekre, illetőleg a belügyi szervek hi
vatásos állományú tagjaira és polgári alkalm azottaira (a továb
biakban: dolgozók).

Az együttes határozat rendelkezéseit értelem szerűen — az 
utasításban foglalt eltérésekkel — ugyancsak alkalmazni kell a 
belügyi szerveknél.
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1. a) A szocialista munkaverseny legfőbb célja, hogy elősegítse 
népgazdasági terveink megvalósítását, a termelés hatékonyságá
nak és minőségének javítását, hozzájáruljon a tartalékok feltá
rásához és hasznosításához, erősítse a szocialista munkaerkölcsöt, 
ösztönözze az általános és a szakmai műveltség gyarapítását, a 
közösségi szellem fejlődését.

b) A munkaverseny a dolgozók munka- és alkotókészségén, ön
kéntes kezdeményezésén alapuló munkahelyi mozgalom, amely 
átlagon felüli eredmények elérésére irányul. Fontos jellemzője 
az alkotó cselekvés tömegméretű kibontakoztatása, a tudomá
nyos és műszaki fejlődés új eredményeinek felkarolása és hasz
nosítása. A munkaverseny nem arra hivatott, hogy ellensúlyozza 
a vezetés fogyatékosságait, a szervezetlenség okozta termelési el
maradásokat.

c) A munkaversenyben az önkéntesség alapján részt vehetnek 
az ipari, építőipari, mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, közleke
dési, hírközlési, szállítási, kereskedelmi, szolgáltatási, vízgazdál
kodási tevékenységet végző vállalatok, intézetek, intézmények, 
a szövetkezetek, gazdasági társulások (a továbbiakban: vállala
tok), illetve e szervek valamennyi dolgozója.

2. a) A munkaverseny gazdasági céljainak szoros összhangban 
kell állniok a népgazdasági tervekkel, valamint az azok megva
lósítását szolgáló tevékenység (üzem- és munkaszervezés, anyagi 
ösztönzés, környezetvédelem stb.) egészével. Ezért helyes, ha a 
versenyvállalások alapvetően a középtávú és az éves tervekre, 
illetve az ezek végrehajtását szolgáló munkahelyi programokra 
épülnek. Fel kell karolni és tovább kell fejleszteni a hatékony
ság növelésére, a minőség javítására, a szervezettség fokozására 
irányuló munkamozgalmakat. Elő kell segíteni, hogy a műszaki
technikai haladás legszélesebb társadalmi tömegbázisa, az újító
mozgalom, a szocialista munkaverseny keretei között megfele
lően érvényre jusson, annak szerves részévé váljon.

b) A munkaverseny társadalmi céljai a napirenden levő kö
zösségi feladatokból induljanak ki, a személyiség és a szocialista 
tudat sokoldalú fejlesztését szolgálják. A dolgozók szabadnap
jain munkaakciók, kommunista műszakok csak kivételesen, je
lentős társadalmi célok megvalósítása érdekében szervezhetők. 
Fokozottan kell ügyelni arra, hogy ezek a dolgozók önkéntes el-
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határozásán alapuljanak és pihenőidejüket csak ésszerű mértékig 
vegyék igénybe.

c) A munkaverseny számára ajánlott központi célokat a kö
zéptávú és az éves tervekhez kapcsolva a dolgozókkal ismertetni 
kell, hogy azok irányt adjanak a helyi felajánlások megválasz
tásához, alapul szolgáljanak a munkamozgalmak kibontakozásá
hoz.

BM Ut. 2. A szocialista munkaverseny-mozgalom társadalmi, 
politikai és gazdasági hasznosságot jelentő céljai m ellett fontos 
feladatként kell megjelölni, hogy járuljon hozzá a belügyi szer
vek anyagi, technikai eszközeinek rendeltetésszerű m űködteté
séhez, takarékos felhasználásához, fejlesztéséhez; a személyi ál
lomány tagjainak politikai-, közéleti aktivitása fokozásához.

A kitűzött feladatok m aradéktalan elvégzése erősítse a sze
mélyi állomány tagjainak a belügyi szolgálat által megkívánt 
fegyelmezett m agatartását, valam int szolgálatuk és m unkájuk 
hivatástudatból eredő ellátását.

BM Ut. 3. A dolgozók önkéntes elhatározásán alapuló társa
dalmi m unka végzése csak kivételes esetben haladhatja meg az 
évenkénti 24 m unkaórát.

BM Ut. 4. M unka versenyt elsősorban éves term elési- (fel
adat-) tervvel rendelkező, illetve értékben kim utatható term elést 
és szolgáltatást végző m unkaszervezeteknél, alegységeknél lehet 
szervezni.

BM Ut. 5. A versenyvállalások arra  irányuljanak, hogy a 
munkaszervezetek feladataikat tervszerűen, biztonságosan, 
mennyiségileg és minőségileg m aradéktalanul elvégezzék; továb
bá ésszerű m unkaterheléssel és a m unkaidő lelkiismeretes ki
használásával elvégezhető, illetve további hasznos feladatok tel
jesítése is lehetővé váljon.

Törekedni kell a munkavégzés hatékonyságának fokozására, 
az ésszerűsítésekből, újításokból adódó lehetőségek mind széle
sebb körű alkalmazására.

A bevezető rész lényegében meghatározza a szocialista 
m unkaverseny társadalm i szerepét, helyét a szocializmus 
építésének mai viszonyai között; megállapítja, hogy je
lentősége a társadalm i fejlődéssel együtt szüntelenül nö
vekszik.
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Az irányító szervek és a m unkaversenyben részt vevők 
körében erősíteni kell azt a felfogást és gyakorlatot, hogy 
a m unkaverseny gazdasági és társadalm i oldala szerves 
egységet alkosson. A m unkaverseny előmozdítja a szol
gálati feladatok eredm ényesebb m egvalósítását és ezzel 
egyidejűleg form álja a dolgozók gondolkodását, erősíti 
szocialista m agatartásukat. Célszerű, ha a két oldal szer
ves egysége kifejezésre ju t a verseny célkitűzéseinek meg
határozásakor, a kötelezettségvállalások kialakításánál, a 
m unkaverseny eredm ényeinek értékelésénél, valam int az 
erkölcsi és anyagi elismerésnél. M indenütt fel kell lépni 
a két összetevő mesterséges különválasztása, a társadalmi, 
nevelési tevékenység lebecsülése, mellőzése ellen.

Gazdaságpolitikánk hosszú távú célja a gazdasági haté
konyság növelése, amely alapvető eszköze egész társa
dalmi fejlődésünknek, ezen belül a dolgozók jólétének, az 
életszínvonal növekedésének. Ezért napjainkban a hang
súlyt elsősorban a hatékonyabb m unkát elősegítő kezde
m ényezésekre kell helyezni. Szinte minden m unkahelyen 
kínálkozik lehetőség olyan m unkamozgalmak szervezésé
re, amelyek kedvező hatással vannak a m unka színvona
lának emelésére, az eszközökkel gépekkel és az emberi 
m unkával való ésszerűbb gazdálkodásra, a m unka szerve
zettsége fejlesztésére, a minőség javítására, a célszerű 
takarékosságra. Állítsuk e cél szolgálatába az újítómoz
galmat, a minőségi m unkavállalásokat, a másod-, illetve 
rokonszakmák elsajátítását, a szocialista szerződéskötése
ket, stb.

A hatékonyabb munkavégzés m ellett a m unkaverseny
nek segítenie kell a tervek mennyiségi túlteljesítését is. 
Em ellett helyes, ha a dolgozók versenykezdem ényezéseik
kel segítik a zavaró külső körülm ényekből eredő gondok 
megoldását. A m unkaverseny ugyanakkor semmiképpen 
se váljon a szervezetlenségből, a mulasztásokból származó 
veszteségek pótlásának eszközévé.

A társadalm i munkaakciók, kom m unista műszakok a 
határozat alapján jelentős társadalm i célok érdekében 
szervezhetők. Ide soroljuk a nemzetközi osztály testvére
ink megsegítésére, a haladó mozgalmak tám ogatására 
vállalt szolidaritási m unkaakciókat, az országot, a mező- 
gazdaságot vagy egyes üzemeket ért term észeti csapás 
következményeinek elhárítására, illetve tetem es anyagi
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károk megelőzésére, indokolt esetben a lakosság megfelelő 
ellátására szervezett önkéntes műszakot. Fontos társadal
mi célnak tekinthető a m unkahelyi, illetve lakóterületi 
szociális, egészségügyi, sport-, valam int gyerm ekintézm é
nyek fejlesztésére, a m unkakörnyezet, illetve a lakóterület 
kulturáltságának növelésére vállalt többletm unka is.

A kom m unista műszakok, munkaakciók csak ésszerű és 
korlátozott m értékben vegyék igénybe a dolgozók pihenő
idejét. Ebbe beletartozik mind a m unkahelyen, mind pe
dig a lakóterületen végzett munkaakció. Fontos, hogy a 
m unkaakciókat politikailag és munkaszervezési szempont
ból jól készítsék elő.

A m unkaverseny keretében vállalt politikai, társadalm i 
jellegű tevékenység is álljon szoros összhangban társada
lompolitikai céljainkkal és ily módon szolgálja a személyi
ség, a szocialista tudat sokoldalú fejlesztését.

Egyik legfontosabb célkitűzés, hogy minél több dolgozó 
vállalkozzon aktív közéleti tevékenységre a m unkahelyen 
vagy a lakóterületen. A szocialista brigádok legyenek az 
üzemi demokrácia érvényesítésének bázisai.

Megfelelő tám ogatást igényel a szocialista és a m unka
brigádok vezetőinek speciális, szervezett oktatása.

Napjainkban nagyon fontos az új, kezdő dolgozók, m in
denekelőtt a fiatalok m unkahelyi beilleszkedésének segí
tése. A megfelelő fogadtatás, a szakma m esterfogásainak 
m egtanítása, a közösség emberformáló m agatartása, tá
mogatása nagym értékben elősegítheti az új dolgozók be
illeszkedését, az indokolatlan m unkahelyváltoztatások 
mérséklését. Az e téren  te tt vállalások is részei lehetnek 
a szocialista m unkaversenynek.

Az előzőekben szó esett a szocialista m unkaverseny idő
szerű célkitűzéseiről, legfontosabb összetevőiről. A tapasz
talatok szerint azonban a m unkaverseny fogalmát, tarta l
m át nem m indenütt értelm ezik és alkalmazzák egysége
sen, helyesen. Ezért a határozat hangsúlyozza, hogy a 
m unkaverseny önkéntes kezdeményezésen alapuló m un
kahelyi mozgalom, mely az átlagon felüli eredm ények el
érésére irányul. Ez azt jelenti, hogy olyan tevékenységet, 
m agatartást tekinthetünk m unkaversenynek, amely gaz
dasági és társadalm i téren  egyaránt többet nyújt,, m int a 
m unkaköri kötelesség. A határozat kiemeli a m unkafel-
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adatok ésszerűbb, hatásosabb megoldásának, az erre irá
nyuló kezdeményezéseknek a fontosságát. Ez egyaránt 
vonatkozik az egyének, a brigádok versenyére.

A belügym iniszteri utasításból kitűnően m unkaversenyt 
elsősorban feladat-tervvel rendelkező, illetve értékben ki
m utatható term elést és szolgáltatást végző m unkaszerve
zeteknél célszerű szervezni.

M unkaversenynek tek in thetjük  azonban a kulturális, 
egészségügyi és oktatási szervek, alegységek technikai, 
kisegítő állományú dolgozóinak, szocialista- és m unka
brigádjainak olyan kezdeményezését is, am elynek célja a 
szóban forgó szervek m unkájához szükséges anyagi, tá r
gyi előfeltételek biztosítása. Az anyagi term elésen kívüli 
területeken, pl. a lakosság ügyeit intéző egységeknél, a 
művészeti és oktatási feladatokat ellátó értelmiségi dol
gozók körében is lehetőséget kell biztosítani a m unka ha
tékonyságát, magasabb színvonalát eredményező m unka
mozgalmak bevezetésére. Ilyen például a „munkakollek- 
tí va-mozgalom’ ’.

Ilyen kezdeményezések történtek a kongresszusi és a 
jubileum i m unkaverseny időszakában. Ha ezeket a kez
deményezéseket, mozgalmakat nem is tek in thetjük  olyan 
m unkaversenynek m elyre a közös határozat rendelkezései 
vonatkoztathatók, társadalm ilag mégis fontosak és támo
gatást érdemelnek. Célszerű, ha e területek vezetői és tá r
sadalmi szervezetei kidolgozzák a m unka hatékonyságát 
szolgáló mozgalmak alkalmazásának szabályait.

3. a) A verseny alapvető formái: az egyének, a dolgozó-kollek- 
tívák — szocialista brigád, komplexbrigád, munkabrigád, mun
kacsoport, ifjúsági brigád, munkaszervezeti egység —, valamint 
a vállalatok versenye.

— A munkaverseny az egyének kezdeményezéseire épüljön. 
A kollektív versenyformákon belül is döntő fontossága van 
az egyéni képességek kibontakozásának, munkakezdemé
nyezéseik felkarolásának.

— A munkában, tanulásban, a közösségi élet fejlesztésében 
példamutató szerepet tölt be a verseny nagy lendítő ereje, 
a szocialista brigádmozgalom, ezért e mozgalom támogatá
sához fontos társadalmi érdek fűződik.
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— A komplexbrigádok szervezése elsősorban olyan területe
ken célszerű, ahol a vállalt feladat összetett és különböző 
munkakörökben dolgozók (fizikaiak, műszakiak, gazdasági 
szakemberek stb.) együttes munkája szükséges annak tel
jesítéséhez.

— A vállalatok közötti verseny a helyi kezdeményezésekre és 
munkamozgalmakra épüljön.

b) Sajátos versenyformák: szocialista együttműködés (pl. vál
lalatok, brigádok között), ifjúsági versenyek (pl. KlSZ-védnök- 
ség, Alkotó Ifjúság pályázat, KISZ Radar), újító brigádok szer
vezése, a dolgozók által kialakított egyéb versenyformák, továb
bá a vállalatok és az irányító, valamint az országos szövetkezeti 
érdekképviseleti szervek által ajánlott munkamozgalmak.

c) A munkaverseny gyakorlati formáját az arra hivatott de
mokratikus fórumokon, a részt vevők maguk határozzák meg.

BM Ut. 6. A m unka verseny az egyének vagy kollektívák ön
kéntes kezdeményezésére épüljön, formái közül a szakmai fel
adatoknak és a részt vevő dolgozók (kollektívák) sajátosságainak 
legjobban megfelelőket kell választani. Gyakorlati form áját — 
demokratikus fórumokon — a részt vevők maguk határozzák 
meg.

BM. Ut. 7. A m unkaverseny m érhető (számszerűsíthető) 
vállalásokon alapuló form áinál a többletteljesítm ény gazdasági 
eredm ényét (forint értékét) is ki kell m utatni.

A m unka verseny demokratizmusa jut- kifejezésre 
abban, hogy a versenyform ákat maguk a részt vevők ha
tározzák meg. A versenyform ák m egválasztása nem pusz
tán formai kérdés, hanem  szorosan összefügg a kitűzött 
céllal, a megoldandó feladattal. Nyilvánvaló, hogy az 
egyes ember által jól elvégezhető feladat segítésére 
valamely egyéni versenyform a alkalmazása a célszerű, 
míg több dolgozó együttes erőfeszítéseit, alkotó gondola
tait igénylő tennivalóknál a kollektív form ák alkalmazása 
a hasznosabb.

Az egyéni versenyek számos, központilag szabályozott 
(pl. a Szakma Ifjú  Mestere, a Kiváló Ifjú  Szakember, a
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Kiváló Dolgozó), valam int helyileg kialakított form ája 
lehet (Kiváló autószerelő, műszerész stb.). A műszaki, 
technikai haladás, a m unkamegosztás fejlődése szinte m in
den területen  a kollektív m unkaszervezeti form ákat he
lyezte előtérbe. A kollektív formákon belül azonban az 
egyén ne szoruljon háttérbe a közösségben. Ezért pl. a 
szocialista brigádok ösztönözzék az egyéni versenyt oly 
módon is, hogy a vállalásokat egyénekre bontják, az érté
kelésnél és elismerésnél az egyéni teljesítm ényeket is 
számon kérik és m éltányolják. A cél az, hogy a kollektív 
versenyform ák is biztosítsák az egyéni kezdeményezést, 
a tehetség és a képességek szabad érvényesülését.

A kollektívák versenyén belül a legnépszerűbb és leg
tömegesebb forma a szocialista brigádok mozgalma. Nap
jainkban a szocialista brigádmozgalom fejlesztésének fő 
kérdése, a kiváló m unka-eredm ények mellett, a kollektí
vák szocialista jellegének, vonzó, példam utató szerepének 
további erősítése. Az a cél, hogy a brigádmozgalom az 
eddiginél is jobban éreztesse befolyását a m unkahelyeken, 
a fegyelm ezett m unkában, a szocialista m unkaerkölcs erő
sítésében, az új iránti fogékonyságban, az igényes m űve
lődésben, a pozitív politikai közhangulat formálásában, 
a szocialista emberi kapcsolatok fejlesztésében.

Ennek lényeges előfeltétele, hogy a szocialista m unka
verseny irányításával és szervezésével foglalkozók maga
sabb igényeket tám asszanak a kollektívákkal szemben. 
Ugyanakkor adjanak konkrétabb, az egyes brigádok hely
zetéhez, körülm ényeihez jól igazodó útm utatást, támoga
tást és biztosítsák az eredm ényes munkához szükséges fel
tételeket is. A mozgalom társadalm i tekintélyének meg
óvása érdekében reális m értékben szigorítsák meg a szo
cialista cím elnyerésének követelményeit, vállalva, hogy 
esetleg helyenként — átm enetileg — csökken a szocialista 
brigádok száma.

A brigádmozgalmon belül indokolt a komplexbrigádok 
mozgalmának kiszélesítése is. Ilyen kollektívák szerve
zésének általában akkor van értelm e és haszna, ha olyan 
feladatokat kell megoldani, amely igényli a műszakiak és 
a m unkások szoros, gyümölcsöző együttm űködését. Fel
adatuk lehet például korszerűbb technológiák bevezetése, 
hatékonyabb m unkaszervezési eljárások alkalmazása, bo
nyolultabb újítások, találm ányok kísérleteinek elvégzése,
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stb. A komplexbrigádok ereje, hatékonysága abban van, 
hogy egyesítik a munkások gazdag gyakorlati tapaszta
lata it és a mérnökök, a gazdasági szakemberek elméleti 
tudását.

Összefoglalva az eddig elm ondottakat m egállapíthatjuk, 
hogy helyes a versenyform ákat változatosan, a feladatok 
jellegétől függően megválasztani. Célszerű arra törekedni, 
hogy a munkaverseny-mozgalom  terjedjen ki a szerv te
vékenységének egész folyam atára, annak m inden lénye
ges láncszemére. Ezzel nemcsak valam ennyi beosztottat, 
hanem  a vezetőket is aktivizálhatjuk.

Az együttes határozat alapján a m unkaverseny formái 
közé sorolt, „vállalatok v e rse n y é ib e n  — a belügyi munka 
sajátos jellegére tekintettel — a belügyi szervek, mint 
önálló egységek nem szerepelhetnek. Tehát, az ilyen cí
m en adományozható elismerésre, kitüntetésre nem java
solhatók.

Ez nem jelenti azt, hogy kiemelkedő társadalm i, vagy 
politikai események, valam int jelentős évfordulók kapcsán 
ne tehetnének kezdeményező felajánlásokat, ne csatlakoz
hatnának belügyi, vagy más szervek versenyfelhívásához.

A szocialista munkaverseny részt vevőinek 
erkölcsi-anyagi megbecsülése

4. A munkaversenyben élen járó dolgozókat, dolgozó kellektí- 
vákat, vállalatokat, tevékenységük gazdasági és társadalmi hasz
nosságával arányban álló erkölcsi és anyagi elismerésben kell 
részesíteni. Arra kell törekedni, hogy a vállalatoknál az anyagi 
ösztönzés céljaira rendelkezésre álló eszközöket oly módon hasz
nálják fel, hogy ezúton is kifejezésre jusson a munkaversenyben 
élen járó dolgozók és kollektívák fokozott megbecsülése. Elő kell 
segíteni, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó dolgozók nö
vekvő szerephez jussanak a vállalati közéletben.

5. Az erkölcsi és anyagi elismerés elnyerésének általános felté
telei a következők:

a) Egyének esetében a munkaköri kötelezettséget tartósan 
meghaladó vagy kiemelkedő teljesítmény elérése, példamutató 
magatartás, a közösséget szolgáló tevékenység. Kizáró ok: ha a
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dolgozó az adományozást megelőző egy éven belül igazolatlanul 
mulasztott, továbbá, ha fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

b) Munkakollektívák esetében az átlagot tartósan meghaladó 
vagy kiemelkedő munkaeredmény elérése, szocialista brigádok 
esetében a „Szocialista módon dolgozni, tanulni, élni” jelszó kö
vetelményeinek tartalmas megvalósítása, a korábban elért szín
vonal túlszárnyalása. Kizáró ok: a kollektíva fegyelmi helyzeté
nek hanyatlása, a közösségi követelmények elhanyagolása.

c) Vállalatok esetében a népgazdasági követelmények átlagon 
felüli teljesítése, magas színvonalú, hatékony gazdálkodás, a 
szerződéses kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a dolgo
zók élet- és munkakörülményeinek tervszerű és rendszeres javí
tása, a szakképzettség, az általános műveltség növeléséhez szük
séges feltételek biztosítása, a szocialista munkaerkölcs állandó 
fejlesztése, az újítói és feltalálói tevékenység, a munkaverseny- 
mozgalom felkarolása és támogatása, valamint az üzemi, szövet
kezeti demokrácia fejlesztésében elért jelentős eredmény. Az ér
tékeléskor figyelemmel kell lenni a vállalatok lehetőségeiben és 
a gazdálkodási feltételekben meglevő etlérésekre. Kizáró ok: az 
általános munkavédelmi helyzet tartós vagy számottevő rosszab
bodása, ismétlődő, vagy súlyos munkaügyi törvénysértés, az el
lenőrzés elmulasztása miatt keletkezett jelentős kár, a népgaz
dasági érdekek megsértése, a szerződéses kötelezettségek meg
szegése.

BM Ut. 8. A m unkaverseny eredményessége érdekében a 
szerveknek fel kell használni mindazokat az ösztönző eszközö
ket, amelyek a versenyben kimagasló eredm ényt elért dolgozók, 
vagy kollektívák kitüntetésére, anyagi elismerésére rendelke
zésre állnak.

BM Ut. 9. A szervek rendelkezésére álló jutalom keretet, a 
versenyvállalások alapján, olyan arányban indokolt felhasználni 
a versenyben részt vevők jutalm azására, amilyen m értékben a 
m unkaverseny eredm énye hozzájárul a szerv előtt álló felada
tok teljesítéséhez.

BM Ut. 10. Az anyagi ösztönzés keretében biztosítani kell, 
hogy a nagyobb teljesítm ények, a tartósan kiemelkedő eredm é
nyek magasabb anyagi elismerést kapjanak, illetőleg a dolgozó 
kollektívákon belül az egyes tagok jutalm azása az eredm ények
hez való hozzájárulásuk m értékének megfelelően alakuljon.
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Az MT—SZOT—KISZ együttes határozat alapján elnyerhető 
kitüntetések és elismerések belügyi viszonyok közötti sajátos 
form áit jelen utasítás melléklete tartalmazza.

A m unkaverseny lényegéből értelem szerűen következik, 
hogy a versenyben élen járók egyben a legjobb dolgozók, 
a legkiválóbb kollektívák is, melyek az átalgosnál nagyobb 
m értékben járulnak hozzá a szerv eredm ényeihez és emel
lett társadalm i tevékenységükkel, m agatartásukkal is pél
dát m utatnak környezetüknek. Ezért érdemesek arra, 
hogy megfelelő erkölcsi és anyagi elismerésben részesül
jenek.

A szocialista elosztás elveinek megfelelően arra  kell 
törekedni, hogy az eredm ények létrehozásában élen járók 
magasabb anyagi elismerést kapjanak. Ennek érdekében 
előbbre kell lépni az anyagi ösztönzésre rendelkezésre 
álló eszközök koncentráltabb és a legfontosabb célokra 
irányuló felhasználásában.

Az a helyes gyakorlat, ha a szervek elkülönített keretet 
csak az elismerésekkel és kitüntetésekkel kötelezően járó 
pénzjutalm ak fedezésére biztosítanak.

Em ellett helyes, ha az élen járó dolgozók és kollektí
vák társadalm i megbecsülés más form áiban is részesül
nek. Ilyen lehet a m unkájuk és példam utató m agatartá
suk alapján legtekintélyesebb dolgozók delegálása a 
mozgalmi szervezetek vezető testületeibe, ahol véle
m ényüket, tanácsaikat, javaslataikat rendszeresen kérjék 
ki egy-egy fontosabb kérdésről, stb.

A rendelkezések megjelölik az egyének és a brigá
dok kollektívái által elnyerhető erkölcsi és' anyagi elis
merés általános feltételeit, feltüntetve mind a szolgálati és 
a gazdasági, mind a társadalm i, politikai követelményeket.

A határozat — új elem ként — felhívja a figyelmet ar
ra, hogy az értékeléskor tekintettel kell lenni a szervek 
lehetőségeiben, az adott feltételekben meglevő eltérésekre 
is, m ert az esetenként nagyobb erőfeszítést és széles körű 
alkotó kezdeményezést igényel a kollektívától. Nem lenne 
helyes e kollektívákat megfosztani az elismerés lehetősé
gétől. Ezért a kitüntetések és elismerések odaítélésénél 
mérlegelni és m éltányolni kell az önerőből tö rtén t fejlő
dést, előrelépést.
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Az elismerésekből történő kizárás okai között szerepel 
a m unkafegyelem  megsértése. Természetszerű, hogy nem 
részesülhetnek elismerésben azok, akik — legyenek bár
m ilyen kiváló eredm ényeik is — a szocialista m unkaer
kölcs terén  nem m utatnak példát környezetüknek. E meg
szigorítás következetes alkalmazása nagyban segítheti a 
vezetők és mozgalmi szervezetek erőfeszítéseit a m unka- 
fegyelem erősítéséért.

A szocialista brigádoknál problémák, nemkívánatos je
lenségek esetén gondos mérlegeléssel, a körülm ények fi
gyelembevételével kell eldönteni a szocialista cím adomá
nyozását. Még a nagy m últú szocialista brigádokban is 
előfordulhat, hogy a kollektíva egyik-másik tagja eseten
ként vét a fegyelem ellen, elhanyagolja a közösségi köve
telm ények teljesítését. Am ennyiben a brigád határozottan 
és következetesen fellép a hibát elkövetőkkel szemben és 
a kollektíva többi tagjára a tartalm as, színvonalas tevé
kenység a jellemző, helytelen lenne az egész közösséget 
elm arasztalni, a szocialista címtől és az elért elismerési 
fokozattól megfosztani. Az a helyes, ha ilyen esetben a 
hibát, vétséget elkövető brigádtagot maga a brigád vonja 
felelősségre, és ha szükséges, szankciót is alkalmazzon.

6. a) A munkaverseny-mozgalomban való eredményes rész
vételért adható elismeréseket és kitüntetéseket, azok elnyerésé
nek és adományozásának feltételeit és szabályait, valamint az 
azokkal együtt járó pénzjutalmak összegét és pénzügyi forrá
sait az 1. számú melléklet tartalmazza.

b) A munkaverseny erkölcsi és anyagi elismerésére további 
formákat (Kiváló védnökségi munkáért, Élüzem, Kiváló Műhely, 
Kiváló Művezető stb.) rendszeresíthetnek:

— a miniszterek és az országos hatáskörű szervek vezetői a 
szakmai szakszervezetek elnökségével és a KISZ KB-val 
egyetértésben,

— a szövetkezetek országos érdekképviseleti szervei a KISZ 
KB-val egyetértésben, továbbá

— a vállalatok, a szakszervezet és a KISZ vállalati szervével, 
a szövetkezetek az illetékes érdekképviseleti szervvel egyet
értésben.

Ezeket a végrehajtási utasításokban, irányelvekben kell meg
határozni. Az elismerés álljon arányban a jogszabály alapján
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adományozható kitüntetéssel járó pénzjutalommal, illetőleg 
egyéb juttatással.

7. a) Az elismerések és kitüntetések elnyeréséhez szükséges 
feltételek teljesítésének elbírálásakor a verseny során kifejtett 
tevékenységgel elért eredményt kell alapul venni. Ennek szám
bavételénél kiinduló alap a kollektíva önértékelése.

b) A munkaverseny minden formájánál biztosítani kell az ér
tékelés demokratizmusát. A vállalaton belüli elismerések, kitün
tetések odaítélésénél meghatározó szerepet kell biztosítani az 
üzemi demokrácia illetékes fórumainak.

A rendelkezések lehetőséget biztosítanak ahhoz, hogy 
szerveken belül, vagy m inisztérium i szinten — a köz
pontilag szabályozott elismerési form ák m ellett — a meg
becsülés más form áit is alkalmazzák. Ezzel kapcsolatban 
két körülm ényre kell a figyelmet felhívni. Egyrészt óva
kodjunk attól, hogy a saját hatáskörben létesített form á
kat a központilag szabályozott elismerési form ákkal azo
nos rangúnak, társadalm i értékűnek tekintsék, m integy 
megtöbbszörözve azokat. Ez ellent mondana a határozat 
azon alapvető törekvésének, hogy emelni kell a központi
lag létesített kitüntetések társadalm i rangját. A második 
lényeges kérdés, hogy a helyi elismeréssel adományozott 
pénzjutalom  m értéke alacsonyabb legyen, m int a jogsza
bály alapján odaítélt kitüntetéssel járó jutalomösszeg. 
Természetszerűen a saját hatáskörben létesített elismeré
sek odaítélésénél is a m unkahelyi demokrácia illetékes 
fórum ainak közreműködése szükséges.

A szocialista munkaverseny támogatásának és irányításának
feladatai

8. A szocialista munka verseny támogatása, a dolgozók alkotó 
törekvéseivel összhangban álló irányítása az állami, a szakszer
vezeti, a KISZ-, a szövetkezeti érdekképviseleti, valamint az 
egyéb társadalmi szervezeteknek egyaránt feladata, aminek jól 
összehangolt együttműködéssel, ugyanakkor sajátos feladatai
nak megfelelő munkamegosztással kell eleget tenniük.

9. a) A munkaverseny-mozgalom kibontakozásának . elősegí
tése és ösztönzése, valamint a versenyben kitűzött célok elérésé-
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hez szükséges feltételek biztosítása a gazdasági vezetők munka
köri kötelessége. Vezetői funkcióikat gyakorolva, figyelemmel 
kell lenniük arra, hogy a munkaversenyben a dolgozók önkéntes 
elhatározással vesznek részt, többlet-teljesítményre irányuló fel
adatokat, vállalásokat teljesítenek, ezért a verseny irányításában 
különös fontossága van a meggyőzésnek, a demokratikus mód
szereknek.

b) Az irányító szerveknek és a vállalatok vezetőinek felada
tait részletesebben a 2. számú melléklet tartalmazza.

c) A szakszervezetek, a KISZ és a szövetkezeti érdekképvise
leti szervek sajátos eszközeikkel irányítják — az üzemi, szövet
kezeti demokrácia fórumain és a mindennapi érdekvédelmi te
vékenységgel összekapcsolva szervezik a dolgozók kezdeménye
zéseinek kibontakoztatását —, segítik a munkaverseny-mozga
lom fejlődését. A munkaverseny szervezésével összefüggő 
konkrét feladataikat külön határozatban, illetve irányelvekben 
szabályozzák. Észrevételeikkel, javaslataikkal támogatják a gaz
dasági vezetők ez irányú tevékenységét, ugyanakkor társadalmi 
ellenőrzést is gyakorolnak.

BM Ut. 11. A m unkaverseny szervezésében, tám ogatásában 
a belügyi szervek vezetői nyújtsanak megfelelő segítséget az irá
nyításuk alá tartozó munkaszervezetek, alegységek részére. 
Legalább évente, parancsnoki (vezetői) értekezleten részletesen 
értékeljék a szervek m unkaversenyének helyzetét és határozzák 
meg — a központi előírásokat, irányelveket is figyelembe véve
— a soron következő legfontosabb feladatokat.

Ellenőrzéseik alkalmával vizsgálják meg, hogy az alárendelt
ségükben működő m unkaszervezetek, alegységek vezetői a m un
kaversennyel kapcsolatos — m unkaköri kötelezettséget jelentő
— feladatokat hogyan hajto tták  végre és milyen intézkedésekkel 
biztosítják a versenyvállalások sikeres teljesítését.

A m unkaverseny irányítása, szervezése, tám ogatása terén  ki
fe jte tt parancsnoki tevékenység fontos minősítő tényezője a pa
rancsnokok m unkájának.

(A vezetők, a szakszervezeti és KISZ-szervezetek irányí
tási feladataira, együttm űködésére és a sajátos teendőik
ből eredő munkam egosztásra, az együttes határozat 2. 
számú mellékleténél térünk ki, illetőleg az erre vonatkozó 
ajánlásokat a csoportfőnöki intézkedés tartalmazza.)
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Vegyes rendelkezések

10. a) Ez a határozat 1978. január 1-én lép hatályba.

b) A miniszterek és az országos hatáskörű szervek vezetői az 
illetékes szakszervezeti és szövetkezeti érdekképviseleti szervek
kel, valamint a KISZ Központi Bizottságával együttműködve 
gondoskodjanak a végrehajtáshoz szükséges intézkedések olyan 
időpontban való kiadásáról, ami biztosítja a határozat zavarta
lan végrehajtását.

BM Ut. 12. A BM I/I. csoportfőnök — az illetékes szakszer
vezeti és KISZ-szervek bevonásával — folyamatosan kísérje fi
gyelemmel a munkaverseny-mozgalom  alakulását, és szükség 
szerint intézkedés, körlevél, útm utató kiadásával segítse a ver
senymozgalom színvonalának fejlődését, az utasításban foglaltak 
végrehajtását.

BM Ut. 13. A szervek illetékes parancsnokai (vezetői) a helyi 
sajátosságokra figyelemmel — az utasítással összhangban — in
tézkedhetnek a szocialista m unkaverseny-mozgalom helyi szabá
lyozására.

11. A Minisztertanács, a Szakszervezetek Országos Tanácsá
nak Elnöksége és a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Köz
ponti Bizottsága felkéri a Fogyasztási Szövetkezetek Országos 
Tanácsát, az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsát, a Termelő- 
szövetkezetek Országos Tanácsát, hogy a határozatban foglalt 
feladatok végrehajtásában működjenek közre, határozzák meg 
szervezeteik feladatait; a sajtó- és tömegtájékoztató szerveket, 
hogy rendszeresen ismertessék a mozgalom időszerű kérdéseit, 
sikereit.

BM Ut. 14. A belügyi sajtó rendszeresen foglalkozzon a m un
kaverseny-mozgalom népszerűsítésével, adjon tájékoztatást a 
jelentősebb m unkaverseny-kezdem ényezésekről, a versenyben 
elért eredményekről. Ism ertesse a kiemelkedő teljesítm ényt el
érő kollektívák és dolgozók eredm ényeit.

BM Ut. 15. A szervek parancsnokai (vezetői) m inden évben, 
március 31-ig küldjenek tájékoztató-jelentést a BM! 1/í. csoport- 
főnők részére a m unkaverseny-mozgalom  eredm ényeiről, a fel
m erült és megoldást igénylő kérdésekről.
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Az évenként készített tájékoztató-jelentések akkor 
szolgálják megfelelően céljukat, ha azok nemcsak az 
eredm ények tényszerű felsorolását tartalm azzák, hanem  
a lényeget megragadva bem utatják a m unkaverseny-m oz
galom helyi képét, értékelik az elért eredm ényeiket, rög
zítik a korábbi időszakhoz képest m utatkozó változásokat. 
Ezzel biztosítják a belügyi munkamozgalom felsőszintű 
értékelésének, irányításának lehetőségét.
A versenymozgalom továbbfejlesztését, a felmerülő gon
dok megoldását segíti, ha a tájékoztató-jelentések foglal
koznak a megoldásra váró kérdésekkel, illetőleg közlik az 
ezirányú javaslatokat is.

12. A munkaverseny-mozgalom erkölcsi és anyagi elismerésé
vel összefüggő központi feladatokat, azok tárcaközi összehango
lását a munkaügyi miniszter és a SZOT elnöksége — a szövet
kezetek országos érdekképviseleti szerveinek elnökségeivel, va
lamint a KISZ Központi Bizottságával együttműködve — látja 
el.

13. a) A kitüntetésekre vonatkozóan megállapított keretszá
mok az ötödik ötéves tervidőszakra érvényesek.

b) Nagy jelentőségű társadalmi események vagy évfordulók 
tiszteletére kezdeményezett munkaverseny eredményeinek el
ismerésére — ha külön jogszabály másként nem rendelkezik — 
e határozatban foglaltak az irányadók.

BM Ut. 16. Az erkölcsi-anyagi elismerés jelen utasításban 
foglalt szabályai a személyi állomány kitüntetésére, jutalm azá
sára vonatkozó érvényes rendelkezéseket nem érintik, azonban 
az elismerések indokolt összhangjára figyelemmel kell lenni.

BM Ut. 17. A dolgozó-kollektíváknak és a dolgozóknak adott 
kitüntetésekről, elismerésekről állom ányparancsban kell rendel
kezni. A kitüntetéssel, elismeréssel járó pénzjutalom  összegét a 
dolgozó személyi anyagában fel kell tüntetni.

14. A határozatban megnevezett ágazatokon kívül minden 
más munkaterületen dolgozóknak, kollektíváknak is módot kell 
adni a munka társadalmi hasznosságát növelő munkamozgal
makban való részvételre.

BM Ut. 18. Az utasítás az állami tűzoltóság területi szerveire 
is vonatkozik azzal, hogy az elismerések költségei a területi tűz
oltóság, illetőleg azt fenntartó  szerv költségvetését terheli.
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BM Ut. 19. A dolgozók és a dolgozó-kollektívák kitüntetésé
hez szükséges oklevelek, jelvények beszerzése az adományoz#, 
az elismerések és kitüntetések nyilvántartása a foglalkoztató 
szerv feladata.

Fontos, hogy az elismerések, kitüntetések adományo
zásának időpontja előtt m ár rendelkezésre álljanak az át
adásra kerülő oklevelek, jelvények, stb. Célszerű m ár a 
tervezés időszakában meghatározni a várható szükségle
tet és az adományozó szervek ennek alapján időben gon
doskodjanak a beszerzésükről.

A korábbiakhoz képest változás, hogy az átadásra ke
rülő oklevelek, jelvények, stb. nem a szakszervezet pénz
ügyi keretét terhelik, hanem azok beszerzésével felm erült 
kiadások a csoportfőnöki intézkedésben megjelölt költ
ségvetési tételek terhére elszámolhatók.

15. E határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
— a szocialista brigádok kitüntetéséről szóló, az 1013/1972. 

(V. 9.) Mt. számú határozattal módosított 1001/1970. (I. 7.) 
Korm. számú,

— a szocialista munkaversenyről szóló 1007/1972. (IV. 12.) 
Korm. számú,

— a mezőgazdasági szövetkezetek szocialista munkaverseny- 
mozgalomról szóló 1044/1972. (XI. 9.) Mt. számú, valamint

— a Munka Vörös Zászló Érdemrendje vállalatok, intézmé
nyek és más szervek, valamint szocialista brigádok, mun
kacsoportok részére történő adományozásáról szóló 1047/ 
1972. (XII. 27.) Mt. számú határozat 2. és 4. pontja, továb
bá annak egyéb rendelkezései e határozat hatálya alá tar
tozó vállalatok és ezek dolgozó-kollektívái tekintetében.

BM Ut. 20. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba. Egy- 
idejűlég á  T0/T9'76. ¥zam u" belügym iniszteri' utasítás hatályat 
veszti, de az annak alapján elnyert elismerések és kitüntetések 
továSbrá is~ j o g T ó T y t o n o s a T T '

Az utasítást az érin tett állománnyal teljes egészében ism ertet
ni kell.

Benkei András s. k.,
belügym iniszter
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1. sz. melléklet
az 1038/1977. (X. 4.) Mt. h.—SZOT—KISZ KB számú 

együttes határozathoz

M e l l é k l e t  
a 3/1979. (BK 1.) BM számú utasításhoz

I

A munkaverseny-mozgalomban való eredményes részvételért 
adható elismerések és kitüntetések a következők:

1. Egyének részére:
— a Szakma Ifjú Mestere, a Kiváló Ifjú Szakember kitün

tető jelvény,
— a Kiváló Dolgozó kitüntető jelvény,

a Kiváló Munkáért kitüntető jelvény,
— a Szocialista Munka Hőse és egyéb állami kitüntetések.

2. A dolgozó-kollektívák részére:
— a Kiváló Munkabrigád, illetőleg Kiváló Ifjúsági Brigád 

cím,
— a Szocialista Brigád cím,
— a Szocialista Brigád zászló,
— a bronz, ezüst, arany brigádérem elismerések,
— a Vállalat Kiváló Ifjúsági Brigádja, illetőleg a Szövetke

zet Kiváló Ifjúsági Brigádja,
— a Vállalat Kiváló Brigádja, illetőleg a Szövetkezet Ki

váló Brigádja,
— a Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja,
— a Magyar Népköztársaság Kiváló Brigádja,
— Állami Díj*,
— a Munka Vörös Zászló Érdemrendje** kitüntetések.

* Lásd az 1963. évi 36. számú törvényerejű rendeletet.
** Lásd az 1976. évi 3. számú törvényerejű rendelet 3. § (1) bekezdését, 13. § 8. 

pontját, 14. § (1) bekezdését, a 3/1976. NET számú határozat 1/B pontját és a 
2/1976. NET számú határozat 6—8. pontjait.
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BM Ut. m. 1. A belügyi szervek előírt követelményeknek 
megfelelő szocialista brigádjai a „Vállalat Kiváló Ifjúsági Bri
gádja”, vagy a „Vállalat Kiváló Brigádja” cím helyett az „Egy
ség Kiváló Ifjúsági Brigádja”, az „Egység Kiváló Brigádja”, a 
„Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja” cím helyett a „Belügymi
nisztérium  Kiváló Brigádja” kitüntetésben részesülhetnek.

3. A vállalatok (szövetkezetek) részére:
— Elismerő' Oklevél, továbbá
— Kiváló Vállalat, illetőleg Kiváló Szövetkezet,
— a Minisztertanács és a SZOT elnökség Vörös Zászlója, 

illetőleg a Minisztertanács Vörös Zászlója,
— a Munka Vörös Zászló Érdemrendje* kitüntetések.

(Miként arra korábban utaltunk, a határozat 1. számú 
melléklete 3. pontjában foglaltak a belügyi szervekre nem 
vonatkoznak.)

II

A dolgozók által egyénileg elnyerhető kitüntetések feltételei

4. A Szakma Ifjú Mestere kitüntető jelvénnyel azok a fizikai 
foglalkozású fiatalok, a Kiváló Ifjú Szakember kitüntető jel
vénnyel azok a technikus, mérnök, közgazdász és más fiatal 
szakemberek tüntethetők ki, akik az általános követelmények 
teljesítésén túl részt vesznek a munkaverseny valamely ifjúsági 
formájában, szakmailag, politikailag képezik, illetőleg tovább
képezik magukat és nem töltötték be 30. életévüket. E kitüntető 
jelvény a Kiváló Dolgozó kitüntetés adományozására alább meg
állapított mértékbe beszámíthatóan adható.

5. A Kiváló Dolgozó kitüntető jelvénnyel alapvetően a mun
kaversenyben elért kiváló eredményeket kell elismerni. A ki
tüntetések száma évenként nem haladhatja meg az átlagos sta
tisztikai állományi létszám 5%-át.

* Lásd az 1976. évi 3. számú törvényerejű rendelet 3. § (1) bekezdését, 13. § 8. 
pontját, 14. § (1) bekezdését, a 3/1976. NET számú határozat 1/b. pontját és a 
2/1976. NET számú határozat 5. pontját.
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6. A Kiváló Munkáért kitüntető jelvény, a Szocialista Munka 
Hőse és az egyéb állami kitüntetések adományozása külön jog
szabályok szerint történik.**

7. Az egyénileg elnyerhető kitüntetési javaslatok előterjesz
tésekor a kiváló eredményt elérő dolgozók közül elsősorban a 
szocialista brigádok arra érdemes tagjait, továbbá az újító moz
galomban kiváló eredményt elérő dolgozókat kell figyelembe 
venni.

A dolgozó fiatalok jellemző egyéni versenyform ája a 
Szakma Ifjú  Mestere, illetve a Kiváló Ifjú  Szakember 
címek elnyeréséért folytatott tevékenység. E címek el
nyerésére vállalkozhatnak az egyénileg dolgozó és a kol
lektív m unkaszervezetekben, szocialista brigádokban te
vékenykedő fiatalok egyaránt. Az utóbbi esetben a vál
lalást, egyúttal m int a brigád kötelezettségvállalásának 
szerves alkotó elemét kell kezelni és méltányolni. Fontos 
követelmény, hogy a fiatalok a Szakma Ifjú  M estere vagy 
a Kiváló Ifjú  Szakember cím elnyerésére te tt vállalásuk 
kialakításakor vegyék figyelembe a KISZ éves akció- 
program ját, vegyenek részt a KISZ által szervezett akci
ókban, szakmai versenyekben, vetélkedőkön, pályázato
kon. Lényeges, hogy e címek odaítélése is dem okratikus 
módon, a term elési tanácskozásokon, értelm iségi fiatalok 
esetében a m unkaértekezleteken történjen. Ezáltal ez a 
versenyform a nagyobb helyi, társadalm i elismerést kap.

Az egyik legnépszerűbb egyéni elismerés, a Kiváló Dol
gozó kitüntető jelvény rangjának, erkölcsi értékének nö
velése érdekében az évenként adományozható k itünteté
sek száma nem haladhatja meg az átlagos statisztikai ál
lományi létszám 5% -át. Ebbe beleszámít az adott évben 
adományozott Szakma Ifjú  M estere és a Kiváló Ifjú  Szak
ember k itüntetés is. A Kiváló Dolgozó kitüntetések ado
m ányozásakor a m unkaköri kötelességet tartósan megha
ladó, illetve kiemelkedő teljesítm ények m ellett a m unka
versenyben tanúsíto tt kezdeményező készséget, szorgal
mat, helytállást, az esetenkénti áldozatkészséget, valam int 
a politikailag, emberileg vonzó, példam utató m agatartást 
egyaránt mérlegelni kell. A szocialista brigádok számára

** Lásd az 1976. évi 3. számú törvényerejű rendelet és az 1006/1977. (II. 17.) Mt. h. 
számú határozatot.
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lehetővé kell tenni, hogy tagjaik közül a legkiválóbbak 
kitüntetésére maga a kollektíva tehessen javaslatot.

A m unkaverseny-eredm ények elismeréseként lehetőség 
van a Kiváló M unkáért kitüntető jelvény adományozásá
ra, m elyet a m iniszter és a szakmai-ágazati szakszervezet 
vezető testülete ítél oda. Megváltozott a kitüntetés elneve
zése is. Korábban az ágazat jellegét tükröző sokféle meg
nevezés (pl. az oktatásügy Kiváló Dolgozója) helyébe egy
ségesen a Kiváló M unkáért k itüntetés lépett. E címre 
elsősorban azokat a dolgozókat lehet felterjeszteni, akik 
összbelügyi szinten is figyelem re méltó eredm ényeket 
értek el.

A Szocialista M unka Hőse m int a legmagsabb egyéni 
k itüntetés adományozása, általában a nagy jelentőségű 
társadalm i események (pártkongresszus, felszabadulási év
forduló, szocialista brigádvezetők országos értekezlete stb.) 
alkalmával történik, és olyan dolgozók kaphatják, akik 
több évtizedes kiemelkedő tevékenységükkel követendő 
példát m utatnak.

Az egyéni kitüntetéseket a valóságos érdem ek és ne a 
ma is helyenként tapasztalható „sorosság” alapján ítéljék 
oda. Nem helyes önmagában a dolgozók összetételéből, 
egyes rétegeinek arányából kiindulni. Az összetétel figye
lem bevétele csak kitüntetésekre érdemessé vált dolgozók
nál indokolt.

A dolgozó-kollektívák által elnyerhető elismerések, 
kitüntetések feltételei

8. A Kiváló Munkabrigád cím az általános feltételeket egy 
éven keresztül példamutatóan teljesítő kollektíváknak adomá
nyozható. A Kiváló Ifjúsági Brigád azoknak a többségében 30 
éven aluli fiatalokból álló kollektíváknak adományozható, 
amelyek a KISZ-szervezet éves akcióprogramjából a brigádver
senyre vonatkozó feladatokat is teljesítik. A címet elnyert mun
kabrigádoknak, ifjúsági brigádoknak oklevelet kell átadni.

9. A Szocialista Brigád cím annak a Kiváló Munkabrigádnak, 
Kiváló Ifjúsági Brigádnak adományozható, amely legalább egy 
éven keresztül teljesíti a szocialista brigád hármas követelmé
nyét, a cím újabb elnyeréséhez e feltételeknek további egy éven
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keresztül történő teljesítése szükséges. A címet első ízben elnyert 
brigádoknak oklevelet kell átadni, amely egyben a szocialista 
cím elnyerésének, valamint a brigádelismerések és -kitünteté
sek nyilvántartási okmánya. Ezek elnyerésének tényét és idő
pontját — visszamenőlegesen is — az adományozó szervek az ok
levélben folyamatosan igazolják.

10. A Szocialista Brigád Zászlót kell adományozni a Szocialis
ta Brigád címet másodszor elnyert brigádoknak.

11. A bronz, ezüst, arany brigádérem a Szocialista Brigád cím 
harmadszori elnyerését követően és ismételten is adományoz
ható. A fokozatok ismételt elnyerését a brigádérem újabb ki
adása nélkül — a pénzjutalom megadása mellett — a brigádok 
oklevelében kell igazolni. Az elismerés magasabb fokozatának 
elnyerése kiemelkedő eredmények esetén az alsóbb fokozatok 
elérése nélkül is lehetséges.

12. A Vállalat (Szövetkezet) Kiváló Ifjúsági Brigádja kitün
tetés adományozásának feltétele a Kiváló Ifjúsági Brigád cím 
és két alkalommal a Szocialista Brigád cím elnyerése, valamint 
a KISZ-szervezet akcióprogramjából a brigádversenyre vonat
kozó feladatok folyamatos teljesítése. A kitüntetésre évenként 
kerülhet sor, a Vállalat (Szövetkezet) Kiváló Brigádja kitüntetés 
adományozására alább megállapított mértékben beszámítóan.

1980. december 31-ig a Vállalat (Szövetkezet) Kiváló Ifjúsági 
Brigádja kitüntetés azoknak az ifjúsági brigádoknak is adomá
nyozható, melyek 1977. december 31-ig legalább két alkalommal 
elnyerték a Szocialista Brigád címet, ha újból elnyerik a szocia- 
alista címet és teljesítik a KISZ akcióprogramjából a brigád- 
versenyre vonatkozó feladatokat.

13. A Vállalat (Szövetkezet) Kiváló Brigádja kitüntetésben 
évenként az arany brigádéremmel rendelkező szocialista brigá
dok legfeljebb 10%-a részesíthető, amennyiben a Szocialista 
Brigád címet legalább öt alkalommal elnyerték. Ha az arany 
brigádéremmel rendelkező brigádok száma az adományozást 
nem tenné lehetővé, a kitünetésben vállalatonként egy-egy bri
gád részesülhet.

14. A Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja kitüntetésben eseten
ként az ágazathoz tartozó, a Szocialista Brigád címet legalább 
tíz alkalommal elnyert és a Vállalat (Szövetkezet) Kiváló Brigád
ja, Vállalat (Szövetkezet) Kiváló Ifjúsági Brigádja kitüntetés-

—  26  —

ÁBTL - 4.2. - 5013 / 29/1979 /27



sel is rendelkező brigádok legfeljebb 10%-a részesülhet. A kitün
tetés adományozására középtávú tervidőszakonként, két alkalom
mal kerülhet sor.

BM Ut. m. 2. A „Belügyminisztérium  Kiváló Brigádja” ki
tüntetés ötéves tervidőszakonként két alkalommal, külön meg
határozott időpontban 1—2 brigád részére adományozható.

Az előírt követelm ényeknek megfelelő m unka-, illetve szocia
lista brigád, amelyben a brigádtagok átlagéletkora nem haladja 
meg a 30 évet és a KISZ éves akcióprogramjából a brigádver
senyre vonatkozó feladatokat is teljesíti, elnyerheti a „Kiváló 
Ifjúsági Brigád” , illetve az „Egység Kiváló Ifjúsági Brigádja” 
kitüntetést.

15. A Magyar Népköztársaság Kiváló Brigádja kitüntetés 
azoknak a brigádoknak adományozható, amelyek már legalább 
tizenöt alkalommal a Szocialista Brigád címet és

— legalább két alkalommal a Vállalat (Szövetkezet) Kiváló 
Brigádja, a Vállalat (Szövetkezet) Kiváló Ifjúsági Brigádja 
vagy

— egy alkalommal a Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja kitün
tetést elnyerték.

A kitüntetés a középtávú tervidőszak eredményei alapján 80— 
100 szocialista brigádnak adományozható.

16. A Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetés azoknak 
a szocialista brigádoknak adományozható, melyek tizenöt éven 
belül

— legalább két alkalommal a Szakma (Ágazat) Kiváló Brigád
ja, vagy

— egy alkalommal a Magyar Népköztársaság Kiváló Brigád
ja kitüntetést elnyerték és a munkaversenyben különösen 
kiemelkedő eredményt értek el.

Munkaszervezeti egység, munkacsoport akkor részesülhet a 
kitüntetésben, ha jelentős tudományos eredményt, magas szintű 
kulturális teljesítményt ér el, vagy kiemelkedő jelentőségű mű
szaki, fejlesztési, szervezési feladatokat magas színvonalon old 
meg, vagy kiemelkedő eredményeket ér el az újítási és feltalálói 
mozgalomban. További követelmény a munkahely által elért 
eredmények jelentős mértékű elősegítése.
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A kitüntetés Ötévenként, 10—15 szocialista brigádnak vagy 
munkabrigádnak, munkacsoportnak adományozható.

17. A 12—16. pontban előírt feltételektől kivételesen, rend
kívül indokolt esetben el lehet térni.

A szocialista brigádmozgalom minőségének fejlesztése 
azt igényli, hogy a „szocialista” címet csak olyan kollek
tívának ítéljék oda, amelynek tevékenységét tényleges 
szocialista tartalom  jellemzi. Ezt a követelm ényt a tapasz
talatok szerint a cím ért versenybe induló kollektívák 
többsége egy év ala tt nem tudja teljesíteni. Ezért a ha
tározat új form aként létrehozta a Kiváló M unkabrigád, 
fiatalok részére pedig a Kiváló Ifjúsági Brigád címet. 
Ezek rendeltetése, hogy megfelelő erkölcsi elismerést biz
tosítsanak a jól dolgozó m unkakollektíváknak, m ásrészt 
m integy „előiskolául” szolgáljanak a szocialista brigáddá 
váláshoz. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a jövőben a 
„szocialista” címet — a feltételek teljesítése esetén — 
egy év helyett két év alatt érhetik el a mozgalomban kez
dőknek számító kollektívák. Ennek következményeként 
bizonyára nő a szocialista cím társadalm i rangja.

Az utóbbi években, a fejlődés m eggyorsulásával mind 
gyakrabban előfordul, hogy régen együtt dolgozó, össze
szokott és jelentős érdem eket szerzett szocialista brigádo
kat felosztanak, kettéválasztanak. Ezt term észetesnek kell 
elfogadnunk, ha azt a gazdasági szükségszerűség, szolgá
lati érdek, az új munkaszervezési eljárások, a korszerűbb 
technológiák bevezetése indokolja. Ilyen esetekben rend
szerint felvetődik a szocialista cím és az elért elismerési, 
k itüntetési fokozat jogfolytonossága. Általánosan elfoga
dott szabály, hogy egy szocialista brigád átszervezése ese
tén az a kollektíva ta rth a tja  meg a szocialista címet és a 
m ár elért elismerési fokozatot is, ahol az új brigádba a 
régi brigádtagok több m int 50% -ot képviselnek. Különle
ges esetekben célszerű az egyedi elbírálás, lehetőleg úgy, 
hogy az érin tett dolgozókat önérzetükben ne sértsék meg, 
érdem eiket ne kissebbítsék.

Nem helyes, ha a brigádelismerések és kitüntetések el
nyerését a szerv valam ennyi kollektívájára egységesen 
érvényes, konkrét követelményekhez kötik. Az ilyen „elő
írások” nem veszik tekintetbe az egyes brigádok helyze-
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tében, m unkafeladataiban, felkészültségében meglevő el
téréseket, m erev korlátot, szűk határok közé szorítják a 
kollektívák tevékenységét, megfosztják őket az öntevé
kenységtől, csorbítják önállóságukat a vállalások kialakí
tásában. Em ellett előfordulhat, hogy az „előírásokat” tel
jesítő valam ennyi brigádot — a pénzügyi keret elégte
lensége m iatt — nem tudnak elismerésben, kitüntetésben 
részesíteni, em iatt többen elkedvetlenednek, csalódást 
éreznek.

Az ilyen sablonos, általános érvényű követelmények 
helyett célszerűbbnek látszik, ha — a pénzügyi lehetősé
geket figyelembe véve — előre megtervezik, hogy hány 
szocialista brigádot részesítenek elismerésben és melyik 
fokozatból hányat adnak ki. Például ha valam ely szerv
nél több brigád vesz részt három  évnél hosszabb ideje a 
mozgalomban — olyan elhatározásra is juthatnak, hogy 
az adott évben a kollektívák felét részesítik elismerésben, 
oly módon, hogy az alacsonyabb fokozatból többet, illető
leg a magasabb fokozatból arányosan kevesebbet adomá
nyoznak. Az arra  érdemes kollektívákat term észetesen 
egyedileg az elért eredm ények alapján, utólagosan választ
ják ki és ugyanígy döntenek a fokozatról is.

A bronz, ezüst és arany brigádérem  adományozásával 
kapcsolatban a határozat rám utat arra, hogy a fokozatok 
ism ételt elnyerését a brigádérem  újabb kiadása nélkül — 
a pénzjutalom  megadása m ellett —, a brigád oklevélben 
kell igazolni. Ez a szövegezés közvetett módon utal egy 
korábban kialakult helytelen felfogás és gyakorlat meg
szüntetésére.

A jelvény- és érm egyűjtésnek nincs sok. értelme, egyet
len más elismerési, kitüntetési form ánál (pl. korm ányki
tüntetés) sem szokásos az évenkénti adományozásuk. 
A helyes és a határozatnak megfelelő eljárás egy példá
val megvilágítva a következő: ha valamely szocialista bri
gád m egkapja pl. a bronz fokozatú brigádérm et, a követ
kező évi értékeléskor, ha arra  rászolgál, bronkoszorús 
brigád m arad akkor is, ha az érm et ism ételten nem ado
mányozzák részére. Ugyanakkor a határozat alapján meg
kapja a fokozattal járó pénzjutalm at.

A BM utasítás új kitüntetési form aként létesíti az Egy
ség Kiváló Ifjúsági Brigádja címet is. E kitüntetés elnye
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résével szemben tám asztott tartalm i követelmények érte
lem szerűen hasonlatosak az Egység Kiváló Brigádja cím 
követelményeihez, azzal a könnyítéssel, hogy öt év helyett 
három  év után adományozható. Ezt az indokolja, hogy a 
30 éven aluli fiatalokból álló kollektívák számára is reális 
lehetőséget kell biztosítani a magasabb brigádkitüntetés 
elnyerésére.

Az Egység Kiváló Brigádja cím adományozását — tá r
sadalmi súlyának növelése érdekében — korlátok közé 
helyezi az utasítás azzal, hogy e kitüntetést az aranyérem 
mel elism ert szocialista brigádok legfeljebb 10%-a kap
hatja  meg. A szóban forgó 10%-os keretbe beleszámít az 
adott évben odaítélt Egység Kiváló Ifjúsági Brigádja ki
tüntetés is.

A rendelkezés alkalmazása gondot okozhat kisebb szer
veknél, m iután ezeken a helyeken évente csak kis számú 
kollektíva kapja meg az arany brigádérm et. Az utasítás 
lehetőséget ad arra, hogy ilyen esetekben egy-egy kol
lektívát az Egység Kiváló Brigádja kitüntetésben része
sítsenek. Azonban ezeknél a szerveknél is a rra  kell töre
kedni, hogy hosszabb távon — pl. a középtávú tervidő
szak alatt — az em lített kitüntetésben részesített kollek
tívák száma ne haladja meg a 10%-ot. Mindezeket cél
szerű — a tervszerűség érdekében — előre meghatározni.

A korábbiakhoz képest módosult a Belügyminisztérium 
Kiváló Brigádja kitüntetés adományozása is. E kitüntetés
ben az Egység Kiváló Brigádja, illetve az Egység Kiváló 
Ifjúsági Brigádja címet elnyert kollektívák legfeljebb 
10%-a részesíthető. Az is új, hogy a kitüntetés adományo
zására középtávú tervidőszakonként kerülhet sor.

A rendelkezés alkalmazásához a m inisztérium nak és a 
szakmai szakszervezetnek pontosan ism erni kell, hogy 
évente és összesen hány Egység Kiváló Brigádja és Egy
ség Kiváló Ifjúsági Brigádja k itüntetést adtak ki. Ennek 
alapján tudják eldönteni, hogy hány Belügyminisztérium  
Kiváló Brigádja k itüntetést adományozhatnak. Ezt a célt 
is szolgálja a BM utasításnak az a rendelkezése, hogy a 
szervek vezetői évenként, tájékoztató-jelentést kötelesek 
készíteni. A m inisztérium  és a szakmai szakszervezet saját 
hatáskörben dönthetik el, hogy a 10%-os felső határt 
m ilyen m értékig használják ki, mely szervektől kérnek be
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kitüntetési javaslatokat és az ötévenkénti kétszeri adomá
nyozás mely évekre essen.

A határozat lehetővé teszi, hogy a dolgozó-kollektívák 
által elnyerhető elismerések és kitüntetések — jogszabály
ban megjelölt — feltételeitől kivételesen, rendkívül indo
kolt esetben el lehet térni.

Ez a lehetőség az Egység, a Belügyminisztérium  és a 
Népköztársaság Kiváló Brigádja kitüntetés egyik előfel
tételéül szabott, 5, 10 illetve 15 évet (a „szocialista” cím 
ennyiszer történő elnyerését) érinti elsősorban. Az előírt 
évek számából kizárólag az esetben adható némi enged
mény, ha a brigád kivételesen nagy eredm ényt m utat fel, 
és társadalm i kötelezettségeinek magas színvonalon tesz 
eleget.

A dolgozó-kollektívák tagjainak adható elismerések

18. A Szocialista Brigád címet első alkalommal elnyert bri
gádok tagjai részére Szocialista Brigádtag igazolványt kell adni, 
amely a szocialista brigádtagság folyamatosságát és a szemé
lyesen elnyert elismeréseket, kitüntetéseket és jutalmakat iga
zolja, visszamenőlegesen is. A Szocialista Brigád cím második 
esetben történő elnyerésekor a brigád tagjainak kis alakú zöld
koszorús jelvényt kell adni, a bronz, ezüst és arany fokozatú 
brigádérmek elnyerése esetén a fokozatnak megfelelő jelvény 
adható. Azonos elismerési fokozat ismételt elnyerését — a foko
zatnak megfelelő jelvény külön adományozása nélkül — az iga
zolványban kell igazolni.

19. A szocialista brigádok tagjainak a Vállalat (Szövetkezet) 
Kiváló Ifjúsági Brigádja, a Vállalat (Szövetkezet) Kiváló Brigád
ja, a Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja, illetve a Magyar Nép- 
köztársaság Kiváló Brigádja kitüntetés elnyerése esetén a foko
zatnak megfelelő jelvényt lehet adományozni.

20. A bronz, ezüst és arany brigádéremmel, továbbá a Válla
lat (Szövetkezet) Kiváló Ifjúsági Brigádja, a Vállalat (Szövetke
zet) Kiváló Brigádja, a Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja, vala
mint a Magyar Népköztársaság Kiváló Brigádja kitüntetéssel 
rendelkező szocialista brigádok tagjai maguk tesznek javaslatot 
arra, hogy az elismerés, kitüntetés egyénileg, a brigád mely tag
jait illesse meg. Ugyancsak a brigádkollektíva dönt az elismerés-
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sel, kitüntetéssel együtt adományozott pénzjutalom személyekre 
szóló felosztásáról is.

A kollektívák tagjainak adható elismerések, az egyéni
leg viselhető jelvények esetében abból az alapvető tény
ből kell kiindulni, hogy a k itüntetés vagy elismerés kol
lektív megbecsülési forma, m elyet a brigád m int közös
ség kap meg és adott alkalommal erre hivatkozhat is (pl.: 
a bronz brigádérem m el elismert Béke Szocialista Brigád.)

Az elismerés vagy kitüntetés kollektív jellegéből adó
dóan a brigád tagjainak egyénileg csak olyan fokozatú 
jelvényt lehet adni, am ilyent a kollektíva elnyert. Tehát 
nem fordulhat elő, hogy valamely brigád elnyeri az Egy
ség Kiváló Brigádja kitüntetést, de egyik-másik tagjának
— különféle indokok alapján — egy bronz-, ezüst- vagy 
aranyjelvényt adományoznak. Ez ellentétes a határozat 
lényegével, a k itüntetés kollektív jellegével.

Előfordulhat, hogy a brigád egy-két tagja még nem 
szerzett kellő érdem eket arra, hogy egyénileg viselje an
nak a fokozatnak a jelvényét, amelyben a kollektívát ré
szesítették. Az ilyen esetekben a határozat rendelkezései 
szerint a szóban forgó kollektíva maga tehet javaslatot 
arra, hogy az elismerő vagy kitüntető jelvény a brigád 
mely tagjait illesse meg. A mérlegelésnél m indenekelőtt 
a valóságos érdem eket, a közös m unkában elért egyéni 
teljesítm ényt, kezdeményező készséget, a m unkában és 
művelődésben tanúsíto tt igényességet kell az egyes tagok 
esetében megítélni és csak másodlagos tényező legyen a 
brigádban eltöltött idő. Sajnos, gyakran az utóbbit ta r t
ják fontosabbnak, holott nem ritkán előfordul, hogy a 
brigádba 2—3 éve bekerült fiatal dolgozó érdemlegeseb
ben lendíti előre a közös ügyet, m int egyes régebbi tagok.

Esetenként m egtörténik, hogy szolgálati, m unkahelyi 
érdekből valamely magasabb kitüntetéssel rendelkező kol
lektívából alacsonyabb fokozattal elism ert brigádba he
lyeznek át egyes dolgozókat. Az ilyen esetben term észe
tesen hiba lenne az érin tett dolgozókat megfosztani az elő
ző brigádban m egérdem elt magasabb fokú egyéni elisme
rés viselésének jogától.
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A szervek és szövetkezetek által elnyerhető elismerések, 
kitüntetések feltételei

21. Elismerő Oklevél adományozható a versenyben jelentős 
eredményt elérő, de kitüntetésben nem részesülő vállalatok ré
szére. Elismerő oklevélben évenként legfeljebb a vállalatok 2%-a 
részesülhet.

22. A Kiváló Vállalat (Szövetkezet) kitüntetés adományozható 
a versenyben kiváló eredményt elérő vállalatok részére. Éven
ként e kitüntetésben, az eredménytől függően, a vállalatok 8— 
12%-a részesülhet úgy, hogy a kitüntetések száma a középtávú 
tervidőszak átlagában ne haladja meg a vállalatok 10%-át. A szö
vetkezet jogi személyként működő társulásai — a feltételek 
teljesítése esetén — a Kiváló Vállalat (Szövetkezet) kitüntetés 
helyett a Kiváló Szövetkezeti Társulás megjelölésű kitüntetést 
kapják. Egyebekben a kitüntetésre a Kiváló Vállalat (Szövetke
zet) kitüntetésre vonatkozó szabályok az irányadók.

23. A Minisztertanács és a SZOT elnöksége Vörös Zászlója ki
tüntetésben azok a vállalatok, illetőleg a Minisztertanács Vörös 
Zászlója kitüntetésben azok a szövetkezetek részesíthetők, 
amelyek a középtávú tervidőszakban kiemelkedő eredményt ér
nek el és elsősorban a tervidőszak alatt

— legalább három alkalommal részesültek Kiváló Vállalat 
(Szövetkezet) kitüntetésben, vagy

— két alkalommal Kiváló Vállalat (Szövetkezet) kitüntetés
ben és egy esetben Elismerő Oklevélben.

ötévenként 40—60 vállalat, 12—15 mezőgazdasági termelő- 
szövetkezet, 3—4 ipari szövetkezet, valamint 2—3 fogyasztási, 
értékesítő és beszerző szövetkezetet lehet kitüntetni.

24. A Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetésben a szo
cialista munkaversenyben ismétlődően elért kiemelkedő ered
mény, vagy rendkívüli munkateljesítmény elismeréseként öt
évenként 4—5, elsősorban olyan vállalat, illetve szövetkezet ré
szesülhet, amely tíz éven belül

— a Minisztertanács és a SZOT elnöksége Vörös Zászlója, a 
Minisztertanács Vörös Zászlója, vagy

— legalább ötször a Kiváló Vállalat (Szövetkezet) kitüntetést 
elnyerte.
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25. Az elismerésekkel, kitüntetésekkel együttjáró pénzjutalmak, 
egyéb anyagi jellegű juttatások

Egyének kitüntetése esetén:

Kiváló Munkáért.*
Szocialista Munka Hőse és egyéb állami kitüntetések.*’1*

Dolgozó kollektívák elismerése, kitüntetése esetén:

Kiváló Munkabrigád, Kiváló Ifjúsági Brigád cím — 
pénzjutalom nem jár;

Szocialista Brigád cím — 
pénzjutalom nem jár;

Szocialista Brigád Zászló — 
pénzjutalom nem jár;

Bronz brigádérem —
egy főre*** számítva 400 Ft;

Ezüst brigádérem
egy főre*** számítva 600 Ft;

Arany brigádérem
egy főre*** számítva 800 Ft;

Vállalat Kiváló Ifjúsági Brigádja,
Szövetkezet Kiváló Ifjúsági Brigádja 

egy főre*** számítva 1000 Ft;
Vállalat Kiváló Brigádja, Szövetkezet Kiváló Brigádja 

egy főre*** számítva 1500 Ft;
Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja 

egy főre*** számítva 2000 Ft;
Magyar Népköztársaság Kiváló Brigádja 

egy főre*** számítva 3000 Ft;
Állami Díj,****
Munka Vörös Zászló Érdemrendje 

egy főre*** számítva 6000 Ft.
* Lásd az 1006/1977. (II. 7.) Mt. számú határozat e. sz. m ellékletének I. részét.

** Lásd a 38/1971. (XI. 28). Korm. sz. rendelet és a 2/1976. NET számú határozat 
11. pontját.

*** A dolgozó-kollektíva előző évi átlagos állom ányi létszám a szerint.

Szakma Ifjú Mestere, Kiváló Ifjú Szakember 
Kiváló Dolgozó

1300 Ft; 
2000 Ft;

— 34 —
ÁBTL - 4.2. - 5013 / 29/1979 /35



BM Ut. m. 3. Az „Egység Kiváló Ifjúsági Brigádja”, az „Egy
ség Kiváló Brigádja”, k itüntetés elnyerése esetén egy főre 
1000,— illetve 1500,— Ft, a „Belügyminisztérium  Kiváló Brigád
ja” k itüntetés elnyerése esetén egy főre 2000,— Ft pénzjutalm at 
kell biztosítani — a kollektíva előző évi átlagos állományi lét
száma szerint — a k itün tete tt brigád részére.

Vállalatok és szövetkezetek elismerése, kitüntetése esetén:

Elismerő Oklevél —
pénzjutalom nem jár;

Kiváló Vállalat, Kiváló Szövetkezet — 
egy főre***** számítva 75 Ft;

Minisztertanács és a SZOT Elnöksége Vörös Zászlója, 
Minisztertanács Vörös Zászlója — 

egy főre***** számítva 150 Ft;
Munka Vörös Zászló érdemrendje — 

egy főre***** számítva 300 Ft

III

A kitüntetésekkel járó jutalom pénzügyi forrásai

26. A szocialista munkaversenyben e határozat alapján el
nyerhető kitüntetésekkel járó pénzjutalmat

a) a Szakma Ifjú Mestere, a Kiváló Ifjú Szakember és a Ki
váló Dolgozó kitüntetések, valamint a bronz, ezüst, arany bri
gádérem esetében a részesedési alapból, vagy a bérszínvonalba 
(bértömegbe) beszámító bérköltség terhére, a Vállalat (Szövet
kezet) Kiváló Brigádja kitüntetés esetében pedig a bérszín
vonalba, illetőleg bértömegbe be nem számító bérköltségből a 
vállalat (szövetkezet),

b) a Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja kitüntetés esetében a 
miniszteri-gazdasági alapból az adományozó miniszter,

c) a Magyar Népköztársaság Kiváló Brigádja, a Kiváló Válla
lat, a Kiváló Szövetkezet, a Minisztertanács és a SZOT elnöksége 
Vörös Zászlója, a Minisztertanács Vörös Zászlója, a Munka Vö
rös Zászló Érdemrendje kitüntetések esetében az állami költség- 
vetés terhére a pénzügyminiszter biztosítja.
**** Az 1963. évi 36. sz. tvr. szerint.

***** Az értékelést megelőző év átlagos statisztikai állom ányi létszáma szerint.
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BM Ut. m. 4. a) A szocialista m unkaversenyben elnyerhető 
kitüntetésekkel járó pénzjutalm at — a „Belügyminisztérium  
Kiváló Brigádja” , valam int az annál magasabb kitüntetések ki
vételével — az adományozó szerv jutalm azási keretéből kell biz
tosítani.

b) A „Belügyminisztérium  Kiváló Brigádja” kitüntetéssel járó 
pénzjutalm at központi alapból kell biztosítani.

A korábbi rendelkezésekhez és gyakorlathoz m érten az 
új határozat és a BM utasítás több m ódosítást tartalm az 
az elismerésekkel, kitüntetésekkel együtt járó pénzjutal
makról.

A Szakma Ifjú  M estere és a Kiváló Ifjú  Szakember 
címre való jogosultság m egállapításánál a javaslattételre 
h ivatott gazdasági, KISZ- és szakszervezeti szervezetek
nek gondosan mérlegelniük kell, hogy a jelölt fiatalok 
m unkában tanúsíto tt helytállása, m unkakezdeményezé
seinek, újításainak, pályázatainak tényleges gazdasági ér
téke megfelelő arányban álljon a cím rangjával és a pénz
jutalom  nagyságával. Az elbírálásnál, m int m ár korábban 
jeleztük, számításba kell venni a társadalm i, politikai te
vékenységet is.

A Kiváló Dolgozó kitüntető címhez a régebbi — 
legalább félhavi átlagkeresetnek megfelelő pénzjutalom  — 
helyett egységesen 2000 F t pénzjutalom  adományozását 
írja  elő a határozat. Ezzel a Kiváló Dolgozó kitüntetés 
összhangba kerül a többi, központilag szabályozott elis
meréssel, beleértve a korm ánykitüntetéseket is, am ennyi
ben az ezekkel együtt járó pénzjutalom  — függetlenül az 
é rin tett dolgozók kereseti szintjétől — egységesen meg
határozott összegű. Ezen túlm enően ez a rendelkezés meg
felelő értékrendi arányt is biztosít a Kiváló Dolgozó cím 
m int helyi kategória és a társadalm ilag magasabb szintű 
Kiváló M unkáért kitüntetés között.

Az Egység Kiváló Ifjúsági Brigádja címmel, m int új 
kitüntetéssel, 1000,— F t ju talm at ír elő a határozat egy 
főre számítva. Ez csak kétharm ada az Egység Kiváló Bri
gádja címmel járó jutalom nak, de semmiképpen nem je
lenti, hogy erkölcsi, társadalm i értéke alacsonyabb az 
utóbbinál. Pusztán azt a körülm ényt fejezi ki, hogy az
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Egység Kiváló Ifjúsági Brigádja cím két évvel hamarabb, 
azaz három  év után elérhető a fiatal kollektívák számára.

A szocialista brigádok elismerésével és kitüntetéseivel 
járó pénzjutalm at az érin tett dolgozó-kollektívák az előző 
évi átlagos állományi létszám uk alapján kapják meg. 
Tehát nem csak azok a brigádtagok veendők figyelembe 
a pénzjutalom  kiszámításánál, akiket a kollektíva méltó
nak ítél az elismerésre vagy kitüntető jelvény egyéni vi
selésére, hanem  mindazok, akik az előző évben a brigád 
tagjaként tevékenykedtek.

Ezzel összefüggésben hangsúlyozni kell, hogy nemcsak 
az elnyert elismerési és kitüntetési fokozat számít kollek
tív elismerésnek, hanem  a vele járó pénzjutalom  is, füg
getlenül attól, hogy a határozat — a kiszám íthatóság ér
dekében — egy főre jelöli meg az összeget. Ebből követ
kezik, hogy a brigád által kapott jutalomösszeg szemé
lyekre történő elosztásánál nem szükséges és nem helyes 
az egy főre előírt átlaghoz ragaszkodni. Az a célszerű, 
igazságos és ösztönző hatású, ha a személyekre való el
osztás a valóságos érdem ek alapján, megfelelő differen
ciáltsággal történik. Ez azt jelenti, hogy egyesek az egy 
főre eső átlagnál lényegesen többet, mások pedig keveseb
bet kaphatnak. A kitüntetésben, elismerésben részesített 
brigád dem okratikus joga, hogy a pénzjutalom  elosztását 
a fentiek figyelembevételével maga határozza meg. Ehhez 
nem kell a szakszervezeti bizalmi egyetértését kérni. El
engedhetetlen, hogy a szabályok betartása felett a moz
galom helyi irányításával foglalkozók őrködjenek.

A kitüntetések pénzügyi forrása vonatkozásában vál
tozás, a korábbi BM utasításban foglaltakkal szemben, 
hogy a helyileg adományozható kitüntetésekkel járó pénz
jutalm akat teljes egészében helyi forrásokból kell bizto
sítani, ahhoz kiegészítés nem igényelhető. E körülm ény 
fokozottan indokolja, hogy a szervek a rendelkezésükre 
álló jutalom kerettel úgy gazdálkodjanak, hogy a jutalm ak 
esedékes kifizetésekor a szükséges összegek rendelkezésre 
álljanak. Célszerű, ha m ár a tervezett időszakban szám
ba veszik lehetőségeiket, nehogy nehézségeik tám adjanak
— a kitüntetéssel járó — a jutalm ak időben történő á t
adásakor, ezzel csorbítva a munka-mozgalom és irányítói 
tekintélyét.
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IV

Az elismerések-kitiintetések elnyerésének, 
adományozásának módja

27. A dolgozó-kollektívák általában vállalásaik teljesítése 
alapján részesülhetnek elismerésben és kitüntetésben. A válla
lások elfogadásáról munkahelyi szinten a brigádértekezlet, a ter
melési tanácskozás (munkaértekezlet, munkásgyűlés), szövetke
zeteknél a munkahelyi tanácskozás (munkahelyi közösség), a 
gyáregységi, gyári (üzemegységi, ágazati) és vállalati, szövetke
zeti szinten a szocialista brigádvezetők tanácskozása dönt; erről 
jegyzőkönyvet kell felvenni. Az egyének — kivételesen a dolgo
zó kollektívák — tevékenysége vállalás nélkül is értékelhető és 
az elismerés, illetőleg a kitüntetés elnyerésének alapja lehet.

A Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja, a Magyar Népköztársaság 
Kiváló Brigádja, valamint a Munka Vörös Zászló Érdemrendje 
kitüntetések a vállalások teljesítését, illetőleg az elért eredmé
nyeket tartalmazó vállalati javaslat alapján nyerhetők el.

BM Ut. m. 5. A „Belügyminisztérium  Kiváló Brigádja” , va
lam int a „M agyar Népköztársaság Kiváló Brigádja” és a „Mun
ka Vörös Zászló Érdem rendje” kitüntetések elnyerésére a szer
vek parancsnokai (vezetői) — egyetértésben az illetékes szak- 
szervezeti és KISZ-szervekkel — tehetnek javaslatot.

A javaslatot — a BM Terv- és Pénzügyi Csoportfőnökség ú t
ján — a belügym iniszterhez kell felterjeszteni.

28. A vállalatok elismerései, kitüntetései pályázat útján nyer
hetők el. A Kiváló Vállalat (Szövetkezet) kitüntetés elnyerését 
az adományozó szerv előzetes kötelezettségvállaláshoz is kötheti.

A pályázatot a vállalatok a felügyeletet gyakorló — tanácsi 
vállalatok a megyei (fővárosi) tanács vb., szövetkezetek az ille
tékes érdekképviseleti szerv útján az ágazati — miniszterhez és 
az érintett szakszervezeti szervhez nyújthatják be. A pályázat 
elfogadásáról, illetőleg elutasításáról a javaslattevő szerv útján 
a pályázó vállalatot (szövetkezetei) tájékoztatni kell.

A Kiváló Vállalat (Szövetkezet) kitüntetés elnyerésére irányuló 
pályázat benyújtásához ki kell kérni a szocialista brigádvezetők 
vállalati, szövetkezeti tanácskozásának véleményét.
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A dolgozó-kollektívák m unkaversenyének tervszerűsé
gét, a gazdasági és társadalm i célokkal való összhangját 
a vállalások nagym értékben elősegíthetik. A vállalás fo
galma azonban tágabb, sokrétűbb, m int azt sok helyütt 
értelmezik. A vállalásba beletartoznak az írásba foglalt 
kötelezettségvállalások, a m unkahelyi demokrácia fóru
main bejelentett, illetve az adott terü let vezetőivel szóban 
közölt felajánlások, sőt a vezetők kérésére vállalt és vég
zett olyan többletm unkák is, amelyek érdekében segítik 
a m unkahely vagy a szerv verseny céljainak teljesítését. 
Ezeket az összetevőket együttesen kell mérlegelni és meg
ítélni a vállalások teljesítésének elbírálásakor, és ennek 
alapján lehet reálisan dönteni az elismerés formáiról, m ér
tékéről. Lényegében ugyanez vonatkozik az egyének ver
senyeredm ényeinek értékelésére, mely vállalás nélkül is 
megfelelően elbírálható a közvetlen gazdasági vezető, va
lam int a helyi szakszervezeti és KISZ-tisztségviselők ja
vaslata alapján.

29. A Szakma Ifjú Mestere, a Kiváló Ifjú Szakember, vala
mint a Kiváló Dolgozó kitüntetések adományozásáról a termelési 
tanácskozás dönt. Ipari szövetkezeteknél a munkahelyi tanács
kozás, mezőgazdasági termelőszövetkezeteknél a munkahelyi 
közösség javaslata alapján a vezetőség adományozza.

30. A Kiváló Munkabrigád, a Kiváló Ifjúsági Brigád cím ado
mányozásáról a termelési tanácskozás (munkahelyi tanácskozás, 
munkahelyi közösség), a Szocialista Brigád cím adományozásáról 
a szocialista brigádvezetők tanácskozása — ahol ez a brigádve
zetők alacsony létszáma miatt nem lehetséges, a termelési tanács
kozás (munkahelyi tanácskozás, versenybizottság) — dönt.

A szocialista brigád elismerési fokozatok (bronz, ezüst, arany 
brigádérem), a Vállalat (Szövetkezet) Kiváló Ifjúsági Brigádja, 
illetőleg a Vállalat (Szövetkezet) Kiváló Brigádja kitüntetés ado
mányozásáról a szocialista brigádvezetők tanácskozása és a vál
lalat gazdasági vezetése, szövetkezeteknél a vezetőség (igazgató
ság) dönt.

A bronz, ezüst, arany brigádérem adományozásának joga át
adható a gyárak, a gyáregységek gazdasági vezetőinek, vala
mint szakszervezeti és KISZ-szerveinek (a szövetkezetekben az 
ágazatvezetőknek, a KISZ-nek és a munkahelyi közösségeknek.)
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BM Ut. m. 6. A „Szakma Ifjú  M estere”, a „Kiváló Ifjú  Szak
em ber” és a „Kiváló Dolgozó” kitüntetések, illetőleg a „Kiváló 
M unkabrigád”, a „Kiváló Ifjúsági Brigád” és a „Szocialista Bri
gád” címek, valam int a szocialista brigád elismerési fokozatok, 
(bronz, ezüst, arany brigádérem) adományozásáról term elési ta
nácskozás (munkahelyi tanácskozás, a m unkahelyi közösség) 
dönt. Az „Egység Kiváló Ifjúsági Brigádja”, az „Egység Kiváló 
Brigádja” k itüntetés adományozásáról term elési tanácskozás, 
(munkahelyi tanácskozás, m unkahelyi közösség) javaslata alap
ján a szerv parancsnoka (vezetője), az illetékes szakszervezeti és 
KISZ-szervekkel egyetértésben dönt.

A „Belügyminisztérium  Kiváló Brigádja”, a „M agyar Nép- 
köztársaság Kiváló Brigádja” , a „M unka Vörös Zászló Érdem 
rendje” kitüntetés elnyerésére a szervek parancsnokai (vezetői) 
az illetékes szakszervezeti bizottsággal és KISZ-bizottsággal 
egyetértésben — tehetnek javaslatot. A javaslatot — a BM Terv- 
és Pénzügyi Csoportfőnökség útján  — a belügym iniszterhez kell 
felterjeszteni, aki a Közalkalmazottak Szakszervezete Központi 
Vezetőségének egyetértésével dönt.

Az elismerések, kitüntetések adományozásának a BM 
utasításban szabályozott m ódja — a szolgálati sajátossá
gokból adódóan, valam int a szervek többségénél a brigá
dok alacsony száma m iatt — részben eltér az együttes 
határozatban foglaltaktól. Még így is előfordulhat, hogy 
gondot okoz, adott helyen és időben, a döntést hozó fóru
mok megszervezése. Az adott szerv lehetőségeinek figye
lembe vételével célszerű ilyen esetben — előzetesen — 
versenybizottság alakítása. Tagjainak kiválasztásánál arra 
kell törekedni, hogy a bizottság személyi összetétele meg
feleljen a dem okratikus döntéshozatal (javaslattétel) kö
vetelményeinek.

Az elismerések, kitüntetések adományozására irányuló 
döntés hozatala előtt biztosítani kell, hogy az illetékes 
fórumok kellően megindokolt javaslatok alapján tud ja
nak dönteni. Ezért a javaslatot előterjesztő vezetők és 
mozgalmi vezető-testületek a szóban forgó brigádokat az 
önértékelésen túlm enően véleményezzék, ehhez szerez
zenek be információt, ism ereteket a m unkahelyi környe
zettől, mindazoktól, akikkel az adott kollektíva közvetlen 
m unkakapcsolatban van.

A kitüntetések adományozásáról szóló döntésekben a 
szerv vezetése is részes. Célszerű, ha a vezetés ezt a jogát
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nem külön aktusként, hanem  a megfelelő fórumok tanács
kozásán történő felszólalásban, vélem énynyilvánításban 
gyakorolja.

32. Az Elismerő Oklevél elismerését, a Kiváló Vállalat (Szö
vetkezet) kitüntetést a felügyeletet gyakorló — tanácsi vállala
tok és szövetkezetek esetében az ágazati — miniszter (az orszá
gos hatáskörű szerv vezetője) az érintett szakszervezet elnöksé
gével, illetve a szövetkezetek országos érdekképviseleti szervé
nek elnökségével adományozza.

33. A Minisztertanács és a SZOT elnöksége Vörös Zászlója 
kitüntetést a Minisztertanács és a SZOT elnöksége, a Miniszter- 
tanács Vörös Zászlója kitüntetést a Minisztertanács adomá
nyozza.

34. A miniszter által adományozhatónál magasabb kitünteté
sek elnyerésére vonatkozó javaslatot a 32. pontban meghatáro
zott szervek terjeszthetik elő a KISZ illetékes szerve véleményé
nek kikérésével. Tanácsi vállalatok és brigádok kitüntetési ja
vaslatát a megyei (fővárosi) tanács végrehajtó bizottsága — a te
rületileg illetékes szakszervezeti szervvel egyetértésben — ter
jeszti az ágazati miniszterhez.

35. A Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja és a Munka Vörös 
Zászló Érdemrendje kitüntetések elnyerésére az adományozásra 
jogosult szervek által megjelölt időpontig, a Magyar Népköztár
saság Kiváló Brigádja, a Minisztertanács és a SZOT elnöksége 
Vörös Zászlója és a Minisztertanács Vörös Zászlója kitüntetés 
esetében a középtávú tervidőszakot követő év első negyedévé
nek végéig lehet javaslatot tenni.

A miniszteri, illetve a vállalati szintű kitüntetések, elismeré
sek elnyerésére vonatkozó javaslatok előterjesztésének módját 
és határidejét az adományozók határozzák meg.

A Belügyminisztérium  Kiváló Brigádja, valam int an
nál magasabb kitüntetésekre vonatkozó javaslatok előter
jesztésének m ódját és időpontját a csoportfőnöki intéz
kedés tartalmazza.

36. A munkaversenyben elért kiemelkedő eredményekért ad
ható elismerések, kitüntetések adományozása az értékelés tár
gyát képező időszakot követő május 1-e, a Munka Ünnepe alkal-
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mával történik, jogszabály azonban a dolgozó kollektívák, vala
mint egyének kitüntetésére vonatkozóan eltérő' időpontot is 
megállapíthat. A vállalatok részére a Munka Vörös Zászló Ér
demrendje kitüntetés elsősorban a munkásosztály, a kommunista 
és munkásmozgalom, hazánk történelmének jelentősebb évfor
dulói, illetve kiemelkedő társadalmi események alkalmából ado
mányozható.

37. A vállalatok és szövetkezetek:

— a Kiváló Vállalat, illetve Kiváló Szövetkezet kitüntetést 
az adományozást követő év április 30-ig,

— a Minisztertanács és a SZOT elnöksége Vörös Zászlója, il
letve a Minisztertanács Vörös Zászlója kitüntetést az ér
tékelés alapjául szolgáló időszakot követő középtávú terv
időszak végéig,

— a Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetést visszavo
násig használhatják.

38. Azok a brigádok és tagjaik, amelyek — a soron levő érté
keléskor nem kapják meg a szocialista címet, megtarthatják a 
brigádelismerések, kitüntetések korábban elnyert fokozatait. 
Újabb elismerési vagy kitüntetési fokozatot azonban csak a szo
cialista cím ismételt elnyerésétől számított két év, ifjúsági bri
gád esetén egy év eltelte után kaphatnak. Azoknak a brigádok
nak, amelyek megszakítás nélkül, három esetben nem bizonyul
tak méltónak a szocialista címre, előző kitüntetéseik újabb érté
kelés során nem vehetők figyelembe.

Az egyik szocialista brigádból a másikba történő áthelyezés 
vagy indokolt munkahelyváltozás (más vállalathoz történő át
helyezés esetén az előző brigádban kapott elismerési és kitünte
tési fokozat érvényessége a másik brigádban is megmarad.

Azok a dolgozók, akik brigádjukból elkerültek és új munka
körükben, illetve munkahelyükön nincs lehetőségük részt venni 
a szocialista brigádmozgalomban, az elismerések és kitüntetések 
általuk elért fokozatait mindaddig megtarthatják és viselhetik, 
amíg arra érdemesek.

39. Az adományozó szerv az elismerést, kitüntetést érdemte
lenség esetén visszavonja. Ez esetben a kitüntetett elveszti a ki
tüntetéshez fűződő jogait is. A kitüntetések visszavonását az 
üzemi, szövetkezeti demokrácia fórumai is kezdeményezhetik.
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Tapasztalat, hogy a szocialista címet korábban elért 
brigádok a soron következő értékeléskor — megfelelő in
dokkal — nem érdem elték ki e kitüntető címet. Nem he
lyes azonban az a gyakorlat, ha az értékelés akként zá
rul, hogy a „szocialista brigád címet nem adják vissza”.

Egyértelm űen fogalmaz a határozat, m iszerint a szo
cialista címet egyszer m ár elért brigád azt m egtarthatja, 
azonban az újabb elismerés adományozása, illetve a ko
rábbi kitüntetések figyelembe vételének lehetősége már 
m eghatározott előfeltételekhez kötődik.
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2. számú melléklet

az 1038/1977. (X. 4.) Mt. h.—SZOT—KISZ KB számú 
együttes határozathoz

Az irányító szervek és a vállalatok feladatai

1. A miniszterek és az országos hatáskörű szervek vezetői az 
illetékes szakszervezetek vezető testületeivel, a Fogyasztási Szö
vetkezetek Országos Tanácsával, az Ipari Szövetkezetek Országos 
Tanácsával, a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsával, a 
KISZ-KB-val együttműködve

a) a középtávú tervvel, illetőleg munkaverseny-feladatokkal 
összhangban jelölik meg a vállalatok és szövetkezetek számára a 
munkaverseny-mozgalom ágazati céljait, szervezésének személyi 
feltételei biztosításának elveit, szükség esetén a kitüntetések el
nyerésének a határozatban foglaltakon túlmenő követelmé
nyeit, valamint a további kizáró feltételeket;

b) gondoskodnak a terv-, valamint a versenyfeladatok alap
ján az eredmények tárgyilagos értékeléséről, a legjobb eredmé
nyek elismeréséről, a jelentősebb kezdeményezések (újítások, 
találmányok, munkamódszerek stb.) ágazaton belüli gyors elter
jesztéséről, mielőbbi hasznosításáról;

c) a gazdasági vezetők tevékenységének értékelése során szá
mításba kell venni a dolgozók termelési aktivitását előmozdító 
feltételek biztosításában és a munkaverseny szervezésében vég
zett munkájukat.

2. A vállalatok vezetői

a) a tervfeladatokkal összhangban határozzák meg a munka
verseny helyi céljait, az egyes elismerési formák, fokozatok el
nyerésének helyi követelményszintjeit és kizáró feltételeit, a ver
seny tárgyilagos elbírálásának módszereit, a kiváló eredménye
ket megfelelően méltányoló ösztönzési és elismerési rendszert 
és ezeket munkaverseny-szabályzatban rögzítsék;
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b) gondoskodjanak arról, hogy a vállalati munkaversenycélo- 
kat a közvetlen termelőegységekig bezárólag meghatározzák an
nak érdekében, hogy minden dolgozó számára érthető legyen a 
munkaversenyben való részvételének lehetősége;

c) a munkaverseny-feladatokkal összehangoltan szervezzék 
meg a versenyvállalások elbírálását, szükség szerinti módosítását, 
biztosítsák azok teljesítéséhez a folyamatos, zavartalan munka
végzés személyi és szervezési feltételeit, segítsék elő a verseny- 
szellem kibontakozását, a vállalások teljesítését;

d) a munkaverseny szervezését, a kezdeményezések hasznosí
tását tegyék a munkahelyi vezetők személyes feladatává, bizto
sítsák ebben erkölcsi és anyagi érdekeltségüket;

e) alakítsák ki a gazdasági egységek vezetőinek a munkaver
seny eredményeivel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségét 
mind a vezetés részére, mind a dolgozók demokratikus fórumain;

f) segítsék elő és támogassák a munkások, a műszaki értelmi
ségiek és a gazdasági szakemberek gyümölcsöző együttműködé
sét a termelési feladatok tervszerű, összehangolt megvalósítá
sában, a műszaki, tudományos eredmények üzemszerű alkalma
zásának meggyorsításában, az élenjáró technika és a korszerű 
munkamódszerek, az újítások és munkamegoldások széles körű 
alkalmazásában;

g) az üzemi, szövetkezeti demokrácia fórumain, az üzemi la
pokban, híradókban, továbbá egyéb módszerekkel rendszeresen 
ismertessék a munkaverseny eredményeit, a brigádok, egyének 
kezdeményezéseit, hasznosított javaslatait, népszerűsítsék a ki
váló munkakollektívákat és a kitüntetett dolgozókat;

h) a munkaverseny irányításában, szervezésében és értékelé
sében alakítsanak ki összehangolt együttműködést,' célszerű mun
kamegosztást a szakszervezeti, szövetkezeti és KISZ-szervek ve
zető testületeivel.

A rendelkezések végrehajtásának eredményessége, a 
szocialista m unkaverseny gazdasági és társadalm i hatásá
nak növekedése jórészt a verseny irányításában érin tett 
állami, gazdasági, szakszervezeti és KISZ-szervezetek és 
vezető testületek tevékenységén múlik.

Elengedhetetlenül fontos, hogy e szervezetek között 
gyümölcsöző együttműködés jöjjön létre és ugyanakkor 
m indegyikük felelősséggel tegyen eleget a munkamegosz-
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tásból reá háruló önálló feladatoknak is. A 2. számú mel
léklet röviden összefoglalja az irányító szervezetek közös 
feladatait és részletesen vázolja a vezetők munkamegosz
tásából eredő sajátos tevékenységét.

Az Útm utató a továbbiakban tartalm azza a BM Terv- 
és Pénzügyi csoportfőnök intézkedését, a SZOT Elnöksé
gének a szakszervezeti vezető testületek tennivalóira, va
lam int a KISZ KB Intéző Bizottságának a K lSZ-szerve- 
zetek és tisztségviselők feladataira vonatkozó határoza
tait.

Az é rin tett szervezetek és vezetők saját teendőiket e 
rendelkezésekre alapozva m unkálják ki, ha szükséges rög
zítsék a helyi m unkaverseny-szabályzatokban és a gya
korlatban következetesen alkalmazzák.

A szocialista m unkaversenyért felelős társadalm i és 
belügyi szervezeteknek és vezetőknek arra  kell töreked
niük, hogy a m unkahelyi demokrácia elveinek megfele
lően a dolgozókkal közösen olyan versenycélokat tűzzenek 
ki, amelyek az eddigieknél jobban kapcsolódnak az adott 
szerv és m unkahely feladataihoz, hogy következetesebb 
egység jöjjön létre  a tervfeladatok, valam int a szocialista 
m unkaverseny-vállalások céljai között.
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A Belügyminisztérium I/I. csoportfőnökének 
2/1979. (BK 1.) számú intézkedése 

a szocialista munkaverseny egyes kérdéseiről

A szocialista m unkaversenyről szóló 3/1979. BM számú utasí
tás (a továbbiakban: BM Ut.) 12. pontjában kapott felhatalm a
zás alapján kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t :

1. A m unkaversenyben való részvétel tekintetében termelési 
(szolgáltatási-) feladatokat végzőknek tekinth e tf>k: a úirmi'í-.

.gép-" épület-, fegyver-, m űszer- felszerelés javítást karban tar
tást, közúti-, vízi-, légiforgalmazást, étkeztetést végző m unka- 
szervezetek, alegységek.

2. A m unka verseny szervezésénél, a feladat által megkívánt 
mélységű és időtávú tervezéssel, elsősorban azokat a feladato
kat kell kiválasztani, amelyek megoldása a szerv (munkaszerve
zet, alegység) alapvető feladatkörébe tartoznak. Emellett, a m un
kaversenyben részt vevő dolgozók számára meg kell határozni
— az előzetes személyes ism ereten alapuló — szakmai-, politi
kai és kulturális m űveltségük továbbfejlesztésére irányuló cél
kitűzéseket is.

3. A szocialista munkaverseny-mozgalom  tartalm i követelmé
nyeiből adódóan — az önkéntesség szem előtt tartásával — első
sorban az egyének, illetőleg a dolgozó-kollektívák vállalásait fi
gyelembe véve kell m eghatározni a munkaversen-yek formáit. 
Ebből kiindulva kell a m unkaszervezeti egység parancsnokának 
(vezetőjének) a vállalásokat a szakmai, — illetőleg a verseny
mozgalom elé tűzött — szempontok alapján megerősíteni.

A szerv összesített vállalásait a szerv parancsnokának (vezető
jének) kell jóváhagyni.

4. A m unkaverseny-vállalásokat minden szinten írásba kell 
foglalni. Gondoskodni kell arról is, hogy nagyobb jelentőségű, 
illetve mások számára is javasolt m unkaverseny-vállalások (ak
ciók) versenyfelhívás, vagy a belügyi sajtó útján, illetőleg égyéb 
módon valam ennyi belügyi szerv tudom ására jusson.
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5. A m unkaverseny-vállalások m aradéktalan teljesítése érde
kében a vállalást tevő dolgozó-kollektívák, félévenként legalább 
két alkalommal maguk értékeljék az elért eredm ényeket.

6. A szervek parancsnokai (vezetői) évente legalább két alka
lommal értékeljék a vállalások teljesítését, illetve az elért ered
ményeket. Az értékelés m inden szinten hiteltérdem lő (ellenőr
zött) adatok és tények alapján, az illetékes szakszervezeti és 
KISZ-szervezet bevonásával történjen.

7. A m unkaverseny értékeléséről jegyzőkönyvet kell felven
ni, amely tartalm azza a vállalások teljesítésének fokát, az eset
leges elmaradás okát, illetőleg a teljesítés érdekében teendő 
intézkedéseket, továbbá a korábban te tt vállalás esetleges mó
dosítását.

8. A „Belügyminisztérium  Kiváló Brigádja” , valam int annál 
magasabb kitüntetés elnyerésére te tt javaslatnak tartalm aznia 
kell:

a) a brigád nevét, létszámát, m egalakulásának időpontját, va
lam int kitüntetésre ajánlott tagjainak nevét és életkorát, m un
kakörét (beosztását), a brigádmozgalomban eltöltött idejét;

b) a brigádtagok állomány viszonyát, nem enkénti megoszlását;
c) a m ár korábban elnyert brigád-elism erések, kitüntetések 

felsorolását, azok adományozásának időpontját;
d) a javasolt kitüntetés megnevezését;
e) a javaslat — eredm ényeket részletesen bem utató — indo

kolását, amely tartalm azza és bem utatja a szocialista brigádok 
hárm as jelszavában megjelöltek tartalm i megvalósítását.

9. A javaslatot a k itüntetés szándékolt adományozásának idő
pontja előtt 45 nappal a BM I/I. Csoportfőnökséghez kell felter
jeszteni.

10. A „Belügyminisztérium  Kiváló Brigádja” kitüntetés a kö
zéptávú tervidőszak alatt kétszer, a „M agyar Népköztársaság 
Kiváló Brigádja” kitüntetés — az előírt feltételek teljesítése 
esetén — a középtávú tervidőszak végén nyerhető el.

11. Az „Egység Kiváló Ifjúsági Brigádja”, az „Egység Kiváló 
Brigádja” kitüntetés nem adományozható, illetőleg a „Belügy
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m inisztérium  Kiváló Brigádja” és annál magasabb kitüntetések
re javaslat nem terjeszthető elő ha:

a) a brigád valam ely tagja súlyos fegyelmi büntetés hatálya 
alatt áll,

b) a brigád, illetve a brigádtagok hibájából előidézett baleset
ből 8 napon túl gyógyuló sérülés történt;

c) a brigádon belül a 10 éves folyamatos brigádtagsággal ren
delkezők aránya a 30% -ot nem éri el, kivéve az ifjúsági brigá
dokat.

12. A dolgozók, illetőleg a brigádok elismeréséről, k itün teté
séről, nyilvántartásáról gondoskodni kell.

13. A BM I/I. Csoportfőnökséghez évente felterjesztett jelen
téseknek tartalm azniuk kell a brigádok (munkakollektívák) és 
tagjaik számát, valam int az adományozásra (javaslatra) került 
elismeréseket és kitüntetéseket.

14. Az elismeréseket és kitüntetéseket adományozó szervek 
az emléklapokat, okleveleket a 03/22, a jelvényeket és zászlókat 
a 04/34 költségvetési tétel terhére  szerezhetik be.

15. A szervek jutalm azási forrásait terhelő — a kitüntetések
kel járó — pénzjutalm ak tekintetében biztosítani kell, hogy a 
kifizetések esedékességének idejére, vagy megfelelő tartaléko
lással a szükséges összeg rendelkezésre álljon.

16. A szocialista m unkaverseny szervezése, irányítása — min
den szinten — a parancsnokok (vezetők), a szakszervezeti és 
KISZ-szervek közös feladata.

17. A parancsnokok (vezetők) feladata, hogy:

a) biztosítsák a m unkaversenyben való részvétel lehetőségét, 
továbbá a m unkaverseny anyagi és technikai, valam int személyi 
feltételeit;

b) a munkaszervezés fejlesztésével terem tsék meg a folyam a
tos munkavégzés feltételeit;

c) ism ertessék a dolgozókkal a tervfeladatokat, valam int gon
doskodjanak arról, hogy a dolgozók (kollektívák) előtt • és az 
üzemi demokrácia valam ennyi fórum án ism ertté váljanak a
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m unkaverseny célkitűzései, illetőleg annak kialakításában a dol
gozók és a kollektívák tevékenyen közreműködhessenek;

d) a közvetlen m unkahelyi vezetők útján  biztosítsák a m un
kahelyi feladatok konkrét kialakítását, a m unkaverseny opera
tív irányítását, a szükséges adm inisztratív feladatok elvégzését;

e) intézkedéseket tegyenek az újító mozgalom eredm ényeseb
bé, tervszerűbbé tétele érdekében.

18. Ajánlások a szakszervezeti és KISZ-bizottságok tevékeny
ségéhez :

a) az agitációs- és propagandam unka eszközeivel mozgósítsák 
a dolgozókat a szocialista m unkaversenyben mind nagyobb szám
ban való részvételre, támogassák és segítsék ezirányú kezdemé
nyezéseiket;

b) politikai nevelő, szervező és irányító m unkával biztosítsák, 
hogy a dolgozók javaslataikkal segítsék a szervek előtt álló fel
adatok eredm ényes megoldását;

c) vegyenek részt a szocialista m unkaverseny helyi követel
m ény-rendszerének kidolgozásában, az ellenőrző és értékelő 
m unkában;

d) segítsék és támogassák a fiatalok, a pályakezdők m unkáját;

e) támogassák és szervezzék a dolgozók egészség- és m unka- 
védelmével kapcsolatos feladatokat.

19. A parancsnokok (vezetők) a szakszervezeti bizottságokkal 
és a KISZ-bizottságokkal közösen végezzék az alábbi felada
tokat:

a) a szocialista munkaverseny-mozgalom  helyi szervezését, a 
versenycélok m eghatározását, az ezekre irányuló vállalások szer
vezését, a célkitűzések, az elvégzendő feladatok széleskörű is
m ertetését;

b) a m unkaverseny és az újítás, valam int az anyagi-erkölcsi 
elismerés helyi rendjének kialakítását;

c) az egyes versenyidőszakok célkitűzései megvalósulásának 
ellenőrzését, a tapasztalatok elemzését, a további feladatok meg
határozását;
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d) a m unkaverseny eredm ényeinek ism ertetését, nyilvánossá
gának biztosítását, — a szocialista m unkaversennyel foglalkozó
— dem okratikus fórumok megszervezését;

e) az egyének és kollektívák m unkaverseny vállalásainak 
megvalósításához szükséges tárgyi, szervezeti és személyi felté
telek biztosítását.

20. Ez az intézkedés kiadása napján lép hatályba.

Kincses Zoltán s. k.,
r. ezredes 

főcsoportfőnök-helyettes
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A SZOT elnökségének határozata 
a szocialista munkaverseny-mozgalommal kapcsolatos 

szakszervezeti feladatokról

A szakszervezeti mozgalom hivatása a fejlett szocialista tá r
sadalom építésének elősegítése, az életszínvonal emeléséhez szük
séges alapok gyarapítása, a munkások, a dolgozók meggyőzése, 
aktivizálása gazdasági és társadalm i céljaink megvalósítása érde
kében. Ebből eredően a szakszervezetek társadalm i felelősséggel 
tartoznak a szocialista munkaverseny-mozgalom  irányításáért, 
szervezéséért és ösztönzéséért. Ez azt jelenti, hogy célszerű m un
kamegosztás keretében együttm űködnek az állami, gazdasági, 
valam int KISZ-szervezetekkel és egyidejűleg eleget tesznek sa
játos, önálló feladataiknak is.

A m unkaverseny irányításában, szervezésében és ösztönzésé
ben elsődlegesen mozgalmi, politikai eszközökkel, a szervező, ne
velő, felvilágosító m unka módszereivel vesznek részt. Javaslata
ikkal tám ogatják és befolyásolják a gazdasági vezetés m unka
versenyt szervező m unkáját. Szervezik a dolgozók sokoldalú 
kezdeményezéseinek kibontakozását és hasznosítását. Társadalmi 
ellenőrzést is m egvalósítanak, biztosítva, hogy a m unkaverseny 
politikai, gazdasági hatása, szocialista tudatform áló szerepe to
vább növekedjék. Elősegítik, hogy a m unkaverseny lényeges 
kérdéseiben érvényesüljön a demokratizmus, a szakszervezetek, 
illetve a dolgozók javaslattételei, egyetértési és döntési joga, 
egyben felelőssége is.

A szocialista m unkaversenyről hozott 1038/1977. (X. 4.) szá
mú MT—SZOT elnökségi és KISZ KB intéző bizottsági együttes 
határozat végrehajtásának segítésében a szakszervezeti vezető 
testületek és tisztségviselők feladatai a következők:
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I. A szakszervezeti vezető testületek, tisztségviselők 
feladatai

a szocialista munkaverseny-mozgalom irányításában 
és szervezésében

1. A SZOT elnöksége és titkársága:

— A szocialista munkaverseny-mozgalom  országos irányítá
sában együttm űködik a M inisztertanáccsal, illetve a m unkaügyi 
m iniszterrel, az ifjúsági versenyform ák esetében pedig a KISZ 
Központi Bizottsága Intéző Bizottságával.

— A gazdaságpolitika fő irányai és a m unkaverseny-célkitű- 
zések összhangjának biztosítása érdekében intézkedéseket kez
deményez, szükség szerint indítványozza a vonatkozó határoza
tok, jogszabályok, irányelvek módosítását.

— Részt vesz a középtávú és éves népgazdasági tervvel 
összhangban álló országos m unka verseny célok kijelölésében, az 
országos jelentőségű munkamozgalmak irányításában és elter
jesztésében. Közreműködik a jubileum i évfordulók és kiemel
kedő társadalm i események tiszteletére indult m unkaverseny 
irányításában.

— Rendszeresen elemzi a munkaverseny-mozgalom országos 
tapasztalatait, a jelentősebb munkamozgalomnak gazdasági és 
társadalm i hatásait, segíti és ellenőrzi a szakszervezeti vezető 
testületek tevékenységét, észrevételezi az állami, gazdasági szer
vezetek ez irányú m unkáját.

— Előmozdítja a szocialista brigádmozgalom fejlődését, a moz
galom szocialista jellegének, össztársadalmi hatásának erősítését. 
Kezdeményezi a szocialista brigádvezetők országos tanácskozásá
nak megrendezését.

— Közreműködik az újítómozgalom országos irányításában, 
ellenőrzésében, helyzetének elemzésében, az Országos Találmá
nyi Hivatallal együtt. Gondoskodik az újítók és feltalálók orszá
gos szintű érdekvédelméről, társadalm i elismerésükről, kezde
ményezi az újítók országos tanácskozásának összehívását. Ellátja 
a m agyar újítómozgalom társadalm i képviseletét a nemzetközi 
tanácskozásokon és fórumokon.

— A szakszervezeti mozgalom központi lapjai, folyóiratai, ki
adványai ú tján  részt vesz a szocialista m unkaverseny országos 
propagandájának irányításában, gondoskodik a kiemelkedő 
eredm ények ism ertetéséről, a kiváló — elsősorban a magas ki-
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tüntetésben részesített — vállalatok, brigádok és egyének nép
szerűsítéséről.

2. Az ágazati-iparági szakszervezetek és a szakszervezetek 
megyei (budapesti) tanácsainak elnökségei:

— Az ágazati-iparági szakszervezetek a minisztériumokkal, 
illetve az országos hatáskörű szervekkel együttesen határozzák 
meg ágazatuk m unkaverseny-célkitűzéseit a tervekkel és a m un
kaverseny országos célkitűzéseivel összhangban. Az időszerű 
gazdasági és társadalom politikai célok, valam int az 1038/1977. 
(X. 4.) MT—SZOT elnökségi és KISZ KB intéző bizottsági 
együttes határozat figyelembevételével alakítsák ki a vállalati 
kitüntetések elnyerésének követelm ényrendszerét.

— A szakszervezetek megyei (budapesti) tanácsai a megyei 
(fővárosi) tanácsokkal közösen a tanácsi vállalatok számára — 
az ágazati m unkaversenycélok és a területpolitikai tervek, fel
adatok figyelembevételével — jelöljék meg a szocialista m unka
verseny céljait. A területükön levő m inisztérium i vállalatoknál 
segítsék, ellenőrizzék a munkaverseny-mozgalom  szervezését.

— Az ágazati-iparági szakszervezetek és a szakszervezetek me
gyei (budapesti) tanácsai segítsék a vállalati m unkaverseny- és 
újítási szabályzatok elkészítését, ellenőrizzék azok végrehajtá
sát.

— Rendszeresen ellenőrizzék és segítsék, hogy a vállalatok
nál biztosítsák a m unkaverseny-mozgalom  politikai, szervezeti, 
ösztönzési, érdekeltségi feltételeit, valam int demokratizmusát.

— Elemezzék a m unkaverseny-, a szocialista brigád- és az 
újítómozgalom ágazati, illetve területi tapasztalatait. Gondos
kodjanak a sajátos ágazati, területi munkakezdeményezések, 
munkamozgalmak elterjesztéséről. A szakszervezetek megyei 
bizottságait és a vállalati szakszervezeti bizottságokat rendsze
resen számoltassák be tevékenységükről, és véleményezzék a 
vállalati gazdasági vezetők versenyszervező m unkáját.

— Agitációs és propagandam unkájukban segítsék elő a m un
kaverseny eredm ényeinek népszerűsítését — a szakmai megyei 
lapok és egyéb kiadványok igénybevételével.

3. A vállalati szakszervezeti vezető testületek:
— M űködjenek közre a vállalati középtávú, illetve éves ter

vekkel és m unkahelyi program okkal összhangban álló verseny
célok, irányelvek kijelölésében, a m unkaverseny- és újítási sza-
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bályzatok elkészítésében. Segítsék elő, hogy a szocialista brigád
vezetők tanácskozása állásfoglalásában érdem ben döntsön a ha
táskörébe tartozó m unkaverseny-kérdésekben.

— M űködjenek együtt a m unkahelyi gazdasági vezetőkkel a 
m unkaverseny szervezésében. A term elési tanácskozásokon, szo
cialista brigádértekezleteken olyan konkrét m unkaversenycélo- 
kat határozzanak meg, m elyeknek alakulását a brigádok és az 
egyes dolgozók saját m unkájukkal befolyásolni tudják és ame
lyek a gazdálkodás, a term elés minőségi m utatóinak javulását 
eredményezik. Minősítsék a kialakított kötelezettségvállalásokat, 
befolyásolják, hogy azok ténylegesen többleteredm ények eléré
sére irányuljanak. Felvilágosító m unkával érjék el, hogy a dol
gozók számára érthető legyen a m unkaversenyben való részvé
telük célja, lehetősége és módja.

— Következetesen törekedjenek a szocialista brigádmozgalom 
színvonalának emelésére és szocialista jellegének erősítésére, a 
környezetükre gyakorolt példam utató, mozgósító hatás növelé
sére. Támasszanak tartalm as és a hárm as jelszó célkitűzéseit 
egységesen kifejező, reális követelm ényeket a szocialista cím 
elnyerésére.

— Támogassák a társadalm i munkaakciók, kom munista m ű
szakok szervezését a közös határozatban megjelölt elvek, köve
telm ények alapján.

— Ellenőrizzék és segítsék az egyének és kollektívák m unka- 
verseny-vállalásainak megvalósításához szükséges tárgyi, sze
mélyi és szervezeti feltételek biztosítását.

— Törekedjenek arra, hogy az újítási tevékenység szervezése 
alapvetően a m unkaverseny keretei között történjen és össz
hangban legyen annak fő célkitűzéseivel, különösen a műszaki 
fejlesztési és munkaszervezési célokkal. Támogassák az újítókat 
javaslataik kidolgozásában, kezdeményezzék az elfogadott javas
latok megvalósítását. Rendszeresen ellenőrizzék az újítási ügy
vitelt. Lássák el az újítók érdekképviseletét, panaszos ügyeik in
tézését. Szükség szerint kezdeményezzék az újítók tanácskozá
sának összehívását.

— Növeljék a bizalmiak szerepét a dolgozók kezdeményező
készségének kibontakozásában.

— Az ifjúsági versenymozgalmak irányításában m űködjenek 
együtt a vállalati KISZ-szervezetekkel.
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— Az üzemi lapokban, híradókban és az üzemi demokrácia 
illetékes fórum ain törekedjenek arra, hogy a vállalati verseny
propaganda személyre és kollektívákra szóló, mozgosító erejű, 
a kiváló eredm ényt elérők szám ára megbecsülést biztosító le
gyen.

II. A szakszervezeti vezető testületek, tisztségviselők 
feladatai

a szocialista munkaverseny-mozgalom eredményeinek 
értékelésében, 

az élenjáró vállalatok, kollektívák és egyének 
erkölcsi-anyagi elismerésében

1. A SZOT elnöksége és titkársága:
— A SZOT elnöksége és a M inisztertanács együttesen ado

mányozza a M inisztertanács és a SZOT elnökség Vörös Zászló- 
já-t, a középtávú terveik teljesítésében legkiválóbb eredm énye
ket felm utató vállalatoknak. A M unkaügyi M inisztériummal 
együtt meghatározza az ágazatonként kiadható kitüntetések szá
m át és elbírálja a k itüntetés elnyerésére beküldött javaslatokat.

— Részt vesz a legkiválóbb vállalatoknak a M unka Vörös 
Zászló Érdem rend kitüntetésre történő felterjesztésében.

— Közreműködik a jubileum i évfordulók és jelentős társa
dalmi események alkalmából indult országos m unkaverseny- 
mozgalom értékelésében, az élenjáró vállalatok és szocialista 
brigádok kitüntetési javaslatainak előkészítésében.

— Ellenőrzi a Kiváló Vállalat cím ért folyó verseny tartalm i 
követelményeinek érvényesülését.

— Kezdeményezi a m unkában és a közéleti tevékenységben 
nagy érdem eket szerzett szocialista brigádok, m unkacsoportok 
M unka Vörös Zászló Érdemrenddel, Állami D íjjal történő elis
merését, továbbá a kiemelkedő gazdasági eredm ényeket elérő 
és példam utató m agatartást tanúsító egyének Szocialista Munka 
Hőse és egyéb állami kitüntetésekkel való megbecsülést. A Mi
nisztertanáccsal együtt a M agyar Népköztársaság Kiváló Brigád
ja, az illetékes m iniszterrel (országos hatáskörű szerv vezetőjé
vel) és az Országos Találm ányi Hivatal elnökével együttesen Ki
váló Üjító k itüntetéseket adományoz.

— A szocialista m unkaverseny, a brigádmozgalom és az újító
mozgalom irányításában, szervezésében huzamos időn át ered
ményesen tevékenykedő gazdasági vezetőket és társadalm i tiszt
ségviselőket a Szakszervezeti M unkáért kitüntetéssel jutalmazza.
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— Rendszeresen elmezi a dolgozók munkamozgalmait ösztön
ző erkölcsi és anyagi elismerési rendszer hatékonyságát és szük
ség szerint kezdeményezi továbbfejlesztését.

2. Az ágazati-iparági szakszervezetek és a szakszervezetek me
gyei (budapesti) tanácsainak elnökségei:

— Az ágazati-iparági szakszervezetek m űködjenek közre a vál
latok tevékenységének, m unkaverseny- és újítómozgalmának 
évenkénti értékelésében, minősítésében.

— A közös határozatban megjelölt arányok figyelem bevéte
lével az ágazati m iniszterekkel együtt határozzák meg a Kiváló 
Vállalat k itüntetés ágazati keretszám át, bírálja el a benyújtott 
pályázatokat és adományozzák a Kiváló Vállalat, az Elismerő 
Oklevél, valam int a Szakma (Ágazat) Kiváló Brigádja k itün te
tést. Közösen tegyék meg javaslataikat a M inisztertanács és a 
SZOT elnöksége Vörös Zászlója, a Munka Vörös Zászló Érdem 
rend és a M agyar Népköztársaság Kiváló Brigádja kitüntetések 
adományozására. A gazdasági eredm ények m ellett indokolják 
meg a munkaverseny-mozgalom  társadalom politikai követelmé
nyeinek teljesítését, a dolgozókról való gondoskodást.

— A szakszervezetek megyei (budapesti) tanácsai a megyei 
(fővárosi) tanácsokkal együttesen véleményezzék a felügyeletük 
alá tartozó tanácsi vállalatok kitüntetési javaslatait.

— Az ágazati-iparági szakszervezetek és a szakszervezetek me
gyei (budapesti) tanácsai kezdem ényezhetik állami, miniszteri, 
valam int szakszervezeti kitüntetések adományozását az arra  ér
demes szocialista brigádok, m unkacsoportok és egyének számára.

— Rendszeresen elemezzék a munkaverseny-mozgalommal 
összefüggő elismerési rendszer ösztönző hatását.

3. A vállalati szakszervezeti vezető testületek:

— Az üzemi demokrácia illetékes fórum ain és testületi ülé
sein a gazdasági vezetőkkel együtt rendszeresen értékeljék az 
egyének, a dolgozó-kollektívák (szocialista brigádok, m unkaszer
vezeti egységek stb.) versenyvállalásainak teljesítését, vállalati, 
gyáregységi szinten pedig a m unkaverseny- és újító-, valam int 
a szocialista brigádmozgalom általános helyzetét. Az évközi ér
tékelések alkalmával határozzák meg a m unkaverseny éves cél
kitűzéseinek teljesítéséhez szükséges további tennivalókat.
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— Biztosítsák, hogy az üzemi demokrácia illetékes fórum ai 
érdem ben foglaljanak állást és döntsenek a hatáskörükbe utalt 
címek, elismerések, kitüntetések odaítéléséről.

— Segítsék és ellenőrizzék, hagy az erkölcsi és anyagi elisme
rési rendszer hatásosan ösztönözze a m unkaversenycélok ered
ményes megvalósítását. Az egyes dolgozók elismerésénél, ju ta l
mazásánál érvényesítsék a szakszervezeti bizalmiak egyetértési 
jogát. Lépjenek fel az egyenlősítő elosztás és a jutalm ak fel- 
aprózása ellen.

— A vállalatok vezetőivel közösen alakítsák ki a gazdasági ve
zetők feladatait, erkölcsi és anyagi érdekeltségét a szocialista 
munkaverseny-mozgalom eredm ényeinek növelésében.

— Vállalati k itüntetés elnyerése esetén vegyenek részt az ez
zel járó pénzjutalm ak felosztásában, a hatáskörüknek megfelelő 
címek, elismerések és kitüntetések adományozásában, illetve oda
ítélésük kezdeményezésében.

Záradék

1. Jelen határozat kiadásával egyidejűleg hatályát veszti:
— a SZOT 1972. április 7-i határozata a szocialista m unka

verseny-mozgalom továbbfejlesztésével kapcsolatos szak- 
szervezeti feladatokról.

— A SZOT elnökségének 1970. január 2-i Irányelvei az 1001/ 
1970. sz. határozat végrehajtásáról.

— A SZOT elnökségének és a KISZ Központi Bizottság In
téző Bizottságának 1970. III. 2-i Irányelvei a Kiváló Ifjú 
munkás, a Kiváló Ifjú  Szakmunkás és a Szakma Ifjú  Mes
tere cím elnyerésének feltételeire.

— A SZOT elnökségének és a KISZ Központi Bizottságának 
1963. július havi irányelve, a Kiváló Ifjú  Mérnök, a Kiváló 
Ifjú Közgazdász és a Kiváló Ifjú Technikus cím elnyerésé
nek feltételeire.

2. Az ágazati-iparági szakszervezetek — együtt az illetékes 
m iniszterekkel — adjanak ki az ágazatukra vonatkozó intézke
déseket a jelen határozat végrehajtására. Készítsék fel a felada
tokra a vállalati szakszervezeti vezető testületeket.

3. A vállalati szakszervezeti vezető testületek 1977. december 
31-ig — a vállalat vezetésével együttesen — vezessék át a szük
séges módosításokat a m unkaverseny-szabályzatokon.
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A KISZ Központi Bizottsága Intéző Bizottságának 
határozata

a szocialista munkaversenyben élen járó fiatalok 
munkájának, értékelési és elismerési rendszerének 

továbbfejlesztéséről

A szocialista munkaverseny-mozgalom  az V. ötéves terv  fel
adatainak teljesítésében jelentős szerepet játszik. A m unkaver- 
seny-kitüntetések fokozzák a dolgozók társadalm i aktivitását. 
Az értékelési rendszer alapján eredm ényesen működik. Mind
em ellett több ellentmondás, feszültség is tapasztalható, amely az 
adományozás és az értékelés rendszerének kiigazítását igényli. 
A növekvő követelményekből és a tapasztalható fogyatékossá
gokból kiindulva az értékelési rendszer korszerűsítése, kiigazítása 
az alábbi alapelvek szerint indokolt:

a) a versenyeredm ények értékelésében a nagyobb társadalmi, 
gazdasági teljesítm ény fokozottabban jusson kifejezésre,

b) a brigádmozgalomban a szocialista jelleg jobban érvénye
süljön. A term elésben élen járó és példam utató ifjúsági 
brigádok sajátos versenyform áit, azok elismerési m ódját a 
m unkaverseny rendszerén belül ki kell alakítani,

c) a kitüntetések odaítélésének dem okratikus jellege erősöd
jön és a társadalm i aktivitást kiváltó szerepe növekedjen,

d) az értékelési és jutalm azási rendszert egységesebbé kell 
tenni. Indokolt egyes ifjúsági mozgalmak értékelési for
m áit állami kitüntetésként elismerni és a m unkaverseny 
kitüntetési rendszerébe beépíteni,

%

e) az egyéni kitüntetések társadalm i tekintélyének növelése 
érdekében adományozásuk tartalm i követelm ényeit szigo
rítani, keretszám ait általában csökkenteni, az anyagi elis
merés m értékét egységesíteni szükséges,
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f) a m unkaverseny ifjúsági form áinak elismerési rendszerét 
egyszerűsíteni, a korszrű munkamegosztáshoz és a KISZ 
politikai tervezési rendszeréhez hozzáigazítani szükséges.

A korm ányzati szervekkel és a szakszervezetekkel együttm ű
ködve a KISZ Központi Bizottsága az ötéves és az éves népgaz
dasági tervek alapján a mozgalmi éves akcióprogramban jelöli 
meg a vállalatok, szövetkezetek KISZ-szervezetei számára a 
m unkaverseny-mozgalom  fő céljait, szervezésének és értékelé
sének irányelveit, módszereit. Sajátos eszközeivel hozzájárul a 
verseny értékelhetőségének, a társadalm i-gazdasági eredm ények 
tárgyilagos minősítésének és elismerésének biztosításához az 
alábbiak szerint:

1. A vállalatok, a szövetkezetek részére adományozható Mi
nisztertanács és a SZOT elnöksége Vörös Zászlója, Munka Vö
rös Zászló Érdemrend, Kongresszusi, Jubileumi Zászló, Kiváló 
Vállalat, Kiváló Szövetkezet és Miniszteri Elismerő Oklevél ki
tüntetések odaítélésében az ifjúsági term elési mozgalmak ered
m ényeit a jelenleginél jobban figyelembe kell venni. Ennek ér
dekében a k itüntetésre benyújtandó pályázatok elkészítésekor a 
m unkahelyi KISZ-szervezetek m indenütt éljenek véleményezé
si jogukkal. E kitüntetési javaslatokat döntés előtt a KISZ Köz
ponti Bizottság is véleményezi.

2. A brigádok részére adható Kiváló Ifjúsági Brigád és Válla
lat (Szövetkezet) Kiváló Ifjúsági Brigádja címet a gazdasági ve
zető, a szakszervezet és a KISZ-szervezet együttesen adományoz
zák. Minden m unkahelyi szervezet az akcióprogram jában jelöl
jön meg az ifjúsági brigádok számára konkrét, értékelhető fel
adatokat, év közben szervezze a végrehajtást és a mozgalmi évet 
értékelő taggyűlésen tegyen javaslatot az értékelésre, elismerés
re. A kiváló cím a követelm ényt teljesítő minden ifjúsági bri
gádnak odaítélhető. A vállalat (szövetkezet) Kiváló Ifjúsági Bri
gádja kitüntetés konkrét számait a jogszabály adta keretek kö
zött a gazdasági vezető, a szakszervezet és a KISZ-szervezet — 
az ifjúsági brigádok arányának és m unkájának figyelem bevéte
lével — együtt határozza meg. E kitüntetések, címek odaítélé
séről — a gazdasági vezető, a szakszervezet és a KISZ-szervezet 
javaslata alapján — a szocialista brigád vezetők vállalati (szö
vetkezeti) tanácskozása dönt.

A m unkahelyi KISZ-szervezetek a nem ifjúsági címek, kitün
tetések odaítélésénél is m ondják el vélem ényüket, elsősorban a 
brigádokban dolgozó fiatalok helytállása, és a brigádnak a pá-
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lyakezdők nevelésében k ifejtett m unkája alapján. A Központi 
Bizottság illetékes szervei vegyenek részt a Szakma (Ágazat) Ki
váló Brigádja, a Magyar Népköztársaság Kiváló Brigádja és a 
Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetések döntés előtti vé
leményezésében.

3. A Szakma Ifjú Mestere és a Kiváló Ifjú Szakember kitün
tetéseket azok a m unkában, tanulásban élen járó m unkás-, pa
raszt-, értelm iségi fiatalok nyerhetik  el, akik az általános m un- 
kaverseny-követelm ényeken tú l a KISZ-szervezet egyik m unka- 
verseny-akciójában (Ki m inek mestere, Ki minek szakértője, ve
télkedők, kiváló mozgalmak, Alkotó ifjúsági pályázat, kommu
nista műszakok stb.) részt vesznek, szakmailag és politikailag 
képzik, illetve továbbképzik m agukat. A javaslatnál a KISZ-tag- 
gyűlés értékelése legyen a mérvadó. Az éves adományozási ke
retszám ot az állományi létszám 5% -án belül a KISZ-szervezet, 
a gazdasági vezető, a szakszervezet együtt határozza meg a fia
talok aránya és termelési, társadalm i aktivitása alapján. A fia
talok kitüntetését a KISZ, a szakszervezet és a gazdasági vezető 
együttesen adományozza a term elési tanácskozás döntése alap
ján.

A Kiváló Dolgozó, a Kiváló Munkáért kitüntető jelvény, a Szo
cialista Munka Hőse és egyéb állami kitüntetések esetében a 
m unkahelyi KISZ-szervezetek éljenek kezdeményezési és vé
leményezési jogukkal a 30 éven aluli ifjú  dolgozók esetében. E 
kitüntetésekre elsősorban az ifjúsági m unka verseny-form ákban 
eredm ényesen szereplő fiatalokat javasolják.

4. Az Intéző Bizottság az egységes kitüntetési rendszer létre
jötte m iatt m egszünteti a jelenleg érvényben levő ifjúsági te r
melési mozgalmak (Kiváló Ifjú  Munkás, Kiváló Ifjú  Szakmun
kás, Szakma Ifjú  Mestere, Kiváló Ifjú  Dolgozó, • Kiváló Ifjú 
Technikus, Kiváló Ifjú Mérnök, Kiváló Ifjú  Közgazdász stb.) 
elismerő jelvényeit, plakettjeit, okleveleit és az Ezerm ester Bolt
ban történő árusítását, 1978. m ájus 15-i hatállyal. A KISZ akció- 
program okban m eghirdetendő különböző m unkaverseny-akciók, 
vetélkedők egyszeri elismerésére a m eghirdető KISZ-szervek a 
továbbiakban is alapíthatnak sajátos elismeréseket — elsősor
ban oklevelet, jelvényt —, igazodva a központi kitüntetések er
kölcsi és anyagi elismerésének mértékéhez.

Az Intéző Bizottság a m unkaverseny egységes szabályozásáról 
szóló 1038/1977. (X. 4.) számú M inisztertanács, SZOT elnöksége 
és a KISZ Központi Bizottsága együttes határozatai m aradék-
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talan végrehajtására hívja a KISZ-szervezeteket. Megbízza a KB 
illetékes osztályait, hogy m űködjenek közre a minisztériumok, 
az országos hatáskörű szervek végrehajtási intézkedéseik kiadá
sában. Az irányító bizottságok a határozatok feldolgozását és fo
lyam atos végrehajtását szervezzék. Magyarázzák és juttassák 
érvényre a továbbfejlesztés alapelveit az érin tett KISZ-vezetők 
és szervezetek körében. A m unkahelyi szervezetek a vállalati, 
szövetkezeti m unkaverseny-szabályzatok módosításában vegye
nek részt. M indent tegyenek meg azért, hogy a határozatok za
vartalan végrehajtása 1978. január 1-től megkezdődjön.

Záradék

1978. m ájus 15-én hatályukat vesztik az alábbi határozatok:
— A SZOT elnökségének és a KISZ KB Intéző Bizottságának 

irányelvei a Kiváló Ifjú  Munkás, a Kiváló Ifjú Szakmun
kás és a Szakma Ifjú  M estere cím elnyerésének feltételeire 
(1970. m árcius 21.).

— A SZOT elnökségének és a KISZ Központi Bizottságának 
irányelvei a Kiváló Ifjú  Mérnök, Kiváló Ifjú  Közgazdász 
és Kiváló Ifjú  Technikus cím elnyerésének feltételeire 
(1963. július 3.).

— A SZOT elnökségének és a KISZ KB Intéző Bizottságá
nak együttes határozata a Kiváló Ifjú  Mérnök, Köz
gazdász, Technikus címet többszörösen elnyert fiatalok er
kölcsi elismerésének továbbfejlesztésére (1967. február 9.)
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