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Miniszteri rendelet

Az igazságügyminiszter, 
a belügyminiszter 

és a pénzügyminiszter 
3/1980. (V. 23.) IM—BM—PM számú 

e g y ü t t e s  r e n d e l e t e
az elzárás végrehajtása során 

a szabálysértési hatóságokra háruló feladatokról
szóló 5 1968. (X. 19.) IM—BM—PM számú 

együttes rendelet módosításáról

Az elzárás végrehajtása során a szabálysértési 
hatóságokra háruló feladatokról szóló 5/1968. 
(X. 19.) IM—BM—PM számú együttes rendele
tet (a továbbiakban: R) a legfőbb ügyésszel és 
a M inisztertanács Tanácsi H ivatalának elnöké
vel egyetértésben a következők szerint módo
sítom :

1 . §

(1) Az R 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(1) Ha az elkövető őrizetben van. az elzárást 
— a (3) bekezdés esetén kívül — a szabálysér
tési hatóság székhelye, egyébként az elkövető 
lakóhelye szerint illetékes büntetésvégrehajtási 
intézetben kell végrehajtani.”

(2) Az R 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép:

,,(3) Rendőrségi fogdában kell az elzárást 
végrehajtani, ha az elkövető a rendőrség őrize
tében van, és az elzárás hátralevő tartam a tíz 
napot nem halad meg. A büntetésvégrehajtási 
intézetre vonatkozó rendelkezések az elzárás
nak rendőrségi fogdában történő végrehajtása 
esetén is irányadók.”

2. §

(1) Az R 3. §-ának (1) bekezdése a következő 
rendelkezéssel egészül ki:

„egyidejűleg a záradékkal ellátott határozat 
egy példányát megküldi a büntetésvégrehajtási 
intézetnek.”

(2) Az R 3. §-ának (2) bekezdésének a) pont
ja hatályát veszti.

3. §
Az R 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egé

szül ki:
„(7) Ha a rendőrség az elkövetőt az előállítá

sa napján nem adja át a büntetésvégrehajtási 
intézetnek, a rendőrségi fogdában tö ltö tt időt 
— a rendőrség igazolása alapján — az elzárás 
tartam ába be kell szám ítani.”

4. §
Az R 5. §-a (1) bekezdésének első m ondata 

és d) pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
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„A meg nem fizetett pénzbírságot elzárásra 
átváltozató határozatot a szabálysértési hatóság 
az elkövetőnek és a büntetésvégrehajtási in té
zetnek m egküldi.”

„(d) azt a  felhívást, hogy az elkövető melyik 
napon, m elyik büntetésvégrehajtási intézetben 
jelentkezzék.”

5. §
Az R 6. §-a (2) bekezdésének harm adik mon

data helyébe a következő rendelkezés lép:

,,Az ügyész részére meg kell küldeni az elő
vezetési határozat valam ennyi példányát és a 
szabálysértési ügy ira ta it.”

6. §
Az R 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö

vetkező rendelkezés lép:
„(2) A szabálysértési hatóság hivatalból ha

lasztást engedélyez, ha az elkövető
a) kórházi kezelés a la tt áll,
b) katonai szolgálatra vonult be,
c) állandó orvosi felügyeletet és kímélő ét

rendet igénylő betegségben szenved; illetőleg 
ha az elkövetőt

d) az alkoholisták kötelező intézeti gyógyke
zelésére u talták  be.”

7. §
Az R 13. §-ának (2) bekezdése a következő 

rendelkezéssel egészül ki:
„Mellőzni kell az elkövető átkísérését, ha az 

elzárást kimondó határozat jogerőre emelkedé
se u tán  egy évet meghaladó időt tö ltö tt előzetes 
letartóztatásban.”

8 . §

Az R melléklete helyébe e rendelet mellék
lete lép.

9. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép ha

tályba. Rendelkezéseit a folyam atban levő 
ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Markója Imre s. k., Benkei András s. k.,
igazságügyminiszter belügyminiszter

Faluvégi Lajos s. k.,
pénzügyminiszter

Melléklet a 3/1980. (V. 23.) IM—BM—PM számú együttes rendelethez

Az elzárás végrehajtására kijelölt büntetésvégrehajtási intézetek

A szabálysértési hatóság székhelye,
illetőleg az elkövető lakóhelye A kijelölt büntetésvégrehajtási intézet

Budapest főváros és Pest megye

Baranya megye és Pécs megyei város 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
és Miskolc megyei város
Csongrád megye és Szeged megyei város

Fejér megye

Győr-Sopron megye és Győr megyei város 

H ajdú-B ihar megye és Debrecen megyei város 

Heves megye 
Komárom megye

férfiak:
Baracskai Börtön és Fogház 
nők:
Pálhalm ai Börtön és Fogház 
fiatalkorúak:
Fiatalkorúak Börtöne és Fogháza Tököl 

Pécsi Büntetésvégrehajtási Intézet 
Kecskeméti Büntetésvégrehajtási Intézet 

Gyulai Büntetésvégrehajtási Intézet 

Miskolci Büntetésvégrehajtási Intézet

Szegedi Fegyház és Börtön 
Székesfehérvári Büntetésvégrehajtási Intézet 

Győri Büntetésvégrehajtási Intézet 

Debreceni Büntetésvégrehajtási Intézet 

Egri Büntetésvégrehajtási Intézet 

Esztergomi Büntetésvégrehajtási Intézet
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Nógrád megye 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár megye

Szolnok megye 

Tolna megye 

Vas megye 
Veszprém megye 

Zala megye

A Magyar Népköztársaság 
belügyminiszterének 

és a
Közalkalmazottak Szakszervezete 

elnökségének 
1/1980. (BK 6.) számú 

e g y ü t t e s  i r á n y e l v e
a munkahelyi demokrácia továbbfejlesztéséről

Az üzemi demokrácia egyes kérdéseiről szóló 
— a M inisztertanács és a Szakszervezetek Or
szágos Tanácsa Elnökségének az 1001/1980. 
(I. 30.) számú együttes határozatával kiegészí
te tt — 1018/1977. (V. 7.) MT—SZOT számú 
együttes határozat végrehajtására a Belügymi
nisztérium  szerződéses és kinevezett polgári a l
kalm azottaira — ideértve az állami tűzoltóság 
területi szerveinek polgári alkalm azottait is — 
(a továbbiakban együtt: polgári állomány) vo
natkozóan — az 1001/1980. (I. 30.) MT—SZOT 
számú együttes határozat 9. pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján — kiadjuk az alábbi

i r á n y e l v e t

I .

A munkahelyi demokrácia tartalma, 
rendeltetése és céljai

1. A m unkahelyi demokrácia szerves része a 
szocialista demokráciának.

Érvényesülése és rendszeres fejlesztése nél
külözhetetlen feltétele a szocialista dem okra
tizmus m egvalósulásának és m ind szélesebb ki
bontakoztatásának.

Balassagyarm ati B üntetésvégrehajtási Intézet 

Kaposvári Büntetésvégrehajtási Intézet 

Nyíregyházi Büntetésvégrehajtási Intézet 

Szolnoki Büntetésvégrehajtási Intézet 

Szekszárdi Büntetésvégrehajtási Intézet 

Szombathelyi B üntetésvégrehajtási Intézet 

Veszprémi Büntetésvégrehajtási Intézet 

Zalaegerszegi Büntetésvégrehajtási Intézet

2. A m unkahelyi demokrácia lehetővé teszi a 
polgári állom ányú dolgozóknak a vezetésben való 
részvételét, jogot biztosít a megfelelő tájékoz
tatáshoz, az egyes döntések kialakításában való 
részvételhez és azok végrehajtásának ellenőr
zéséhez. A dolgozók bevonása a m unkahelyi 
élet különböző kérdéseibe, személyiségük figye
lem bevétele és elismerése, alkotó készségük ki
bontakoztatása nélkülözhetetlen erőforrása az 
eredm ényes m unkának és előfeltétele a  m unka
hellyel, a társadalm i célokkal való azonosulás
nak.

3. A m unkahelyi demokrácia:

a) fontos eszköze a szocialista m unkam orál 
tudatos alakításának és a dolgozóknak a helyi 
politika kialakításába való széleskörű bevoná
sának;

b) feladata a m unkahelyi érdekviszonyok fel
tárása, a dolgozók kollektív és egyéni érdekei
nek egyeztetése, képviselete és védelme az össz
társadalm i érdekek elsődlegessége alapján;

c) biztosítja a dolgozók részvételét a m unka- 
szervezés tökéletesítésében, a belügyi szervek 
rendeltetésszerű m űködésének javításában, a 
kedvező m unkafeltételek kialakításában és a 
m unkahely belső rendjének a form álásában;

d) elősegíti a z  őszinte, közvetlen, alkotó jel
legű m unkahelyi légkör m egterem tését, a ve
zetők (parancsnokok) és a beosztott dolgozók 
közötti — a kölcsönös megbecsülésen alapuló — 
emberi kapcsolatok létrejö ttét, a folyamatos 
együttm űködést;

e) kiteljesedésének m indenekelőtt a belügyi 
összfeladatok eredm ényes végrehajtását kell 
szolgálnia.

4. A belügyi szervek tevékenységének és irá
nyításának sajátos vonásai a m unkahelyi de
mokrácia tarta lm át és m űködésének mechaniz
m usát is befolyásolják. E sajátosságok azonban 
nem zárják ki, hanem  lehetővé és szükségessé

ÁBTL - 4.2 - sz.n.1/1980(BK.6)BM Közalk. Szakszerv. Elnöks. egy.ielv. /3



44 1980. június 28. BELÜGYI KÖZLÖNY 6. szám

is teszik a m unkahelyi demokrácia továbbfej
lesztését.

A belügyi szerveken belül a m unkahelyi fel
adatok minél jobb végrehajtása, a m unkakö
rülm ények javítása, és az egyéb helyi problé
mák megoldása érdekében szükséges a dolgo
zók vélem ényének m eghallgatása és kezdemé
nyezésük hasznosítása.

5. A m unkahelyi demokrácia rendeltetése a 
Belügym inisztérium ban és szerveinél a  polgári 
állomány szocialista tudatának, társadalm i ak
tivitásának és felelősségérzetének fejlesztése, a 
BM szervek előtt álló feladatok mind magasabb 
szintű megoldásában, a m unka- és életkörülm é
nyek javítása, a munkaszervezés, az ügymenet, 
valam int az ügyintézés egyszerűsítése érdeké
ben.

Különösen nagy figyelmet kell a m ondotta
kon túlm enően fordítani:

a) a m unkafegyelem  szilárdítására, a m unka
helyi légkör állandó javítására;

b) a szocialista munkaverseny-mozgalom  ha
tékonyabbá tételére;

c) az elvtársi segítőkészség és megfelelő kri
tikai szellem érvényesülésére;

d) a szociális és ku lturális tevékenység fej
lesztésében való közreműködésre;

e) a polgári állomány kollektív és egyéni ér
dekeinek egyeztetésére, képviseletére és védel
mére, a társadalm i és az összbelügyi érdekek 
elsődlegességének szem előtt tartásával.

A belügyi feladatok sajátosságaiból adódóan 
az egyes m unkahelyeken, m unkaterületeken a 
m unkahelyi demokráciát úgy kell kialakítani, 
hogy az szervesen illeszkedjen az összbelügyi 
feladatok rendszerébe. A polgári alkalmazottak 
m unkahelyi kezdeményezései, javaslatai, azok 
elbírálása, m inden esetben a Belügyminiszté
rium  előtt álló feladatok jobb teljesítését kell, 
hogy szolgálják.

II.

A munkahelyi demokrácia fórumrendszere, 
a közvetlen és a képviseleti fórumok hatásköre 

és működési rendje

6. Polgári állom ányt foglalkoztató BM szervek
nél a m unkahelyi demokrácia fórum ai:

a) a term elési tanácskozás,

b) a m unkaértekezlet (osztály-, alosztály-, cso
portértekezlet),

c) a réteg-, cél-, és szakmai értekezlet,

d) a szakszervezeti bizalmiak testü leti ülése és

e) az összevont szakszervezeti taggyűlés.

Az egymástól lényegesen eltérő feladatokra 
és a tagozódásra tek in tette l az egyes fórum okat 
differenciáltan úgy kell alkalmazni, hogy azok 
a legmegfelelőbb keretet biztosítsák a m unka
helyi demokrácia kibontakozásához és tovább
fejlesztéséhez.

7. Termelési tanácskozást valam ennyi polgári 
állományú dolgozó részvételével azoknál a szer
veknél kell évenként legalább egy-két alkalom
mal tartani, ahol term elő jellegű (pl. javító, 
karbantartó) illetve tároló tevékenységet foly
tatnak.

A term elési tanácskozásokon:

a) döntési jog illeti meg a résztvevő dolgozói 
kollektívát a m unkaverseny legcélszerűbb for
m áinak a m eghatározásában, a versenyfelaján
lások és vállalások elfogadásában, a m unkaver
senyben elnyerhető azon elismerések és k itün 
tetések adományozásában, amelyek a vonatkozó 
rendelkezések* szerint ennek a fórum nak a ha
táskörébe tartoznak, illetőleg a helyi m unka
mozgalom kérdéseiben;

b) a dolgozói kollektívát véleményezési és ja
vaslattételi jog illeti meg az adott szerv m unka
terv tervezetének és a végzett m unkáról szóló 
beszámolónak a polgári állom ányt érintő részeit 
illetően; ezt a jogkört gyakorolja az élet- és 
m unkakörülm ényeivel közvetlenül összefüggő 
kérdésekben is;

c) a vezető (parancsnok) tájékoztatja a dolgo
zókat a belügyi szerv feladatairól, a m unkaszer
vezés és a m unkafeltételek javítása, stb. terén  
m egvalósítandó célokról, utóbb m indezek telje
sítéséről; a m unkát akadályozó tényezőkről, az 
ellenőrzés által felvetett problémákról, továbbá 
m inden olyan lényeges körülm ényről, amely a 
munkavégzéssel kapcsolatos.

8. Munkaértekezletet (osztály-, alosztály-, cso
portértekezlet) a szerv valam ennyi polgári ál
lományú dolgozója részvételével azoknál a szer
veknél kell szükség szerint, de legalább éven
ként két alkalommal az illetékes vezetőnek (pa
rancsnoknak) összehívni, ahol nem term elő jel
legű tevékenység folyik (pl. egészségügyi, ügy
viteli m unkaterületeken).

A m unkaértekezleten (osztály-, alosztály-, 
csoportértekezleten)

a) a kollektíva dönt a m unkaverseny helyi 
formáiról, az azokban résztvevő dolgozók er
kölcsi, anyagi elismerésére rendelkezésre álló

* Jelenleg: az 1038/1977. (X. 4.) MT—SZOT Eln.—KISZ 
KB számú együttes határozat, a 3/1979. (BK 1.) BM 
számú utasítás és a 2/1979. (BK 1.) I/I. csoportfőnöki 
számú intézkedés.
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összegek felhasználásának elveiről, a verseny
vállalások elfogadásáról és az érvényes jogsza
bályok által a hatáskörükbe u talt elismerések 
és k itüntetések adományozásáról;

b) a dolgozói kollektívát véleményezési és ja
vaslattételi jog illeti meg az adott szerv m unka
terv  tervezetének és a végzett m unkáról szóló 
beszámolónak a polgári állom ányt érintő részeit 
illetően; ezt a jogkört gyakorolja az élet- és 
m unkakörülm ényeivel közvetlenül összefüggő 
kérdésekben is;

c) a vezető (parancsnok) ismerteti a dolgo
zókkal az előző értekezlet óta eltelt időszakban 
végzett munka tapasztalatait, az elért eredm é
nyeket és a lem aradásokat, meghatározza a 
dolgozók feladatait a következő időszakban és 
tájékoztatást ad arról, hogy m ilyen intézkedé
sek, illetve döntések születtek a korábbi észre
vételek és javaslatok alapján.

A m unkaértekezlet napirendjére tűzhető az 
előbbieken túlm enően m inden olyan — a m un
kavégzéssel kapcsolatos — egyéb kérdés, ame
lyeknek fórumon való m egtárgyalását a m unka
helyi vezető indokoltnak tartja .

így pl. :
- a szakmai továbbképzés helyzete, feladatai;
- a szervnél ta rto tt ellenőrzések tapasztala

tainak ismertetése, az abból adódó feladatok 
m egtárgyalása;

- a munkafegyelem, a m unkahelyi légkör 
időszerű kérdéseinek m egvitatása;

- a m unkával kapcsolatos jogszabályok egy
séges értelmezése és alkalmazása, stb.

9. Réteg-, cél- és szakmai értekezleteket a
szerv vezetője (parancsnoka) a szakszervezet, 
illetve a KISZ illetékes szervével egyetértésben 
az igények szerint, illetőleg a célszerűség által 
m eghatározott időszakonként hívhat össze. Eze
ket az értekezleteket általában akkor indokolt 
összehívni, ha olyan kérdésről van szó, am ely
nek m egvitatása nem tartozik más képviseleti 
fórum  hatáskörébe. Ilyenek lehetnek a nők, a 
fiatalok, a törzsgárda tagok, az újítók, a szo
cialista brigádvezetők, stb. szám ára rendezett 
tanácskozások, különböző szakmai napok, an
kétok tartása.

A réteg-, cél- és szakmai értekezletek meg
tartására, azokon az adott tém a m egvitatására, 
illetőleg egy-egy dolgozó réteg  érdeklődési kö
rébe tartozó sajátos kérdések m egtárgyalására 
formailag a term elési tanácskozások, illetőleg 
a m unkaértekezletek (osztály-, alosztály-, cso
portértekezletek) működési rendje szerint ke
rü lhet sor.

10. A dolgozók képviseleti részvételét vala
m ennyi belügyi szervnél a szakszervezeti bizal
miak testületi ülése útján  kell biztosítani.

A szakszervezeti bizalmiak testü leti ülése
a) állást foglal a m unkakörülm ények jav ítá

sát, illetve a dolgozók szociális és kulturális 
helyzetét, továbbá életkörülm ényeit érintő ja
vaslatok eldöntésében, valam int a bérem elés és 
a jutalm azás helyi elveinek kialakításában;

b) véleményezi az adott szerv m unkájáról 
szóló éves beszámolónak a polgári állom ányt 
érintő részét.

Az 1001/1980. (I. 30.) MT—SZOT sz. együt
tes határozatban megjelölt véleményezési jog 
nem terjed  ki a belügyi szervek parancsokai 
(vezetői) éves tevékenységére.

11. A szakszervezeti bizalmiak testü leti ülé
seinek előkészítése és m űködésének biztosítása, 
továbbá az azokon tö rtén t állásfoglalások hasz
nosítása az adott BM szerv szakszervezeti szer
vének és a szerv vezetőjének (parancsnokának) 
együttes kötelezettsége.

Felelősek azért, hogy a különböző fórumokon 
elhangzott észrevételek és javaslatok minden 
esetben megválaszolásra és az eredm ényesen 
hasznosíthatók a lehetőség szerint, m inél rövi
debb időn belül m egvalósításra kerüljenek.

12. Ha a dolgozók egyszerre, egyidőben ös
szehívhatók (pl.: kis létszám ú szerv esetén), a 
képviseleti fórum  szerepét az összevont szak- 
szervezeti taggyűlés tölti be.

Az összevont szakszervezeti taggyűlés hatás
köre a szakszervezeti bizalmiak testü leti ülése 
hatáskörével azonos.

III.

Vezetők (parancsnokok) feladatai és felelőssége

13. A m unkahelyi demokrácia a szocialista 
vezetési mód nélkülözhetetlen része. Éppen ezért 
az egyszemélyi vezetői tevékenység és a m un
kahelyi demokrácia összhangjának biztosítása 
érdekében meg kell terem teni és m indenkor 
biztosítani kell a feltételeit annak, hogy:

a) a dolgozók vegyenek részt a m unkájukkal, 
illetve élet- és m unkakörülm ényeikkel kapcso
latos alapvető kérdések eldöntésében;

b) az illetékes vezető (parancsnok) a dolgo
zóknak az őket közvetlenül érintő kérdésekben 
részletes, más kérdésekben átfogó tájékoztatást 
adjon;

c) a dolgozók a m unkájukkal és a m unkakö
rülm ényeikkel kapcsolatos vélem ényüket, ész
revételüket és javaslatukat bátran  kifejthessék 
és azokra a dolgozók érdem ben választ kap
janak;

d) a m unkahelyi dem okratikus fórum ok m ű
ködési feltételei biztosítva legyenek.
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14. A m unkahelyi demokrácia különböző fó
rum ainak m egtartása a megfelelő szintű veze
tő (parancsnok) feladata. Kötelessége a beszá
moló elkészítése, a fórum  összehívása, a fel
m erült problém ákra, illetve javaslatokra a vá
lasz megadása.

A m unkahelyi demokrácia fórum ain rendsze
resen és aktívan vegyenek részt megfelelő tá jé 
kozottsággal és döntési joggal rendelkező pa
rancsnokok, szakmai vezetők. Valamennyi fó
rum on kívánatos a társadalm i szervezetek kép
viseletének biztosítása, valam int a tárgyalt kér
dések súlyának megfelelően az elöljáró szervek, 
illetőleg a társadalm i szervezetek magasabb 
szintű képviselőinek a meghívása.

15. A m unkahelyi demokrácia érvényesülése 
érdekében a szakmai vezetők az érvényben lévő 
m iniszteri utasításnak megfelelően kötelesek 
együttm űködni az irányításuk ala tt álló szerv 
szakszervezeti szervével m indazokban a kérdé
sekben, amelyek a polgári állomány m unka
végzésével, m unkakörülményeivel, erkölcsi és 
anyagi elismerésével, továbbá a szociális és a 
kulturális ju ttatásokkal és érdekeinek védelmé
vel kapcsolatosak.

16. Az egyes tanácskozások megfelelő előké
szítését, a dolgozók tájékoztatását és általában 
a m unkahelyi demokrácia érvényesülésének el
lenőrzését kötelesek a szakszervezeti szervekkel 
közösen végezni.

17. A m unkahelyi demokrácia feltételezi a 
vezetők és a beosztott dolgozók kölcsönös meg
becsülését és folyamatos együttműködését, é r
vényesülése m eghatározója az aktív és fegyel
m ezett m unkahelyi életnek.

18. M inden BM szerv vezetője (parancsnoka) 
felelős azért, hogy az általa irányíto tt szerve
zeti egységnél, illetőleg szervnél létrejöjjenek 
— az 1018/1977. (V. 7.) MT—SZOT számú 
együttes határozatban és a jelen irányelvekben 
foglaltak szerint — a m unkahelyi demokrácia 
minél szélesebb körű kibontakozásához és to
vábbfejlesztéséhez szükséges feltételek.

IV.

Vegyes és hatálybaléptető rendelkezések

19. A m unkahelyi demokrácia egyes fórum ai
nak esetenkénti összehívását kezdem ényezhetik:

a) a BM szervek vezetői (parancsnokai),

b) az illetékes párt-, KISZ- és szakszervezeti 
szervek, illetve ezek vezetői,

c) és a m unkahelyi kollektívák.

20. Ha a polgári állomány élet- és m unkakö
rülm ényeit jelentősen érintő kérdésekben a 
kezdeményezés a  párt, illetve a szakszervezet 
illetékes vezetőjétől, vagy fórum ától( pl.: tag 
gyűlés) illetve testü letétő l (pl.: bizalmi testület) 
származik, a BM szerv vezetője (parancsnoka) 
köteles összehívni a tém ában hatáskörrel ren
delkező tanácskozást, illetve értekezletet.

21. A tanácskozásokon és az értekezleteken 
jegyzőkönyvet kell vezetni. A résztvevők kez
deményezéseire és javaslataira adott választ, 
vagy döntést a jegyzőkönyvben (záradékként) 
az illetékes BM szerv vezetője (parancsnoka) 
vezeti rá  és köteles annak tarta lm át az érin tet
tekkel a tanácskozás (értekezlet) m egtartását 
követően 15 napon belül ism ertetni. A jegyző
könyv egy-egy példányát meg kell küldeni a 
fórum szerint illetékes szakmai és szakszerve
zeti vezetőknek, egy példányát pedig ira ttárban  
kell elhelyezni;

22. A BM szervek vezetőit (parancsnokait) a 
közvetlen elöljáróik rendszeresen kötelesek be
szám oltatni a m unkahelyi demokrácia tovább
fejlesztésére vonatkozó rendelkezések végre
hajtásáról.

23. Gondoskodni kell arról, hogy az adott bel
ügyi szervnél az egyes fórum ok feladata és ha
tásköre — a párhuzamosság elkerülése érdeké
ben — megfelelően elhatárolásra kerüljön.

24. A belügyi szervek vezetői az illetékes 
szakszervezeti szervekkel közösen tekintsék át 
— a m ár hivatkozott MT—SZOT együttes ha
tározat alapján — a párt- és KISZ szervezetek 
vezetőinek vélem ényét is kikérve a m unkahelyi 
demokrácia érvényesülésének jelenlegi helyze
tét, vizsgálják meg a továbbfejlesztés irányait, 
lehetőségeit és ennek alap ján  tegyék meg a 
szükségessé váló intézkedéseket 1980. augusz
tus hó 31-ig.

25. A jelen irányelveket a közzététel napjától 
kezdve kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg az 
1/ 1976. (BK 2.) BM számú u ta s í tá s  hatályát 
veszti.

Felkérjük az illetékes párt- és KISZ szerve
ket, hogy segítsék elő az M T -S Z O T  együttes 
határozatában és ezen irányelvben a m unkahe
lyi demokrácia továbbfejlesztése érdekében 
m eghatározott célok és feladatok m egvalósítá
sát.

dr. Prieszol Olga s. k., Benkei András s. k.,
Közalkalmazottak belügyminiszter

Szakszervezete 
főtitkára
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Utasítás

Országos Atomenergiai Bizottság 
elnökének

1/1980. (BK 6.) OAB-E számú 
u t a s í t á s a

intézeteknek az atomenergia békés felhaszná
lásával kapcsolatos hatósági feladatok végre

hajtására történő kijelöléséről

1. §

Az 1023/1978. (VII. 4.) Mt. számú határozat 
4. pontjában foglalt felhatalm azás alapján — a 
M agyar Tudományos Akadémia főtitkárával 
egyetértésben — az Országos Atom energia Bi
zottság (a továbbiakban OAB) hatósági felada
tainak végrehajtására és az előírások érvényesí
tésének ellenőrzésére az MTA Izotóp Intézetét 
és az MTA Központi Fizikai K utató Intézetét 
(a továbbiakban: kijelölt intézetek) jelölöm ki.

2. §
A kijelölt intézetek hatósági jogköre az aláb

bi államigazgatási ügyekre terjed  ki:

a) MTA Izotóp Intézet: radioaktív anyagok 
és nukleáris anyagok nyilvántartásával és el
lenőrzésével, valam int önálló nukleáris tároló 
objektumokkal,

b) MTA Központi Fizikai Kutató Intézet:
nukleáris kritikus rendszerekkel, kutató és ok
tató atom reaktorokkal, valam int egyéb nukleá
ris kísérleti berendezésekkel

összefüggő, az OAB hatósági feladatkörébe 
tartozó ügyek.

3. §

(1) A kijelölt intézetek az OAB hatósági jog
körén belül, a 2. §-ban m egjelölt ügyekben első 
fokú hatóságként járnak  el.

(2) A kijelölt intézetek által hozott hatósági 
döntések (határozatok) és intézkedések tek in te-

tében a másodfokú hatósági jogkört az OAB 
Irodája gyakorolja.

(3) A kijelölt intézetek az (1) bekezdésben 
foglaltak alapján az alábbi tevékenységeket lát
ják el:

a) lefolytatják az államigazgatási eljárás ál
talános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény
ben foglaltaknak megfelelő hatósági eljárásokat;

b) folyam atosan ellenőrzik az OAB hatósági 
feladataiból szakmai te rü letüket érintő jogsza
bályok érvényesülését, egyedi döntések (intéz
kedések) végrehajtását:

c) számításokat és m éréseket végeznek.

(4) A kijelölt intézetek ellenőrzési feladataik 
teljesítése érdekében vizsgálatot végezhetnek, 
illetőleg tájékoztatást kérhetnek az érdekelt 
szervektől.

4. §

(1) A kijelölt intézetek — egyedi megbízás 
alapján — szakmailag előkészítik az OAB és az 
OAB elnöke által kiadott szabályzatokat, irány
elveket, állásfoglalásokat és más norm atív in
tézkedéseket.

(2) A kijelölt intézetek az ellenőrzések meg
állapításai, saját tudom ányos eredm ényeik, a ha
zai és a nemzetközi fejlődés eredm ényei alap
ján  —- szükség esetén — intézkedéseket kezde
ményeznek, illetőleg javaslatot tesznek az OAB 
részére.

5. §

A kijelölt intézetek által a 2. §-ban m egjelölt 
ügyekben végzett hatósági tevékenység fel
ügyeletét az OAB elnöke lá tja  el.

6. §

Az MTA Izotóp Intézetének más jogszabá
lyokban m egállapított hatósági feladatait a  je 
len utasítás nem  érinti.

Ez az utasítás 1980. július 1-én lép hatályba.

Pál Lénárd s. k.,
Országos Atomenergia Bizottság elnöke

Kiadja: Belügyminisztérium Titkársága 
BM 80. 6. — 0385
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