
KÖZALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETE 
Belügyminisztériumi Bizottsága

BIZALMAS!

51- Sz- 607/1981.

A B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M  

S Z A K S Z E R V E Z E T I  S Z E R V E I N E K  

M Ű K Ö D É S I  S Z A B Á L Y Z A T A

1 9  8 1

ÁBTL - 4.2 - 51 - Sz - 607/1981 /1



KÖZALKALMAZOTTAK SZAKSZERVEZETE 
Belügyminisztériumi Bizottsága

BIZALMAS!

51- Sz- 607/1981.

A B E L Ü G Y M I N I S Z T É R I U M  
S Z A K S Z E R V E Z E T I  S Z E R V E I N E K  

M Ű K Ö D É S I  S Z A B Á L Y Z A T A

Jóváhagyta: a BM Bizottság 1981. szeptember 25-i ülése

1 9  8 1

ÁBTL - 4.2 - 51 - Sz - 607/1981 /2



BEVEZETŐ
I.

1. A Belügyminisztérium szakszervezeti szerveinek tevékenysé
gét
— az MSZMP Belügyminisztériumi Bizottsága eszmei, poli

tikai iránymutatása;
— a Közalkalmazottak Szakszervezete Központi Vezetősége 

és a belügyminisztériumi küldöttértekezlet határozatai;
— az Alkotmányban, a Munka Törvénykönyvében és más 

jogszabályokban a szakszervezetekre ruházott kötelessé
gek és jogok, továbbá a szakszervezet társadalmi szerepe 
és a tagság érdekei határozzák meg.

2. A Belügyminisztérium szakszervezeti szervei
— működésüket a Szakszervezetek Alapszabályában foglal

tak szerint, a demokratikus centralizmus elve alapján fej
tik ki;

— mindennapi munkájuk során törekednek a Belügyminisz
térium alaprendeltetéséből adódó feladatok végrehajtásá
nak a mozgalom eszközeivel való segítésére, a szakszerve
zeti demokrácia kiszélesítésére, a szakszervezeti jogoknak a 
tagság érdekében történő mind hatékonyabb érvényesíté
sére, az anyagi eszközöknek a mozgalom céljaira történő 
felhasználására;

— tevékenységükkel a Belügyminisztérium polgári alkalma
zott dolgozóinak sokirányú rétegződését figyelembe vevő 
rétegpolitikai kibontakoztatásával is a Belügyminiszté
rium szakmai alaprendeltetését és a polgári dolgozók ér
dekeit szolgálják.
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A BELÜGYMINISZTÉRIUMI 
SZAKSZERVEZETI SZERVEK VEZETŐ SZERVEI

II.

1. A középirányító szerv fogalma
Ágazati szakszervezetünk — a Közalkalmazottak Szakszer
vezete — az általános hatáskörű, ágazati és területi feladatok 
végrehajtására, a helyi végrehajtó szervek irányítására a 
Belügyminisztérium szakmai felépítéséhez igazodóan közép
irányító szervi jelleggel működteti a Közalkalmazottak Szak- 
szervezete Belügyminisztériumi Bizottságát (továbbiakban: 
BM Bizottság). Ennek irányítását a Központi Vezetőség (to
vábbiakban: KV) közvetlenül látja el.

2. Szervezeti felépítése:

a) Belügyminisztériumi küldöttértekezlet,
b) Közalkalmazottak Szakszervezete Belügyminisztériumi Bi

zottsága,
c) Munkabizottságok,
d) Belügyminisztériumi Számvizsgáló Bizottság,
e) Alapszervezetek (16), Számvizsgáló Bizottságok (SzVB) 

(16)
— összevont taggyűlés Szakszervezeti Bizottsággal (4)
— bizalmi testület Szakszervezeti Bizottsággal (12)
— munkabizottságok

f) Közvetlen munkahelyi szervek (12)
— munkahelyi bizalmi testület főbizalmival (5)
— szakszervezeti csoport bizalmival (7)
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A BELÜGYMINISZTÉRIUMI KÜLDÖTTÉRTEKEZLET
III.

1. A küldöttértekezlet a Belügyminisztérium szakszervezeti 
szerveinek felső szerve, amely szükség szerint, de legalább 
öt évenként ülésezik. A küldötteket a szákszervezeti tagok 
taggyűlésen, bizalmi testületi ülésen, illetve csoporttaggyű
lésen választják a BM Bizottság által meghatározott képvi
seleti arány szerint.

2. Feladata és hatásköre
— megtárgyalja és elfogadja a BM Bizottság és a BM Szám- 

vizsgáló Bizottság beszámolóját, meghatározza a Belügy
minisztérium szakszervezeti szervei előtt álló feladatokat;

— meghatározza a felsőbb szakszervezeti szerv (KV) irány
elvei alapján a BM Bizottság és a BM Számvizsgáló Bi
zottság létszámát, megválasztja személy szerint a BM Bi
zottság elnökét, titkárát és szervező titkárát, a BM Bi
zottság tagjait;

— megválasztja a felsőbb szakszervezeti szervek — a Közal
kalmazottak Szakszervezete — kongresszusára a küldöt
teket;

— megválasztja a BM Munkaügyi Döntőbizottsága elnökét, 
elnökhelyetteseit, tagjait.
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IV.

A BELÜGYMINISZTÉRIUMI BIZOTTSÁG,
MINT KÖZÉPIRÁNYÍTÓ SZERV

A BM Bizottság a Közalkalmazottak szakszervezeti mozgalmá
nak középirányító jelleggel működő testülete a Belügyminiszté
rium központi állománya területén. Tagjait a belügyminiszté
riumi küldöttértekezleten az alapszervezetek és a közvetlen 
szervek küldöttei választják.
Tevékenységéről közvetlen felsőbb szakszervezeti szervének és 
a küldöttértekezletnek köteles beszámolni.
Feladat- és hatáskörét a Közalkalmazottak Szakszervezete KV, 
tagjainak létszámát pedig — a KV irányelvei alapján — a bel
ügyminisztériumi küldöttértekezlet határozza meg.
A BM Bizottság határozatai a hatáskörébe tartozó alapszerveze
tek, illetve közvetlenül a BM Bizottsághoz tartozó munkahelyi 
szervek testületeire, tisztségviselőire kötelezőek.
A BM Bizottság létrehozza társadalmi munka- és rétegbizott
ságait. Megválasztja azok vezetőit és tagjait.
A BM Bizottság munkájáért a szakszervezeti tagságnak, a kül
döttértekezletnek és a KV-nak felelős.

1. A Belügyminisztériumi Bizottság feladatai, hatás- és jogköre

A BM Bizottság a Belügyminisztérium központi állományá
hoz tartozó alapszervezeteket és a hozzá közvetlenül tartozó 
munkahelyi szakszervezeti szerveket irányítja, szervezi, ös
szefogja, segíti és ellenőrzi.
A BM Bizottság jogi személy, amelynek az MT 11. § (1) alap
ján — mint a dolgozók képviseleti és érdekvédelmi szervé
nek — joga, hogy a Belügyminisztérium központi állományá-
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ban dolgozó polgári alkalmazottak anyagi, szociális és kultu
rális színvonalának emelése, valamint élet- és munkakörül
ményeiket érintő jogaik és érdekeik védelme, illetőleg érvé
nyesítése céljából rendszeres működést fejtsen ki, ebbe a 
a dolgozókat bevonja és a kérdésekről tájékoztassa.
Képviseli a központi állomány szakszervezeti tagságát, a 
polgári alkalmazott dolgozókat a KV, továbbá a területileg 
illetékes állami, társadalmi szervek és szakmai vezetők előtt. 
Működési területén — a belügyminisztériumi sajátosságokra 
figyelemmel — érvényt szerez a SZOT, a Közalkalmazottak 
szakszervezeti kongresszusa, a KV és az Elnökség, továbbá a 
belügyminisztériumi küldöttértekezlet határozatainak, irány
elveinek, gondoskodik megismertetésükről, végrehajtásukról 
és a végrehajtás ellenőrzéséről.
Működési területén gyakorolja a hatáskörébe utalt jogokat, 
felelős azok érvényesüléséért.

1.1. Részt vesz a Belügyminisztérium polgári állományának 
élet- és munkakörülményeit érintő döntések és határoza
tok előkészítésében, és a központi állomány vonatkozásá
ban annak végrehajtásában.
E kérdéseket illetően tájékoztatást kér a szakmai veze
tőktől.

1.2. Állást foglal, véleményt nyilvánít a BM szervek által ki
dolgozott parancs-, utasítás-, intézkedés-, szabályzat-ter
vezetekkel kapcsolatban, amelyek a polgári állományra 
vonatkoznak.
Ilyenek különösen:
— a Munka Törvénykönyve belügyminisztériumi végre

hajtási utasítása;
— a munkahelyi demokrácia fejlesztésének irányelve;
— a képesítési követelményrendszer szabályozása;
— a bérezési és jutalmazási irányelvek;
— a munka- és egészségvédelem szabályozása;
— a szocialista munkaverseny szabályozása;
— a törzsgárda szabályzat;
— a polgári állomány szakmai képzésének, továbbképzé

sének rendje.
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Szervezi és irányítja a szakmai munkát segítő szakmapo
litikai tevékenységet, a szocialista brigád- és munkakollek
tíva-mozgalmat.

1.3. Felelős a szakszervezeti szervek alapszabály szerinti mű
ködéséért és szervei útján a tagság törvényes jogainak vé
delméért.

1.4. Dönt a hatáskörébe tartozó káder-, szervezeti- és működési 
kérdésekben; a költségvetést és az üdülőjegyek elosztását 
illetően.

1.5. Megszervezi a határozatok végrehajtását, megállapítja a 
határozatok végrehajtásának eredményeit, illetve az eset
leges eredménytelenség okait és ezzel kapcsolatban meg
teszi a szükséges intézkedéseket.

1.6. Megválasztja a társadalmi munkabizottságokat és megha
tározza tevékenységük fő irányát, jóváhagyja és koordi
nálja munkatervüket és beszámoltatja őket tevékenysé
gükről, kikéri véleményüket, figyelembe veszi javasla
tukat.

1.7. Saját sorait kooptálással egészíti ki.

1.8. Gyakorolja az alapszervek, illetve közvetlen szervek veze
tő tisztségviselőinek megválasztása jóváhagyásának jogát 
és a fegyelmi eljárással kapcsolatos jogokat.

Ebben a hatáskörében:
— jóváhagyja az alapszervezetek taggyűlései, bizalmi tes

tületei által megválasztott szakszervezeti bizottságo
kat (továbbiakban: SzB) — névsor szerint —, valamint 
a bizottságok tisztségviselőit; az elnököt, titkárt és a 
számvizsgáló bizottság (továbbiakban: SzVB) elnökét 
egyénenként, továbbá a közvetlen szervek vezető tiszt
ségviselőit (főbizalmiak, bizalmiak);

— jóváhagyja az SzB-k (közvetlen munkahelyi bizalmi 
testületek, közvetlen szakszervezeti csoportok) tisztség- 
viselői és tagjai ellen szakszervezeti fegyelmi ügyek
ben hozott döntéseket;

— elbírálja az alapszervezeti taggyűléseknek (bizalmi tes
tületeknek), közvetlen szervi taggyűléseknek (csoport
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taggyűléseknek) azokat a döntéseit, amelyek a szak- 
szervezetből kizártak újrafelvételéről intézkednek, to
vábbá állást foglal a hatáskörébe tartozó tagdíjelmara
dási ügyekben;

— ellenőrzi a szakszervezeti fegyelmi eljárások lefolyását 
az alapszervezeteknél és a közvetlen szerveknél.

1.9. Gyakorolja a Munka Törvénykönyvében biztosított jogo
kat, különös tekintettel a szakszervezeti tisztségviselőkre 
vonatkozó munkajogi védelmet és dönt e kérdésekben.

1.10. Állást foglal és kezdeményez a hatáskörébe tartozó vá
lasztott tisztségviselők személyi ügyeivel (erkölcsi és anya
gi elismerésre vonatkozó javaslat, minősítés, jellemzés stb.) 
összefüggő kérdésekben.

1.11. Egyetértési jogát a jogszabályok alapján a Belügyminisz
térium szakmai vezetésével együtt gyakorolja abban az 
esetben, ha az adott kérdéseket felsőbb szintű jogszabály, 
irányelv másképpen nem rendezi.
Egyetértése szükséges:
— a központi állomány polgári alkalmazott dolgozóinak 

élet- és munkakörülményeit érintő kérdésekkel kapcso
latban ;

— a BM 1/1977. (BK. 8.) sz. Irányelv I/1. pontja alatt 
meghatározott egyedi ügyekben;

1.12. Irányítja, összehangolja, segíti és ellenőrzi az alapszerve
zetek és közvetlen szervek tevékenységét;
— beszámoltatja az SzB-ket, a közvetlen főbizalmiakat, 

bizalmiakat, tevékenységük egészéről, vagy egy-egy 
részterületéről,

— a Közalkalmazottak Szakszervezete Elnöksége részére 
előkészíti a hozzá tartozó szerveket érintő fontosabb 
szervezeti javaslatokat (összevonás, szétválás stb.).

1.13. Biztosítja az alapszervezetek és a közvetlen szervek tiszt
ségviselőinek képzését és továbbképzését:
— dönt a saját hatáskörében szervezendő oktatás formái

ról, és főbb tartalmi kérdéseiről, az oktatásba bevon
tak köréről;
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— dönt a felsőbb szervek által rendezett tanfolyamokra, 
iskolákra küldésre vonatkozó javaslatokról.

1.14. Javaslatokat tesz — beleértve a jogi szabályozást is — 
a Belügyminisztérium szakmai vezetésének, a KV-nak, a 
tagság problémáinak megoldására, illetve a szakszervezeti 
mozgalom fejlesztésére.

1.15. Feladatainak eredményes teljesítése érdekében együttmű
ködik a KV-val, az MSZMP BM Bizottságával, a KISZ 
BM Bizottságával, a Belügyminisztérium szakmai szervei
vel, a belügyminisztériumi párt- és KISZ-szervekkel, szer
vezetekkel.

Ennek során:
— állást foglal és véleményt nyilvánít azokban a kérdé

sekben, amelyekben e szervek felkérik;
— tájékoztatja őket a szakszervezeti tagság helyzetéről;
— jelzi e szerveknek a polgári állományt érintő, megol

dásra váró problémákat;
— észrevételeket, javaslatokat tesz a BM sajátos helyze

tének figyelembe vételével a problémák megoldására;
— tájékoztatást kér a polgári állományt érintő intézkedé

sekről és egyéb kérdésekről;
— közreműködik a Belügyminisztérium és a Közalkalma

zottak Szakszervezete közötti „Együttműködési megál
lapodás” munkaprogramjainak végrehajtásában.

2. A BM Bizottság működése

2.1. A BM Bizottság a hatáskörébe tartozó kérdésekben ülé
sein foglal állást és hoz határozatot.

2.2. Tevékenységét éves munkaterv és féléves ülésterv alap
ján végzi.

2.3. Üléseit havonta, illetve szükség szerint tartja. Összehívá
sáról a titkár gondoskodik. A Bizottság tagjai többségének 
kérésére, vagy a KV javaslatára rendkívüli ülést kell ös
szehívni.
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2.4. Ülésein rendszeresen beszámoltatja a titkárt a két ülés kö
zött történt fontosabb eseményekről.

2.5. A BM Bizottság akkor határozatképes, ha megválasztott 
tagjainak kétharmada jelen van.
Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 
hozza, kivéve, ha az Alapszabály vagy SZOT határozat 
másként rendelkezik. Személyi kérdések (felmentés, koop
tálás, visszahívás stb.) esetén a határozathozatalhoz a je
lenlevők számához viszonyított kétharmados többség 
szükséges.

2.6. Együttműködik a Belügyminisztériumi Számvizsgáló Bi
zottsággal, kikéri és hasznosítja annak véleményét a gaz
dálkodó munkában, esetenként külön is felkéri egy-egy 
téma vizsgálatára.

2.7. Ülésein — tanácskozási joggal — a Számvizsgáló Bizott
ság elnöke és más meghívottak is részt vehetnek.

2.8. Elkészíti éves költségvetését, jóváhagyásra felterjeszti az 
Elnökséghez; rendszeresen értékeli az éves költségvetés 
végrehajtását és dönt a hatáskörébe tartozó költségelő
irányzat-módosításokban.

2.9. Rendszeres beszámolási kötelezettségén túl — a két kong
resszus közötti felező időszakban — értékeli önmaga tevé
kenységét és a belügyminisztériumi küldöttértekezlet ha
tározatának végrehajtását, beszámol a belügyminisztériu
mi küldöttértekezletnek és a KV-nak.
A beszámoló elfogadása után tájékoztatja az SzB-k titká
rait és a közvetlen szervek vezető tisztségviselőit.

3. A BM Bizottság tagjainak jogai és kötelességei
A BM Bizottság tagjainak azonos jogai és kötelességei van
nak.

JOGOK:

3.1. A BM Bizottság tagjai részt vehetnek a Bizottság munká
jában, véleményt nyilváníthatnak, javaslatokat tehetnek.

3.2. Részt vehetnek a határozatok meghozatalában és végre
hajtásának ellenőrzésében.
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3 3 Megválaszthatok a társadalmi munkabizottságok vezetői
nek, vagy tagjainak.

3 4. Segítik és ellenőrzik a szakszervezeti szervek tevékenysé
gét, különösen szorgalmazzák a tagság előtti rendszeres 
beszámolást, a tagság tájékoztatását. Figyelemmel kísérik 
a testületek és a tisztségviselők Alapszabály szerinti mű
ködését, tevékenységét.

3.5. A testület megbízása alapján képviselik a BM Bizottságot 
az alapszervezeteknél, a munkahelyi szakszervezeti szer
veknél és a BM szakmai szerveinél.
Felvilágosítást kérhetnek a BM Bizottság bármely más 
tagjától a tagságot, vagy annak egyes csoportjait érintő 
kérdésekben — napirenden kívüli ügyekben is.

3.6. Javaslatot tehetnek a szakszervezet hatáskörébe tartozó 
egyes kérdések megvizsgálására, vagy napirendre tűzé
sére.

KÖTELESSÉGEK:

3.7. Teljesítsék becsülettel megtisztelő közéleti megbízatásukat. 
Legjobb tudásuk szerint vállaljanak részt a BM Bizottság 
munkájában, lelkiismeretesen végezzék megbízatásukat.

3.8. A BM Bizottság tagjai a testület ülésein aktívan vegyenek 
részt.

3.9. Vállaljanak tevőlegesen részt — lehetőleg valamelyik 
munkabizottság keretében — a felsőbb szakszervezeti 
szervek és a BM Bizottság határozatainak végrehajtásá
ban, a végrehajtás segítésében és ellenőrzésében.

3.10 Rendszeresen vegyenek részt a szakszervezeti rendezvé
nyeken. Tájékoztassák a tagságot a BM Bizottság, a fel
sőbb szakszervezeti szervek tevékenységéről, célkitűzései
ről. Tájékozódjanak a tagság véleményéről, hangulatáról, 
javaslatairól.

3.11. Választóiknak be kell számolniuk saját megbízatásaik tel
jesítéséről.

3.12. Felelősséggel képviseljék mindenkor a szakszervezeti tag
ság jogos érdekeit.
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3.13. Működjenek közre munkahelyük szakszervezeti életének 
fejlesztésében.

4. A BM Bizottság tisztségviselői (15 fő)

4.1. A BM Bizottság elnöke
4.2. A BM Bizottság titkára
4.3. A BM Bizottság szervező titkára
4.4. A BM Bizottság agitációs és propaganda titkára
4.5. Szociálpolitikai — munkavédelmi felelős
4.6. —4.15. A BM Bizottság további tagjai reszort-felelősök,

illetve a társadalmi munkabizottságok vezetői, vagy 
tagjai.

4.1. AZ ELNÖK 
Feladatai és hatásköre:
Vezeti a BM Bizottság üléseit, biztosítja a testületi tagok 
demokratikus jogainak érvényesülését.
Eseti megbízás alapján képviseli a BM Bizottságot.
Kapcsolatot tart az alapszervezetekkel és a közvetlen 
szervekkel.
Segíti a titkárt a két ülés közötti munkája ellátásában. 
Közreműködik a munkabizottságok irányításában.

4.2. A TITKÁR (függetlenített)
Feladatai és hatásköre:
Szervezi a BM Bizottság tevékenységét.
Biztosítja a feltételeket a BM Bizottság tervszerű és fo
lyamatos működéséhez, érvényt szerez határozatainak, 
szervezi és ellenőrzi végrehajtásukat.
A BM Bizottság tagjainak közreműködésével segíti, irá
nyítja és ellenőrzi az alapszervezetek és a közvetlen szer
vek munkáját, biztosítja azok Alapszabály szerinti műkö
dését.
Közvetlen és rendszeres munkakapcsolatot tart az MSZMP 
BM Bizottságával, a Belügyminisztérium vezetésével, a
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Közalkalmazottak Szakszervezete KV-val és Elnökségével, 
a KISZ BM Bizottságával.
Sürgős esetekben, valamint előzetes felhatalmazás alapján 
két testületi ülés között (szükség esetén a BM Bizottság 
tagjaival folytatott közvetlen konzultáció után) dönt a BM 
Bizottság — mint testület — hatáskörébe tartozó egyes 
•kérdésekben, döntéséről a BM Bizottságot legközelebbi 
ülésén tájékoztatja.
Gondoskodik a BM Bizottság üléseinek napirendjére tű
zött tervezetek és javaslatok előkészítéséről és legalább 8 
nappal az ülés előtt való kiküldéséről.
Eleget tesz beszámolási kötelezettségének.
Felelős a BM Bizottság függetlenített tisztségviselőinek, 
valamint alkalmazottainak munkájáért és munkáltatói jo
gokat gyakorol.
Felülvizsgálja és kiadványozza az intézkedéseket, előter
jesztéseket, körleveleket, átiratokat, leveleket.
A költségvetés végrehajtása során utalványozási jogot 
gyakorol.

4.3. SZERVEZŐ TITKÁR (függetlenített)
A BM Bizottság titkárának mindenkori helyettese, a tit
kár távollétében teljes jogkörrel ellátja a titkári feladato
kat és teljes felelősséggel tartozik a munka irányításáért. 
Szervezi, segíti és ellenőrzi a szervezeti élet működését, 
az érdekvédelmet, a munkaversenymozgalmat, a tisztség- 
viselők képzését — továbbképzését.
Segíti és koordinálja a munkabizottságok tevékenységét, 
biztosítja rendszeres működésük feltételeit. Segíti a bér
és munkaügyi felelős, a munkamozgalmi felelős, a Nyug
díjas Bizottság elnökének tevékenységét és az e feladat
körrel foglalkozó munkabizottságokat.
Gondoskodik a BM Bizottság üléseinek, a küldöttértekez
leteknek előkészítéséről, a tárgyalásra kerülő előterjeszté
sek időbeni kiküldéséről.
Segíti és ellenőrzi — a munkamegosztás szerint — az alap
szervezetek és a közvetlen szervek tevékenységét.
Előterjesztéseket, jelentéseket készít.
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A költségvetés végrehajtása során utalványozási jogot 
gyakorol.

4.4. AGITÁCIÓS- ÉS PROPAGANDA TITKÁR (függetlení
tett)
Szervezi, segíti és ellenőrzi a tömegpolitikai és közmű
velődési tevékenységet. Gondoskodik az eszmei-politikai 
nevelőmunkára vonatkozó határozatok végrehajtásáról.
Segíti és ellenőrzi az alapszervezetekben és a közvetlen 
szerveknél folyó agitációs és propaganda munkát. Tájé
koztatókat, előadásokat, fórumokat, tömegpolitikai rendez
vényeket, akciókat szervez.
Szervezi és ellenőrzi a szakszervezeti tömegpolitikai okta
tást, a propagandisták felkészítését.
Szervezi a BM Bizottság tájékoztató és információs tevé
kenységét, összehangolja, segíti és ellenőrzi az alapszer
vezetek és közvetlen szervek tájékoztató és információs 
munkáját. Gondoskodik, hogy a tagság hangulatáról, a 
legfontosabb mozgalmi eseményekről havonta információs 
jelentés készüljön.
Segíti és ellenőrzi az alapszervezetek agit.-prop. titkárai
nak tevékenységét, a munkamegosztás alapján az alap
szervezeteket és a közvetlen szerveket.
Segíti a kulturális-, a nő-, az ifjúsági- és a sportfelelős 
tevékenységét, valamint az e feladatkörrel foglalkozó mun
kabizottságokat. Irányítja az Agit.-prop. Munkabizottságot. 
Gondoskodik a szakszervezeti és egyéb propaganda kiad
ványok megrendeléséről és terjesztéséről.
Segíti a szakszervezeti szervek társadalmi ünnepségeit, az 
egészségügyi felvilágosítást és propagandát.
Szervezi az önkéntes és térítés nélküli véradó mozgalmat. 
Kapcsolatot tart a BM Művelődési Házzal, a „Magyar 
Rendőr” és a „Közalkalmazottak” Szerkesztőségével, a Ma
gyar Vöröskereszttel és a Táncsics Könyvkiadóval.
Előterjesztéseket, jelentéseket készít.
Elkészíti a BM Bizottság üléseinek emlékeztetőit.

— 18 —

ÁBTL - 4.2 - 51 - Sz - 607/1981 /15



4.5. SZOCIÁLPOLITIKAI-MUNKAVÉDELMI FELELŐS

A szociálpolitikai-munkavédelmi társadalmi munkabizott
ság vezetőjeként:
— irányítja a bizottság munkáját, gondoskodik annak 

munkaprogramja és ellenőrzési ütemterve elkészíté
séről;

— gyakorolja a társadalombiztosítási tanács (TT) elnöki 
és a szakszervezeti munkavédelmi felügyelői jog- és 
hatásköröket.
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A BM BIZOTTSÁG MUNKABIZOTTSÁGAI
V.

A BM Bizottság — feladatai eredményesebb és hatékonyabb el
látása céljából — állandó és ideiglenes munkabizottságokat hoz 
létre.
A munkabizottságok vezetőit, vezető-helyetteseit, tagjait a saját 
és az alapszervezetek, közvetlen szervek megfelelő politikai fel- 
készültséggel és tapasztalattal rendelkező tagjai közül a bel
ügyminisztériumi küldöttértekezleten a BM Bizottság választ
ja meg.
A munkabizottságok a BM Bizottság véleményező, tanácsadó, ja
vaslattevő, határozatainak végrehajtását szervező és ellenőrző 
szervei. Önálló irányító, döntési jogkörrel — kivéve a Szociál
politikai-Munkavédelmi Bizottságot — nem rendelkeznek, hatá
rozatot csak saját tevékenységükre hozhatnak. Munkájuk szak
szerűbb ellátása érdekében albizottságokat hozhatnak létre.
A munkabizottságok a BM Bizottságnak alárendelve és annak 
közvetlen irányításával végzik tevékenységüket. Feladataik el
látásáért felelősek a BM Bizottságnak és tevékenységükről rend
szeresen kötelesek beszámolni.

1. A Munkabizottságok általános feladatai

Tevékenyen részt vesznek a magyar szakszervezetek és a 
Közalkalmazottak Szakszervezete kongresszusa, valamint a 
belügyminisztériumi küldöttértekezlet határozatai végrehaj
tásában, továbbá a BM Bizottság munkatervének és munka- 
programjának kidolgozásában és végrehajtásában.
Tevékenységük a BM Bizottsághoz tartozó alapszervezetekre 
és közvetlen szervekre terjed ki. Munkájukat elfogadott munka
programjuk alapján végzik, illetve a BM Bizottság felkérése 
alapján vizsgálatokat és egyéb feladatokat látnak el. A BM
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Bizottság megbízásából beszámoltatnak közvetlen szerveket, 
illetve alapszervezeti reszortfelelősöket.
A vizsgálatok alkalmával és az egyéb úton szerzett tapaszta
lataikat elemzik, értékelik, belőlük következtetéseket vonnak 
le és javaslatokat dolgoznak ki a BM Bizottság, esetleg köz
vetlenül a felsőbb szakszervezeti szervek részére.

2. A munkabizottságok működése
Minden egyes munkabizottság élén vezető áll, aki szervezi, 
irányítja és összefogja a munkabizottság tevékenységét. Fel
adatai ellátásában segíti és távollétében teljes jogkörrel he
lyettesíti a vezetőhelyettes.
A bizottságok üléseiket legalább negyedévenként, illetve 
szükség szerint tartják. Az ülés összehívása és levezetése a 
vezető (-helyettes) feladata.
A munkabizottságok féléves munkaterv alapján működnek, 
munkatervüket a BM Bizottság hagyja jóvá.
A munkabizottságok állásfoglalásaikat üléseiken alakítják ki 
és ezeket emlékeztetőben rögzítik. Az üléseiken megtárgya
landó témákat szóban, vagy írásban terjesztik elő.
Együttműködnek más munkabizottságokkal, ezekkel egyez
tetik munkatervüket közös témák kidolgozására, illetőleg a 
közös tevékenységre. A közös állásfoglalást együttes ülésen 
alakítják ki.
Feladataiktól függően közvetlen kapcsolatot tartanak a KV 
azonos feladatokat ellátó munkabizottságával.
Munkájukban a BM Bizottság koordináló, tájékoztató tevé
kenységére támaszkodnak. Esetenként konzultálnak a KV il
letékes osztályainál is.

3. Az egyes munkabizottságok feladatai

A BM Bizottság az alábbi állandó munkabizottságokat hozza 
létre:

Gazdasági Bizottság 
Munkamozgalmi Bizottság
Agit.-prop.—Kulturális-Közművelődési Bizottság 
Bér- és Munkaügyi Bizottság
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Szociálpolitikai-Munkavédelmi Bizottság 
Nő- és Ifjúsági Bizottság 
Sportbizottság 
Nyugdíjas Bizottság

3.1. GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
Segíti, támogatja a BM Bizottság és az alapszervezetek 
gazdálkodó tevékenységét.
Rendszeresen ellenőrzi mindkét szinten a gazdasági tevé
kenységet, a költségvetés szerinti gazdálkodást, az eszközök 
hatékonyabb felhasználását, a bizonylati elv és fegyelem 
érvényesülését, a nyilvántartások, pontos vezetését, a tár
sadalmi tulajdon védelmét, a tagdíj morál és a szervezett
ség alakulását. A jelentkező hibák felszámolására megjelö
li a tennivalókat, utóvizsgálatokkal ellenőrzi végrehajtásu
kat. Elemzi a gazdálkodási tevékenységet és azt a mozga
lom célkitűzései irányában befolyásolja.
Javaslatokat tesz a BM Bizottság hatáskörében történő kü
lön támogatási rendszer mechanizmusára, elbírálja az 
egyes alapszervezeti kérelmeket, azokat döntésre előkészí
ti, továbbá ellenőrzi a célnak megfelelő felhasználást.
Rendszeres kapcsolatot tart a BM Számvizsgáló Bizottság
gal, ellenőrzési tapasztalataikat felhasználja.

3.2. MUNKAMOZGALMI BIZOTTSÁG

Tevékenységének középpontjába a szakmai munka moz
galmi eszközökkel történő segítését és a szocialista demok
ratizmus kiszélesítését szolgáló szakszervezeti feladatokat 
állítja.
A szakmai szervek munkájának korszerűbbé, szervezetteb
bé, egyszerűbbé, gyorsabbá tételéhez keresi és alkalmazza 
a szakszervezet részéről felhasználható eszközöket.
Támogatja a munka hatékonyságát, minőségét fejlesztő 
szocialista munkaversenyt, a brigád- és munkakollektíva 
mozgalmat, a felajánlások kibontakoztatását.
Segíti a dolgozók ismereteinek bővítését előadások, anké
tok, vetélkedők, célversenyek szervezésével, pályázatok 
kiírásával és más módon is.
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Figyelemmel kíséri a munkahelyi demokrácia fejlődését, 
különösen a termelési tanácskozások (munkaértekezletek) 
tartalmának, módszereinek helyes megválasztását és ellen
őrzi a dolgozók javaslatainak felhasználását.

3.3. AGIT. PROP.-KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI 
BIZOTTSÁG

Segíti az alapszervezetekben és a közvetlen szerveknél fo
lyó agitációs-propaganda, kulturális-közművelődési tevé
kenységet, kiemelten foglalkozik a szakszervezet tömeg
politikai munkájával.
Szervezi és segíti a tömegpolitikai oktatást. Évközben el
lenőrzi, értékeli a tanfolyamok munkáját, figyelemmel kí
séri a propagandisták felkészítését. Szakmai és szellemi 
vetélkedőket szervez.
A természettudományos és általános műveltség terjesztése 
céljából külön gondot fordít az ismeretterjesztő tevékeny
ség állandó fejlesztésére, a tudatos gondolatformálásra, a 
szocialista életmód kialakítására és a politikai képzésre. 
Figyelemmel kíséri és segíti a sajtótermékek terjesztését 
és tartalmi hasznosítását, különösen tekintettel a „Népsza
va” és a „Közalkalmazott” újságokra, valamint a Táncsics 
Kiadó szakkiadványaira.
Szorgalmazza a szocialista társadalmi, családi ünnepségek 
szervezését, az olvasómozgalom kiszélesítését, a kulturális 
és tömegpolitikai rendezvények megtartását.
Rendszeresen segíti — a szerzett adatok alapján — a havi 
információs jelentés elkészítését, megszerkeszti az idősza
kosan megjelenő BM Szakszervezeti Tájékoztatót.

3.4. BÉR- ÉS MUNKAÜGYI BIZOTTSÁG

Rendszeresen vizsgálja a polgári állomány egészét érintő 
továbbá az egyes rétegekre vonatkozó bérintézkedések ér
vényesülését, a dolgozók átlagbérének, kereseti viszonyai
nak alakulását, a bér- és jutalmazáspolitikai elvek, a szak- 
szervezeti egyetértési jog érvényesülését, a törzsgárda 
mozgalom kérdéseit, az anyagi-erkölcsi megbecsülés hely
zetét.
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A szakszervezeti ellenőrzés során vizsgálja a munkajogvi
szony keretében kötött megállapodások és döntések törvé
nyességét.
Folyamatosan vizsgálja a munkaidő alakulását, a munka
ügyi szabályok érvényesülését.
A hatályos jogszabályok érvényesülésének vizsgálatán túl
menően jelzi a jogi szabályozás esetleges hiányosságait, il
letve a megértés hiányából adódó végrehajtási hibákat a 
BM Bizottságnak.
Bérrendezés, bérkorrekció, illetve új munkajogi szabály 
bevezetésekor a gyakorlati alkalmazáshoz magyarázattal, 
tanáccsal és felvilágosítással segítséget nyújt az érdekelt 
szerveknek, ellenőrzi a meghatározott elvek betartását.
Segíti és ellenőrzi a Munka Törvénykönyve és végrehajtási 
utasítása, valamint a polgári alkalmazottakra vonatkozó 
rendelkezések érvényesülését. Külön vizsgálja az egyes 
munkaterületekkel összefüggő speciális rendelkezések ha
tályosulását.
Rendszeresen figyelemmel kíséri, illetve segíti és vissza
térően vizsgálja a BM Munkaügyi Döntőbizottságának és a 
szakszervezeti jogi tanácsadó szolgálat, — létrejötte ese
tén — a jogsegélyszolgálat tevékenységét.

3.5. SZOCIÁLPOLITIKAI-MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG

Gondoskodik arról, hogy az alapszervezetek és közvetlen 
szervek tájékoztatva legyenek a dolgozók számára a tár
sadalombiztosítási és az egészségügyi jogszabályokban, ha
tározatokban biztosított szolgáltatásokról, az ezzel össze
függő szakszervezeti feladatokról. Ezzel kapcsolatban in
tézkedéseket kezdeményez, szervezi, segíti a népesedés- 
politikai határozatban foglaltak végrehajtását.

Gyakorolja a Társadalombiztosítási Tanács törvénybe fog
lalt és ezáltal biztosított jogait és feladatait. Ennek során 
segíti a hivatali SZTK kifizetőhelyek szakszervezeti ellen
őrzését, szükség esetén szakmai segítséget nyújt. Együtt
működik az egészségügyi kérdések megoldásában, a meg
előző-gyógyító munka szervezésében az érdekelt állami,
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egészségügyi szervekkel. Figyelemmel kíséri és segíti a 
beteglátogatási munka szervezését. Szervezi a nyugdíjügyi 
munka ellátását, fokozott figyelemmel a nyugdíj előkészí
tő tevékenységre.
Szervezi, segíti és ellenőrzi a szakszervezeti és a szakmai 
segélyezést, a szakmai- és a szakszervezeti üdültetést.
A lehetőségek figyelembevételével előmozdítja a dolgozók 
lakásépítésének támogatásával összefüggő feladatok ellá
tását.
Szorgalmazza az alapszervezeteknél és a közvetlen szer
veknél a rendelkezésre álló, és szociálpolitikai célokra fel
használható anyagi eszközök tervszerű és szervezett fel- 
használását.
Összehangolt és folyamatos munkakapcsolatot létesít a 
munkavédelmi tevékenység minden szakágával, az érde
kelt szakmai szervekkel, rendszeresen vizsgálja és elemzi 
a munkakörülményeket, a balesetek, a foglalkozási meg
betegedések alakulását.
Segítséget nyújt a munkavédelem különféle szakkérdései
ben elfoglalandó álláspont kialakításához. Vizsgálja a szak
mai területek és a szakszervezeti szervek munkavédelmi 
tevékenységét, a szakszervezeti munkavédelmi felelősök 
felkészítését. Tanulmányozza a nehéz, veszélyes, egészség
re ártalmas munkafolyamatokat, a vizsgálati tapasztalatok 
alapján ajánlásokat tesz.
Ellenőrzi a gyermekintézmények, a közétkeztetés és a 
szállók, szállások körülményeit, tevékenységét.
Szorgalmazza a védőberendezések, az egyéni védőfelsze
relések alkalmazásának bevezetését, közreműködik a kor
szerű munkavédelmi módszerek széleskörű terjesztésében. 
Vizsgálja a munkaidőbeosztást, a munkaszervezésnek, kü
lönösen az új létesítmények munkavédelmével kapcsolatos 
problémáit.
Ellenőrzi a környezetvédelemmel kapcsolatos folyamatos 
feladatok végrehajtását.
Segíti és ellenőrzi az alapszervezetek szociálpolitikai, mun
kavédelmi tevékenységét. Versenyeket, vetélkedőket szer
vez és lebonyolít.
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3.6. NŐ- ÉS IFJÚ SÁ G I BIZOTTSÁG

Közreműködik a nő- és ifjúságpolitikai határozatok végre
hajtásában, a gyakorlati tapasztalatok elemzésében és az 
erre vonatkozó intézkedések kezdeményezésében.
Együttműködik a többi munkabizottsággal, véleményezi 
ezeknek az egyes szakkérdéseknek elfoglalt álláspontját a 
nők, a fiatalok helyzetének javítására hozott határozatok 
érvényesítése érdekében.
A nőpolitikai tevékenység során foglalkoznak a nők politi
kai és szakmai képzésével és továbbképzésével, előme
netelével, közéleti tevékenységével, családellátási gond
jaikkal, a helyzetüket javító gazdasági-szociális intézkedé
sek végrehajtásával, bérezésükkel és jutalmazásukkal, er
kölcsi elismerésükkel, kiemelten az egyes rétegek bizonyos 
csoportjainak helyzetét érintő (GYES, gyermekes anyák) 
jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésével.
Gondoskodik a nőket speciálisan érintő megemlékezések, 
tanácskozások, akciók lebonyolításáról.
Az ifjúságpolitikai munka során foglalkozik a politikai
szakmai képzéssel és továbbképzéssel, a pályakezdő fia
talokkal és munkahelyi beilleszkedésükkel, bérük, jöve
delmük, szociális helyzetük, azon belül lakásgondjaik ala
kulásával, szabadidejük kulturált felhasználásával, köz
életi tevékenységük alakulásával, a KISZ BM Bizottsággal 
való együttműködéssel, az ifjúsági fórumok előkészítése 
szakszervezeti feladatainak végrehajtásával.
Elősegíti a KISZ kongresszus határozataiból adódó réteg
politikai feladatok belügyminisztériumi megoldását.

3.7. SPORTBIZOTTSÁG

A szabadidő kulturált kihasználásának és a tömegsport 
fellendítésének elősegítése érdekében folyamatosan szer
vezi, irányítja és támogatja a tömegsportmozgalmat, a 
munkahelyi olimpiai mozgalmat. Ellenőrzi, segíti az alap
szervezetekben folyó tömegsport tevékenységét, elemzi, ér
tékeli és koordinálja a feladatok ellátását.
Különböző versenyeket, bajnokságokat, sportnapokat szer
vez és lebonyolít.
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3.8. N Y U G D ÍJA S BIZOTTSÁG

Rendszeresen tartja a kapcsolatot a közvetlen szervek pol
gári alkalmazott nyugdíjasaival, szociális helyzetüket, élet- 
körülményeiket folyamatosan figyelemmel kíséri. Rend
szeresen szervezi a nyugdíjasok segélyezését és általában 
a nyugdíjasok üdültetését.
Kiemelten foglalkozik a felszabadulás előtti szakszerve
zeti tagsággal rendelkező nyugdíjasokkal.
Segíti, ellenőrzi a nyugdíjasokkal való foglalkozást az alap
szervezetekben, a nyugdíjelőkészítő munkát, a nyugdíja
sok élet- és munkakörülményeinek alakulását, gondozá
sukat, anyagi és erkölcsi támogatásukat, szórakozási fel
tételeik biztosítását, a velük való rendszeresebb találkozás 
lehetőségeinek megteremtését.
Kapcsolatot tart a BM Nyugdíjas Klubbal és képviseletet 
ad annak vezetőségébe.
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VI.

AZ ALAPSZERVEZETEK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, 
FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE, MŰKÖDÉSE

1. Szervezeti felépítés:

Alapszervezet — mint a szakszervezet szervezeti alapegysé
ge — ott hozható létre, ahol
— az adott szakmai egység önálló;
— a szakmai egység (hivatal, intézmény stb.) vezetője mun

káltatói jogokkal rendelkezik;
— a szakszervezeti tagság létszáma eléri a 25 főt;
— a választott vezető szerv és a tagság kapcsolata biztosít

ható;
— az azonos munkáltatóhoz tartozó, vagy azonos munkaterü

leten, de szétszórt munkahelyeken dolgozó szakszervezeti 
tagság közössége kialakítható.

A belügyminisztériumi alapszervezetek megalakításához, leg
magasabb irányító, illetve képviseleti szerve (taggyűlés, bi
zalmi testület) meghatározásához — a BM Bizottság javasla
ta alapján — a Közalkalmazottak Szakszervezete Elnökségé
nek engedélye szükséges.

Az alapszervezeten belül a szakszervezeti felépítésnek lehe
tőség szerint követnie kell az adott szakmai szerv szervezeti 
felépítését, törekedve arra, hogy se állami, se szakszervezeti 
részről ne bomoljon meg a partnerek aránya, érvényesüljön 
az „egy szakmai vezető — egy szakszervezeti partner” elve.
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Az alapszervezet szervezett dolgozói:
közvetlenül taggyűlésen,
közvetett úton bizalmi testületi ülésen,

a bizalmiak értekezletén választják meg a vezető testületeket, 
illetve a tisztségviselőket.

1.1. Taggyűlésen, vagy bizalmi testületi ülésen választják tit
kos szavazással:
— a szakszervezeti bizottságot (továbbiakban: SzB), annak 

elnökét és titkárát;
— a számvizsgáló bizottságot;
— a társadalmi munkabizottságok vezetőit és tagjait;
— a küldötteket;

1.2. Taggyűlésen, vagy a bizalmiak értekezletén választják 
nyílt szavazással:

— a főbizalmit;
— a főbizalmi helyettest (-helyetteseket).

A szakszervezeti csoportértekezleten választják nyílt sza
vazással:
A szakszervezeti bizalmit és helyettesét (-eit).
A választás akkor érvényes, ha a szakszervezeti tagok
(taggyűlés esetén), testületi tagok (bizalmi testület esetén) 
legalább kétharmada jelen van. Megválasztottnak csak az 
a jelölt tekinthető, aki mind a titkos, mind a nyílt szavazás 
során a szavazatok több mint 50%-át megkapta. A válasz
tások során a SZOT választási szabályában foglaltakat kell 
érvényesíteni.

1.3. Az alapszervezeti legmagasabb irányító, képviseleti szer
vek (fórumok):

Az összevont taggyűlés
Azokban az alapszervezetekben, ahol a tagság egyszerre 
egyidőben összehívható, az alapszervezet legmagasabb irá
nyító szerve az összevont taggyűlés.
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A taggyűlés résztvevői: az összes szakszervezeti tag szava
zati joggal.

A bizalmi testület
Azokban az alapszervezetekben, ahol a tagság nagy lét
száma, vagy területi szétszórtsága miatt nem hívható ös
sze, az alapszervezet legmagasabb irányító, képviseleti 
szerve a szakszervezeti bizalmi testület.
A bizalmi testületi ülés résztvevői: a bizalmiak, a főbizal
miak (esetleg a helyettesek is) és a megválasztott SzB tag
jai szavazati joggal.
A bizalmiak, főbizalmiak távolléte esetén helyetteseik 
vesznek részt teljes joggal.
Az ülésekre, taggyűlésekre meg kell hívni állandó jelleg
gel a pártszervezet képviselőjét, a számvizsgáló bizottság 
elnökét, a KISZ megbízottját, esetenként — a napirendtől 
függően — a partner szakmai vezetőt, illetve képviselőjét.

1.4. A taggyűlés és a bizalmi testület feladat- és hatásköre
Ellátják a felsőbb szakszervezeti szervek és saját határoza
taik alapján az alapszervezeti munka irányítását, gyako
rolják a munkahelyi demokrácia keretében meghatározott 
konkrét jogosultságaikat.
Irányító, döntést hozó, ellenőrző tevékenységet fejtenek ki, 
gondoskodnak a hozott határozatok, irányelvek végrehaj
tásáról, önállóan gazdálkodó szervként rendelkeznek a 
szakszervezeti vagyon felett.
A szakmai szerv polgári állományú kollektívája egészét 
érintő kérdésekben együttműködnek a helyi társadalmi 
szervekkel, továbbá a szerv szakmai vezetőjével. Ez utóbbi 
során gyakorolják a szakszervezeti döntési, egyetértési, vé
leményezési, képviseleti és vétójogukat.

1.4.1. Döntenek:
— a szakszervezeti alapszervezet munkatervéről és prog

ramjáról;
— a szakszervezeti alapszervezet költségvetéséről;
— a választói értekezletnek készített jelentésekről, beszá

molókról;
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— az SzB éves munkájáról szóló beszámolóról és a további 
feladatok meghatározásáról;

— az alapszervezet működési szabályzatáról;
— a szakszervezeti munkával összefüggő egyéb progra

mokról;
— a helyi munkavédelmi szabályzatról;
— a működéssel, a szakmai képzéssel, a szociálpolitikával 

kapcsolatos, vagy az összes polgári alkalmazott dolgozó 
szempontjából fontosnak ítélt egyéb olyan témákról, 
tervekről stb., amelyek munkahelyi elhatározáson ala
pulnak, ha a felsőbb szakmai, szakszervezeti szervek 
másként nem döntöttek;

— az általuk megválasztott tisztségviselők felmentéséről, 
visszahívásáról, a vezető szervek új tagokkal történő 
kiegészítéséről (választással);

— a segélyezési és üdülési alapok felosztásáról.

1.4.2. Állást foglalnak:
— a távlati és évenkénti bérfejlesztés, illetve béremelés és 

jutalmazás felhasználásának főbb helyi elveinek kiala
kításában;

— a terület dolgozóinak élet- és munkakörülményeivel, 
munkaviszonyával összefüggő olyan kérdések rendezé
sében, amelyek nagyobb szakmai egységeket érinte
nek, de felsőbb szinten nincsenek szabályozva;

— a dolgozók szociális és kulturális helyzetét érintő ja
vaslatokban.

1.4.3. Véleményezik:
— a polgári alkalmazott dolgozók élet- és munkakörülmé

nyeivel összefüggő valamennyi olyan kérdés eldönté
sét, amellyel kapcsolatban a véleményezés nem tarto
zik más testület jogkörébe;

— az adott szerv munkájáról szóló éves beszámolónak a 
polgári állományt érintő részét;

— a szakszervezettel egyetértésben hozott szakmai dönté
sek végrehajtása következtében szükséges intézkedése
ket — azok megtétele előtt — ha azok a dolgozók na
gyobb csoportját érintik.
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1.4.4. Ellenőrzési, képviseleti jogkörük kiterjed a polgári alkal
mazott dolgozók egészét, vagy nagyobb csoportját — a bi
zalmiak esetében egyes dolgozókat is — érintő, az élet- és 
munkakörülményeikkel összefüggő kérdésekre.
A kiadott határozatok, jogszabályok szellemében a dolgo
zók, a csoportok, az egyének körülményeit gondosan mér
legelniük kell.

1.4.5. A legfelsőbb fórum összehívásáról évente három alka
lommal, illetve szükség szerint kell gondoskodni.
A taggyűlés, illetve a testület akkor határozatképes, ha 
tagjainak kétharmada jelen van.
A tagok többségének kívánságára a legfelsőbb fórumot 
össze kell hívni.

1.5. SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG

1.5.1. Az SzB az összevont taggyűlés (bizalmi testület) végrehaj
tó szerve.
A két taggyűlés illetve testületi ülés közötti időszakban 
vezeti, szervezi és ellenőrzi az alapszervezet munkáját, a 
felsőbb szakszervezeti szervek és saját határozatai végre
hajtását.
Gondoskodik a taggyűlések (bizalmi testületi ülések) rend
szeres és megfelelő előkészítéséről, megtartásáról, a cso
porttaggyűlések szervezéséről.
A végzett munkáról az alapszervezet legfelsőbb fórumán 
évente egyszer átfogóan beszámol a választóknak, illetve 
képviselőiknek (bizalmi testület).
Beszámolási kötelezettséggel tartozik felsőbb szakszerve
zeti szervének a BM Bizottságnak is.
Tevékenységét az alapszervezet legfelsőbb fórumán jóvá
hagyott munkaterv szerint végzi, önállóan gazdálkodik az
elfogadott költségvetés szerint. A gazdálkodó tevékenység 
megfelelő ellenőrzése céljából szorosan együttműködik a 
Számvizsgáló Bizottsággal.
Saját sorainak kiegészítése a választási határozatoknak 
megfelelően történik, kivéve a szavazás módját. A válasz
tó testületek nyílt szavazással egészítik ki vezető testüle
teiket.
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Képviseli a tagságot, a polgári alkalmazott dolgozókat a 
felsőbb szakszervezeti, társadalmi szervek és a munkahe
lyi felsőbb szakmai vezetők előtt.
Feladata a bizalmiakra épülő szervezeti rendszer megszi
lárdítása, az irányítás, a végrehajtás, az ellenőrzés, továb
bá a vezető testületek és a tagság szoros kapcsolatának el
mélyítése.

Ebből a célból:

— állandóan javítja az információ áramlását a tagság és a 
testületi szervek, illetve a tájékoztatást a testületi szer
vek és a tagság között;

— gondoskodik a bizalmiak rendszeres képzéséről és to
vábbképzéséről, közöttük a jó tapasztalatok terjesztésé
ről, partneri kapcsolataik erősítéséről;

— biztosítja a bizalmiak munkájának feltételeit oly mó
don, hogy a legfelsőbb szakszervezeti alapszervi fóru
mokon való, aktív, eredményesebb részvételük jobban 
kibontakozzon;

— gondoskodik a csoporttaggyűlések rendszeres megtar
tásáról és tartalmasságáról. Biztosítania kell, hogy a 
bizalmi a dolgozók véleményének kikérésével alakít
hassa ki a dolgozók képviseletében kifejtendő állás
pontját, és hogy időben és meggyőzően tudja tájékoz
tatni a csoport tagjait a hozott döntésekről, mozgósíta
ni tudja őket végrehajtásukra.

A választási szabályzat szerint előkészíti döntésre a fel
mentendő vagy visszahívandó tisztségviselők helyett újak 
választását.
A feladatok eredményesebb ellátása érdekében igénybe 
veszi az állandó és ideiglenes jelleggel működő munkabi
zottságok segítségét.

1.5.2. Döntési egyetértési hatáskörébe tartoznak mindazok a 
kérdések, amelyekben a jogot nem a felsőbb szakszervezeti 
irányító, képviseleti szerv (összevont taggyűlés, bizalmi 
testület) gyakorolja, továbbá amelyeket jogszabály nem a 
felsőbb szakszervezeti szervek, illetve a felügyeleti hatósá
gok hatáskörébe utalt.
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Hatáskörébe tartozik
Döntésre:
— a felsőbb szakszervezeti szerv (BM Bizottság) részére 

készített jelentések, beszámolók;
— az alapszervezet céljait és feladatait meghatározó mun

katerv és programtervezet javaslata;
— az összevont taggyűlések, a bizalmi testületi ülések elő

készítése, összehívása és működtetése;
— a káderhatásköri jegyzékben a hatáskörébe utalt sze

mélyi ügyek, az SzB-tagok munkamegosztása;
— a tisztségviselők képzése, javaslat a párt vagy állami 

oktatásban való részvételükre és a tömegpolitikai ok
tatás éves terve;

— a szakszervezeti és a magasabb állami kitüntetésekre 
vonatkozó személyi javaslatok;

— beutalás a BM és szakszervezeti üdülőkbe, a bizalmi 
testület, illetve az összevont taggyűlés által elfogadott 
arányok, illetve keretszámok alapján;

— a szakszervezeti és a szakmai segélyek kifizetésének 
engedélyezése;

— az egy éven belüli szakszervezeti tagdíj elmaradások 
rendezésének engedélyezése;

— az alapszervezet költségvetésének és a gazdálkodásról 
szóló beszámolónak a tervezete;

— a szakszervezeti csoportok kialakítása;
— az SzB munkavédelmi felügyelőjének (felelősének) in

tézkedése elleni panaszok elbírálása;
— a jogszabályban meghatározott társadalombiztosítási 

ügyek;
— a szakszervezeti tisztségviselők, aktivisták, propagan

disták munkájának jutalmazása;
— olyan egyedi ügyek, amelyekben alsóbb szinten nem 

alakult ki egyetértés;
Helyileg tovább bővülhet ez a hatáskör a jogszabályok
rendelkezéseire figyelemmel, illetve szűkülhet is, ha egyik
másik témát felsőbb szinten szabályoztak.
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Egyetértésre:

— a helyi bérfejlesztési elvek kialakítása és a keretek fel
osztása a munkahely egységei között;

— a szocialista munkaverseny és munkamozgalmak szer
vezése, segítése;

— részvétel a munkaverseny és munkamozgalmak értéke
lésében; a verseny nyilvánosságának biztosítása, az 
élenjáró dolgozók és kollektívák, jutalmazása, kitünte
tések adományozása, az azokkal járó jutalomkeret el
osztása;

— a törzsgárdatagsággal kapcsolatos vitás ügyek;
— az ügyrendben (szolgálati rendben) azoknak a kérdé

seknek a szabályozása, amelyek a munkahely dolgozóit 
közvetlenül érintik;

— szociális, kulturális és sportintézmények (helyiségek) 
létesítése, felhasználásuk más célra;

— gyermekintézményekbe való felvétel;
— javaslattétel szakmai kitüntetésekre;
— a lakáselosztási és lakásépítési keret felosztása szemé

lyekre ;
— hozzájárulás a hatáskörébe tartozó tisztségviselők mun

kaviszonyának megszüntetéséhez, áthelyezéséhez, más 
munkakörbe történő beosztásához, a fegyelmi eljárás 
megindításához.

A szakszervezeti bizalmiak jogkörét is érintő jogokat ve
lük egyetértésben kell gyakorolniuk.

Ellenőrzésre:
— a felsőbb szervek, az összevont taggyűlés, illetve a bi

zalmiak testülete által hozott határozatok végrehajtása;
— a dolgozók élet- és munkakörülményeire vonatkozó 

szabályok betartása.

Kifogásolásra:
— a munkáltatónak a munkaviszonyra vonatkozó szabá

lyokat, vagy a szocialista erkölcsnek megfelelő bánás-
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módot sértő intézkedése — ha a kifogásolt intézkedés 
az egész kollektívát, illetve a dolgozók nagyobb cso
portját érinti, a kifogást a munkáltató felügyeleti szer
ve és a szakszervezet felettes szakszervezeti szerve 
(SzB) bírálja el.

A kifogásolt intézkedést az arra jogosított felügyeleti
szerv és az SzB döntéséig végrehajtani nem szabad.

Képviseletre:
— a dolgozót az élet- és munkakörülményeit érintő kér

désekben, a bíróságok, más hatóságok, munkahelyi és 
egyéb szervek előtt képviselheti;

— a munkaviszonyt érintő kérdésekben a dolgozó érdeké
ben — nevében és helyette — külön meghatalmazás 
nélkül is eljárhat.

1.5.3. Működése:
Üléseit havonta, illetve szükség szerint tartja.
Az összevont taggyűlés illetve a bizalmiak testülete által
elfogadott munkaterv szerint működik.

1.5.4. A szakszervezeti bizottság tagjai:

Az SzB (bizalmi testület) elnöke:
— vezeti a testületi üléseket, biztosítja a testületi tagok 

demokratikus jogainak érvényesülését;
— segíti a titkárt munkája ellátásában;
— megbízás alapján képviseli a testületet.

Az SzB (bizalmi testület) titkára:
— a testületi ülések közti időszakban képviseli a testüle

tet, a tagságot a társadalmi és a szakmai szervek előtt;
— biztosítja a testületi ülések megfelelő előkészítését, 

összehívását;
— irányítja és ellenőrzi a határozatok, irányelvek végre

hajtását;
— irányítja a főbizalmiak, a bizalmiak tevékenységét, a 

feladatokra való felkészülését;
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— kapcsolatot tart a felsőbb szakszervezeti szervvel, a 
partner társadalmi és szakmai vezetőkkel;

— sürgős esetekben állást foglal az SzB hatáskörébe tar
tozó kérdésekben és erről a testületet utólag tájékoz
tatja:

— véleményt mond egyedi ügyekben, ha erre jogszabály 
felhatalmazza;

— felkészül — a tapasztalatok összegyűjtésével — az 
alapszervezeti SzB-titkári értekezletekre, és ott véle
ményével segíti az állásfoglalások kialakítását;

— tájékoztatja az alapszervezet tagságát, a vezető testü
letet a szakszervezeti mozgalom feladatairól, tevé
kenységéről.

1.5.5. Az SzB-k — hasonlóan a BM Bizottsághoz — feladataik 
eredményesebb ellátása céljából állandó és ideiglenes 
munkabizottságokat hoznak létre.
A munkabizottságok általános feladatai, működésük és 
munkamódszerünk, valamint az egyes munkabizottságok 
konkrét feladatai megegyeznek a BM Bizottság mellett 
működő munkabizottságokéval, illetve az alapszervezet 
helyi sajátosságai és adottságai alapján eltérhetnek attól.

1.5.6. Az alapszervezetek vezető testülete tagjainak és tisztség- 
viselőinek jogai és kötelezettségei.

Jogaik:
— részt vesznek a taggyűlés (testület) tevékenységében;
•— a taggyűlésen (testületi ülésen) — a tagsággal előzete

sen tanácskozva — véleményt nyilváníthatnak, állás
pontjukat kifejthetik, javaslatokat tehetnek a tárgyalt 
napirenddel kapcsolatban;

— képviselik a testületet az érintett tagság körében, meg
bízás alapján a megfelelő szintű (partner) szakmai és 
társadalmi szerveknél;

— javaslatot tehetnek a taggyűlésnek (testületnek) a tag
ságot érintő kérdések vizsgálatára, illetve napirendre 
tűzésére;
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— tájékoztatást kérhetnek a testület választott vezetőjé
től (vezetőitől) a tagságot, vagy egyes csoportokat érin
tő kérdésekben, napirenden kívüli ügyekben is.

Kötelezettségeik:
— teljesítsék közéleti megbízatásukat, tevékenyen vegye

nek részt a taggyűlések, a testületi szervek, a csoport
értekezletek munkájában, képviseljék a testületi és a 
felsőbb szervek határozatait;

— tevőlegesen vállaljanak részt a felsőbb szakszervezeti 
szervek és saját testületük határozatainak végrehajtá
sában, ennek segítésében és ellenőrzésében;

— rendszeresen vegyenek részt a szakszervezeti rendez
vényeken, tájékoztassanak és tájékozódjanak a tagság 
véleményéről, hangulatáról, javaslatairól és adjanak ré
szükre tájékoztatást a testület tevékenységéről;

— szerezzék meg folyamatosan azokat az ismereteket, 
amelyek szakszervezeti munkájuk eredményes elvég
zéséhez szükségesek.
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VII.

MUNKAHELYI SZINTŰ 
SZAKSZERVEZETI VEZETŐ SZERV

1. Munkahelyi szakszervezeti bizalmiak testülete
Feladat- és hatásköre: hivatal, műhely, önálló osztály stb. 
területén szervezi és ellenőrzi a határozatok végrehajtását, is
merteti és elfogadtatja a dolgozókkal a politikai, gazdasági, 
társadalmi célokat, mozgósít az azokból fakadó helyi felada
tok végrehajtására.
A felmerülő kérdésekben álláspontot alakít ki, javaslatokat, 
ajánlásokat, észrevételeket fogalmaz meg, egyezteti és köz
vetíti a szakszervezeti csoportok álláspontját a közvetlen fel
sőbb szakszervezeti szervekhez.
Munkáját a főbizalmi útján az alapszervezeti SzB, illetve 
a BM Bizottság irányítja, segíti és ellenőrzi.

1.1. Döntési hatáskörébe tartozik:

— a főbizalmi és a helyettes(ek) megválasztása;
— a vitás esetekben dönt a miniszteri, vagy annál maga

sabb kitüntetésekre vonatkozó javaslatokban — a bi
zalmiak egyetértése alapján — lakásépítési támogatás
ban és kijelölésben, valamint üdülőjegyek személy sze
rinti odaítélésében;

— az általa választott tisztségviselők beszámoltatása, a be
számoló megvitatása, elfogadása;

— a „Szakszervezeti Munkáért” kitüntetésekre vonatkozó 
személyi javaslatok előterjesztése a bizalmiak egyetér
tésével ;
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— a munkahelyi szakszervezeti feladatok elosztása és a 
hatékony mozgalmi módszerek kialakítása, a munka
helyi bizalmi testület munkatervének, feladattervének 
elfogadása;

— az SzB, illetve a BM Bizottság költségvetéséből a ré
szükre biztosított pénzeszközök felhasználása;

— a magasabb jogszabályok és a felsőbb szakszervezeti 
szervek határozatai által hatáskörébe utalt egyéb kér
dések.

1.2. Egyetértési hatáskörébe tartozik:
— a munkahelyre vonatkozó rendelkezések kialakítása és 

módosítása;
— a munkahely polgári alkalmazott dolgozóit érintő — 

más helyen nem szabályozott — vezetői intézkedések.

1.3. Jóváhagyásra hatáskörébe tartozik:
— az éves szakszervezeti munkaprogram és munkaterv, 

valamint a költségvetés, ahol ennek elkészítését a fel
sőbb szakszervezeti szerv engedélyezi.

1.4. Véleményezési hatáskörébe tartozik:
— a munkahelyi bizalmi testület, a főbizalmi és -helyet

tes(ek), a szakszervezeti csoportok, a bizalmiak és -he
lyettesek helyi feladat-, jog- és hatáskörének tervezete;

— a munkahely dolgozóit érintő munkahelyi szabályzatok, 
ügyrendek tervezetei;

— a munkahelyre vonatkozó gazdálkodási, fejlesztési, szo
ciális, munkavédelmi tervjavaslatok;

— a felsőbb szakszervezeti testületek elé döntésre, állás- 
foglalásra kerülő és a munkahely dolgozóit érintő elő
terjesztések;

— az időközben állami jogszabályokkal és a mozgalmi 
szervek határozataival a munkahelyi bizalmi testület 
hatáskörébe utalt kérdések.

1.5. Ellenőrzési hatáskörébe tartozik:
— a jogszabályok és a felsőbb szervek határozatai által 

előírt, valamint a munkahelyi bizalmi testület döntési
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jóváhagyási, egyetértési és véleményezési hatáskörébe 
tartozó kérdések.
Az általuk választott tisztségviselők (főbizalmi, -helyet
tes(ek) egész mozgalmi tevékenysége.

2. Működése:
A munkahelyi bizalmi testület üléseit háromhavonta, illetve 
szükség szerint tartja.
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A SZAKSZERVEZETI CSOPORT 
(Csoporttaggyűlés)

VIII.

1. Az alapszervezet legkisebb szervezeti egysége a szakszerve
zeti csoport. A szakszervezeti csoport minden olyan munka- 
területen létrehozható, ahol önálló szakmai vezetés van és 
a tagok száma az 5 főt eléri, de a 40—50 főt nem haladja 
meg.
A szakszervezeti csoport működésének közvetlen demokra
tikus fóruma a szakszervezeti tagok személyes részvételével 
működő csoporttaggyűlés (taggyűlés).
A csoporttaggyűlés gyakorolja a hatáskörébe utalt jogokat, 
felelős azok érvényesüléséért. (Ha összevont taggyűlésként 
működik, megilleti annak jogai.)
Megvitatja — és szükség szerint szavazás útján is — állást 
foglal a munkahely dolgozóit érintő lényeges kérdésekben, a 
szakszervezeti döntések, határozatok előkészítésében, kidol
gozásában és megvalósításában.
Biztosítja a dolgozók rendszeres tájékoztatását, mozgósítja 
őket a feladatok végrehajtására.
A csoporttaggyűlés évente egyszer átfogóan beszámoltatja a 
bizalmit (-helyettest) a végzett munkáról és ennek elfogadá
sával megerősíti őket választott tisztségükben.
Tanácskozásait szükség szerint tartja.
A csoporttaggyűlés akkor határozatképes, ha a tagság kéthar
mada jelen van.

Amennyiben a tagság többsége igényli, rendkívüli gyűlést 
kell összehívni.
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2. H atáskörébe tartoz ik :

2.1. Döntésre:
— a szakszervezeti csoport céljainak és feladatainak meg

határozása;
— a bizalmi és -helyettes(ek) megválasztása, esetleges 

visszahívása, felmentése;
— a bizalmi és -helyettes munkájának elbírálása, beszá

molójuk elfogadása;
— a bizalmi (-helyettes) előterjesztése alapján a szakszer

vezetbe belépni szándékozók felvétele;
— a munkavédelmi őr megbízása és tevékenységének el

bírálása;
— egyéb, az Alapszabály és a közvetlen felsőbb szakszer

vezeti szerv határozata alapján hatáskörébe utalt konk
rét kérdések.

2.2. Egyetértésre:
— a csoport tagjainak munkaviszonyát és munkarendjét 

érintő mindazon kérdések, amelyekben az azonos szin
tű (partner) szakmai vezetőnek intézkedési joga van, 
s amelyeknek rendezéséhez a szakszervezet egyetérté
se szükséges;

— a munkaértekezletek összehívása és napirendjének 
egyeztetése a partner szakmai vezetővel, a részvétel 
előkészítésében a szakmai vezető elsődleges felelőssé
gének érvényesítésével.

2.3. Véleményezésre:
— azoknak a döntésre váró konkrét rendelkezéseknek, in

tézkedéseknek és határozatoknak a tervei, amelyek a 
dolgozók élet- és munkakörülményeinek javítására, 
szociális és kulturális ellátottságuk növelésére irányul
nak, s amelyekhez a felsőbb szakszervezeti szervek elő
zetesen kikérik a csoport véleményét;

— a csoport szakmai tevékenységét meghatározó terv;
— az egyetértési hatáskörbe tartozó kérdések végrehaj

tása;
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— a polgári alkalmazottakat érintő vezetői (parancsnoki) 
intézkedések tervezete;

— a csoport szakmai vezetője, vagy a felsőbb szakszerve
zeti szervek által pontosan meghatározott egyes rendel
kezések, utasítások, parancsok vagy határozatok végre
hajtásának tapasztalatai;

— csoportértekezleten a szakmai vezető, vagy a bizalmi 
szóbeli előterjesztésének, vagy az előre írásban kiadott 
anyagoknak a megvitatása;

— a helyi munkavédelmi szabályzat tervezete (közvetlen 
csoportnál).

2.4. Ellenőrzésre:

— a szakmai vezetőnek a dolgozók élet- és munkakörül
ményeivel kapcsolatos tevékenysége;

— a munkahely szakmai feladatainak (tervének, prog
ramjának) a polgári alkalmazottakra vonatkozó részé
nek teljesítése;

— a döntési hatáskörben hozott határozatok végrehajtása;
— a szakszervezeti és munkahelyi demokrácia érvényesü

lése, a dolgozók és képviseletükben a bizalmi észrevé
teleinek és javaslatainak a kezelése;

— a csoport által választott szakszervezeti tisztségviselők 
és aktivisták (bizalmi, helyettes, munkavédelmi őr stb.) 
tevékenysége, a beszámoltatás munkájukról.

2.5. Javaslattételre:

— a szakszervezeti csoport egészének, vagy a munkahely 
összdolgozóinak élet- és munkakörülményei, szociális, 
egészségügyi és kulturális ellátottságának fejlesztése, 
vagy a szakmai munka eredményességének növelése, 
formái, eszközei és módszerei;

— annak elbírálása, hogy a csoport tagjai közül kit ja
vasolnak előlegre, segélyre, szociális juttatásra (gyer
mekintézmények, lakáskölcsön stb.), kedvezményes 
üdülésre, a szocialista munkaversenyben elért ered
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ményért, kiváló munkáért anyagi, vagy erkölcsi elis
merésre, szakmai továbbképzésre;

— a szakszervezeti fegyelmi eljárás kezdeményezése;
— az SzB illetve a BM Bizottság által a csoportnak jutta

tott szociális és kulturális célokra szánt összegek és le
hetőségek felhasználása;

— a kifogásolás kezdeményezése, érvényesítése;
— az SzB illetve a BM Bizottság által esetenként megha

tározott kérdések.
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IX.

A FŐBIZALMI ÉS A FŐBIZALMI-HELYETTES 
FELADATAI ÉS JOGAI

A főbizalmi a bizalmi testület tagja. A főbizalmit és helyette- 
sét(-eit) a bizalmiak (ahol alapszervezeti összevont taggyűlés 
működik, ott a tagság) választják.
Megválasztásuk ott indokolt, ahol több szakszervezeti csoport, 
illetve bizalmi működik és a velük partner szakmai vezető ön
álló hatáskörű. A főbizalmi tevékenysége önálló funkció, de 
nem jelenthet elkülönült vezetési szintet. A feladat ellátásában 
ez azt jelenti, hogy a főbizalmi tölti be a szakmai vezető part
nerének a szerepét a dolgozók élet- és munkakörülményeit érin
tő valamennyi kérdésben.
Szervezi, segíti, ellenőrzi a hozzá tartozó bizalmiak munkáját 
úgy, hogy nem veheti át a bizalmiak hatáskörét, jogkörét.
Szervezi a felsőbb szervek határozatainak helyi végrehajtását, 
képviseli területén a dolgozókat, megbízás alapján eljár megha
tározott kérdésekben, intézkedik a szakmai vezetésnél és a fel
sőbb szakszervezeti szerveknél.
Kapcsolatot tart az SzB, illetve — közvetlen szerveknél — a BM 
Bizottság és a bizalmiak között, elősegíti a rendszeres és kölcsö
nös információt.
A főbizalminak és a főbizalmi-helyettesnek nincsen szakszerve
zeti csoportja.
A főbizalmi és helyettese között pontosan meghatározott és el
határolt munkamegosztást kell kialakítani.
A főbizalmi távolléte esetén a helyettes teljes joggal és felelős
séggel látja el a főbizalmi feladatait.
Tevékenységét az SzB, illetve a BM Bizottság irányításával vég
zi. A végzett munkáról választóinak a tagságnak, a bizalmiak
nak (évente egyszer, átfogó módon) számol be.
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Beszámolási kötelezettséggel tartozik még az SzB-nek, illetve a
közvetlen szerveknél a BM Bizottságnak.

1. A főbizalmi alapvető feladatai:

1.1. A szakmai munkával összefüggésben:
— saját tevékenységi körében elősegíti, támogatja a dol

gozóknak a tervezésben való alkotó közreműködését;
— szervezi, segíti a szakmai feladatok, a munkaverseny- 

célkitűzések végrehajtását, a szakmai munkával össze
függő tervek megvalósítását;

— segíti a szocialista brigádmozgalom mindenkori konk
rét célkitűzéseinek megvalósítását, az alkotó emberi 
tulajdonságok kibontakoztatását;

— támogatja és segíti az egyéni munkaverseny-vállalások 
kibontakozását és megvalósítását;

— figyelemmel kíséri a dolgozók javaslatainak megvaló
sítását, tájékoztatja az érintetteket, különös tekintettel 
az újítási mozgalomra, a munka- és üzemszervezési 
kérdésekre és a hatékonyságot javító ésszerűsítésekre.

1.2. Az érdekvédelemmel, a neveléssel, a munkahelyi élettel
összefüggésben:

— a hozzá tartozó bizalmiak, bizalmihelyettesek, főbizal
mi-helyettesek körében ellátja és gyakorolja mindazon 
jogokat, amelyek a bizalmiakat illetik meg, az SzB, 
illetve a BM Bizottság és az érintettek felhatalmazása 
alapján;

— szervezi a bizalmiak munkáját az őket megillető jogok 
gyakorlásában, biztosítja a bizalmiak jogvédelmének 
érvényesülését;

— a felsőbb szervek határozatairól tájékoztatja a bizal
miakat, szervezi, segíti azok végrehajtását;

— segíti, támogatja a kulturális, ideológiai nevelő, agitá
ciós- és propagandamunkával összefüggő célkitűzések 
megvalósítását;
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— a munkahelyi demokrácia érdemi fejlesztése érdekében 
szervezi és segíti a különböző munkahelyi rendezvé
nyek színvonalas megtartását, elősegítve a dolgozók 
felkészítését és aktív közreműködését.
(Termelési tanácskozás, munkaértekezlet, munkahelyi 
bizalmi testületi ülés, brigádvezetői értekezlet stb.);

— rendszerezi és biztosítja a tevékenységi területhez tar
tozó dolgozóktól felfelé történő információ áramoltatá
sát;

— figyelemmel kíséri és ellenőrzi a dolgozók politikai, 
szakmai képzését szolgáló tanfolyamok megtartását;

— részt vállal a bizalmiakkal együtt a munkahelyi életet 
alapvetően meghatározó kérdések előkészítésében, a 
döntések meghozatalában;

— segíti és ellenőrzi az élenjáró dolgozók, munka- és szo
cialista brigádok anyagi, erkölcsi elismerésének ér
vényre jutását;

— részt vesz — mint a munkahelyi bizalmi testület veze
tője — az érintett dolgozók megbízása alapján a dol
gozók élet- és munkakörülményeit érintő kérdések tár
gyalásánál.

1.3. A mozgalmi, a szervezeti élettel összefüggésben:
— biztosítja a vezető szervek határozatainak végrehajtá

sát;
— állandó és rendszeres kapcsolatot tart az SzB, illetve 

— közvetlen szerveknél — a BM Bizottság és a bizal
miak között;

— együttműködik az illetékes szakmai vezetőkkel, a mun
kahelyi párt- és KISZ-szervezettel;

— segíti, támogatja az SzB, illetve a BM Bizottság mel
lett működő társadalmi bizottságok munkáját;

— a bizalmiak testületének két ülése között összefogja, 
szervezi, segíti a bizalmiak tevékenységét és rajtuk ke
resztül a szakszervezeti csoportokét;

— közvetíti az SzB, illetve a BM Bizottság által kijelölt 
tennivalókat a bizalmiaknak;
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— segíti és ellenőrzi a szakszervezeti csoportértekezletek 
és csoporttaggyűlések megszervezését, megtartását;

— segíti, ösztönzi a szakszervezeti demokrácia kibonta
koztatását tevékenységi körében és a bizalmi testületi 
munkában;

— irányítja a reszortfeladatokkal megbízott aktívák mun
káját;

— figyelemmel kíséri az adott terület szervezettségét, a 
tagdíjfizetés alakulását, szükség esetén bekapcsolódik 
a tagszervező munkába.
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X.

A BIZALMI ÉS A BIZALMIHELYETTES 
FELADATAI ÉS JOGAI

1. A szakszervezeti csoport választott vezetője és képviselője, a 
csoportélet szervezője a szakszervezeti bizalmi. Tevékenysé
gét a főbizalmi, az SzB, illetve a BM Bizottság irányításával 
végzi.
A bizalmi és helyettese megfelelő munkamegosztásban tevé
kenykedik. A bizalmit távolléte esetén a bizalmihelyettes tel
jes felelősséggel helyettesíti és gyakorolja annak jogait.
Feladataikat az Alapszabály rögzíti.
A bizalmi évente átfogóan beszámol választóinak a végzett 
munkáról.
E beszámolás keretében kerül sor a bizalmi megerősítésére is, 
amit a végzett munka elfogadásával nyilvánít ki a csoport.

2. Hatáskörébe tartozik

2.1. Egyetértésre:
— a dolgozók személyi alapbérének megállapítása;
— a miniszteri vagy magasabb szintű kitüntetésre vonat

kozó javaslattétel, a dolgozók jutalmazása;
— fizetett rendkívüli vagy jutalomszabadságban részesí

tés;
— lakás, lakásépítési és -vásárlási támogatás, valamint 

szakmai szociális juttatás adása esetében, az arra érde
mes dolgozó kiválasztása;

— a szakmai és szakszervezeti külföldi és hazai üdülési 
beutalók odaítélése, a beutalók térítési költségeinek 
részbeni vagy teljes elengedése;
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— a szakszervezeti segélyben részesülő személyek meg
határozása;

— a szakszervezeti kitüntetésre vonatkozó javaslattétel. 

Megjegyzés:
A bizalmi fenti egyetértési joga nem vonatkozik a válasz
tott, valamint a magasabb vezető állású dolgozókra, to
vábbá a partner szakmai vezetőre.
A bizalmi egyetértési jogköre közvetlenül érvényesül, ha a 
partner vezető (parancsnok) döntési joggal rendelkezik.
Közvetve érvényesül, ha az intézkedésre (döntésre) maga
sabb beosztású szakmai vezető jogosult. A bizalmi egyetér
tését ebben az esetben is érvényesíteni kell. Ilyenkor az 
alsóbb szintű szakmai vezetőnek és a bizalminak egyetértő 
véleményt kell kialakítania, és olyan javaslatot kell elő
terjesztenie, amelynek tárgyában azután a felsőbb szakmai 
vezető és az illetékes felsőbb szakszervezeti szerv egyetér
tő döntést alakíthat ki.
Hasonló eljárást kell alkalmazni akkor is, ha az egyébként 
illetékes, alacsonyabb beosztású partner szakmai vezető és 
a szakszervezeti bizalmi között nem alakul ki egyetértés. 
Amennyiben a bizalmi álláspontjától eltérő döntés szüle
tik, az SzB, illetve a BM Bizottság köteles azt utólag meg
indokolni.

2.2. Véleményezésre:
— a dolgozók élet- és munkakörülményeit érintő minden 

kérdés;
— a szakmai vezetői intézkedés (pa-k esetében);
— a szakmai munkarend kialakítása;
— a „Kiváló Dolgozó” kitüntetésre történő javaslatok elő

készítése;
— a szakszervezeti csoport átszervezése;
— a másodállás, mellékfoglalkozás kérdése;
— éjszakai munka, túlmunka elrendelése;
— a továbbtanulók iskolára, tanfolyamra küldése, a ta

nulmányi szerződések kötésénél a dolgozók kiválasz
tása;
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— a dolgozóknak a szakmai vezetés által történő áthelye
zése és felmondása előtt;

— az anyagi felelősség, a selejt, a károkozás kivizsgálásá
ban a kártérítés összegszerű megállapítása;

— az egyéni panaszügyek, kérelmek esetén, munkaügyi 
viták eldöntése előtt, továbbá minden, a bizalmi által 
szükségesnek tartott esetekben.

2.3. Ellenőrzésre:
— a dolgozók élet- és munkakörülményeit érintő felsőbb 

szintű rendeletek, határozatok, előírások betartása;
— a munkahelyi demokrácia érvényesülése érdekében a 

dolgozói vélemények, javaslatok hasznosítása;
— a dolgozó nők, kisgyermekes anyák védelme, valamint 

a fiatalkorúakat védő törvények betartása;
— az Ifjúsági Törvény alapján készült intézkedési terv ér

vényesítése;
— a tanulmányi szerződésben vállalt kötelezettségek be

tartása.

A bizalmi joga és kötelessége egyrészt, hogy segítse a dol
gozók élet- és munkakörülményeit érintő határozatok, tör
vények helyi végrehajtását, másrészt folyamatosan ellen
őrizze azok betartását. Szükség esetén hívja fel az SzB, 
a BM Bizottság, illetve a helyi szakmai vezetők figyelmét 
az észlelt hiányosságokra és működjön közre azok meg
szüntetésében.

2.4. Képviseletre:
— Képviseli a szervezeti csoport tagjait az SzB, illetve a 

BM Bizottság és a szakmai vezetés előtt az élet- és 
munkakörülményeket érintő kérdésekben;

— a munkaviszonyt érintő kérdésekben a dolgozók érde
kében, nevében és helyettük eljárhat.

2.5. Kifogásolásra (vétóra):
A bizalmi is kezdeményezheti a kifogásolást (vétót) az 
SzB-nél, illetve a BM Bizottságnál. A vétójavaslat sorsáról 
az SzB, illetve a BM Bizottság dönt. (lásd. 3. sz. melléklet)
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XI.

A BM BIZOTTSÁG KÖZVETLEN MUNKAHELYI 
SZAKSZERVEZETI SZERVEI

A központi állomány szervezeti felépítése miatt a BM Bizottság 
közvetlenül munkahelyi szakszervezeti szerveket is irányít.

E szervek:
— munkahelyi szakszervezeti bizalmiak testületei (főbizalmi és 

helyettese vezetésével);
— szakszervezeti csoportok (bizalmi és helyettese vezetésével).

E munkahelyi szervek feladat- és hatásköre, a vezető tisztség- 
viselők feladat- és hatásköre, jogai és munkamódszere megegye
zik az alapszervezeti munkahelyi szakszervezeti szervekével.
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XII.

A VÁLASZTOTT SZAKSZERVEZETI TISZTSÉGVISELŐK 
MUNKAJOGI VÉDELME

A választott szakszervezeti tisztségviselők védelméről az MT 16. 
§-a intézkedik. Az MTV 4. §-a minden választott tisztségviselő 
jogvédelmét a fegyelmi eljárás megindítására is kiterjesztette.

Ennek megfelelően a szakszervezeti tisztségviselő elleni fegyel
mi eljárás megindításához minden esetben a hatáskörileg ille
tékes szakszervezeti szerv hozzájárulása szükséges. (lásd: 4. sz. 
melléklet)
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X III.

A SZAKSZERVEZETI SZERVEKNEK 
A MUNKAHELYI DEMOKRATIZMUSSAL ÖSSZEFÜGGŐ

HATÁSKÖRE

A szakszervezeti mozgalom kiépítettsége, és szervezeti rend
szere alapján

a szakszervezetek fórumai egyben a munkahelyi demok
rácia alapvető intézményei:
— a szakszervezeti bizalmiak testülete ; (vagy)
— az összevont taggyűlés;
— a csoporttaggyűlés.

A munkahelyi demokrácia továbbfejlesztését az 1/1980. (BK. 6.) 
sz., a BM—Közalkalmazottak Szakszervezete Elnökségének 
„Irányelv"-e tartalmazza (lásd: 2. sz. melléklet).

„A Belügyminisztérium szakszervezeti szerveinek működési sza
bályzata” megjelenésével a „Belügyminisztérium szakszervezeti 
szerveinek feladat- és hatásköre, működése” (Szám: 51—Sz— 
549/1977.) című anyag hatályát veszti.

B u d a p e s t ,  1981. szeptember hó 25.

Közalkalmazottak Szakszervezete 
Belügyminisztériumi Bizottsága

Készült: 800 példányban. 
Kapják: elosztó szerint.
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1. sz. m elléklet

A SZAKSZERVEZETI SZERVEK MUNKAMÓDSZERE 
MUNKASTÍLUSA

1. A BM BIZOTTSÁG MUNKAMÓDSZERE

A szakszervezeti tevékenységet a mindenkori legcélravezetőbb
módszerekkel kell kifejteni. Ezért a BM Bizottság mozgalmi
munkájában különösen a következőket tartja szem előtt:
— A BM Bizottság — tagjai jogainak gyakorlásához — bizto

sítja a döntések, állásfoglalások, ajánlások, irányelvek elő
készítésének meghozatalában, majd végrehajtásában és en
nek ellenőrzésében való részvételüket.

— A BM Bizottság munkaprogramja és munkaterve kialakítá
sánál figyelembe veszi a KV és az Elnökség, valamint az 
MSZMP BM Bizottság javaslatait, általános és konkrét irány
elveit, valamint a felsőbb szakszervezeti szervek által kitű
zött vizsgálatokkal, felmérésekkel és értékelésekkel kapcso
latos feladatokat.

— A BM Bizottság a munkatervi célkitűzések meghatározásá
hoz javaslatokat kér az alapszervezetektől, a közvetlen szer
vektől, a Belügyminisztérium szakmai szerveinek illetékes 
vezetőitől, az MSZMP BM Bizottságtól és a BM Bizottság 
mellett működő munkabizottságok vezetőitől.

— A feladatok megtervezésénél felhasználja a Belügyminiszté
rium és a Közalkalmazottak Szakszervezete közötti „Együtt
működési megállapodás”-ban meghatározott konkrét tenni
valókat és követelményeket.

— Kikéri a szakszervezeti szervek véleményét közérdekű, több 
szervet is érintő problémák megtárgyalásakor ankétok, véle
ménycserék szervezésével.

— A Belügyminisztérium polgári alkalmazottainak élet- és 
munkakörülményeire, bérrendszerére vonatkozó átfogó sza
bályozással, illetve a szabályozás mélyreható módosításával
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kapcsolatban, a polgári alkalmazottakat érintő egyéb más 
parancsok, utasítások, intézkedések, irányelvek véleménye
zése során az érintett területek SzB-titkárainak, vezető tiszt
ségviselőinek véleményét figyelembe véve foglal állást, 
mond véleményt, amennyiben az előzetes tájékoztatás és vé
leménycsere (vita) lehetősége fennáll.

— A helyi ellenőrzéseken kívül felhasználja az alapszervezetek, 
a közvetlen szervek írásos anyagait (munkaterv, jegyző
könyv, illetve emlékeztető stb.) és az általánosítható, illetve 
a hatáskörébe tartozó kérdésekben intézkedik.

— A BM Bizottság ülései napirendjéről szóló értesítésben (meg
hívón) külön-külön jelzi az állásfoglalásra, döntésre, illetve 
tájékoztatásra szánt kérdéseket.
Törekszik az előterjesztéseknél a tömörségre és alternatív 
javaslatok elkészítésére is. A szóbeli előterjesztéseknél, tá
jékoztatóknál is tömörségre törekszik, az írásban előterjesz
tett anyagok esetében a szóbeli kiegészítést csak a legszük
ségesebb felvilágosítások megadására szűkíti le. Minden ülé
séről emlékeztetőt készít, s azt 8 napon belül eljuttatja a 
KV-hez.

— A BM Bizottság a feladatok végrehajtásának megszervezése 
és segítése, valamint ellenőrzése érdekében havonta, illetve 
szükség szerint tartandó SzB titkári (közvetlen szervek veze
tő tisztségviselői) értekezleten részletes tájékoztatást ad a 
bizottsági üléseken hozott döntésekről, a központi állásfog
lalásokról, irányelvekről, valamint az időszerű szakszerveze
ti feladatokról.

— Fontosabb kérdésekben gondoskodik a szakszervezeti szervek 
közötti tapasztalatcseréről.

— Felsőbb szakszervezeti szervét a KV-t, az MSZMP BM Bi
zottságát és a Belügyminisztérium szakmai vezetését rend
szeresen tájékoztatja a BM Bizottság tevékenységéről, a fon
tosabb eseményekről és rendezvényekről, valamint a hatá
rozatok végrehajtásának állásáról.

2. A MUNKABIZOTTSÁGOK MUNKAMÓDSZERE

A munkabizottságok tevékenységének módszerei igen változa
tosak lehetnek; vizsgálat, beszámoltatás, tájékozódás, vélemé
nyezés, ankét, csoportos beszélgetés, személyes helyszíni láto-
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gatás az alapszervezetnél, vagy közvetlen szervnél, javaslat, jel
zés, ajánlás.

3. AZ ALAPSZERVEZETEK 
MUNKAMÓDSZERE, MUNKASTÍLUSA

A munkamódszerek, a munkavégzés formái változóak lehetnek:
— határozatok, döntések, állásfoglalások, irányelvek, a szak- 

szervezeti munkával összefüggő törvények, jogszabályok 
szóbeli és írásbeli közlése, ismertetése;

— a döntések előkészítésében a választott munkabizottságok, 
vagy az ideiglenes munkabizottságok témafeldolgozó mun
kája;

— véleménycsere a helyi társadalmi szervek és szakmai szervek 
képviselőivel, a felsőbb szakszervezeti szervvel;

— a testületi üléseken (bizalmi testület — SzB) és taggyűlése
ken, csoporttaggyűlésen történő beszámoltatás;

— bizalmiak értekezlete a feladatok megbeszélésére, értékelé
sére;

— csoporttaggyűlések (szakszervezeti csoportértekezletek) meg
tartása;

— csoportos beszélgetés különféle rétegekkel a témától függően 
(fiatalok, nők, nyugdíjasok, egyes szakmai rétegek);

— ankétok, előadássorozatok, a képzés és továbbképzés külön
féle formái, a szakszervezeti politikai oktatás;

— egyéni beszélgetés;
— egyéb szakszervezeti rendezvények.
A szakszervezeti mozgalomnak is állandóan követnie kell a tár
sadalom, a gazdaság minden változását. Tennivalóinkat állan
dóan új elemekkel, a haladást szolgáló intézkedéseket támogatni 
kell. Ezért a mozgalmi munkastílust — amely szerves része a 
munkamódszernek — rendszeresen fejlesztve, csökkenteni kell 
a munka formális vonásait, ki kell küszöbölni a párhuzamossá
got, a fölösleges írásos anyagok készítését.
Az alapszervezetek munkájukat a szakszervezeti tagság körében, 
értük és velük együtt végzik, mozgósítva a tagokat egyes felada
tok elvégzésére. Ebből is következik, hogy a bizalmiak felkészí
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tésére, munkájuk segítésére kiemelt figyelmet kell fordítani. 
Ezt indokolja az is, hogy lényegében az egész szakszervezeti 
munka rájuk épül.

Mindezek érdekében szükséges:

— a munka tervszerűségének, tervezésének további javítása, 
gondoskodva a központi célkitűzések, a tagság igénye és a 
lehetőségek közötti optimális összhangra;

— a demokratikus munkastílus fejlesztése: a döntést előkészítő 
és a döntési folyamatokban az érdekeltek körét kiszélesítve, 
kellő informáltságát, vitára való készségét fejlesztve, meg
teremtve a demokratikus, kritikus és fegyelmezett légkört, 
továbbá erősítve a kollektív (testületi) vezetést és a munka 
gyakorlatiasságát;

— nagyobb figyelmet kell fordítani a végrehajtás megszervezé
sére, segítésére és ellenőrzésére, amelynek keretében a kö
vetkező feladatok jelentkeznek;
a) a végrehajtás feltételeinek (személyi, szervezeti, anyagi, 

technikai feltételek, más szervekkel való együttműködés 
stb.) tennivalóinak időbeni meghatározása. Alapvető mód
szer a tisztségviselők részéről a meggyőzés, fontos továbbá 
a szó és a tett egysége, a példamutatás, a személyhez szóló 
agitáció.

b) A munka célirányos, helyszíni segítése, az ellenőrzés, 
melynek célja; meggyőződni a határozatok helyességéről, 
valamint arról, hogy a végrehajtás a határozatok szelle
mében történik-e. A végzett munkát folyamatosan kell el
lenőrizni, majd értékelni, elismeréssel és kritikával együtt.

A kívánt cél tervszerű elérése érdekében kell kijelölni a min
denkor követendő konkrét elveket, módszereket, tevékenységi 
formákat.

4. A SZAKSZERVEZETI CSOPORT MUNKAMÓDSZERE

A döntési hatáskörbe tartozó kérdéseket a bizalmi terjeszti a 
szakszervezeti csoport elé (kivétel a bizalmi és helyettesének 
személyét érintő javaslat, amit a felsőbb szakszervezeti szerv 
képviselője terjeszt elő).
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A hatáskörébe utalt kérdéseket a határozatképes szakszervezeti 
csoportértekezlet szavazattöbbséggel dönti el. (A csoport akkor 
határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van.)
A szakszervezeti csoport javaslatait a közvetlen felsőbb szak- 
szervezeti szerv hagyja jóvá, s erről értesíti a csoport bizalmiját.
Az átigazolást az új munkahelyen a szakszervezeti tagnak kell 
kérnie, illetve a bizalmi kezdeményezi.
A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv — a szakszervezeti 
csoport döntési hatáskörébe tartozó kérdésekben — a szakszer
vezeti csoport állásfoglalása előtt nem intézkedhet.
Az egyetértési hatáskörbe utalt kérdéseket a szakszervezeti cso
port és a csoport szakmai vezetője együtt szabályozza, illetve 
dönti el a felsőbb határozatok, utasítások, irányelvek szellemé
ben és azok keretein belül.
A szakszervezeti munka területét érintő kérdésekről a bizalmi
nak kell számot adnia.
A szakszervezeti csoport javaslatait a szakmai vezetők, illetve 
a felsőbb szakszervezeti szerv köteles behatóan mérlegelni, s 
azokat a munkahelyi demokrácia fórumain vagy a bizalmiak 
közvetítésével minden esetben megválaszolni.
A szakszervezeti csoportnak együtt, de a tagoknak külön-külön 
is joguk van bármely, a szakmai vagy a szakszervezeti munka 
hatékonyságának növelésére irányuló kérdésben javaslatot tenni.

5. A FŐBIZALMI MUNKAMÓDSZERE 

Alapvető munkamódszere:
— a főbizalmi tevékenységét elsősorban politikai eszközökkel 

végzi. Neveléssel, meggyőzéssel, példamutatással éri el cél
jait. Külön jogosultságokkal nem rendelkezik, megbízatás 
alapján részesül a szakszervezeti joggyakorlásban;

— a szakszervezeti és a munkahelyi demokrácia gyakorlása ér
dekében a többségi vélemény kialakításáért tanácskozik a 
terület bizalmijaival, megbízatásuknak megfelelően képviseli 
állásfoglalásukat;

— a szakszervezeti bizottság, a bizalmi testület munkatervének 
megfelelően tájékoztatja a bizalmiakat, informálódik a tag
ság, a dolgozók véleményéről;
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— véleményeivel, javaslataival segíti a szakszervezeti bizottsá
got, a munkabizottságokat feladataik ellátásában.

A főbizalmi tevékenysége során a bizalmiak közreműködésével 
sokrétű feladatot végez. Képviseli a munkahely dolgozóit, ellát
ja érdekvédelmüket, szervezi és segíti a szakszervezeti nevelő, 
agitációs, propaganda, kulturális és munkahely előtt álló terv
feladatok megvalósítását segítő tevékenységet, valamint a szak- 
szervezeti élettel összefüggő feladatok végrehajtását.

Ezért:
— rendszeresen tanácskozzék a bizalmiakkal, biztosítsa részük

re a megfelelő mennyiségű és tartalmú információt. A napi
rendre kerülő témákról kérje a véleményüket;

— gondoskodjék arról, hogy a fontosabb, a tagság egészét érin
tő és testület elé kerülő témákban a bizalmiak csoporttaggyű
lésen (értekezleten) kikérjék a tagság véleményét. Egymástól 
eltérő vélemények esetén egyeztessen a bizalmiakkal.

— a testületi ülésen elhatározottakról adjon tájékoztatást, is
mertesse a végrehajtás feladatait, módszereit a bizalmiakkal. 
A végrehajtásról rendszeresen tájékozódjék.

— a főbizalmi és helyettese rendszeresen vegyenek részt a cso
porttaggyűléseken (értekezleteken) és segítsék a tagság pon
tos tájékoztatását, a vitás kérdések tisztázását. [Célszerű ha 
az SzB, illetve a BM Bizottság, ülésein meghatározza azokat 
a témákat, amelyeket a csoporttaggyűlésen (értekezleten) kell 
megtárgyalni és meghatározza azok időpontját is.]

A főbizalmi és helyettese közti munkamegosztás során indokolt 
feltétel, hogy ez a munkamegosztás egy alapszervezeten belül 
azonos legyen, kapcsolódjon a bizalmi és helyettese munkameg
osztásához és az SzB feladataihoz. Így a munkamegosztás egy 
alapszervezeten belül szervezetté, eredményesebbé tehető, segí
ti az SzB-vel, illetve annak reszortosaival való kapcsolattartást. 
A főbizalmiak akkor tudják feladataikat eredményesen elvégez
ni, ha ismerik:
— a szakszervezeti mozgalom alapvető határozatait;
— az SzB, illetve a BM Bizottság állásfoglalásait, döntéseit, 

azok célját, tartalmát és a végrehajtás módját;
— a munkahely szakmai tervét, az ebből adódó szakszervezeti 

feladatokat;
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— a területen dolgozók munkáját, hangulatát és gondjait a bi
zalmiak közreműködésével;

— a szakszervezeti bizalmi és általában a szakszervezet jogo
sultságát.

6. A BIZALMI MUNKAMÓDSZERE

Részt vesz a határozatok előkészítésében, végrehajtásában és el
lenőrzésében, képviseli a dolgozókat a vezető és a felsőbb szer
vek előtt, ellátja érdekképviseletüket.
Saját területén szervezi a szakmai munkát segítő feladatokat, 
formálja a tagok szocialista gondolkodását, cselekvését.
A csoport és a dolgozók többségének véleményét képviselve 
részt vesz a felsőbb szakszervezeti szervek munkájában, a ha
tározatok előkészítésében és meghozatalában.
Munkájáról évente, illetve rendszeresen beszámol a csoport tag
ságának, az SzB-nek, illetve a BM Bizottságnak.
Gyakorolja a hatáskörébe utalt jogokat, felelős azok érvénye
sítéséért. Rendszeresen tájékoztatja a csoport tagjait, a dolgo
zókat a döntésekről és mozgósítja őket a feladatok megvalósí
tására. Gondoskodik a csoport rendszeres szervezeti életéről.
Tagszervező munkát végez; előkészíti az új tagok felvételét. 
Gondoskodik arról, hogy a csoport tagjai rendszeresen és beso
rolásuk szerint fizessék tagdíjukat.
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2. sz. melléklet

A szakszervezeti szervek munkájához, jog- és hatáskörük 
gyakorlásához felhasználható legfontosabb jogszabályok, 

határozatok és irányelvek címjegyzéke

1. A Munka Törvénykönyve és végrehajtási rendelete. (Mt.) 
és (Mt. V.)

2. Az államigazgatási és igazságügyi dolgozók munkaviszonyá
nak egyes kérdéseiről szóló módosított 38/1973. (XII. 27.) 
MT számú rendelet, és annak végrehajtásáról rendelkező 
módosított 14/1973. (XII. 27.) MüM számú rendelet.

3. A fegyveres testületek polgári alkalmazottaira vonatkozó 
egyes szabályok megállapítását tartalmazó módosított 15/ 
1974. (VII. l.) MüM sz. rendelet.

4. A Munka Törvénykönyve és végrehajtási rendeletének Bel
ügyminisztériumnál történő alkalmazásáról szóló hatályos 
belügyi utasítás.

5. BM—Közalkalmazottak Szakszervezete Elnökségének 1/1980. 
(BK. 6.) sz. együttes irányelve: A munkahelyi demokrácia 
továbbfejlesztéséről.

6. 13/1976. (BK. 4.) BM sz. utasítás: a szakmai vezetés kapcso
latáról a szakszervezeti szervekkel.

7. BM—Közalkalmazottak Szakszervezete Elnökségének 1/1977. 
sz. együttes irányelve: A Belügyminisztériumnál működő 
szakszervezeti bizalmiak hatáskörének gyakorlásáról.

8. 2/1981. (BK. 2.) BM sz. utasítás: a kinevezett és szerződéses 
polgári alkalmazottak törzsgárda tagságáról.

9. 3/1979. BM sz. parancs: a képesítési követelményekről.
10. A Közalkalmazottak Szakszervezete és a Belügyminiszté

rium együttműködési megállapodása 1981—1985. évekre. 
(BK. 7.)
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11. 19/1979. (XII. 1.) MüM sz. rendelet: a munkaügyi döntőbi
zottságok szervezetéről és eljárásáról.

12. SZOT—MüM útmutató: a munkaügyi döntőbizottságok za
vartalan biztosításához.

13. A BM személyi állománya munkavédelmének szabályozá
sáról szóló hatályos belügyi utasítás.

14. 3/1979. BM sz. utasítás: a szocialista munkaversenyről.
15. 2/1979. BM sz. parancs: a BM polgári alkalmazottainak a 

munkaviszonnyal összefüggő anyagi felelősségéről szóló sza
bályzat kiadásáról.
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3. sz. melléklet

A SZAKSZERVEZETI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK 
ÉRTELMEZÉSE

A szakszervezeti szervek jellegéből következik, hogy jogaikat 
elsősorban társadalmi úton érvényesítik: felvilágosítással, meg
győzéssel, tudatosítással, javaslatok kidolgozásával és a szüksé
ges építő bírálat gyakorlásával.
Célszerű, ha az egyetértési hatáskörbe tartozó és az alapvető ér
dekvédelmi, szociálpolitikai kérdésekben a döntések, állásfogla
lások és vélemények kialakítása előtt — jó emberi kapcsolatok 
alapján — az szb, a főbizalmiak, bizalmiak konzultálnak a párt 
és KISZ, valamint az illetékes szakmai vezetőkkel és ismertetik 
a tagság jogos igényeit, véleményét.
A jogok és kötelességek egymástól elválaszthatatlanok. A köte
lességek teljesítése a jogok eredményes gyakorlásának szüksé
ges előfeltétele. A dolgozók jogainak érvényesítése erkölcsi, po
litikai felelősséggel jár. Tervszerű és rendszeres érvényesítése a 
szakszervezeti bizottságoknak, főbizalmiaknak, bizalmiaknak 
kötelessége.

1. Döntési jog
a) Önálló szabályozási és döntési jog:

A szakszervezetek önálló szabályozási és döntési joga azt 
jelenti, hogy a hatáskörükbe utalt kérdéseket legjobb 
meggyőződésük szerint szabályozzák, ill. döntik el. Szabá
lyaik és döntéseik érvényességéhez állami vagy (intézeti, 
intézményi) szervek hozzájárulására nincs szükség, de a 
szakszervezetek által hozott szabályok és döntések az ál
lami (szakmai) szervekre is kötelezőek, tehát jogi érvényük 
is van.

b) Közös döntési jog:
Tulajdonképpen az egyetértési jog egy erősebb változatá
ról van szó. Az egyetértésnél az egyik fél — a vállalat (in-
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tézet, intézmény) — felelős a szabályozásért és a végrehaj
tásért. A közös döntésnél mindkettő, tehát a szakmai szerv 
és a szakmai szakszervezeti szerv nevében születik az in
tézkedés, s mindkét szerv felelős a végrehajtásért.
A polgári alkalmazottak élet- és munkakörülményeivel 
összefüggő kérdésekben a bizalmi testület (vagy a taggyű
lés) közösen dönt a szakmai vezetéssel. Ha nem jön létre 
megegyezés, akkor a közvetlen felső (az irányítást gyakor
ló) szakszervezeti és szakmai szervezetek segítségével kell 
az álláspontokat közös nevezőre hozni. A felsőbb szerveze
tek egyeztető tevékenységének kezdeményezése a szak- 
szervezeti szervnek és a szakmai vezetésnek egyaránt fel
adata.

2. Egyetértési jog
Az egyetértési hatáskörbe tartozó szakmai parancsok, utasí
tások, intézkedések és jogszabályok előírásai csak akkor ér
vényesek, ha azt az illetékes szakszervezeti szerv (vagy bi
zalmi) egyetértésével adták ki. Amennyiben a szakszervezeti 
szerv (vagy bizalmi) egyetértését nem szerezték meg, a ho
zott intézkedés törvénytelen. Ilyenkor a szakszervezeti szerv 
(szb) alkalmazhatja a kifogásolási jogot, s az intézkedés vég
rehajtását leállíthatja. A törvénysértés megszüntetése érde
kében a felsőbb szakszervezeti és szakmai szervekhez for
dulhat.

3. Állásfoglalás
A munkahelyi demokratikus fórumok jogkörének meghatáro
zásánál [10/1977. (V. 7.) MT—SZOT együttes határozata] új
szerű fogalom. A jogszabályok az idetartozó kérdésekben a 
szakszervezet vezető testületeinek egyetértési, illetve döntési 
jogkört biztosítanak. A bizalmi testület (taggyűlés) állásfogla
lásától sem a szakszervezeti bizottság, sem a szakmai vezetés 
nem térhet el. Ha nem jön létre megegyezés a megoldás mód
ja ugyanaz, mint a közös döntésnél.

4. Véleményezési jog
a) A szakszervezetek véleményezési joga azt jelenti, hogy az 

érintett kérdésekben az önálló szabályozás vagy döntés a 
szakmai szervek hatáskörébe tartozik, de mielőtt döntenek, 
kötelesek a szakszervezetet tájékoztatni és véleményét ki-
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kérni. A szakszervezet véleményétől eltérő döntés esetén 
az illetékes szakmai vezetőnek döntését indokolnia kell.

b) Az adott szerv szakmai munkaterv-tervezetének és a vég
zett munkáról szóló beszámolónak a polgári állományt 
érintő részeit illetően, valamint az élet- és munkakörül
ményekkel közvetlenül összefüggő kérdésekben.

5. Ellenőrzési jog

a) A szakszervezetek ellenőrzési joga kiterjed minden olyan 
kérdésre, amely a dolgozók érdekeit érinti, akár törvény
ről, akár más jogszabályról vagy a szakszervezettel kötött 
megállapodásról legyen szó.

b) Jóváhagyási jog

Az ellenőrzés egyik sajátos formája, amely az alárendelt 
szakszervezeti szervek működését, tevékenységét erősíti, 
másrészt értékeli a végzett munkát.

6. Képviseleti jog
A szakszervezet a dolgozót az élet- és munkakörülményeit 
érintő kérdésekben a bíróságok, más hatóságok és egyéb szer
vek előtt képviselheti. A munkaviszonyt érintő kérdésekben 
a dolgozó érdekében — nevében és helyette — külön meg
hatalmazás nélkül is eljárhat.

7. Kifogásolási (vétó) jog

A szakszervezeti bizottságokat (BM Bizottságot) kifogásolási 
(vétó) jog illeti meg, ha a szakmai vezető döntése:
— sérti a munkaviszonnyal, ideértve a dolgozók jogaival és 

kötelezettségeivel kapcsolatos jogszabályokat, vagy azok
kal ellentétes;

— olyan kérdésekre vonatkozik, amelyeket a szakszervezeti 
szervvel (bizalmi, főbizalmi, SzB) közösen, vagy egyetér
tésben kellett volna rendeznie, s ezt mellőzte, illetve ha 
eltér a dolgozók élet- és munkakörülményeire vonatkozó
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közös, vagy egyetértésben hozott helyi szabályoktól, illet
ve a vezető és a szakszervezeti szerv megállapodásától;

— eltér a szocialista erkölcs és bánásmód szabályaitól, sérti a 
dolgozók érdekeit.

A szakszervezeti bizottság (BM Bizottság) által emelt kifogás 
halasztó hatályú, tehát az intézkedés végrehajtását fel kell 
függeszteni az illetékes szervek döntéséig.
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4. sz. melléklet

A BELÜGYMINISZTÉRIUM 
SZAKSZERVEZETI SZERVEINEK HATÁSKÖRI

LISTÁJA

1. A Közalkalmazottak Szakszervezete KV Titkárság hatáskö
rébe tartoznak:
— a BM Bizottság tagjai;
— a BM Számvizsgáló Bizottság tagjai;
— a BM Munkaügyi Döntőbizottság tagjai;
— a BM Bizottság társadalmi munkabizottságainak vezetői;
— a BM Bizottság társadalmi munkabizottságainak tagjai.

2. A BM Bizottság hatáskörébe tartoznak:
— az alapszervezeti SzB-k tagjai;
— az alapszervezeti SzVB-k tagjai;
— az alapszervezeti társadalmi munkabizottságok vezetői;
— a közvetlen szervek főbizalmijai, -helyettesei;
— a közvetlen szervek bizalmijai, -helyettesei;

3. Az alapszervezeti SzB-k hatáskörébe tartoznak:
— az alapszervezeti főbizalmiak;
— az alapszervezeti közvetlen bizalmiak, -helyettesek;
— az alapszervezeti társadalmi munkabizottságok tagjai (ha 

más választott tisztséget nem töltenek be).

4. A főbizalmiak hatáskörébe tartoznak:
— a főbizalmi-helyettesek;
— a bizalmiak, -helyettesek.
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5. A bizalmi hatáskörébe tartoznak:
— a működési területén dolgozó polgári alkalmazottak.

Megjegyzés:
A különböző hatásköri szintek képviselői kötelesek az egyetér
tési hatáskörben meghatározott kérdésekben döntés előtt az 
érintett tisztségviselő bizalmijának egyetértését beszerezni.
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5/b. sz. melléklet

A L A P S Z E R V E Z E T E K
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5/c. sz. m elléklet

K Ö Z V E T L E N  M U N K A H E L Y I  
S Z E R V E K
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6. sz. melléklet

A BELÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAÜGYI 
DÖNTŐBIZOTTSÁGA

1. A dolgozók munkaügyi vitáinak elbírálására az MT 63—66. 
sz. §-ai alapján, a Belügyminisztérium központi szerveinél 
egy Munkaügyi Döntőbizottság alakult.

2. A Munkaügyi Döntőbizottság elnökét, elnökhelyetteseit és 
tagjait (a továbbiakban: tisztségviselők) a BM központi szer
veinél a küldöttértekezleteken — határozatlan időre választ
ják. Tisztségviselőnek a hivatásos állomány tagja is javasol
ható, illetve megválasztható.

3. A Munkaügyi Döntőbizottság tisztségviselőit a szakszervezeti 
tisztségviselők számára biztosított védelem illeti meg.

4. A munkaügyi viták gyors és szakszerű elbírálása érdekében 
a tisztségviselők rendszeres szakmai képzéséről, illetve to
vábbképzéséről a Belügyminisztérium szakmai vezetése gon
doskodik.

5. A Munkaügyi Döntőbizottság akadálytalan működéséhez 
szükséges személyi és dologi feltételeket (tárgyalóhelyiség, 
bélyegző, irodaszer, hivatalos lapok stb.) a Belügyminiszté
rium szakmai vezetése biztosítja.
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7. sz. melléklet

A BM BIZOTTSÁG JOGI TANÁCSADÓ 
SZOLGÁLATA

A BM Bizottság a központi állomány polgári dolgozóinak és 
nyugdíjasainak jogi védelme, jogaik és törvényes érdekeik ha
tékony érvényesülésének elősegítése érdekében hozta létre a 
jogi tanácsadó szolgálatot.

1. A jogi tanácsadó szolgálat feladatai és tevékenységi köre

a) A jogi tanácsadó szolgálathoz forduló dolgozók ingyenes 
jogi tájékoztatása, felvilágosítása jogaikról és kötelezettsé
geikről, valamint vitás ügyeik elintézésének módját és he
lyét illetően elsősorban munkajogi, munkavédelmi és tár
sadalombiztosítási ügyekben.
Eligazítást ad a dolgozók számára a jogi ügyek intézésé
nek módjáról és az eljárás szabályairól.

b) Különösen indokolt és méltányos esetekben jogi képvise
let ellátása bíróságok és más hatóságok előtt, ha az adott 
ügy támogatása nem ellentétes a szocialista erkölcs köve
telményeivel.

c) Munkaviszonyt érintő és társadalombiztosítási ügyekben
a jogi tanácsadáson túlmenően is eljár, ha
— feltehetően törvénysértés történt;
— a dolgozót — törvénysértés esetén kívül — súlyos mél

tánytalanság érte.

d) Közreműködik a BM Szakszervezeti Tájékoztató jogpropa
ganda témáinak összeállításában és szerkesztésében.
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2. A jogi tanácsadó szolgálat szervezete

A jogi tanácsadó szolgálat a BM Bizottság irányításával mű
ködik. A személyes felügyeletet és kapcsolatot a szervező tit
kár látja el. A BM Bizottság hagyja jóvá a jogi tanácsadó 
szolgálat létrehozását és annak vezetőjét, ellenőrzi működé
sét, felülvizsgálja a szolgálattal kapcsolatos bejelentéseket, 
panaszokat. Biztosítja a szolgálat működésének feltételeit. A 
tanácsadás vezetőjének javaslata alapján megbízást adhat jo
gi képviselet ellátására is.
A vezető részére a szakszervezet havi tiszteletdíjat folyósít a 
költségvetés szerint.

3. A jogi tanácsadó szolgálat vezetőjének feladatai
a) Folyamatosan szervezi az ügyrendben meghatározott fel

adatok végrehajtását.
b) Gondoskodik a dolgozók és nyugdíjasok jogi tanáccsal va

ló ellátásáról, különösen indokolt és méltányos esetben 
okiratot szerkeszt, jogi képviseletet biztosít részükre a BM 
Bizottság jóváhagyásával. A tanácsadást alapvetően a fo
gadóórákon gyakorolja.

c) Rendszeres kapcsolatot tart:
— a BM Bizottsággal,
— a munkaügyi alosztállyal,
— az MDB elnökével,
— a szakmai szerveknél jogi tanácsadással foglalkozókkal.

d) Minden év december 15-ig összefoglaló jelentést készít a 
tanácsadó szolgálat munkájáról.
Gondoskodik az ügyiratok, és egyéb okmányok megfelelő 
vezetéséről.

e) Részt vesz a szakszervezet jogpropaganda munkájában.

4. A jogi tanácsadó szolgálat működése
— A tanácsadó szolgálat igénybevételére jogosultak a köz

ponti szervek hivatásos és polgári állományú dolgozói, va
lamint nyugdíjasai.
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A jogi tanácsadó szolgálatot lehetőleg félfogadási időben 
célszerű igénybe venni.

Félfogadás rendje:
minden héten csütörtökön 15—19 óráig 

(Bp. V., Zrínyi u. 4. sz. alatt)
A tanácsadás igénybevétele ingyenes.

A jogi tanácsadó szolgálat bizalmas jellegű, a vezetőt az ügy
védi titoktartás kötelezettsége terheli.

A jogi tanácsadó szolgálat nem vehető igénybe:
— ha az érintett dolgozó ellen a hatóságok szándékos bűn- 

cselekmény miatt eljárást indítottak;
— ha jogszabály az állampolgár személyes megjelenését kö

telezővé teszi és jogi képviseletre nincs szükség.
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