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BM ADATFELDOLGOZÓ CSOPORTFŐNÖK
0 2.......... /1977. számú

I N T É Z K E D É S E
az újítómozgalommal kapcsolatos feladatokról.

Budapest, 1977. december hó 20. nap.

Belügyminiszter Elvtárs a 9/1977. számú parancsa alapján végre
hajtott szervezeti módosítással összhangban, szükségessé vált 
a csoportfőnökség területén az újítómozgalom szabályozása. Az 
1/1976. BM számú paranccsal hatályba léptetett "Újítási Szabály
zat" 76. pontjában meghatározott jogköröm alapján kiadom az 
alábbi

I N T É Z K E D É S T :

1. A Csoportfőnök-helyettesek és az osztályvezetők az újítómoz
galom elősegítése érdekében:

a/ az irányításuk alá tartozó szakmai egység éves munkater
vébe állítsák be az újítási mozgalommal kapcsolatos fela
datokat;

b/ az újítási megbízottnak adjanak meg minden segítséget és az 
újítással kapcsolatos ügyekről minden esetben tájékoztas
sák;

c/ évente a munkatervben meghatározott időpontban, vezetői 
értekezleten tárgyalják meg az újítási mozgalom helyzetét, 
eredményeit; az értekezletre az újítási megbízottat hívják 

 meg.
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2. Az újítási megbízott - az Újítási Szabályzatban meghatározot
taknak megfelelően - a Csoportfőnökség területén szervezi és 
irányítja az újító mozgalmat:

a/ összeállítja a csoportfőnökség évi újítási feladattervét, 
elkészíti az évi összefoglaló jelentését, amelyben értéke
li az újítómozgalom helyzetét és eredményeit;

b/ az újítási feladattervet és az összefoglaló jelentést 
ezen Intézkedés 4. pontjában meghatározott vezető részé
re minden év december 31-ig, jóváhagyásra felterjeszti;

c/ szakvéleményezteti a beérkezett újításokat, az újítás 
elfogadása vagy elutasítása esetén elvégzi a szükséges 
adminisztratív teendőket;

d/ a hatályos belügyi rendelkezéseknek megfelelően nyilván
tartja az újítási okmányokat, az újítómozgalom eredményeit;

e/ figyelemmel kíséri az újítók eredményeit, szükség szerint 
javaslatot tesz a "Kiváló Újító"-i cím adományozására, fel
világosítást ad újítási kérdésekben, figyelemmel kiséri az 
elfogadott újítások bevezetését;

3. Az újítások elfogadásáról, elutasításáról, vagy használatba 
vételéről, valamint ezen Intézkedés 1/c. pontjában meghatá
rozott vezetői értekezlet időpontjáról tájékoztatni keli a 
BM Műszaki Fejlesztési Felügyelet vezetőjét.

4. Az újítómozgalom szervezésével, az újítási megbízott irányí
tásával és beszámoltatásával kapcsolatos jogkörömet a Rend
szerfejlesztő és Gépi Adatfeldolgozó Osztályvezető, csoport
főnök-helyettesre ruházom át.
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5. A csoportfőnökség újítási megbízottjává a Rendszerfejlesztő 
és Gépi Adatfeldolgozó Osztály Műszaki- Gazdasági Alosztálya 
vezetőjét nevezem ki.

6. Ez az Intézkedés kiadása napján lép hatályba.

Kérem a Csoportfőnökség területén működő párt-, KISZ- és szak- 
szervezetek vezetőségét, hogy az újítómozgalmat támogassák.

-  3 -

Baranyai György r.vőrgy. 
csoportfőnök

Készült: 9 példányban
Felterjesztve: 1 pld. Államtitkár Elvtársnak 
Kapják: 1 pld. BM Titkárság Vezetője

Csoportfőnök-helyettesek 
osztályvezetők 
újítási megbízott 
Csfség TÜK.
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