
1949. február 22. 
 

A SZOT II. TELJES ÜLÉSÉNEK HATÁROZATAI 
 
1. A Szakszervezetek Országos Tanácsa tudomásul veszi Apró Antal elvtárs jelentését a 

szakszervezeteknek a XVII. Kongresszus óta végzett munkájáról. 
 A SZOT örömmel üdvözli a szakszervezetek részvételét az új Függetlenségi Népfrontban 

és ebből az alkalomból üdvözli és törhetetlen ragaszkodásáról biztosítja az új 
Függetlenségi Népfront elnökét, a magyar dolgozók vezérét: Rákosi Mátyás elvtársat. 

 
2. Megállapítja a Szakszervezetek Országos Tanácsa: 
 1. hogy a szakszervezetek eredményesen hajtották végre az ipari szervezkedésre való 

áttérést, a termelés, a munka termelékenységének emelését, a munkaverseny-
mozgalom továbbfejlesztését, 

 2. hogy a Kongresszus határozatainak szellemében kötötték meg az új kollektív 
keretszerződést, 

 3. hogy végrehajtották a Társadalombiztosító Intézetek összevonását, új alapokra 
fektették a szakszervezetek szociálpolitikai munkáját, 

 4. hogy az elmúlt hónapokban eredményesen hajtották végre a normarendezést és ezáltal 
komoly segítséget nyújtottak az ipar vezető szerveinek. 

 
3. A Szakszervezetek Országos Tanácsa örömmel fogadja és magáévá teszi a Diósgyőri 

Vasgyár dolgozóinak kezdeményezését az 1949. évi új, szocialista munkaverseny 
megindítására. 

 Felhívással fordul az ország dolgozóihoz, hogy kövessék Diósgyőr dolgozóinak példaadó 
kezdeményezését és csatlakozzanak a szocialista munkaversenyhez. A Szakszervezetek 
Országos Tanácsa utasítja a szakszervezeteket, azok összes szervezeteit, hogy minden 
támogatást adjanak meg a kitűzött versenycélok végrehajtásához. 

 
4. A Szakszervezetek Országos Tanácsa helyesnek találja és elfogadja a Központi 

Vezetőség által előterjesztett, a szakszervezetek üzemi szerveinek és az üzemi 
bizottságok működéséről szóló szabályzatát és elrendeli, hogy a szabályzat alapján 
minden üzemben, vállalatnál, intézménynél meg kell alakítani a szakszervezetek üzemi 
szervezetét. 

 
5. A Szakszervezetek Országos Tanácsa az üzemi bizottsági működési szabályzat alapján 

elrendeli március 7-ével az új üzemi bizottságok választásának megkezdését, a 
Szakszervezetek Országos Tanácsa elnöksége által elkészített választási terv alapján. 

 
6. A Szakszervezetek Országos Tanácsa szükségesnek tartja, hogy az ipari szervezésre való 

áttérés teljes befejezésével egyidejűleg a SZOT és az egyes szakszervezetek tovább 
fejlesszék, megerősítsék azokat a területi, vidéki szerveiket, melyek hivatottak a 
szakszervezetek üzemi szervezeteinek, valamint a helyi csoportok munkájának 
irányítására és ellenőrzésére. 

 
7. A Szakszervezetek Országos Tanácsa népi demokráciánk fejlődésének jelenlegi 

szakaszában szükségesnek tartja, hogy az ifjúmunkás- és tanoncmozgalom, mint a 
Magyar Ifjúság Népi Szövetségének szerves része és vezetőereje, a Magyar Dolgozók 
Pártjának irányítása alatt végezze tovább a munkásifjúság széles tömegeinek szervezését, 
politikai nevelését, mozgósítását a szocializmusért folyó harcban. 
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8. A Szakszervezetek Országos Tanácsa helyesli a munkaerőgazdálkodás, a 

munkásközvetítés átszervezését, ezért szükségesnek tartja, hogy a munkásközvetítést a 
jövőben a szakszervezetek helyett az Országos Munkaerőgazdálkodási Hivatal végezze. 
A szakszervezetek minden támogatást megadnak a Munkerőgazdálkodási Hivatalnak, 
hogy a három, majd az ötéves tervek eredményes végrehajtásához szükséges munkaerők 
rendelkezésére álljanak. A Szakszervezetek Országos Tanácsa ezért úgy határoz, hogy a 
munkaerőgazdálkodás irányításában és gyakorlati munkájában továbbra is tevékenyen 
részt vesz. 

 
9. A Szakszervezetek Országos Tanácsa szükségesnek tartja, hogy a szakszervezetek a 

dolgozók kulturális nevelésével rendszeresebben és többet foglalkozzanak, ezért 
felhívással fordul a magyar írók felé, a munkásosztály vezető szerepének, a 
munkaversenyek jelentőségének, a hazánkban végbement politikai és gazdasági 
átalakulásnak regényekben, színdarabokban, novellákban, versekben adjanak kifejezést. 
A Szakszervezetek Országos Tanácsa ennek elősegítésére „József Attila irodalmi 
pályázat”-ot hirdet. A regények első díjára 15.000 forintot, a színdarabok első díjára 
15.000 forintot, ifjúsági regényre 5.000 forintot, a legjobb novellára 2.000 forintos 
pályázatot tűz ki. 

 
10. A Szakszervezetek Országos Tanácsa elismerését fejezi ki a magyar szervezett 

munkásságnak azért a hathatós segítségért, amit a nemzetközi proletárszolidaritás 
szellemében nyújtott az imperialisták és azok csatlósaival szemben kemény harcot 
folytató francia bányászoknak. 

 A Szakszervezetek Országos Tanácsa felhívja a magyar dolgozókat, hogy az eddiginél 
még fokozottabb éberséggel őrködve demokráciánk eddigi vívmányai felett, verjenek 
vissza minden reakciós, imperialista támadást, rágalmat, provokációt és kemény kézzel 
sújtsanak le az imperialisták ügynökeire. 

 
11. A Szakszervezetek Országos Tanácsa helyesli és tudomásul veszi a Szakszervezeti 

Tanács Elnökségének állásfoglalását a Szakszervezeti Világszövetség egységének 
megőrzése mellett. Egyben megbélyegzi és elítéli a Szakszervezeti Világszövetség 
egységének megbontóit, a munkásosztályt eláruló jobboldali szakszervezeti vezetőket. A 
magyar szakszervezetek a munkás nemzetköziség, a proletárszolidaritás alapján állva 
minden támogatást megadnak a dolgozók harcos, nagy nemzetközi szervezetének, a 
Szakszervezeti Világszövetségnek. 

 
12. A Szakszervezetek Országos Tanácsa elhatározta, hogy szocialista munkaverseny 

vándorzászlót alapít, amelyet minden évben az az üzem kap majd meg, amely a 
munkaversenyben, a terv teljesítésében országos viszonylatban a legjobb eredményt éri 
el. A Szakszervezetek Országos Tanácsa vándorzászlaját első ízben május 1-én adja át a 
győztes üzem dolgozóinak. 

 Előre az új ipari szervezetekkel, az új üzemi bizottságokkal, a szocialista 
munkaversennyel hazánkban a szocializmus megvalósításáért. 

 
 
Megjelent: A magyar szakszervezeti mozgalom válogatott dokumentumai II. k. (SZOT 
Központi Iskola kiadása d. n., 470–473.) 
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1950. július 21. 
 

SZINDIKALISTA JELENSÉGEK A SZAKSZERVEZETI MOZGALOMBAN 
 

A Párt az osztályszervezetek legmagasabb formája 
 
A Pártról szóló lenini tanítás egyik alapvető tétele, hogy a Párt az osztályszervezetek 
legmagasabb formája. A munkásosztály különböző szervezetekkel rendelkezik. Vannak 
szakszervezeti, ifjúsági, női és más társadalmi, valamint kulturális szervezetei. Ezeket a 
szervezeteket a munkásosztály hozta létre, hogy különböző területeken szolgálják a 
munkásosztály érdekeit. Sztálin elvtárs a következőket mondja: "mindezen szervezeteknek 
egy irányban kell dolgozniok, mert hiszen egy osztályt szolgálnak, a proletariátus osztályát." 
Ahhoz, hogy ezek a szervezetek helyes irányban dolgozzanak, szükséges, hogy legyen egy 
olyan erő, legyen egy olyan szerv, amely valamennyiük számára a közös irányvonalat 
megszabja és ezzel biztosítja, hogy az erők szétforgácsolódása helyett, a különböző 
eltévelyedések helyett e szervezetek munkája töretlenül haladjon a kitűzött cél felé. Sztálin 
elvtárs erre vonatkozólag így folytatja: "Kérdés: ki szabja meg azt a vonalat, azt az általános 
irányt, amelynek alapján mindezeknek a szervezeteknek a munkájukat végezniök kell. Hol 
van az a központi szervezet, amely nemcsak kidolgozni képes ezt az általános vonalat, 
minthogy a szükséges tapasztalatokkal rendelkezik, hanem ezen felül - mert megfelelő 
tekintélye is van – mindezeket rá is tudja bírni, hogy ezt az irányvonalat keresztülvigyék, 
hogy így elérjük a vezetés egységét és kizárjuk a fennakadás lehetőségét? Ilyen szervezet a. 
proletariátus pártja."  
Ez a megállapítás természetesen nemcsak a Párt felsőbb szerveire vonatkozik, hanem az 
alsóbb fokú /helyi, üzemi/ pártszervekre is. 
A tömegszervezetek, közöttük a szakszervezetek, egyetlen- és közös irányvonal, a Párt 
irányvonala alapján kell, hogy végezzék munkájukat. Ez pedig azt jelenti, hogy helyes 
pártpolitika mellett a fennakadás lehetősége elsősorban akkor és úgy áll fenn, ha a 
tömegszervezetben dolgozó kommunisták nem értik, vagy nem hajtják végre a Párt 
politikáját. A tömegszervezetekben, közöttük a szakszervezetekben érvényesülő irányvonal 
döntő jelentőségű a pártépítés szempontjából. Ezek a különböző tömegszervezetek segítik a. 
Pártot abban, hogy a munkásosztály soraiban létrejöjjön a szervezettség, nevelik a 
munkásosztályt a fegyelemre és így előiskolái a Pártnak. 
Rákosi elvtárs a Párt Központi Vezetőségének legutóbbi ülésén a következőket mondotta: " A 
szakszervezetekben elmosódva, éles megnyilvánulások nélkül, de szindikalista tendenciák 
tapasztalhatók. Ez megnyilvánult abban is, hogy a szakszervezetek nagyon kelletlenül 
engedték át a szakszervezeti ifjúságot az egyes ifjúsági szervezetbe. Igyekeztek elhúzni és 
lényegében el is húzták azt, hogy a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége a gyárakban is 
szervezetet alakítson. E jelenségek ellen még nem tettünk semmit. Rendkívül megnőtt pl. a 
szakszervezeti bürokrácia. Olyan fontos szakszervezetben, mint az építőmunkásoké, feltűnően 
kevés a kommunista párttagok száma és ezen a. helyzeten hosszú hónapok munkájával is alig 
tudtunk javítani." 
 
Mi a szindikalizmus? 
 
A szindikalizmus, más néven tradeunionizmusa múlt század végén vált ismert irányzattá a 
nyugati tőkés országokban. Ennek a munkásmozgalmi irányzatnak a vezetői azt vallották, 
hogy a politikai harc haszontalan, sőt káros, egyedül a gazdasági harc vezethet bizonyos 
eredményekre. A gazdasági, közvetlen érdekvédelemre alapított szakszervezetekről azt 
hirdették, hogy ezek hivatottak a munkásosztály vezetésére. A tőkések kormányai és a 
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munkásmozgalomba beküldött ügynökeik minden erejükkel támogatták a szindikalistákat, 
mert szövetségest láttak bennük, a tömegek politikai öntudatra ébredésével, a kialakulóban 
lévő forradalmi munkáspártok befolyásával szemben folytatott harcukban. Angliában, 
Belgiumban, Hollandiában és más tőkés országokban a szakszervezetekben vezető szerepet 
játszó jobboldali szociáldemokraták még ma is a dolgozók nagy tömegeit befolyásolják a 
politikamentesség, a "csak gazdasági harc" jelszavával. 
A nálunk jelentkező szindikalista tendenciák minőségükben feltétlenül különböznek a régi 
értelemben vett ökonomistáktól, vagy a jelenlegi nyugat-európai és más áruló szakszervezeti 
vezetők szindikalizmusától. A nálunk meglévő szindikalista jelenségek a Párttól való 
elszakadásban, a Párt vezető szerepének nyílt vagy burkolt tagadásában, az elmélet 
jelentőségének lebecsülésében jelentkeznek. 
 
A szindikalizmus gyökerei 
 
Szindikalista hagyományai, gyökerei vannak a magyar munkásmozgalomnak is. A magyar 
szakszervezeti mozgalomra is érvényes Lenin elvtárs meghatározása a nyugateurópai 
szakszervezetek fejlődéséről, "Egészen más körülmények között fejlődtek a nyugat-európai 
szakszervezetek. Először is ott jóval a munkásosztály pártjának megjelenése előtt keletkeztek 
és erősödtek meg; másodszor ott nem a szakszervezetek fejlődtek a munkásosztály pártja 
körül, hanem ellenkezőleg, maguk a munkásosztály pártjai váltak ki a szakszervezetekből; 
harmadszor, tekintve, hogy a munkásosztályhoz legközelebb fekvő gazdasági harc területét a 
szakszervezetek, hogy úgy mondjuk már lefoglalták, a pártnak főképpen a parlamenti politikai 
harccal kellett foglalkoznia, ami azután szükségszerűen vissza is tükröződött munkája jellegén 
és a munkásosztály előtti tekintélyén. És éppen azért, mert ott a párt a szakszervezetek után 
keletkezett, mert a szakszervezetek jóval a párt előtt születtek meg és mert tulajdonképpen 
azok képezték a proletariátus fő erősségét a tőke elleni harcban, éppen ezért a párt, mint 
önálló, nem a szakszervezetekre támaszkodó erő, háttérbe szorult." 
A felszabadulást megelőzően a mi szakszervezeteink és a szociáldemokrata párt viszonyára is 
teljes egészében érvényes Lenin elvtársnak ez a tanítása. Lényegében véve nálunk sem a 
szociáldemokrata párt vezette a szakszervezeteket, hanem megfordítva . A szakszervezetek és 
a .szociáldemokrata párt vezetői személyükben is .azonosak voltak. Pl. Peyer Károly 
egyidőben volt a szociáldemokrata párt főtitkára és a Szakszervezeti Tanács főtitkára. A 
pártszervezetek számára a szakszervezetek biztosítottak helyiséget stb. 
A szindikalista elhajlások megjelenésében feltétlenül komoly szerepe van a történelmi 
hagyományokon, kívül annak a ténynek is, hogy a szakszervezeti mozgalom egyes területein 
aktívan érvényesül a jobboldali szociáldemokraták és a munkásmozgalom más egyéb tudatos 
ellenségeinek romboló munkája. A szakszervezetek nálunk felölelik az ipari munkásság 
túlnyomó többségét és így elkerülhetetlenül magukban foglalják a jobboldali 
szociáldemokratákat és más, a Párttól távolabb, vagy egyenesen a Párttal szembenálló 
elemeket, akik a proletárdiktatúra ellenségei. Nyilvánvaló, hogy ezek az elemek tudatos 
működést fejtenek ki a szakszervezeteknek a Párttól való eltávolítása érdekében. Ezek a 
jelenségek gyakran befolyásolják a felső vezetés munkáját is. 
A szindikalizmus gyökereinek harmadik ágát a szakszervezetek megváltozott szerepének és 
feladatának gyakori meg nem értésében kell keresni. A szakszervezetek a felszabadulás után a 
proletárdiktatúráért folyó harc jelentős hatalmi tényezőivé váltak. Az üzemekben a kettős 
hatalom idején az üzemi bizottságok komoly harci feladatokat oldottak meg a 
munkásellenőrzés megvalósítása területén. Kizárólagos jogot nyertek a munkaközvetítés 
ellátására. A munkásellátás kérdése az üzemi bizottságok kezében összpontosult. Közvetlen 
operatív beavatkozásokat hajtottak végre a termelés irányításában. Kétségtelen, hogy a 
szakszervezetek a kezükbe kapott hatalmat igyekeztek arra felhasználni, hogy a maguk 
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területén előrevigyék a demokráciánk fejlődését és támogatást nyújtsanak a Párt politikájának 
következetes érvényesítésében a kettős hatalom megszüntetéséhez a proletárdiktatúra 
megszilárdításához. A szakszervezetek hatásköre az adott körülmények között a 
pártszervezetekénél jóval szélesebb volt és számos esetben a helyi, üzemi pártszervezetek fölé 
kerekedtek, ahelyett hogy annak irányítása alatt végezték volna munkájukat. 
A felszabadulás után szakszervezeteinkben legalább is a legjelentősebbekben a meglévő igen 
komoly jobboldali szociáldemokrata befolyás mellett biztosítani tudtuk a kommunisták 
többségét a vezetésben. Ezért adta ki Pártunk, kizárólag taktikai okokból, a szakszervezetek 
függetlenségének jelszavát. Ez a jelszó lényegében azt célozta, hogy a szakszervezeti 
mozgalomban kétségkívül meglévő jobboldali szociáldemokrata befolyást csökkentsük, 
illetve kiküszöböljük és szakszervezeteinkben lévő kommunisták segítségével biztosítsuk a 
Párt irányvonalának érvényesítését. 
A szakszervezetek kommunista vezetői számos esetben nem ismerték fel a jelszó valódi 
tartalmát és a szakszervezetek szervezeti függetlenségét úgy fogták fel, mint a Párttal való 
egyenrangúságot, vagy esetleg éppen a Párt fölé való emelkedést. Ennek a magatartásnak a 
magyarázata elsősorban az elméleti színvonal alacsonyságában, az elmélet jelentőségének 
lebecsülésében keresendő. Nem értették meg azt a sztálini tanítást, hogy "...teljesen 
összeegyeztethetetlen a leninizmus elméletével és gyakorlatával a pártonkívüli szervezetek 
"függetlenségének" és "semlegességének" opportunista elmélete, amely csak független par-
lamenti politikusokat és a Párttól elszakadt publicistákat korlátolt szakszervezeti embereket, 
és elpolgáriasodott szövetkezeti hivatalnokokat termel ki." 
Nem történt meg a szakszervezetek feladatainak elvi tisztázása, a szakszervezeti mozgalom 
felelős vezetői nem elemezték ki a speciális helyzetből adódó feladatokat, sőt a hiba és a 
helytelen magatartás tovább fokozódva oda vezetett,, hogy a szakszervezeti mozgalom 
vezetőinek jelentós része nem értette meg azt a döntő fordulatot sem, ami a szakszervezetek 
szerepében, a fordulat éve után bekövetkezett. A fordulat éve, a két munkáspárt egyesülése, a 
proletárdiktatúra megszilárdulása valójában lehetővé tette, hogy szakszervezeteink a-
kommunizmus iskoláivá váljanak. Az a minőségi fordulat azonban, amelynek, ez időponttól, 
kezdve be kellett volna, következnie, ha egyik-másik területen meg is valósult, semmi esetre 
sem nevezhető következetesnek. 
Szakszervezeteink még most is sokszor mereven ragaszkodnak olyan feladatokhoz, amelyek 
ma már az államapparátus hatáskörébe tartoznak. 
Az elmélet jelentőségének lebecsülése nemcsak a szakszervezetek valódi feladatának meg 
nem értését jelentette, hanem alátámasztott egy másik veszedelmes jelenséget, a szűk 
prakticizmust. A szűk prakticizmustól pedig csak egy lépés a bürokráciáig, a tömegektől való 
elszakadásig. A szakszervezeti munkának a szűk napi feladatok megoldására való korlátozása 
óhatatlanul kialakítja azt a fajta munkamódszert, amely megfosztja, szakszervezeteinket a 
széles szemhatárú vezetéstől. Jelentések, kimutatások, tengerébe süllyednek és mozgalmi 
irányítás helyett irodai bürokratikus irányítást visznek a szakszervezeti mozgalomba. 
A bürokrácia és a szindikalizmus. közeli rokonok. A szindikalizmus elszakadást jelent a 
Párttól, a Párttól való elszakadás pedig a tömegektől, való elszakadást is jelenti. A bürokrácia, 
annak legkülönbözőbb megnyilvánulási formái, elszakadást jelentenek a dolgozóktól, a széles 
tömegektől. Aki pedig el van szakadva a tömegektől az nem lehet kapcsolatban a 
munkásosztály élcsapatával, a Párttal sem. 
[…] 
A szindikalizmus gyakran jelentkezik a Párttal, a párt szerveivel való versengés formájában 
is. Pl. a Népszavánál hosszú időn keresztül érvényesült a Szabad Néppel való verseny 
gondolata. Egyik •szakszervezetünk központi vezetőségének tagja a. szakszervezet oktatási 
munkájának vitájában az oktatási munka rosszaságának egyik okát abban látta, hogy :"... a 
pártszervezetek nagyobb aktivitásuk révén nemcsak, hogy emberanyagot nem hagytak a 
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szakszervezeteknek, hanem még a meglévő szakszervezeti oktatásról, is áthívják a. 
hallgatóságot a pártszemináriumokba." 
A Párttól való elszakadás tipikus-példája egyik legnagyobb szakszervezetünk 
osztályvezetőjének álláspontja, amely szerint, az üzemekben nem tud kibontakozni a 
szakszervezet önálló arculata, mert funkcionáriusainknál túlzottan építünk arra, hogy 
párttagok légyenek. A bizalmi, aki párttag, elsősorban a Párttól jövő utasítást tartja fontosnak 
és ezt végzi el. 
Végül, mint a szindikalista jelenség megnyilvánulását, említsük meg azt, hogy egyes 
szakszervezeti funkcionáriusoknak a termelés területén elért sikerek igen hamar a fejükbe 
szálltak, lebecsülik a politikai munka jelentőségét és olyan álláspontra helyezkednek, hogy 
nem feladatuk politizálni. A pártszervezet ne avatkozzon a termelés kérdéseibe, azok csak 
politizáljanak, majd a szakszervezet elintézi a termelési problémákat. 
Mindezek a jelenségek visszavezethetők a szindikalizmusnak előzőleg említett gyökereire, 
elsősorban annak a lenini tanításnak a mellőzésére, amely úgy szól " a Párt a proletárok 
osztályegyesülésének legmagasabb formája, amelynek politikai vezetését a proletariátus 
szervezeteinek összes egyéb formáira is ki kell terjeszteni. 
 
Feladatok 
 
A felsorolt példák világosan bizonyítják, hogy Rákosi elvtársnak a Központi Vezetőségi 
ülésen elhangzott kritikája teljes mértékben indokolt volt és megfelelő figyelmeztetés a 
szakszervezetek felé, hogy a hibákat kiküszöbölhessék. 
A főfeladat a szindikalista jelenségek megszüntetése elleni harcban, az elméleti színvonal 
emelése. Kíméletlen harcot kell folytatni az opportunizmus mindenféle megnyilvánulása 
ellen, az elmélet lebecsülése ellen, az ösztönösség ellen. 
Funkcionáriusainknak meg kell szívlelni Sztálin elvtárs tanítását: "Ha ... valami okból 
sántítani kezd a pártpropaganda, ha sínylődni kezd kádereink marxista-leninista nevelése, ha 
legyengül munkánk e káderek politikai és elméleti színvonalának emelése terén, maguk a 
káderek pedig ezzel kapcsolatban megszűnnek érdeklődni továbbhaladásunk perspektívái 
iránt, nem értik meg: többé ügyünk igazát és perspektíva nélküli korlátolt gyakorlati 
emberekké válnak... akkor ezt egész állami és pártmunkánknak feltétlenül meg kell sínylenie. 
Mint alapigazságot kell elismernünk, hogy mennél magasabb a Párt és állami munka bármely 
területén működő funkcionáriusok politikai színvonala és marxista-leninista öntudata, annál 
magasabb és termékenyebb maga ez a munka, annál hatékonyabbak a munka eredményei és - 
megfordítva, - mennél alacsonyabb a funkcionáriusok politikai színvonala és marxista-
leninista öntudata, annál valószínűbbek a bajok és kudarcok a munkában. 
Meg kell értenünk, hogy Sztálin elvtárs tanítása a mi viszonyaink között is érvényes. 
"Világos, hogy mindenki, aki magasztalja az ösztönös mozgalmat, és meghódol előtte, akár 
akarja, akár nem szakadékot ás a szocializmus és a -munkásmozgalom közé, csökkenti a 
szocialista ideológia jelentőségét, kiűzi az életből és akarva, nem akarva, alárendeli a 
munkásokat a polgári ideológiának, mert nem érti, hogy a szociáldemokrácia a munkás-
mozgalom egyesítése a szocializmussal. 
Szakszervezeti vezetőinknek az elmélet szüntelen tanulmányozásával nem szabad 
megelégedniök, hanem alkalmazni kell azt a szakszervezeti munka sajátos területére. A 
szakszervezeti munka sajátosságai azonban semmi esetre sem jelenthetik a Párt által 
meghatározott alapoktól való eltérést. 
A szindikalizmus elleni harc egyik legjobb. Módszere a szakszervezetekben a szakszervezeti 
demokrácia következetes alkalmazása, a kritika és önkritika bátor érvényesítése. 
A szindikalizmus: elleni következetes harchoz a vezető pártszervek, szüntelen támogatásán és 
irányításán kívül szükség van a helyi pártszervezet megfelelő irányító munkájára és 
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támogatására is. Szükség van arra, hogy a helyi pártszervek vezető szerepüket a sztálini 
tanítás alapján alkalmazzák: "Ez persze ti., hogy a Párt a proletariátus osztályszervezetének 
legmagasabb formája nem jelenti azt, hogy a pártonkívüli szervezeteket, szakszervezeteket, 
szövetkezeteket, stb. formálisan a Párt vezetésének kell alárendelni. Csak arról van szó, hogy 
a Pártnak ezekhez a szervezetekhez tartozó tagjai, mint kétségkívül befolyással rendelkező 
emberek, a meggyőzés minden eszközével igyekezzenek elérni, hogy a pártonkívüli 
szervezetek munkájukban közeledjenek a proletáriátus pártjához és önként elfogadják 
politikai vezetését. 
Mindezeket a feladatokat természetesen nem lehet rohammunkával, egy kampánnyal 
kiküszöbölni a szindikalizmus elleni harcot a szakszervezeti vezetőknek munkájuk szerves 
részévé kell tenniök. Csakis, így fogják elérni azt, hogy a Párt útmutatása alapján sikeres 
harcot folytassanak a szindikalizmus ellen. 
 
Budapest 1950. április 12. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3 34. ő. e. 
 
 

1950. július 24. 
 

A POLITIKAI BIZOTTSÁG HATÁROZATA 
A SZAKSZERVEZETI MUNKA EGYES KÉRDÉSEIRŐL 

 
A Politikai Bizottság megvizsgálta a Szakszervezetek Országos Tanácsában1 és a 
szakszervezetek felső vezetésében dolgozó kommunisták munkáját és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
Dolgozó népünk – népi demokráciánk ellenségei elleni kemény harcban – sikeresen építi a 
szocializmust hazánkban. A magyar munkásosztály az imperialista reakció és belső 
szövetségesei elleni harcban népi demokráciánk szilárd, megbízható vezető erejének 
bizonyult. A munkásosztály többségének megváltozott a viszonya a munkához, lelkesíti az a 
tudat, hogy az ötéves terv végrehajtásával a szocializmust építi, s egyben önmagának, 
családjának dolgozik. Ipari termelésünk gyors ütemű növekedése, a dolgozók százezreit 
felölelő szocialista verseny további szélesedése, a Sztahanov-mozgalom2 létrejötte és 
erősödése hazánkban munkásosztályunk növekvő szocialista öntudatát bizonyítja. 
 
Az elért sikerek kivívásában, szocialista iparunk fejlesztésében része volt szakszervezeteinknek 
is. A szakszervezetek bevonták soraikba a munkásosztály túlnyomó többségét, eredményesen 
végrehajtották az ipari szervezkedésre való áttérést, segítséget nyújtottak a pártnak a dolgozók 
nevelése, a munkaverseny-mozgalom szélesítése, a szocialista bérezés kialakítása, a 
szociálpolitikai vívmányok fejlesztése terén. 
 
Az eredmények mellett azonban a szakszervezetek – s elsősorban a szakszervezetek felső 
vezetésének – munkája messze elmarad népköztársaságunk általános fejlődéséhez és a 
növekvő feladatokhoz képest. A Szakszervezetek Országos Tanácsa és az egyes 
szakszervezetek felső vezetőinek nagy része lényegében még mindig nem értette meg és 
ennélfogva nem is tudatosította megfelelően, hogy hazánkban a munkásosztály van hatalmon 
                                                 
1 A Szakszervezetek Országos Tanácsa a Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége XVII. 
kongresszusán (Budapest, 1948. október 17–20.) alakult meg. 
2 A Sztahanov-mozgalomra vonatkozóan lásd a 68. sz. dokumentum 1. sz. jegyzetét. 
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és a dolgozók munkájának gyümölcse nem a kizsákmányoló tőkéseké, hanem a dolgozók 
összességéé. Nem értették meg, hogy ma hazánkban akkor képviselik következetesen a 
munkásosztály érdekeit, ha ingadozás nélkül harcolnak a munkafegyelem megszilárdításáért 
és a termelés állandó fokozásáért, mert ez képezi alapját az életszínvonal további emelésének, 
népköztársaságunk megerősítésének, a szocializmus sikeres építésének. Beszéltek ugyan a 
szakszervezetek új feladatairól, de munkájukban nem hajtottak végre ennek megfelelő 
gyökeres fordulatot, sőt egyes elmaradott szakszervezeti vezetők, de még egyes 
szakszervezeti szervek és üzemi bizottságok is nagyjából ugyanazt a gyakorlatot folytatták 
mechanikusan tovább – a termelés, a norma, a bér kérdésében –, ami a Horthy-rendszerben a 
kizsákmányolókkal szemben helyes volt, de ma megengedhetetlen és tűrhetetlen, mert a 
munkásosztály hatalmának gyengítését, a szocialista építés fékezését, az életszínvonal további 
emelésének lassítását jelenti. A SZOT és a szakszervezetek felső vezetőit komoly felelősség 
terheli a laza normákért, bér- és normacsalásokért, mert tűrték, sőt leplezték az e téren 
mutatkozó hibákat. Nem biztosították, hogy a termelés fokozásának, szocialista iparunk 
fejlesztésének kérdései kerüljenek az egész szakszervezeti munka középpontjába. 
 
A SZOT és a szakszervezetek felső vezetésében dolgozó kommunisták elsősorban azért 
követték el ezeket a súlyos hibákat, mert meglazult a kapcsolatuk a párttal, sőt sokan 
elszakadtak közülük a párttól, ami elsősorban a következőkben mutatkozott meg. 
 
1. A SZOT és a szakszervezetek felső vezetésében dolgozó kommunisták nem harcoltak a 

párt szilárd vezetésének biztosításáért, a párt politikájának következetes végrehajtásáért a 
szakszervezetekben. 

 Szóban elismerték a párt vezető szerepét, de a gyakorlatban tűrték, mentegették, sőt 
egyesek maguk képviselték a párt vezető szerepének lebecsülését vagy éppen tagadását, a 
párttól való függetlenedés irányzatát. Tűrték és leplezték, hogy egyes szakszervezeti 
vezetők – mint például a MÉMOSZ3 és Bányász Szakszervezetnél egészen a közelmúltig 
– a pártot ismételten félrevezessék, pártellenes magatartást tanúsítsanak. A szakszervezeti 
vezetőknek a párthoz való helytelen viszonya gyakran tükröződik a szakszervezetek 
külső megnyilvánulásaiban, a vezetők felszólalásaiban és a szakszervezeti sajtóban. A 
SZOT és a szakszervezetek kommunista vezetőinek a párttól való elszakadottságát 
mutatja az is, hogy nem fogadták meg, csupán formálisan tették magukévá a párt 
bírálatait és ismételt figyelmeztetések után sem változtattak lényegében a hibákon. 

 A SZOT és a szakszervezetek felső vezetésében dolgozó kommunisták nem harcoltak 
következetesen a párt politikájának végrehajtásáért a maguk területén. Gyakran kitértek a 
nehéz vagy az általuk népszerűtlennek vélt feladatok megoldásától, mert lebecsülték a 
munkásosztály politikai fejlettségét és a tömegek egyes elmaradott rétegeire vettek irányt. 

 A párt vezető szerepének alábecsülése törvényszerűen oda vezetett, hogy a 
szakszervezeteken belül az ellenforradalmi jobboldali szociáldemokrata befolyásnak 
adtak teret és módot adtak az ellenségnek arra, hogy a szakszervezeteket megkísérelje a 
párttal, az összmunkásság érdekeivel, a szocializmus építésével szembeállítani. 

 
2. A SZOT és a szakszervezetek felső vezetőiben eltompult a forradalmi éberség szelleme. A 

párt ismételt és komoly figyelmeztetései ellenére lebecsülték az ellenség tevékenységét a 
szakszervezeteken belül, nem vették fel vele szemben a harcot, sőt nemegyszer 
akaratlanul mentegették és leplezték a befurakodott ellenség aknamunkáját. Nem vették 
tekintetbe, hogy a jobboldali szociáldemokraták – hazánk és dolgozó népünk esküdt 
ellenségei, a háborús gyújtogató imperialisták zsoldosai – miután nyílt porondon 

                                                 
3 Magyar Építőmunkások Országos Szövetsége. 
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vereséget szenvedtek, a szakszervezetek területére húzódtak vissza és igyekeztek 
beépülni a szakszervezetek üzemi és felsőbb vezető szerveibe. Az éberség hiánya és 
elbizakodottságuk következtében nem figyeltek fel a pártellenes megnyilvánulásokra, a 
termelés egyes területein mutatkozó kirívó hibákra és nem keresték a súlyos 
hiányosságok mögött sem az ellenség kezét. A SZOT és a szakszervezetek kommunista 
vezetőit felelősség terheli azért, hogy az ellenség ügynökei helyenként a szakszervezetek 
égisze alatt fejthették ki romboló, hazaáruló tevékenységüket. 

 
3. A SZOT-ban és a szakszervezetekben dolgozó kommunista vezetők többsége elszakadt a 

tömegektől és elbürokratizálódott. Megsértették azt az alapvető lenini-sztálini tanítást, 
hogy a szakszervezetek sikeres tevékenységének legfontosabb feltétele a 
munkásosztállyal, a dolgozó tömegekkel való eleven, szilárd kapcsolat, a vezetők és a 
munkásosztály tömegei közötti kölcsönös bizalom, a tömegek aktív támogatásának 
biztosítása. 

 
A szakszervezeti demokrácia gyenge, sőt helyenként visszafejlődőben van. A szakszervezeti 
vezetésből nagyrészt kirekesztették a pártonkívüli szervezett munkásokat és nem adták meg a 
lehetőséget a széles szakszervezeti tagságnak, hogy ténylegesen belefolyjon a szakszervezetek 
vezetésébe. A szakszervezetek és üzemi bizottságok jelentős részét nem demokratikusan 
választott szervek irányítják, és azok munkájába a termelésben ténylegesen részt vevő 
szakszervezeti tagokat alig vonták be. Ennek következtében a dolgozók nem érzik eléggé 
magukénak a szakszervezeteket, másrészt az üzemi bizottságok és felsőbb vezetőségek nem 
éreznek kellő felelősséget és függést saját tagságukkal szemben. 
 
A szakszervezeti vezetők nagy része nem értette meg, hogy a szakszervezeti munka döntően 
az üzemekben kell folyjék, s ezért túlméretezett központi, bürokratikus apparátus kiépítésére 
törekedtek. A helytelen felső vezetés következtében az üzemi bizottságok java része maga is 
elszakadt a dolgozóktól és a szakszervezeti aktívák önzetlen, áldozatkész munkájának 
fejlesztése helyett megengedhetetlen mértékben növelték az üzemi bizottságok fizetett 
apparátusát. 
 
A szakszervezetek felső vezetői amellett, hogy nem látták világosan a szakszervezetek 
alapvető feladatait a szocialista építés, az ipari termelés terén – ugyanakkor szem elől 
tévesztették azt is, hogy a szocializmus építésének körülményei között a szakszervezeteknek 
változatlanul törődniük kell a dolgozók közvetlen védelmével. Szakszervezeteink általában 
nem nyújtanak eleget közvetlenül saját tagságuknak, elhanyagolják a dolgozók szociális 
védelmét, nem fordítanak kellő gondot a munka körülményeinek és helyi feltételeinek 
javítására, az egészségvédelemre, a dolgozók jogos helyi sérelmeinek orvoslására, a kulturális 
és sportélet fejlesztésére – az adott gazdasági lehetőségek keretein belül. 
 
A párttal és a tömegekkel való kapcsolat meglazulása következtében a szakszervezetek felső 
vezetésében dolgozó kommunisták – ahelyett, hogy új, forradalmi szellemet vittek volna a 
szakszervezetekbe és leküzdötték volna a régi opportunista szociáldemokrata tradíciókat – 
ellenkezőleg, egyre inkább átvették azokat. Gyakran még régi, kipróbált kommunisták, a párt 
illegális harcaiban megedzett tagjai is a szociáldemokrata opportunizmus befolyása alá 
kerültek, elbürokratizálódtak, elpuhultak és elveszítették harcos, az új iránt fogékony, a 
hibákat merészen és időben feltáró forradalmi kommunista szellemüket. 
 
A Politikai Bizottság a SZOT és a szakszervezetek felső vezetésében dolgozó kommunisták 
kötelességévé teszi: 
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1. Gyökeresen számolják fel a szakszervezeti vezetésben, elsősorban saját munkájukban és 

magatartásukban az opportunista szociáldemokrata befolyást, a párttól való 
elszakadottságot. 

 Tekintsék legfőbb feladatuknak annak biztosítását, hogy a szakszervezetek ingadozás 
nélkül, valóban betöltsék a párt legfontosabb segítőjének szerepét a termelés, a szocialista 
ipar fejlesztése terén. Harcoljanak következetesen az ötéves terv végrehajtásáért, a 
termelékenység emeléséért, az önköltség csökkentéséért, a szocialista bérezés, a helyes 
norma kialakításáért, a szocialista munkaverseny, a Sztahanov-mozgalom fellendítéséért 
és további kiszélesítéséért. A szakszervezetek vezető szerveit erősítsék meg szilárd, a 
párthoz, a munkásosztályhoz hű, megingathatatlan káderekkel. Leplezzék le a szervezett 
munkásság előtt a háborús gyújtogatók szolgálatába szegődött jobboldali 
szociáldemokrata hazaárulókat és azok tudatos ügynökeit és távolítsák el őket a 
szakszervezetekből. Következetesen lépjenek fel minden olyan ellenséges nézettel 
szemben, ami a párt vezető szerepét tagadja vagy vitatja és ezen keresztül a 
munkásosztály legfontosabb tömegszervezetét a munkásosztály vezérkarával, a 
proletárdiktatúra vezető erejével, a párttal akarja szembeállítani. 

 
2. Javítsák meg és tegyék rendszeressé a szakszervezetek eszmei, politikai és kulturális 

nevelőmunkáját. Fáradhatatlanul, állandóan tudatosítsák a dolgozók között a párt 
politikáját, a konkrét termelési feladatokat és mozgósítsák a dolgozókat azok 
végrehajtására. Neveljék a munkásosztály, a párt és rákosi elvtárs iránti rendíthetetlen 
bizalomra, a Szovjetunió iránti hűségre és szeretetre. Neveljenek a párt és az állam 
számára új harcosokat, vezetőket a munkásosztály soraiból. Fordítsanak nagyobb 
figyelmet a dolgozók kulturális színvonalának emelésére, kultúrotthonok, könyvtárak 
létesítésére. 

 
3. Erősítsék a szakszervezetek kapcsolatát a dolgozókkal és küszöböljék ki a SZOT és a 

szakszervezetek munkájából a bürokratizmust. Biztosítsák a szakszervezetekben a belső 
demokráciát, az alulról jövő kritika, kezdeményezések érvényre jutását, s azt, hogy az 
alapszervezetektől a SZOT-ig választott szervek demokratikusan vezessék a 
szakszervezeti munkát. A szakszervezetek vezető szerveibe vonják be bátran a 
pártonkívüli dolgozók legjobb elemeit. Munkájuk középpontjába az üzemi és műhely-
alapszervezetek, illetve szakszervezeti bizottságok, továbbá a bizalmi hálózat 
megszilárdítását, a szakszervezeti tagság fokozott aktivizálását, eleven, üzemi 
szakszervezeti élet kialakítását állítsák úgy, hogy a szakszervezetek valóban a 
szocializmus építésének tömegiskoláivá váljanak. Fokozottan törekedjenek széles 
szakszervezeti aktívahálózat kialakítására az önzetlen, áldozatkész társadalmi munka 
fejlesztésére és csökkentsék a túlméretezett, elbürokratizálódott fizetett apparátust. 
Fordítsanak fokozott figyelmet a dolgozók szociális és egészségvédelmére, a 
szakszervezetek szociálpolitikai munkájának fejlesztésére és biztosítsák, hogy a 
szakszervezetek bevételeinek java részét a fenti célokra, valamint a dolgozók kulturális 
igényeinek kielégítésére fordítsák. 

 
4. Tárgyalják meg a szakszervezeti funkcionáriusokkal és magával a szervezett 

munkássággal, a dolgozó tömegekkel a Politikai Bizottság jelen határozatát, tárják fel 
bátran és nyíltan a hibákat és mozgósítsanak azok kijavítására. 

 Honosítsák meg és fejlesszék a szakszervezeti mozgalomban a kritika–önkritika 
forradalmi fegyverét és tartsák szem előtt, hogy a szocialista építés frontján elért 
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eredményeik a legjobb fokmérői annak, hogy mennyire értették meg a párt bírálatát és 
javították ki az elkövetett súlyos hibákat. 

 
*** 

 
A Politikai Bizottság meg van győződve arról, hogy a Szakszervezetek Országos Tanácsa és 
az egyes szakszervezetek felső vezetésében dolgozó kommunisták megértik és magukévá 
teszik a párt bírálatát, megfogadják a párt tanácsait és a munkásosztály legyőzhetetlen ügye 
iránti forradalmi lelkesedéssel a szakszervezetekben dolgozó elvtársaink, valamint az egész 
szervezett munkásság segítségével kijavítják a hibákat és ezzel jelentősen hozzájárulnak 
hazánk szocialista fejlődésének meggyorsításához s végső soron a béketábor erejének 
növeléséhez. 
 
Budapest, 1950. július 24.4 
 
Szabad Nép, 1950. július 26. 
 
Megjelent: A Magyar Dolgozók Pártja határozatai, 1948–1956 c. könyvben. (Napvilág 
Kiadó, 1998, 110–114.) 
 
 

1950. szeptember 23. 
 

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSÁNAK 240/1950. SZÁMÚ RENDELETE 
A MUNKAVÉDELEMRŐL 

 
A munkások testi épségének fokozott védelme érdekében a balesetelhárításra vonatkozó 
szabályok megtartását elsősorban maguknak a dolgozóknak kell szorgalmazniok. Ezért a 
minisztertanács szükségesnek tartja, hogy a balesetelhárítás ellenőrzését a szakszervezetek 
vegyék át és gondoskodjanak a legszélesebb körű balesetelhárítási propagandáról is. Ennek 
megfelelően a minisztertanács a következőket rendeli: 
 

1.§ 
 
 (1)  A vállalatoknak, üzemeknek és hivataloknak a balesetelhárításra vonatkozó szabályok 
megtartása céljából történő ellenőrzése, valamint a balesetelhárítási propaganda 
szakszervezeti feladat. Ezt a feladatot a szakszervezetek a Szakszervezetek Országos 
Tanácsának (továbbiakban: SZOT) irányítása alatt látják el. 
 (2)  Az egészségvédő és balesetelhárító óvórendszabályok kibocsátására vonatkozó 
jogkört az illetékes miniszterekkel és a SZOT-tal egyetértve a népjóléti miniszter gyakorolja. 
 (3) Az Országos Társadalombiztosító Intézet (továbbiakban: OTI) egészségvédő és 
balesetelhárító feladatköre az 1950. évi szeptember hó 30. napjával megszűnik. 
 

2.§ 
 

                                                 
4 A kérdést a Politikai Bizottság június 29-én tárgyalta s ekkor küldték ki azt a bizottságot, amely a végleges – 
július 24-i dátummal megjelent – szöveget kidolgozta. (MOL-M-KS 276. f. 53/56. ő. e.) Erre a későbbiekben 
mint júliusi határozatra hivatkoztak, ezért adtuk meg ezt a dátumot. A szakszervezetek tevékenységével 
kapcsolatos vitát, majd az öntevékeny formák 1948 utáni felszámolását lásd: HABUDA MIKLÓS: A magyar 
szakszervezetek a népi demokratikus forradalomban, 1944–1948. Átdolgozott, bővített kiadás. Népszava, 1986. 
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 (1) Az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkör ellátása céljából a SZOT az 1950. 
évi október hó 1. napjával átveszi az OTI központi balesetelhárítási szervezetét, valamint 
kerületi balesetelhárítási felügyelőségeit. A SZOT a kerületi balesetelhárítási felügyelőségeket 
átmenetileg továbbra is a megyei társadalombiztosítási központok kereteiben működtetheti. 
 (2) Az (1) bekezdés alapján átvett balesetelhárítási szervezetnél és balesetelhárítási 
felügyelőségeknél foglalkoztatott alkalmazottak átvétele tárgyában a SZOT a jelen rendelet 
hatálybalépésétől számított harminc napon belül nyilatkozik. 
 (3) Az OTI-nak a balesetelhárítási feladatkör ellátására szolgáló ingó vagyona 
(berendezések, készletek, követelések, tartozások, jogok, kötelezettségek, jogosítványok) az 
1950. évi október hó 1. napjával a SZOT tulajdonába megy át. 
 (4) A jelen rendelet végrehajtásával kapcsolatos vagyonátruházások és okiratok, valamint 
az egyes közigazgatási és törvénykezési beadványok, illetőleg telekkönyvi bejegyzések 
illetékmentesek. 
 

3.§ 
 
 A balesetelhárítás szervezetét és működését a SZOT szabályozza. E szabályozás 
megtörténtéig a 2.§ (1) bekezdése értelmében átvett balesetelhárítási szervezet és 
balesetelhárítási felügyelőségek az eddig érvényben volt szabályokban foglaltaknak 
megfelelően működnek. 
 

4.§ 
 
 (1) A járási, városi, illetőleg városi kerületi tanács végrehajtó bizottsága köteles az 1893; 
XXVIII. Tv. 36.§-a, illetőleg az ezt módosító és kiegészítő rendeletek rendelkezéseinek 
megfelelően a telepengedélyezési tárgyalásra, az illetékes szakszervezetet meghívni. Ha a 
szakszervezet balesetelhárítási szakközege a tárgyaláson való megjelenésben akadályozva 
van, véleményét a tanács végrehajtó bizottságával írásban is közölheti. 
 (2) A szakszervezet őrködik afelett, hogy a telepengedély kiadását elrendelő véghatározat 
a dolgozók életének és testi épségének megóvásához szükséges intézkedéseket is tartalmazza. 
 (3) A telepengedély kiadása tárgyában hozott határozatról a tanács végrehajtó bizottsága 
a szakszervezetet értesíteni köteles; a határozat ellen a szakszervezet fellebbezéssel élhet. 
 

5.§ 
 
 (1) A munkáltató a szakszervezet balesetelhárítási szakközegeit működésükben támogatni 
köteles. 
 (2) A szakszervezet balesetelhárítási szakközegei a tudomásukra jutott üzleti vagy üzemi 
adatok tekintetében titoktartásra kötelesek. 
 

6.§ 
 
 (1) Ha a szakszervezet balesetelhárítási szakközegei a dolgozók testi épségének védelme 
szempontjából kifogásolható hiányokat állapítanak meg, a hiányok megszüntetésére – záros 
határidő megállapításával – a munkáltatót felhívják és őt a szükséges szakszerű tanácsokkal 
ellátják. 
 (2) A munkáltató köteles a hiányokat a felhívásban megszabott záros határidő alatt 
megszüntetni és ennek megtörténtét a szakszervezetnek írásban bejelenteni. 
 (3) Ha a munkáltató az (1) bekezdés szerint a megállapított hiányt a kitűzött határidőben 
nem szünteti meg, vagy megszünteti ugyan, de a (2) bekezdésben megszabott bejelentést 
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elmulasztja, a szakszervezet a munkáltató (a vállalat vezetője) ellen kihágás (9.§) miatt a 
feljelentést megteszi. 
 

7.§ 
 
 (1) Ha a 6.§ (1) bekezdése értelmében a hiány megszüntetésére felhívott vállalat, üzem, 
vagy hivatal, közület tulajdonában áll vagy állami kezelésben van és a megállapított hiány 
megszüntetését nem tartja szükségesnek vagy szükségesnek tartja ugyan, de azt megfelelő 
pénzügyi fedezet hiányában nem tudja végrehajtani, ezt a vállalat, üzem vagy hivatal vezetője 
a felhívás kézhezvételétől számított három nap alatt köteles az illetékes szakszervezetnek 
bejelenteni. 
 (2) Ha a szakszervezet a munkáltatónak (1) bekezdés alapján tett bejelentésével nem ért 
egyet és intézkedését fenn kívánja tartani, a felmerült vitában a népjóléti miniszter a 
Tervhivatal elnökével egyetértésben dönt. 
 

8.§ 
 
 A szakszervezet balesetelhárítási szakközegeinek eljárási szabályait a jelen rendeletben 
foglalt korlátok között a SZOT állapítja meg. 
 

9.§ 
 
 (1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást 
követ el és húszezer forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az a munkáltató (a vállalat 
vezetője), aki 
 1. az egészségvédelemmel és a balesetelhárítással kapcsolatban a törvényekben, 

rendeletekben, szabályrendeletekben, óvórendszabályokban vagy az óvóintézkedések 
tárgyában hozott határozatokban foglalt, reá vonatkozó előírásokat nem tartja meg; 

 2. a szakszervezet balesetelhárítási szakközegei részére a kívánt felvilágosításokat nem 
adja meg vagy valótlan felvilágosítást ad, avagy a 7.§ (1) bekezdésben előírt 
bejelentést a határidőn belül nem teszi meg; 

 3. a 6.§ szerint megállapított hiányt a kitűzött határidő alatt nem szünteti meg vagy 
megszünteti ugyan, de annak megtörténtét a határidőn belül a szakszervezetnek 
írásban nem jelenti be. 

 (2) A kihágás miatt az eljárás a rendőrségnek, mint rendőri büntetőbíróságnak 
hatáskörébe tartozik; szakminiszterként a népjóléti miniszter jár el. 
 

10.§ 
 
 A jelen rendelet az 1950. évi október hó 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az 
1927: XXI. Tv. 163–170.§-aiban és az ezeket módosító és kiegészítő jogszabályokban, 
valamint az 1550/1949. (II.18.) Korm. Számú rendeletben foglalt rendelkezéseknek a jelen 
rendelettel össze nem egyeztethető rendelkezései, úgyszintén a 102.000/1949. (IV.23.) N.M. 
számú rendelet hatályukat vesztik. 
 
 
Megjelent: A magyar szakszervezeti mozgalom válogatott dokumentumai II. k. (SZOT 
Központi Iskola kiadása d.n., 524–529.) 
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1950. szeptember 23. 
 

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG ELNÖKI TANÁCSÁNAK 1950. ÉVI 36. SZÁMÚ TÖRVÉNYEREJŰ 
RENDELETE 

AZ ÁLLAMI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS SZERVEZETÉRŐL 
 
A Magyar Népköztársaság Alkotmányának 47.§-a szerint a Népköztársaság segíti a 
dolgozókat munkaképtelenségük esetén és ezt a segítséget széles körű társadalombiztosítással 
valósítja meg. Annak érdekében, hogy ez a segítség minél közvetlenebbül és minél 
eredményesebben érvényesüljön, a társadalombiztosítás igazgatását maguknak a 
szakszervezetekbe tömörült dolgozóknak kell átadni. Ezért a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 
a következőket rendeli: 
 

1.§ 
 

 Az állami társadalombiztosítás igazgatását a szakszervezetekbe tömörült dolgozók látják 
el a Szakszervezetek Országos Tanácsa (továbbiakban: SZOT) irányításával. 
 

2.§ 
 

 (1) A szakszervezetek társadalombiztosítási működése felett a főfelügyeletet a 
minisztertanács gyakorolja. 
 (2) A társadalombiztosítás költségvetését az állami költségvetésben az államigazgatás és 
az államhatalom helyi szervei költségvetésétől elkülönítve kell előirányozni. 
 

3.§ 
 
 (1) Az állami társadalombiztosítás központi igazgatási és ügyviteli feladatainak ellátására 
a SZOT irányítása alatt Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központot (továbbiakban: 
SZTK) kell szervezni. 
 (2) Az állami társadalombiztosítási helyi ügyviteli feladatait a megyei 
társadalombiztosítási központok látják el. A megyei társadalombiztosítási központok 
székhelye megegyezik a megyék székhelyével. A megyei társadalombiztosítási központok az 
SZTK közvetlen irányítása és felügyelete alatt működnek. A megyei társadalombiztosítási 
központ a szükséghez képest egy vagy több kirendeltséget állíthat fel. 
 

4.§ 
 

 Az állami társadalombiztosítási ügyviteli feladatainak az SZTK és a megyei 
társadalombiztosítási központok között való megosztását, valamint az üzemek 
társadalombiztosítási ügyviteli feladatait a SZOT szabályzatban állapítja meg. Ugyancsak a 
SZOT szabályozza a szakszervezetekbe tömörült dolgozóknak a társadalombiztosítás 
igazgatásában való közvetlen közreműködését és az igazgatás ellenőrzését. 
 

5.§ 
 

 A társadalombiztosítással kapcsolatos mindazon hatáskörök és feladatkörök, amelyek az 
eddig hatályos jogszabályok értelmében a népjóléti minisztert illették – a főfelügyeleti jogkört 
kivéve – a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésétől kezdődően a SZOT Elnökségét illetik 
meg. 
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6.§ 

 
 (1) A Minisztertanács a jelen törvényerejű rendelet hatálybalépésétől számított hat 
hónapon belül gondoskodik a társadalombiztosítás hatályos törvényerejű jogszabályainak a 
SZOT közreműködésével történő egységes szerkezetbe foglalásáról és közzétételéről. Az 
egységes szerkezetbe foglalás során a jogszabályokat az érdemi rendelkezések változtatása 
nélkül át lehet szövegezni és az áttekinthetőség érdekében a jogszabályok szerkezetét is át 
lehet alakítani. 
 (2) Az (1) bekezdés alapján készített jogszabály-gyűjteményt a Minisztertanács 
jóváhagyása után olyan hivatalos összeállításnak kell tekinteni, amely a társadalombiztosítás 
hatályos jogszabályi rendelkezéseit tartalmazza. 
 

7.§ 
 
 (1) A Magyar Államvasutak, továbbá a Győr-Sopron-Ébenfurti Vasút dolgozói 
tekintetében az állami társadalombiztosítás feladatait a SZOT felügyelete és ellenőrzése alatt a 
Vasutasok és Hajósok Országos Szakszervezete látja el. 
 (2) A Magyar Államvasutak, továbbá a Győr-Sopron-Ébenfurti Vasút dolgozóinak 
egészségügyi gondozását az általános állami egészségügyi szolgálattal együttműködve a 
vasútegészségügyi szolgálat látja el. A vasútegészségügyi szolgálat a közlekedés- és 
postaügyi miniszter felügyelete alatt áll, aki ezt a felügyeletet a népjóléti miniszterrel 
egyetértve gyakorolja. 
 

8.§ 
 
 (1) A jelen törvényerejű rendelet az 1950. évi október hó 1. napján lép hatályba, 
végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik. 
 (2) A társadalombiztosítási jogszabályok, amennyiben a jelen törvényerejű rendelettel 
nem egyeztethetők össze, hatályukat vesztik. 
 (3) Ezzel a törvényerejű rendelettel az igazságügyi miniszter felhatalmazást kap arra, 
hogy a társadalombiztosítási bíráskodás eljárási szabályait a Szakszervezetek Országos 
Tanácsa véleményének figyelembevételével rendelettel megállapíthassa. 
 
 
Megjelent: A magyar szakszervezeti mozgalom válogatott dokumentumai II. k. (SZOT 
Központi Iskola kiadása d. n., 530–532.) 
 
 

1950. október 6. 
 

A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA AZ ÜZEMI 
MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSÉRŐL 

 
Pártunk útmutatásai alapján az állami szervek kötelessége a dolgozók munkavédelmi 
viszonyainak szakadatlan fejlesztése. 
A szakszervezetek feladata ezen a téren a dolgozók széles tömegeinek bevonása a munka-
védelmi törvények, rendeletek végrehajtásának ellenőrzésébe. Az ellenőrzési feladatok pontos 
elvégzése jelentősen hozzájárul a dolgozók egészségvédelmének és biztonságos 
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munkafeltételeinek megvalósításához, — ezen keresztül a termelékenység növeléséhez. — 
Ezért a szakszervezetek az üb-k vezetésével munkavédelmi bizottságokat szerveznek. 
I. A munkavédelmi bizottságok feladatai. 
1. Ellenőrzi az üzem vezetőségére kötelező baleset és egészségvédelmi törvények, rendeletek, 
óvórendszabályok, a kollektív szerződés munkavédelmi rendelkezései, (munkaidő, pihenőnap, 
szabadság, nők és fiatalkorúak védelme), pontos betartásai, ugyanakkor nevelő és felvilá-
gosító munkával biztosítja a dolgozókra vonatkozó ilyen rendelkezések maradéktalan végre-
hajtását. 
2. A munkavédelmi bizottság vezetője az ellenőrzés során észlelt munkavédelmi hiányos-
ságok határidőn belül való kiküszöbölésére felhívja a vállalat vezetőségét. Amennyiben a 
vállalat vezetősége a megállapított hiányosságokat nem hajlandó kiküszöbölni, illetve 
határidőn belül nem küszöböli ki, a munkavédelmi bizottság vezetője az üb-n keresztül erről a 
szakszervezet központját értesíti. 
3. Résztvesz a balesetelhárítási és munkavédelmi intézkedések és tervek kidolgozáséban, 
közreműködik az üzemi kollektív szerződés munkavédelmi részének előkészítésében és 
kidolgozásában; ellenőrzi a munkavédelmi beruházások és tervek végrehajtását. 
4. Felügyel a szellőző-berendezések működésére és állandó üzembetartására. Ellenőrzi a 
balesetelhárítási biztonsági berendezések felszerelését és használatát, a világítás és 
vízvezetékek karbantartását, az üzemek, munkahelyek, öltözők tisztaságát, ügyel arra, hogy a 
munkások a részükre biztosított munkaruhát, munkacipőt, előírt védőételeket, valamint az 
egyéni védőfelszereléseket idejében megkapják. 
5. A munkavédelmi megbízottakon keresztül szakadatlan felvilágosító munkával neveli a 
munkásokat a védőfelszerelések és védőeszközök kötelező és rendeltetésüknek megfelelő 
használatára. 
6. Ellenőrzi, hogy a baleseti statisztika vezetése, valamint a balesetek bejelentése az 
előírásoknak megfelelően történjék. Tanulmányozza az ipari megbetegedések és balesetek 
okait. Az üzemi statisztika alapján havonként megállapítja, hogy melyek azok a munkahelyek, 
ahol a leggyakrabban fordulnak elő balesetek és javaslatot tesz az üb-n keresztül a 
vállalatvezetőnek a hiányosságok kiküszöbölésére, az egészségre ártalmas és veszélyes 
munkakörülmények megszüntetésére. 
7. A vállalatvezetőséggel együtt gondoskodik az üzemi balesetelhárítási egészségvédelmi 
útmutató elkészítéséről és kiadásáról. (216—1950. M. T. sz. rendelet.) Ellenőrzi, hogy az 
üzem vezetősége a munkásokat munkábalépésük után és más munkakörbe történő 
áthelyezésnél, munkavédelmi oktatásban részesítse. Résztvesz a munkavédelmi oktatás 
megszervezésében. 
8. A havonta tartandó balesetelhárítási szemlén közreműködik és szorgalmazza, hogy a 
szemle során szükségesnek mutatkozó intézkedéseket a vállalatvezető foganatosítsa. 
9. Éberen őrködik afelett, hogy az egyes balesetek körülményeit a baleset helyszínén gon-
dosan kivizsgálják, a személyt felelősséget megállapítsák és a mulasztókat, vagy a baleset be-
következésében felelősöket megbüntessék. 
10. Gondoskodik arról, hogy az üzem dolgozóit a munkavédelmi megbízottak a súlyos bal-
esetek körülményeiről tájékoztassák. 
II. A munkavédelmi bizottságok szervezete 
1. Munkavédelmi bizottságot szerveznek mindazokban az üzemekben, ahol legalább 100 
munkást foglalkoztatnak. A bizottság az üb vezetésével dolgozik, tagjainak száma az 
üzemben dolgozók létszámától függően 5—25 fő. 
2. A munkavédelmi bizottság vezetője az üb. munkavédelmi felelőse. A bizottság tagjai közé 
az üb. sztahanovistákat, mérnököket, technikusokat is bevon. A bizottság tagjai a biztonsági 
megbízott és az üzemorvos is. 
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3. A műhelybizottság egy tagja a műhely munkavédelmi felelőse. A műhelybizottság mun-
kavédelmi felelőse fogja össze a műhelybon dolgozó munkavédelmi megbízottakat. 
4. A munkavédelmi bizottság gondoskodik arról, hogy az üzemben munkavédelmi hálózat 
épüljön ki, úgy, hogy minden egyes bizalmihoz tartozó csoportban 1—1 munkavédelmi 
megbízottat jelöl ki. 
III. Á munkavédelmi bizottság munkarendje 
1. A munkavédelmi bizottság havonta legalább egyszer ül össze, üléseit munkaidőn kívül 
tartja meg. A bizottság, javaslatait az üb. elé terjesztik. 
2. A munkavédelmi bizottság havonként beszámol munkájáról az üb-nek. 
3. A munkavédelmi bizottság tagjai, a műhelybizottság munkavédelmi felelőse és a munka-
védelmi megbízottak feladataikat társadalmi munkában végzik el. 
IV. A munkavédelmi megbízott feladatai 
1. A munkavédelmi megbízott csoportjának munkahelyén és csoporttagjai között a munka-
védelmi bizottság irányítása és utasítása szerint dolgozik. 
2. Munkája során ellenőrzi, hogy a munkahelyeken működőképes állapotban vannak-e a 
gépek védőfelszerelései és a szellőző-berendezések. 
Ügyel a munkahely, az öltöző és mosdó helyiségeinek rendjére és tisztaságára. 
Számontartja, hogy csoportjának tagjai időben megkapják-e a részükre kollektív szerződés-
ben, rendeletben biztosított munkaruhát és egyéb egyéni védőfelszerelést. 
Ellenőrzi, hogy a művezetők kioktatják-e az újonnan felvett, vagy új munkahelyre áthelyezett 
dolgozókat a biztonságos munkamódszerékre. 
3. A munkavédelmi megbízott ellenőrző tevékenysége során észlelt munkavédelmi hiányos-
ságokat művezetőjének jelenti és megköveteli a hiányok kiküszöbölését. Amennyiben a 
művezető a hiányokat nem küszöböli ki, a munkavédelmi megbízott jelentést tesz az üb. 
munkavédelmi felelősének. 
4. Állandó felvilágosító munkával neveli csoportjának tagjait a védőberendezések, egyéni 
védőfelszerelések rendeltetésszerű használatára és jókarban tartására. 
5. Tudatosítja munkatársai között, hogy a munkavédelmi szabályok és előírások betartása a 
termelő munkát megkönnyíti és előmozdítja a termelékenység emelését. 
6. Ha a csoportjában baleset történik, röpgyűlés keretében megmagyarázza munkatársainak a 
baleset okát. 
7. Gondoskodik arról, hogy a munkahelyen a szükséges munkavédelmi propagandaanyag 
mindig ki legyen függesztve. 
8. A munkavédelmi megbízott munkáját Társadalmi munkaként végzi. Tevékenységéről a bi-
zalmi csoportértekezleten rendszeresen beszámol. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3 43. ő. e. 
 
 

1950. október 6. 
 

A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA A 
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSÉRŐL 

 
 
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, a Magyar Dolgozók Pártja javaslatára, a Szakszer-
vezetek Országos Tanácsával egyetértésben úgy határozott, hogy a társadalombiztosítási 
feladatok ellátását közvetlenül a dolgozókra bízza, a társadalombiztosítás irányítását pedig a 
szakszervezetekre. Ezzel lehetővé teszi a dolgozók közvetlen befolyását és ellenőrzését a 
társadalombiztosításra és emellett egyszerűbbé teszi a társadalombiztosítás munkáját. 
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Dolgozó népünk politikai és gazdasági téren elért eredményei tették lehetővé ezt a nagy 
horderejű rendelkezést. Az egészségvédelem és társadalombiztosítás terén jelentős haladást 
értünk már el. Egységesítettük a betegbiztosító intézeteket, megkezdtük a táppénzsegélyek 
üzemi kifizetését, az egészségvédelmet leválasztottuk a társadalombiztosítás szervezetéről és 
önálló feladattá tettük. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a dolgozók munkaképtelenség, 
betegség esetén jó ellátásban részesüljenek. 
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának a társadalombiztosítás átszervezésére 
vonatkozó határozata biztosíték arra, hogy végrehajtjuk Pártunk programját, amely célul tűzte 
ki, hogy a társadalombiztosítás intézményeiből ki kell küszöbölni a bürokratizmust, a 
dolgozókkal szemben megnyilvánuló lélektelen közömbösséget. A rendelet végrehajtása a 
társadalombiztosítás demokratizálódását jelenti azáltal, hogy a szolgáltatások ellátását, az 
ügyviteli szervezet ellenőrzését magukra a biztosítottakra, a dolgozókra bízza. 
Megtiszteltetés és nagy iskola a szakszervezetek számára a társadalombiztosítási ügyek önálló 
igazgatása. Ezen az iskolán megy keresztül az a sok tízezernyi dolgozó, aki társai bizalmából 
az üzemi társadalombiztosítási tanácsok tagjaként, vagy megbízottanként bekapcsolódik a 
társadalombiztosítás ügyeinek üzemi irányításába, megtanulja, hogyan kell a munkásosztály 
egészségvédelmének ügyeivel foglalkozni és az állam által rendelkezésre bocsátott anyagi 
alapokkal felelősen gazdálkodni. 
Biztosítani kell a demokratikus ügyintézést. A dolgozók válasszák meg megbízottaikat, a 
választott felelősök rendszeresen számoljanak be választóiknak munkájukról, vegyék 
figyelembe a dolgozók bírálatát, javaslatait. 
A dolgozók nagy örömmel vették tudomásul a társadalombiztosítási szolgáltatások és 
segélyek színvonalának felemelését. Ezen a téren is csak úgy érhetünk el további 
eredményeket, ha következetesen megvalósítjuk ötéves népgazdasági tervünket, ha emeljük a 
munka termelékenységét, szakadatlanul erősítjük a munkafegyelmet, fejlesztjük 
munkásosztályunkban a felelősség érzetét a közügyek iránt. 
Ezt a célt segíti elő a SZOT Elnökségének határozata a Társadalombiztosítási Bizottságok 
működéséről. 
A Magyar Népköztársaság Kormánya a Magyar Dolgozók Pártja javaslatára a 
szakszervezeteket bízta meg a társadalombiztosítási feladatok ellátásával. A 
társadalombiztosítás igazgatását a szakszervezetekbe tömörült dolgozók látják el, a 
szakszervezetek irányításával. 
Hogy a biztosítottak ellátását megjavítsák és a szakszervezeti aktívákat bevonják az állami 
társadalombiztosítási munkába, a Szakszervezeti Társadalombiztosítási Központ (SZTK) 
megyei alközpontjai és kirendeltségei mellett Társadalombiztosítási Bizottságok működnék, 
melyeknek feladata ellenőrizni és segíteni az SZTK helyi szerveinek munkáját. 
1. A Társadalombiztosítási Bizottság feladata 
a) A biztosítottak érdekében megvizsgálja, hogy a biztosítottak teljes mértékben és kellő 
időben megkapják-e az őket megillető társadalombiztosítási szolgáltatásokat (készpénz, 
segély, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, kórházi beutalás, gyógyfürdő stb.); 
b) figyelemmel kíséri a táppénzes létszám alakulását, mindenekelőtt az üzemi 
kifizetőhelyeken. Megtárgyalja az alközpont vezetőjével a szükséges intézkedéseket, a 
rendellenességek kiküszöbölésére. Szükség szerint javaslatot tesz az egészségügyi szervek 
munkájának megvizsgálására. Ha valamelyik üzemi kifizetőhelynél tapasztal hibát, a 
szükséges intézkedést az érintett szakszervezet bizottsági tagján keresztül feszi meg; 
c) az öregségi, özvegységi és árvajáradék-megállapító bizottságba, valamint a rokkantsági és 
balesetmegállapító bizottságiba egy-egy tagot küld. Minden olyan ügyben, amelyben a 
járadékmegállapító bizottság dönteni nem tud, a Társadalombiztosítási Bizottság hoz 
határozatot; 
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d) őrködik azon, hogy a helyi alközpont összes dolgozói a biztosítottak ügyeit 
lelkiismeretesen, jól, gyorsan és bürokráciamentesen intézzék. Kivizsgálja a beérkezett 
panaszokat és gondoskodjék azok orvoslásáról; 
e) ellenőrzi a helyi alközpont gazdálkodását, megvizsgálja, hogy a személyzet létszáma nem 
túlméretezett-e, betartják-e a költségvetést, nincsenek-e felesleges kiadások, vagy nem taka-
rékoskodnak-e a helyi ügyvitel rovására; 
f) figyelemmel kíséri a természetbeni szolgáltatások — gyógyszer, gyógyászati 
segédeszközök, gyógyfürdő költségeinek alakulását és ha a költségvetési előirányzattal 
szemben indokolatlan eltérés mutatkozik, javaslatot tesz annak kivizsgálására; 
g) ellenőrzi a bevételek alakulását és megvizsgálja, hogy a járulékok beszedéséhez szükséges 
intézkedéseket megteszik-e; 
h) figyelemmel kíséri az ügyvitel tevékenységét, rendszeresen megvizsgálja az egyes 
csoportok működését és javaslatot tesz munkájuk kijavítására; 
i) a Bizottság a társadalombiztosítás általános kérdéseiben — a jogszabályok módosítása, 
ügyviteli rendelkezések megváltoztatása — tapasztalatai alapján javaslatot tesz, A 
javaslatokat a SZOT-hoz nyújtja be. 
Ahhoz, hogy a bizottság feladatait elvégezhesse, meg kell ismernie a társadalombiztosítás 
szabályait és szervezetét és a helyi alközpont teljes ügymenetét. 
II. A Társadalombiztosítási Bizottságok szervezete 
a) A Budapesti és Pestmegyei Társadalombiztosítási alközpont mellett szervezett 
Társadalombiztosítási Bizottság vezetője a SZOT megbízottja. Tagjai: a szakszervezetek 
társadalombiztosítási osztályainak vezetői. 
b) A Megyei Társadalombiztosítási alközpont mellett létrehozott Társadalombiztosítási 
Bizottság vezetője: a SZOT megyei titkára vagy társadalombiztosítási felelőse. A Bizottság 
tagjai: a szakszervezetek területi bizottságainak titkárai, vagy társadalombiztosítási felelőséi. 
c) Az egyéb helyi, körzeti kirendeltségek mellett a Társadalombiztosítási Bizottságok 
feladatkörét a szakmaközi bizottságok látják el. 
d) A Társadalombiztosítási Bizottságok munkáját a SZOT irányítja, Budapesten közvetlenül, 
vidéken a SZOT megyei bizottságain keresztül. 
e) A bizottság hetenként rendszeresen ülést tart. Az SZTK helyi szervének vezetője tagja a 
bizottságnak és munkájáról az üléseken részletesen beszámol, a feladatokat a bizottsággal 
megtárgyalja. A bizottság javaslatait jegyzőkönyvbe foglalja és ellenőrzi az elfogadott 
javaslatok végrehajtását. 
 
 
Levéltári jelzet: PI SZKL 2/3 43. ő. e. 
 
 

1950- október 6. 
 

A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA A 
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI TANÁCSOK MŰKÖDÉSÉRŐL 

 
A magyar népköztársaság kormánya a Magyar Dolgozók Pártja javaslatára a 
szakszervezeteket bízta meg a társadalombiztosítási feladatok ellátásával, A 
társadalombiztosítás igazgatását a szakszervezetekbe tömörült dolgozók látják el a 
szakszervezetek irányításával. 
A biztosítottak ellátásának megjavítására, a szakszervezeti aktíváknak az állami 
társadalombiztosítási munkába való bevonására az üzemekben, vállalatoknál, intézményekben 
társadalombiztosítási tanácsokat kell választani, melyeket az üzemi bizottságok 
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(szakszervezeti bizottságok) vezetnek. A társadalombiztosítási tanács az üzemi bizottság (sz. 
b.) szerve és az üzemekben, hivatalokban és intézményekben a társadalombiztosítás 
következő feladatait végzi: 
I. A társadalombiztosítási tanács feladatai 
1. Ellenőrzi, hogy az üzemek, hivatalok és intézmények az előírásoknak megfelelően 
folyósítják-e a segélyeket: ellenőrzi, hogy a munkahelyüket önként változtatók az előírásnak 
megfelelően csökkentett táppénzben részesüljenek. 
2. Harcot folytat a betegségek csökkentéséért és a betegségeket, baleseteket előidéző okok 
megszüntetéséért. (Ezt a munkát a munkavédelmi bizottsággal szoros kapcsolatban végzi.) 
Ellenőrzi az üzem, hivatal területén lévő egészségügyi intézmények munkáját, megvizsgálja a 
panaszokat és megteszi a szükséges intézkedéseket a hibák kiküszöbölésére. 
3. Megszervezi a beteglátogatást; elvtársi segítséget nyújt az arra rászorulóknak; ellenőrzi, 
hogy a betegek az orvos által előírt rendelkezéseket betartják-e; gondoskodik, hogy a beteg 
kapcsolata az üzemmel meglegyen; leleplezi a szimulánsokat, munkakerülőket és az eset 
súlyosságának megfelelően intézkedik. 
4. Felülvizsgálja a munkások és alkalmazottak részéről felmerülő, a társadalombiztosítási 
szolgáltatásokra vonatkozó panaszokat és ha szükséges, kikéri az SZTK helyi szervének 
véleményét és annak figyelembevételével dönt. 
5. Ha a beteg megszegi az orvos előírásait, betegséget szimulál, ha a betegség, illetve baleset, 
verekedés vagy ittasság következtében állott be, az érvényben lévő jogszabályoknak 
megfelelően megvonja a táppénzt. 
6. Javaslatot tesz az üb-nek (szb.) az üzemi segélyalapból rendkívüli segélyek folyósítására. 
Segélyre javasol olyan dolgozókat, akiknek szociális helyzete azt indokolttá teszi és a 
munkához való viszonyuk megtelelő. 
7. Szervezi az üzem dolgozóinak üdültetését, a szabadságolási terv alapján. A beutalásoknál 
figvelembe veszi a kijelöltek munkához való viszonyát és munkájuk egészségügyi 
körülményeit. Elosztja az üdülőkbe szóló beutalásokat, műhelyek, osztályok szerint. 
8. Ellenőrzi a dolgozók étkeztetését, gondoskodik a lehetőségek figyelembevételével kímélő 
(diétás) étrend bevezetéséről az egészségügyi okokból arra rászorultaknak. 
9. Megszervezi a munkások és alkalmazottak gyermekeinek bölcsődékben, napközi 
otthonokban, úttörő táborokban, nyaralókban és egyéb gyermekvédelmi intézményekben való 
elhelyezését. Ellenőrzi ezeknek az intézményeknek munkáját, a férőhelyek felhasználását. 
Szorgalmazza a gyermekvédelmi intézmények hálózatának fejlesztését. 
10. Elkészíti az üzem (hivatal) társadalombiztosítási költségvetését és azt felterjeszti 
jóváhagyás végett az üzemi bizottságon kérészül a felsőbb szakszervezeti szervhez (területi 
szerv, szakszervezeti központ.) 
11. A társadalombiztosítás eredményeit, hibáit, feladatait szakszervezeti aktíván, üzemi 
üléséken, üzemi sajtón, faliújságon, hangos híradón keresztül ismerteti az üzem dolgozóival. 
12. A társadalombiztosítási tanács az üb. (sz. b.) által jóváhagyott munkaterv alapján 
dolgozik. 
II. A társadalombiztosítási tanács szervezete 
1. Társadalombiztosítási tanácsot kell szervezni valamennyi 100-nál több dolgozót 
foglalkoztató üzemben, intézménynél és hivatalban. 
2. A társadalombiztosítási tanács tagjainak száma az üzem, intézmény, hivatal nagyságához 
mérten 5—19 főig terjed, de nem haladhatja meg az üb. (sz. b.) tagjainak számát. 
3. A társadalombiztosítási tanácsot az üb. (sz. b.) működési idejére választják meg a dolgozók 
képviseletében az üzem, hivatal és intézmény társadalombiztosítási megbízottai, valamint a 
műhely (osztály) társadalombiztosítási bizottság tagjai és az üzem orvosai, az üb. által 
összehívott gyűlésen. A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek 51 %-a 
megjelenik. A Társadalombiztosítási Tanácsot az üb. (sz. b.) hagyja jóvá. 
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4. A társadalombiztosítási tanács elnöke az üb. (sz. b.) helyettes elnöke. 
Megjegyzés: Azokban az üzemekben, hivatalokban és intézményekben, ahol 
társadalombiztosítási tanács nincs, fenti feladatokat az üb. (sz. b.) végzi el a 
társadalombiztosítási megbízottak bevonásával. 
III. A társadalombiztosítási tanács munkarendje 
1. A társadalombiztosítási tanács munkája el--végzésére különböző albizottságokat szervez. 
(Beteglátogatási albiz.; egészségügyi intézményeket és étkeztetést ellenőrző albiz.; az 
üdültetés szervezésének albizottsága; a napközi otthonok, bölcsődék ellenőrzését védő albiz.; 
segélyezési albiz.) 
A feladatoktól függően állapítja meg a társadalombiztosítási tanács az albizottságok számát. -
Az albizottságok vezetői a társadalombiztosítási tanács tagjai. Az egyes albizottságok 
munkájába be kell vonni a társadalombiztosítási műhely-bizottságok tagjait és a 
társadalombiztosítási megbízottakat. 
2. Az egyes albizottságok létszáma nem haladhatja meg a társadalombiztosítási tanács 
létszámát. 
3. A társadalombiztosítási tanács legalább havonta kétszer tart értekezletet munkaidőn kívül. 
A tanácsülés határozatképes, ha azon a tanács tagjainak legalább fele résztvesz. 
4. A társadalombiztosítási tanács határozataival szemben az üb. (sz. b.-)hez, az üb. (sz. b.) 
határozataival szemben ennek felsőbb szervéhez (középszerv, szakszervezeti központ) lehet 
fellebbezni. 
5. A társadalombiztosítási tanács a társadalombiztosítási műhely- vagy osztálybizottságok 
felelőseit havonta egyszer értekezletre hívja össze. Az értekezleten kicserélik tapasztalataikat 
és megbeszélik a következő hónap feladatait. 
6. A társadalombiztosítási tanács munkájáról beszámol havonta legalább egyszer az üzemi 
bizottságnak (sz. b.), a szakszervezeti napokon, a társadalombiztosítási gyűléséken, 
küldöttgyűléseken. 
IV. A műhely társadalombiztosítási bizottság 
1. Mindazokban az üzemékben, hivatalokban, intézményekben, ahol az egyes műhelyek 
(osztályok) dolgozóinak száma 200-on felül van, 'társadalombiztosítási műhely- (osztály-) 
bizottságokat kell szervezni. A bizottságot a műhely (osztály) dolgozói választják. A bizottság 
létszáma a műhely (osztály) létszámától függően 3—9 fő lehet. A műhely (osztály) 
társadalombiztosítási bizottság vezetője a műhely- (osztály-)bizottság helyettes elnöke. 
2. A műhely (osztály) társadalombiztosítási bizottság feladatai: 
a) Irányítja a társadalombiztosítási megbízottak munkáját. 
b) Harcol a megbetegedések számának csökkentéséért és a megbetegedéseket előidéző okok 
megszüntetéséért. 
c) Szervezi a beteglátogatást, segítséget nyújt a betegeknek, ellenőrzi, hogy a betegek az 
orvos előírásait betartják-e. 
d) Leleplezi a szimulánsokat, munkakerülőket. 
e) üdülésre javasolja a műhely (osztály) arra érdemes munkásait és alkalmazottait. 
f) A munkások és alkalmazottak gyermekeit gyermekvédelmi intézményekbe javasolja. 
3. A műhely (osztály) társadalombiztosítási bizottság munkáját a műhely- (osztály-)bizottság 
irányítja. 
4. A műhely (osztály) társadalombiztosítási bizottság kéthetenként — munkaidőn kívül — 
ülést tart. 
5. A műhely (osztály) társadalombiztosítási bizottság havonta összehívja a társadalombiztosí-
tási megbízottakat. Az értekezleten kicserélik tapasztalataikat és megbeszélik a következő 
hónap feladatait. 
6. A műhely (osztály) társadalombiztosítási bizottság határozata ellen a műhely- (osztály-) 
bizottsághoz, ennek határozata ellen pedig az üb.- (sz. b.-)hez lehet fellebbezni. 
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7. A műhely (osztály) társadalombiztosítási bizottsága havonta egyszer köteles beszámolni 
munkájáról a műhely- (osztály-)bizottság előtt. 
V. A társadalombiztosítási megbízott tevékenysége 
1. A társadalombiztosítás feladatát egy-egy szakszervezeti (bizalmi) csoporton belül a 
társadalombiztosítási megbízott végzi. A társadalombiztosítási megbízottat a csoport tagjai 
választják. 
2. A társadalombiztosítási megbízott munkáját a szakszervezeti bizalmi és a 
társadalombiztosítási műhelybizottság irányítása alapján végzi. 
3. A társadalombiztosítási megbízott főbb feladatai: 
a) Megszervezi a csoportjához tartozó betegek látogatását a lakásukon és a kórházban; 
felkeresi az ismeretlen okok miatt munkába nem jövő dolgozókat. Ezt a munkát munkaidőn 
kívül végzi. 
b) Szükség esetén megszervezi a betegek részére a segítséget (orvost hív, orvosságot 
beszerez, stb.), ellenőrzi, hogy az orvosi segítség idejében történik-e, betartja-e a beteg az 
orvosi előírásokat. 
Leleplezi a szimulánsokat, munkakerülőket. 
c) A műhely (osztály) társadalombiztosítási bizottság felé javaslatot tesz üdülőbe való 
beutalásra. 
d) A műhely (osztály) társadalombiztosítási bizottsága felé javaslatot tesz indokolt esetben a 
munkások és alkalmazottak anyagi megsegítésére. 
e) Javasolja az arra rászoruló munkások és alkalmazottak gyermekeit napközi otthonba, 
bölcsődébe való elhelyezésre. 
f) Tanulmányozza a társadalombiztosítás szabályait és azokat ismerteti a dolgozókkal. 
g) A társadalombiztosítási megbízott, ha az általa előterjesztett javaslatot tárgyalják, részt 
vesz a társadalombiztosítási műhely- (osztály-) bizottság ülésein. 
h) A társadalombiztosítási megbízott társadalombiztosítási munkáját munkaidőn kívül végzi. 
i) A társadalombiztosítási megbízott munkájáról a csoportértekezleten beszámol. 
 
 
Levéltári jelzet: PI SZKL 2/3 43. ő. e. 
 
 

1950. október 6. 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
AZ ALAPBÉREMELÉSSEL ÉS A NORMARENDEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRŐL 

(A SZAKSZERVEZETI ÉS ÜZEMI AKTÍVAÉRTEKEZLETEK ELŐADÓI SZÁMÁRA) 
 
A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége a Minisztertanács július hó 14-én elfogadott 
és július hó 20-án nyilvánosságra hozott, az alapbéremelésről és normarendezésről szóló 
határozatát magáévá tette és egyben felhívja a szakszervezetek vezetőségét, üzemi 
bizottságokat, . műhely- és munkahelybizottságokat, bizalmiakat, hogy a Minisztertanács 
határozatának következetes végrehajtása érdekében támogassák és segítsék elő az élenjáró 
dolgozók azon törekvését, hogy az elavult, a termelést és a termelékenység emelkedését 
akadályozó, előrehaladásunkat visszatartó normákat korszerű normákkal helyettesítsük. A 
Szakszervezetek Országos Tanácsa a Minisztertanács határozatával kapcsolatban 
megállapította, hogy a határozatnak a normák rendezésére vonatkozó rendelkezése megfelel a 
dolgozók és az állam képviselői áltál kötött kollektív szerződéseknek, melyek kimondják: 



 23

„A jóváhagyott normák csak akkor változtathatók meg, ha az üzemben (üzemrészben, 
műhelyben vagy munkahelyen] a normamegállapítás alapjául szolgált körülmények, 
munkafeltételek, műszaki vagy szervezési adottságok megváltoztak." 
A Szakszervezetek Országos Tanácsa állásfoglalását aláhúzza az a tény, hogy a dolgozók 
öntudatos része számára nyilvánvalóvá lett a mai normák tarthatatlansága és mind gyakrabban 
merülnek fel a munkások részéről olyan hangok, melyek a normák rendezését követelik. A 
napi sajtóban: a „Szabad Nép"-ben és a „Népszavá"-ban közölt munkáslevelek bizonyítják a 
jelenlegi normák tarthatatlanságát, bizonyítják azt, hogy dolgozóink Pártunk Központi 
Vezetőségének május 31-én hozott határozatával egyetértenek és világosan látják, hogy a 
jelenlegi normák fenntartása további fejlődésünknek, az ötéves terv végrehajtásának, az 
életszínvonal további emelésének akadályát jelentené. 
 
Mi tette szükségessé a normarendezést? 
 
A normáról a kollektív szerződés megállapítja, hogy „a norma az a teljesítmény, amelyet a jól 
begyakorolt, átlagos képességű munkavállaló, kellő szorgalom kifejtésével, helyes 
munkamódszer alkalmazásával, munkaerejének leromlása nélkül tartósan teljesíteni tud". 
Ma a normák általában nem felelnek meg ennek a követelménynek. Ha egész iparágakat 
nézünk meg, azok között sincs egy sem, ahol a normák alapján dolgozók átlagteljesítménye 
hónapról hónapra ne szárnyalná túl a száz százalékot. A magas- és mélyépítésben, a könnyű 
vegyiparban és a vasiparban, de más iparágakban is a teljesítménybérben dolgozók átlag-
teljesítménye 150 százalék felett van. Vannak egész gyárak, üzemek, ahol a darabbérben 
dolgozók átlagteljesítménye a 180, sőt a 200 százalékot is meghaladja. 
Az utolsó normarendezés óta, tehát az utolsó másfél évben új üzemeket építettünk, régi 
üzemeinkben tömegesen állítottunk be új gépeket, a régieknél tökéletesebb szerszámokat 
vezettünk be. Üzemeink nagy részének sajátos termelést arcélt adtunk és sok helyen egyes 
darabok előállításáról tömeges gyártásra tértünk át. Jelentékenyen megjavítottuk a munka 
megszervezését, folyamatosságát, a nyersanyagellátást és a használatra kerülő nyers- és 
segédanyagok minőségét, fokoztuk a szabványok használatát. Újítások és ésszerűsítések 
tízezreit vezettük be. Mindezek a körülmények a normák megváltoztatását tették volna 
szükségessé, ilyen változásokra azonban csak elvétve került sor. 
Ugyanakkor igen sok üzemben, ott is, ahol nem következtek be műszaki és szervezési 
változások, fellazították a normákat. A jobboldali szociáldemokraták népünk minden belső és 
külső ellenségével szövetkeztek a kizsákmányolás visszaállítására. Népgazdaságunk 
gyengítésére irányuló aknamunkájuk egyik legelterjedtebb módszere — a szabotázs, 
selejtgyártás és más aljas eszközök felhasználása mellett — a normalazítás volt. Mivel igen 
sok jobboldali szociáldemokratának sikerült magát az üzemekbe becsempészni, a jobboldali 
szociáldemokrata összeesküvés kiterjedt hálózattal rendelkezett iparunk egész területén. 
Normalazítási törekvéseiket bérdemagógiával kötötték össze és a munkások visszamaradtabb 
— kevésbé öntudatos — rétegeire támaszkodva, széles körben tudtak eredményeket elérni. 
 
A laza, elavult normák káros következményei 
 
A ma használatban lévő normák tehát általában lazák, elavultak. Ebből pedig két további baj 
fakad. 
Az egyik az, hogy ezek a laza normák igen bizonytalan alapot adnak a tervezésre. Akár a 
termelés emelését, akár a munkaerőszükségletet és elosztást, akár az ezekkel kapcsolatos 
területen más dolgokat tervezünk, megbízható, jó normákra van szükség. 
A laza normákból azonban egy másik, ennél nagyobb baj is következik: Nem ösztönöznek a 
termelés növelésére, a munka termelékenységének emelésére, bizonytalanná teszik annak 
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megítélését, hogy ki a jó, ki a rossz munkás. Ha újfajta munkára kell normákat megállapítani, 
kezdettől fogva beleütközünk abba a nehézségbe, hogy helyesen megállapított norma mellett 
a munkás vonakodik a munkát elvállalni, mert kezdetben nem tudja azt a teljesítményszá-
zalékot elérni, mint másfajta munkánál, ahol a norma lazán van megállapítva. Hozzájárul 
ehhez a munkásság kevésbé öntudatos elemeinél, hogy visszatartják a termelést, nehogy 
rendkívül magas teljesítményszázalékukkal feltűnjenek és megvizsgálják normájukat. 
A magas teljesítményszázalékok ezenkívül megnyugtatják a munkásokat, hogy minden 
rendben van és eltérítik őket attól, hogy ésszerűsítéseken, újításokon törjék a fejüket. A laza 
normák tehát fékjei termelésünknek és ezzel a szocializmus építésének hazánkban. Ezt 
értették meg azok az öntudatos dolgozók, akik az utóbbi időben — a szocializmus gyorsabb 
építése és gazdaságunk erősítése céljából — egyre tömegesebben és erőteljesebben sürgetik a 
laza normák megszüntetését, öntudatos dolgozóink tudják, hogy nálunk a normák rendezése a 
munkatermelékenység növelését, az önköltség csökkentését eredményezi; lehetővé teszi az 
árak csökkentését. 
 
Az alapbéremelés jelentősége 
 
Az alapbéremelés munkásosztályunk szüntelenül emelkedő jólétének újabb bizonyítéka, 
egyes alapbértételeknél komoly emelkedést jelent. 
Most, amikor a kormány Pártunk kezdeményezésére elhatározta a normák általános 
rendezését, figyelembe vette azt, hogy a normák rendezése az alapbérek változatlansága 
mellett a munkásság nagy részénél a kereset jelentős csökkenésével járna. Természetesen nem 
ez a cél és ezért a Minisztertanács határozata a normarendezést általános alapbéremeléssel 
köti össze. Az alapbéremelés a munkásosztály egy része számára részben kiegyensúlyozza a 
keresetcsökkenést. Az alapbéremelést és a normarendezést azonban egyúttal arra is 
felhasználjuk, hogy megszüntessünk néhány olyan visszásságot, amelyet Pártunk Vezetősége 
utolsó ülése élesen bírált. Véget akarunk vetni annak, hogy a bányász, aki népgazdaságunk 
szempontjából a legnehezebb és legfontosabb munkák egyikét végzi, helyenként kevesebbet 
keressen, mint sok más szakma, köztük a bőripar, gumiipar, ruházati ipar dolgozója. El 
akarjuk érni azt, hogy az egyes szakmákon belül nagyobb különbség legyen a magasabb 
szaktudást vagy erőfeszítést igénylő és a kisebb tudást és erőfeszítést igénylő munkások kere-
sete között, mint eddig volt. Ezzel is arra ösztönözzük az egyes dolgozókat, hogy 
szakképzettségüket emeljék, mert a munka termelékenységének emelkedését elsősorban 
azoktól a munkásoktól várhatjuk, akik mesterei szakmájuknak. 
Az alapbéremelés és normarendezés együttes hatása így az lesz, hogy az egyes iparágakra 
nézve általában, más iparágakban egyes munkáskategóriákra nézve a kereset a régi 
teljesítmény mellett is emelkedni fog, míg egyes iparágakban általában vagy legalább egyes 
munkáskategóriákra nézve a régi teljesítmény mellett a kereset csökkenni fog. 
Ahol esetleg a munkások keresete csökken, ott minden eddigi tapasztalatunk és a népi 
demokráciák tapasztalata is arra tanít, hogy a keresetcsökkenést a dolgozók a termelés 
emelésével rövidesen kamatostul behozzák. Ugyanezt a tapasztalatot adta számunkra a 
darabbérezés bevezetése is. A darabbér bevezetése után is voltak átmeneti 
keresetcsökkenések, de röviddel a darabbér bevezetése után már minden vagy majdnem 
minden munkás többet keresett, mini a darabbér bevezetése előtt. (Itt konkrét üzemi példákat 
kell megemlíteni.) 
A régi kereset túlszárnyalását meg fogja könnyíteni az alapbérekben bekövetkezett, 
helyenként igen jelentékeny emelés. Pl.: a kohászatban a jelenlegi legalacsonyabb 1.90 Ft-os 
alapbér 2.31 Ft-ra, a legmagasabb 3.50 Ft-os alapbér 4.71 Ft-ra fog emelkedni. A vasiparban a 
legalacsonyabb 1.90 Ft-ról 2,16 Ft-ra, a legmagasabb 3.30 Ft-ról 4.38 Ft-ra. A faiparban 3.24 
Ft helyett 4.08 Ft lesz a legmagasabb órabér. Az építőiparban 3.— Ft helyet! 3.90 Ft, nehéz 
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vegyiparban 3.09 Ff helyett 3.84 Ft, a könnyű vegyiparban 3.09 Ft helyett 3.54 Ft, egyes 
munkákon 3.81 Ft, a bőr- . iparban 2.82 Ft helyett 3.48 Ft, egyes munkákon 3.81 Ft, a 
textiliparban 2.92 Ft helyett 3.48 Ft, egyes munkákon 3.81 Ft és így tovább. Ebből 
következik, hogy az alapbéremelés mellett a teljesítmények néhány százalékkal való növelése 
is olyan keresetemelkedéssel jár, mint amit azelőtt csak nagy teljesítményekkel lehetett elérni. 
 
A tőkések bérpolitikája 
 
A tőkés Magyarországon, de általában a kapitalista országokban általános munkabéremelés 
csak a termelés fellendülésének kivételes és nem hosszú ideig tartó időszakaiban, akkor is 
csak lassan és szűk keretek között következett be és ezekben az időszakokban az árak 
általában gyorsabban emelkedtek, mint a bérek. Sokszor pedig hosszú hetekig tartó 
munkabeszüntetés (sztrájk) kellett ahhoz, hogy a munkások a két- és négyfilléres 
órabéremelést ki tudjanak harcolni a kapitalistáktól a maguk számára. Amikor azután a ter-
melés fellendülése megállt, majd visszaesés és válság következett be, a munkabérek általában 
meredeken zuhantak és a nagyfokú munkanélküliséget a tőkések további bércsökkentésre 
használták ki. A munkásság életszínvonala a Horthy Magyarországon, mint a többi tőkés 
országban is, állandóan süllyedt. 
A tőkés országokban a második világháború befejezése óta is kivétel nélkül rosszabbodott a 
munkásság helyzete és állandóan süllyedt életszínvonala. A tőkés világban még nem volt 
példa arra, hogy minden szakmára kiterjedő béremelést hajtsanak végre, az amerikai 
munkások munkabére 1948-ban 20%-kal volt alacsonyabb, mint 1935-ben. 
 
Szocialista bérpolitika 
 
Nálunk úgy, mint a szocialista Szovjetunióban és a többi népi demokráciákban a dolgozók 
életszínvonala állandóan nő. Ezt tartja szem előtt Pártunk munkabérpolitikája, ötéves tervünk 
is az életszínvonal további emelkedését irányozza elő. Ugyanakkor vigyáznunk kell azonban 
arra, hogy: „A munka termelékenysége emelkedésének túl kell szárnyalnia a munkabér 
növekedését. Csak e feltétellel hozható létre az anyagi alap és gyűjthetők össze az anyagi 
eszközök, mind a munkabér növekedésének biztosítására, mind a termelésnek a forgalmi 
eszközök növelését megkövetelő kiszélesítésére, mind az elkopott és elavult gépi felszerelés 
felújítására, mind az egyre növekvő kulturális igények kielégítésére, mind a felnövő 
nemzedék nevelésére és tanítására, mind az állam igazgatására és védelmére." (Sz. U. 
Kommunista Pártja 1924-ben hozott határozata.) 
Ez a megállapítás szóról szóra vonatkozik ránk is. Az utolsó hónapokban a dolgozók 
életszínvonala gyorsabb ütemben emelkedett, mint ahogy a termelés nőtt. Gerő elvtárs a 
Központi Vezetőség ülésén elmondotta, hogy ez év első négy hónapjában 12.7%-kal 
emelkedett a munkabér, 17.5%-kal az életszínvonal, de csak 11%-kal a termelés és csak 9 %-
kal az egy órára eső termelési érték. A 100.— Ft kifizetett munkabérre eső termelési érték 
pedig nem emelkedett, sőt 2%-kal csökkent. Pártunk Központi Vezetősége rámutatott arra, 
hogy ha ezt az irányzatot tovább engedjük érvényesülni, a szocializmus építését ássuk alá, 
jövőnket veszélyeztetjük. Az alapbéremeléssel és normarendezéssel vissza akarunk térni a 
helyes útra, helyes arányt akarunk biztosítani a termelékenység emelkedése és az 
életszínvonal emelkedése között. Az alapbéremelés és normarendezés tehát ötéves tervünk 
alátámasztása: a szocialista bérpolitika követelményeinek megfelelően hivatva van arra, hogy 
elősegítse az ötéves terv teljesítését és túlteljesítését, a dolgozók jólétének további 
emelkedését, amely már ma is mintegy 62%-kal haladta túl az 1938-as életszínvonalat. 
 
Hogyan rendezzük a normákat! 



 26

 
1. A normarendezés úgy történik, hogy általában az áprilisi átlagteljesítményt kell az új norma 
alapjának tekinteni, de a normarendezés végrehajtásánál kerülni kell minden merevséget és 
gépiességet. Főképpen a szakszervezeti funkcionáriusoknak kell ügyelni arra, hogy a 
normarendezést végrehajtó apparátus helyesen járjon el az új normák megállapításával 
kapcsolatban. Ellenőrizni kell, hogy minden egyes normát külön-külön vizsgáljanak meg és 
azok alapján elért átlagteljesítmények képezzék az új norma alapját. Tehát a normarendezés 
nem üzemrészekre, hanem ez egyes munkákra, normákra vonatkozik. 
2. Az új normák megállapításánál a régi szabatos normákból ki kell venni azokat az elemeket, 
amelyek időközben a jobb munkaszervezés folytán vagy újítások révén a munkafolyamatot 
leegyszerűsítették. (Pl.: szerszámelőkészítés, késköszörülés stb.) 
3. A normarendezés időpontjában a meglévő és a jelenlegi, helyzetnek megfelelően 
átdolgozott szabatos normákat is be kell vezetni. 
4. Vannak olyan normák is, amelynek alapján 105%-nál többet teljesíteni nem tudnak. 
Ezeknél a normáknál változtatás nem lesz, feltéve, ha a meglévő normák reálisan vannak 
megállapítva. 
5. Abban az esetben, ha egy bizonyos normával az átképzősök és tanoncok is foglalkoztatva 
voltak — az említett időpontban —, akkor az átképzősök, tanoncok által elért 
teljesítményszázalékot úgy az átlag kiszámításánál, mint a normarendezés utáni próbaelszá-
molásnál figyelmen kívül kell hagyni. 
6. Ahol az áprilisi teljesítmény ugyan jelentősen a 100 % felett volt, de ezt a teljesítményt a 
dolgozók az átlagosnál jóval magasabb erőkifejtéssel érték el, ott a rendezés lehetővé teszi, 
hogy az áprilisi teljesítményt ne 100%-nak, hanem ennél többnek vegyük, hogy a munkások 
keresete az alapbéremelést is figyelembe véve ne csökkenjen, hanem inkább emelkedjék. 
7. Előfordulhat ennek fordítottja is, amikor megállapítható, hogy bár a dolgozók valamely 
normával jóval magasabb teljesítményszázalékot értek el, de ezen magas teljesítményszázalék 
mögött még mindig a teljesítmény bizonyos fokú visszatartása — rendkívül laza norma — 
tapasztalható. Ezeknél a normáknál a csökkenés nagyobb mértékben is végrehajtható, vagyis 
száz százalék alá is rendezhetik az egyes normákat. 
8. Az újítók normáját — ha a bejelentett újítás bevezetése óta még hat hónap nem telt el — 
úgy kell rendezni, hogy a rendezés az újítónak az újítás révén szerzett előnyeit ne érintse. 
a) Ha azon a munkán, amit az újítás érint, csak az újító maga dolgozik, meg kell vizsgálni, 
hogy az újítás bevezetése előtt milyen átlagos teljesítményszázalékot ért el. Ezt a 
teljesítményszázalékot kell száz százaléknak tekinteni és a normaidőt is ennek arányában kell 
csökkenteni. (Például: Ha valaki az újításával 400%-ot ért el áprilisban, az újítás bevezetése 
előtt pedig 150%-of teljesített átlagban egy bizonyos munkán és az erre megadott normaidő 
100 perc volt, az új normaidő 66.6 perc lesz. Ez az az idő tulajdonképpen, ami az újítás 
bevezetése előtt a 150%-os átlagteljesítést alapul véve a 100% teljesítéséhez kellett. Az 
újonnan megállapított 66.6 perces normaidő alapján 266%-os teljesítményt kell elérnie a 
munkásnak. 
b) Ha többen dolgoznak azon a munkán, amelyet az újítás érint, de az újítást a többi dolgozó 
átvette, akkor az újító számára azt kell száz százaléknak tekinteni, amit a dolgozók az újítás 
bevezetése előtt átlagban elértek. 
c) Az újító számára az újítás bevezetéséről számított hat hónap leteltéig, az újítást önként 
átvevők részére pedig az újítás átvételétől számított három hónap leteltéig marad érvényben a 
fenti módon megállapított új norma. Ennek letelte után ismét új normát kell majd 
megállapítani. 
9. Az általános rendezéstől eltérő módon rendezzük a sztahanovisták normáit is. Abban az 
esetben, ha egy bizonyos munkát csak egy vagy csak néhány kimagasló teljesítményű dolgozó 
(sztahanovista) végez, akkor az üzemegység átlagteljesítményének rendezése arányában kell a 
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normarendezést végrehajtani. Ha az új norma bevezetése után 200% fölé emelkedne a 
sztahanovista teljesítménye, akkor ehhez az új normák jóváhagyásához az Iparit 
Összekötőbizottság hozzájárulása szükséges. 
10. A normarendezésnél a mutatószámosok is be lesznek sorolva az új nyolckategóriás 
tarifarendszerbe. A mutatószámban dolgozók — a mutatószámok rendezése után — a 
darabbéresek alapbéreinek 90%-ával elszámolva kapják fizetésüket. 
11. A normarendezés alkalmával a többgépes rendszerre vonatkozó rendelkezéseket is 
érvényesíteni kell. Ez esetben a normákat úgy kell rendezni, hogy a főbb gépen elért 
teljesítményszázalék a próbaelszámolás alkalmával általában száz százalék legyen a 
rendelkezés által előírt prémium nélkül. 
12. A normarendezésnél a norma-, bércsalások és egyéb körülmények folytán elért magas 
teljesítmény-átlagról le kell választani azokat a körülményeket, amelyek a normalazítással, 
csalással vagy a besegítők munkájának figyelmen kívül hagyásával voltak elérhetők. (Például: 
Ha bér- és normacsalással vagy a figyelmen kívül hagyott besegítők munkájával 170%-os tel-
jesítményt ért el a dolgozó és a fényleges teljesítés — mindezeket leszámítva — csak 150% 
volt, akkor az utóbbi az irányadó a normarendezés mértékére. 
A Minisztertanács határozatának gyors és helyes végrehajtása érdekében minden 
szakszervezeti aktíva, üzemi bizottsági, műhely- és munkahelyi bizottsági funkcionárius 
és bizalmi legdöntőbb feladata a következő hetekben: 
1. Ismertetni, magyarázni a Minisztertanács határozatát és a SZOT nyilatkozatát. Termelési 
értekezleteken meg kell vitatni a határozat jelentőségét és szükségességét a dolgozók 
közvéleménye előtt; így kell mozgósítani a dolgozókat a határozat végrehajtására. Ebben a 
munkában feltétlenül vegyék igénybe a legöntudatosabb munkások: a sztahanovisták, 
élmunkások, újítók segítségét. 
Keményen és kíméletlenül harcoljanak azok ellen, akik, nyíltan vagy burkoltan meg akarják 
hiúsítani a munkások közvetlen érdekeit szolgáló határozat végrehajtását vagy hangulatot 
próbálnak szítani ellene. Ezeket az ellenséges ügynököket — a jobboldali 
szociáldemokratákat, a klerikális reakció embereit (volt katonatisztekét, hajcsárokat, 
fasisztákat stb.) — le kell leplezni a dolgozók előtt és át kell adni őket a bíróságnak.. Az 
általuk félrevezetett — egyébként jóindulatú — dolgozók hibáit a nyilvánosság előtt kell 
bírálni; így kell nevelni őket. 
2. Szakszervezeteink, üzemi szerveink segítsék a vállalatvezetők, igazgatók munkáját azzal is, 
hogy az üzemi tanácsadó bizottságokba a dolgozók legjobbjait küldik, akik hűen szolgálják 
munkástársaik és Népköztársaságunk érdekeit. 
Üzemi, műhely és munkahelyi bizottságaink, bizalmiaink következetesen védjék a munkások 
érdekeit — a határozat végrehajtása közben — minden bürokratikus merevség és huzavona, 
tudatlanságból származó félreértés vagy ellenséges kártevés ellen. Gondoskodjanak arról, 
hogy maradéktalanul érvényesüljenek a Párt és a Kormány által biztosított előnyök a 
becsületes; szorgalmas, öntudatos munkások, a sztahanovisták, élmunkások, újítók számára. 
Minden, a dolgozók részéről felmerülő panaszt, észrevételt azonnal közöljenek az üzemi, 
illetve a vállalati tanácsadó szervvel és szorgalmazzák a felmerülő problémák mielőbbi 
megoldását vagy megmagyarázását az érintett dolgozók felé. 
3. Biztosítsák a határozat végrehajtása közben is a munkaverseny továbbfejlesztését. 
Tudatosítsák a dolgozókban: a normák- teljesítésének és túlteljesítésének útja: a szocialista 
munkaverseny. A műszaki bizottságok segítsék a vállalatvezetést a műszaki káderek 
mozgósításában, a munkaversenyek előfeltételeinek biztosításában. Szakszervezeti aktíváink 
is támogassák a műszaki kádereket (mestereket, művezetőket) ebben a munkájukban. 
Az alapbéremelés és a normarendezés növelni fogja a versenyben állók munkakedvét és 
erőteljes bekapcsolódásra való törekvést indít meg a még nem versenyzők kőzött is. 
Biztosítani kell a megfelelő segítséget a munkások részére a versenyfeladatok 
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megvalósításához és azok teljesítéséhez. A versenybe való bekapcsolódásra jelentkezők 
részére pedig szintén segítséget kell nyújtani a konkrét versenyfeladatok vállalásában. 
A versenyvállalásoknál elsősorban az 1950-es tervek minden részletének teljesítését, illetve 
túlteljesítését, valamint az önköltség és a selejt csökkentését kell főfeladatnak tekinteni. 
Különös gondot fordítsanak az újítók, a munkamódszerátadási mozgalom, a tapasztalatcsere, 
valamint a szakmák legjobb dolgozója címéért folyó verseny és a Sztahanov-mozgalom 
fejlesztésére. 
Támogassák és fejlesszék tovább mindenütt a dolgozóknak azt a helyes kezdeményezését, 
mely a szabadságért és függetlenségért győzelmesen harcoló koreai munkástestvéreink harcát 
elsősorban a több, jobb és olcsóbb termeléssel akarja segíteni. A SZOT Elnökségének május 
7-én hozott határozata szerint harcolni kel! a munkaverseny fejlődését gátló laza 
munkafegyelem ellen. E határozatot számos helyen hajtották végre az üzemi bizottságok, 
műhelybizottságok elkenő politikája, liberalizmusa, opportunizmusa miatt. A szakszervezeti 
funkcionáriusok nagy része a SZOT határozatának végrehajtása helyett „elnézi" vagy 
közönyösen veszi tudomásul a munkafegyelem durva megsértőit „érintő" vállalati fegyelmi 
bizottsági határozatokat, nem egy esetben a „sógorkoma-bratyi szellem" és „a kéz kezet mos" 
elv alapján. Számos esetben a szakszervezeti funkcionáriusok is részesei a munkafegyelem 
meglazításának, a normák lazításának, a bércsalásoknak, a táppénzcsalásoknak, a munkaidő 
alatti lógásoknak stb. A SZOT Elnökségének május 7-i határozata szerint az üzemi, 
műhelybizottságok feladata, hogy: „A pártszervezetek vezetésével mozgósítsák a becsületes 
dolgozókat, élmunkásokat, sztahanovistákat, hogy öntudatos kommunistákhoz méltóan éles 
harcot folytassanak a normacsalókkal, a munkafegyelem meglazítóival szemben. 
Leplezzék le és gátolják meg káros tevékenységüket, amely mögött nem egy esetben az 
ellenség, a jobboldali szociáldemokraták aknamunkája húzódik meg. Szigorúan felelősségre 
kell vonni, súlyosabb esetben a szakszervezetből ki kell zárni, az üzemből eltávolítani azt, aki 
norma- vagy bércsalást követ el, aki a munkafegyelem ellen vét, aki gondatlanságból növeli a 
selejtet, aki az anyagot könnyelműen pazarolja és ezzel a szocialista tulajdont, a nép vagyonát 
felelőtlenül elherdálja." 
Továbbá „nem méltó funkciójára és nem maradhat helyén az a szakszervezeti vezető, üzemi 
bizottsági, műhelybizottsági titkár, tag, bizalmi, szakszervezeti aktíva, aki védelmébe veszi a 
norma- és bércsalást, aki szemet huny a csalások felett, aki nem küzd a csalók ellen, sőt azok 
szekértolójává válik. A szakszervezeti vezetők és aktívák kötelesek jó példával elől járni a 
munkafegyelem megszilárdításában, a termelékenység emelésében, maradéktalanul 
végrehajtva Pártunk útmutatását. 
Az üzemi munkarend és a munkafegyelem megszilárdítása érdekében küszöböljék ki a 
munkaidő alatt: gyűlésezéseket, értekezleteket és a szakszervezeti munkát társadalmi 
munkában, munkaidő után végezzék." 
Minden szakszervezeti aktíva és funkcionárius kötelessége a következő hetekben, hogy teljes 
erejével segítse a Párt, a Minisztertanács határozatának. végrehajtását, mely nagyobb darab 
kenyeret, több ruhát, cipőt és lakást, emelkedő jólétet és több kultúrát biztosít a dolgozóknak, 
elősegíti ötéves tervünk maradéktalan megvalósítását, a szocialista Magyarország minél 
gyorsabb felépítését. 
Szakszervezeti funkcionáriusaink, aktíváink élenjáró és példamutató magatartása magával 
ragadja a becsületes és hazáját szerető dolgozók hatalmas táborát és kommunistához méltó 
módon járulnak hozzá hazánk függetlenségének és további jólétünk biztosításához, Pártunk és 
a békéért folyó harc újabb győzelméhez. 
 

ELŐADÓK FIGYELMÉBE! 
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Az előadók tanulmányozzák Rákosi elvtársnak a sztahanovisták és a DISZ alakuló 
kongresszusán mondott beszédeit, Gerő elvtársnak az MDP Központi Vezetőségi ülésén 
mondott referátumát, a Minisztertanács és a SZOT Elnökségének határozatait, valamint 
a „Szabad Nép" és „Népszava" idevonatkozó cikkeit és előadásaik során használják fel 
azokat konkrét üzemi példák alátámasztásával. 
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1951. ÉVI 7. SZÁMÚ TÖRVÉNYEREJŰ RENDELET 
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 

 
A Magyar Népköztársaság a munkások és dolgozó parasztok állama, amelyben a termelési 
eszközök zöme társadalmi tulajdonban van. A dolgozók hatalmas többsége felszabadult a 
kizsákmányolás alól s a Szovjetunió állandó segítségére támaszkodva, a Magyar Dolgozók 
Pártjának vezetésével, következetesen építi a gazdaság szocialista rendjét. Megváltozott a 
dolgozók viszonya a munkához: a munka a kényszerből mindinkább becsület és dicsőség 
dolgává válik. 
A munkaviszonynak a szocializmus építését szolgáló szabályait foglalja össze a Munka 
Törvénykönyve. 

I. FEJEZET 
Általános rendelkezések 
A törvénykönyv alapelvei 

1. § 
(1) Minden munkaképes polgárnak joga, kötelessége és becsületbeli ügye, hogy képességei 
szerint dolgozzék. 
(2) A dolgozók munkájukkal, a munkaversenyben való részvételükkel, a munkafegyelem 
fokozásával és a munkamódszerek tökéletesítésével a szocialista építés ügyét szolgálják. 
(3) A Magyar Népköztársaság — ezzel a törvénykönyvvel is — megvalósítani törekszik a 
szocializmus elvét: „Mindenki képességei szerint, mindenkinek munkája szerint." 
2. §. 
A Magyar Népköztársaság biztosítja polgárai számára a végzett munka mennyiségének és 
minőségének megfelelő díjazást. 
3. § 
(1) A dolgozónak joga van a pihenéshez és üdüléshez. 
(2) A Magyar Népköztársaság védi a dolgozók egészségét és segíti a dolgozókat 
munkaképtelenségük esetén. 
(3) A jóléti és kulturális intézmények széles hálózata szolgálja a dolgozók anyagi és 
műveltségi színvonalának emelését. 
4. § 
(1) A nők a férfiakkal egyenlő munkafeltételek mellett dolgoznak. A törvény fokozottan védi 
a nőket és intézményesen gondoskodik a dolgozó anyákról. 
(2) A dolgozó ifjúság fejlődésére, nevelésére és védelmére a törvény különös gondot fordít. 
A törvénykönyv hatálya. 
5. §. 
A Munka Törvénykönyve kötelező minden munkáltatóra és minden munkaviszonyban álló 
dolgozóra. 
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II. FEJEZET 
A munkaviszony szabályozása 

6. §. 
(1) A munkaviszonyt törvények, törvényerejű rendeletek, rendeletek és azoknak megfelelően 
kollektív szerződés, hatósági határozat és munkarend szabályozzák. 
(2) Az állami szervek a munkafeltételeket — ideértve a munkabéreket is — a Szakszervezetek 
Országos Tanácsának és a szakszervezeteknek, mint a dolgozók érdekképviseleteinek 
közreműködésével szabályozzák. 
A kollektív szerződés. 
7. §. 
(1) A Magyar Népköztársaság a kollektív szerződések rendszerével lehetőséget nyújt a 
dolgozóknak arra, hogy közvetlenül is résztvehessenek munkafeltételeik, munkakörülményeik 
megállapításában. Biztosítja a dolgozóknak azt a jogát, hogy a szocialista üzem működése 
felett társadalmi ellenőrzést gyakorolhassanak. 
(2) A kollektív szerződések a szocializmus építése érdekében mozgósítják a dolgozókat a 
népgazdasági tervek megvalósítására. 
(3) A kollektív szerződésben a vállalat igazgatója kötelezi magát azoknak a feltételeknek 
biztosítására, amelyek lehetővé teszik a tervek teljesítését, illetőleg túlteljesítését, a dolgozók 
munkafeltételeinek javítását, a vállalat jóléti és munkavédelmi feladatainak megvalósítását, a 
dolgozók anyagi és kulturális színvonalának emelését. A dolgozók a kollektív szerződésben a 
tervek teljesítésére, illetőleg túlteljesítésére vállalnak kötelezettséget. 
(4) A kollektív szerződés tartalmazza a vállalatra irányadó bértételeket is (64. §). 
8. §. 
A kollektív szerződést a vállalat dolgozói nevében az üzemi bizottság köti a vállalat 
igazgatójával. 
9. §. 
(1) A kollektív szerződés megkötésére vonatkozó irányelveket az illetékes miniszter a 
szakszervezettel egyetértésben állapítja meg. 
(2) A kollektív szerződés tervezetét a dolgozók széles körben megvitatják. Joguk van 
változtatásokat, módosításokat indítványozni. 
(3) A kollektív szerződés érvényességéhez az illetékes miniszter és a szakszervezet együttes 
jóváhagyása szükséges. 
(4) A kollektív szerződést a dolgozókkal ismertetni kell és a munkahelyeken ki kell 
függeszteni. 
(5) Az illetékes miniszter és a szakszervezet ellenőrzik a kollektív szerződés megtartását. 
10. §. 
A kollektív szerződés törvénnyel, rendelettel és hatósági határozattal nem ellenkezhet. Az a 
rendelkezés, amely ebbe a tilalomba ütközik, semmis. 
A vállalati munkarend. 
11. §. 
(1) .A vállalat belső rendjét a vállalati munkarend szabályozza. 
(2) A munkarend a vállalat igazgatójára és dolgozóira egyaránt kötelező. 
12. §. 
A minisztertanács általános munkarendmintát, az illetékes miniszter pedig — a 
szakszervezettel egyetértésben — iparági munkarend-mintát állapíthat meg. Az iparági 
munkarend-minta az általános munkarendmintától eltérő rendelkezést csak annyiban 
tartalmazhat, amennyiben azt az iparág sajátos viszonyai szükségessé teszik. 
13. §. 
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(1) A vállalati munkarendet az iparági munkarendminta alapján az igazgató állapítja meg az 
üzemi bizottsággal egyetértésben. A tervezetet a dolgozók elé kell terjeszteni és 
észrevételeiket figyelembe kell venni. 
(2) A vállalati munkarendet a dolgozókkal ismertetni kell és a munkahelyeken ki kell 
függeszteni. 
(3) A vállalati munkarend törvénnyel, rendelettel, hatósági határozattal és kollektív 
szerződéssel ellentétes rendelkezést nem tartalmazhat. 
 

III. FEJEZET. A munkaviszony 
A munkaviszony keletkezése 

14. §. 
A munkaviszony általában szóbeli vagy írásbeli megállapodással jön létre. A megállapodással 
a dolgozó kötelezi magát, hogy a vállalat igazgatójának utasítása szerint rendszeres munkát 
végez, a vállalat pedig kötelezettséget vállal, hogy az ezért járó munkabért megfizeti, valamint 
a dolgozót a munkaviszonyból folyó egyéb szolgáltatásokban részesíti. Ez a megállapodás a 
munkaszerződés. 
15. §. 
A tizennegyedik életévét betöltött kiskorú törvényes képviselőjének közreműködése nélkül 
maga köthet munkaszerződést. 
(1) A minisztertanács elrendelheti, hogy egyes iparágakban a munkaszerződést meghatározott 
alakban kell megkötni. A nem megfelelő alakban kötött szerződés semmis. 
(2) A dolgozónak a teljesített munkáért munkabér jár akkor is, ha a munkaszerződés semmis. 
(3) A nem megfelelő alakban kötött munkaszerződés érvényessé válik, ha a dolgozó legalább 
egy hónapon át munkát végzett. 
17. §. 
A munkaszerződés megkötésére vonatkozó rendelkezéseket (14—16. §) megfelelően 
alkalmazni kell a szerződés módosítására és kiegészítésére. 
18. §. 
A munkaszerződésben meg kell határozni a dolgozó munkakörét és munkabérét. 
19. §. 
(1) Azokban a kérdésekben, amelyekben a munkaviszony tartalmát jogszabály, kollektív 
szerződés, hatósági határozat vagy vállalati munkarend nem állapítja meg, a felek 
megállapodása irányadó. 
(2) Semmis a munkaszerződésnek az a rendelkezése, amely a munkaviszonyra vonatkozó 
szabályokkal (6. §) ellentétben áll; a semmis rész helyébe a szabály rendelkezése lép. 
A munkaviszony időtartama. 
20. §. 
Munkaviszonyt 
a) határozatlan időre, 
b) határozott időre vagy 
c) meghatározott munka elvégzésére lehet létesíteni. 
Határozatlan időre szóló munkaviszony. 
21. §. 
Minden munkaviszony határozatlan időre szól, ha a felek másként nem állapodnak meg. 
Határozott időre szóló munkaviszony. 
22. §. 
(1) Határozott időre szól a munkaviszony, ha a felek annak időtartamát naptárszerűen, vagy 
más alkalmas módon előre meghatározták. 
(2) A minisztertanács rendeletben megállapíthatja azt a leghosszabb időtartamot, amelyre 
határozott időre szóló munkaviszonyt lehet létesíteni. 
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(3) A határozott időre létesített munkaviszony határozatlan időre meghosszabbodik, ha a 
dolgozó a megállapított határidő eltelte után a vállalat beleegyezésével folytatja munkáját. 
Meghatározott munka elvégzésére létesített munkaviszony. 
23. §. 
Meghatározott munka elvégzésére kötött szerződésben tüzetesen meg kell jelölni azt a 
munkát, amelynek elvégzéséig a munkaviszony tart. Ilyen munkaszerződést termelési időszak 
tartamára is lehet kötni. 
A próbaidő. 
24. §. 
(1) Próbaidőt csak a munkaszerződés megkötésekor és csak írásban lehet kikötni. 
(2) A próbaidő tartama hét nap, fontosabb munkát végző dolgozók tekintetében pedig harminc 
nap. A próbaidőt meghosszabbítani nem szabad. 
(3) A próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél felmondási idő nélkül azonnali hatállyal 
megszüntetheti. 
25. §. 
A munkaviszony határozatlan időre szólóvá válik, ha azt legkésőbb a próbaidő utolsó napján 
egyik fél sem szünteti meg. 
A munka teljesítésének helye. 
26. §. 
(1) A felek a szerződésben meghatározhatják azt a helységet és annak területén belül is azt a 
telepet, műhelyt, irodát vagy más munkahelyet, ahol a dolgozó a munkát teljesíteni köteles. 
(2) Ha a dolgozót változó munkahelyre alkalmazzák, ebben kifejezetten meg kell állapodni. 
Nincs szükség kifejezett megállapodásra, ha a munka jellegéből nyilvánvaló, hogy a dolgozót 
változó munkahelyre alkalmazták. 
27. §. 
A dolgozó a vállalat igazgatójának rendelkezésére köteles állandó munkahelyén kívül is 
munkát végezni. 
A munkaviszony megszűnése. 
28. §. 
A dolgozó és a vállalat a munkaviszonyt kölcsönös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. 
29. §. 
(1) A vállalat a határozatlan időre szóló munkaviszonyt felmondással megszüntetheti, ha 
a) a vállalat megszűnik, 
b) a felmondást a vállalat vagy a termelés átszervezése indokolja, vagy 
c) a dolgozó munkáját ismételten nem végzi el megfelelően, vagy annak ellátására nem 
alkalmas. 
(2) Az üzemi bizottság megválasztott tagjának és póttagjának, valamint a vállalati egyeztető 
bizottság szakszervezeti tagjainak munkaviszonyát csak a szakszervezet hozzájárulásával 
lehet felmondással megszüntetni. 
30. §. 
(1) A dolgozó felmondással megszüntetheti a határozatlan időre szóló munkaviszonyt, ha 
a) a társadalombiztosítási szabályok szerint öregségi járadékra szerzett igényt, 
b) középfokú, illetőleg felsőfokú tanintézetbe vették fel, 
c) családi viszonyaira, egészségi állapotára, más személyi körülményeire tekintettel vagy 
egyéb okból fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy más helységben vagy más vállalatnál 
vállaljon munkát. 
(2) A termelés folytonosságának biztosítása érdekében a munkaviszonyt a c) pont esetében 
csak a vállalat igazgatójának hozzájárulásával lehet megszüntetni. Ha az igazgató a 
hozzájárulást megtagadta, a dolgozó az egyeztető bizottsághoz fordulhat. 
31. §. 
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(1) A felmondási idő tizenöt nap. 
(2) A vállalat a felmondást érvényesen csak írásban közölheti. A közlésben meg kell jelölni a 
felmondás okát. (29. §.) 
(3) A dolgozó a felmondási idő alatt is köteles munkát teljesíteni, kivéve, ha a vállalat 
igazgatója ez alól felmenti. 
32. §. 
(1) A dolgozó a munkaviszonyt azonnali hatályú kilépéssel felbonthatja, ha a munkaviszony 
fenntartása életét, egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti. 
(2) A munkaviszonyt az előbbi rendelkezés álapján a vállalathoz intézett írásbeli 
nyilatkozattal lehet felbontani. A nyilatkozatban meg kell jelölni a munkaviszony 
felbontásának okát. Az ok fennállását hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. 
33. §. 
A dolgozót azonnali hatállyal csak fegyelmi eljárás (110—119. §) során hozott határozattal 
lehet elbocsátani. 
34. §. 
(1) A meghatározott munkára vagy határozott időre szóló munkaviszony a meghatározott 
munka befejeztével, illetőleg a határozott idő elteltével felmondás nélkül megszűnik. 
(2) A meghatározott munkára vagy határozott időre szóló munkaviszonyt felmondással csak 
abban az esetben lehet megszüntetni, ha a dolgozó munkáját ismételten nem végzi el 
megfelelően, vagy annak ellátására nem alkalmas. 
35. §. 
Ha a dolgozót jogtalanul bocsátották el, a munkaviszonyt helyre kell állítani. 
36. §. 
(1) Az a dolgozó, aki munkaviszonyát a jogszabályban el nem ismert okból, vagy a 
jogszabálynak meg nem felelő módon szünteti meg, önkényesen kilépőnek minősül. 
(2) Az önkényes kilépés következményeit külön jogszabályok állapítják meg. 
 

IV. FEJEZET 
A munkaidő 

37. §. 
(1) A munkaidő napi 8 óra. 
(2) A minisztertanács a Szakszervezetek Országos Tanácsának javaslata alapján az egészségre 
ártalmas munkát végző dolgozók részére rövidebb munkaidőt állapíthat meg. 
(3) A minisztertanács eltérő munkaidőt állapíthat meg egyes olyan iparágakban vagy 
munkakörökben, amelyeknek különleges körülményei ezt indokolttá teszik. 
(4) A munkaidőt napi, heti vagy havi keretben lehet megállapítani. 
38. §. 
A munkaidő kezdetét, végét és a műszakok beosztását a vállalati munkarend állapítja meg. 
Éjjeli munka. 
39. §. 
(1) Az este 22 órától reggel 6 óráig terjedő idő alatt végzett munka: éjjeli munka. 
(2) A mezőgazdaságban és a rokon termelési ágakban az este 21 órától reggel 5 óráig terjedő 
idő alatt végzett munka számít éjjeli munkának. 
(3) A három műszakban dolgozó üzemekben a harmadik műszakban végzett munkát kell 
éjjeli munkának tekinteni. 
40. §. 
Az éjjeli műszak idejét az illetékes miniszter 8 óránál rövidebb időben is megállapíthatja. 
Túlmunka. 
41. §. 
(1) A dolgozó munkaidejét meghaladó mértékben végzett munka: túlmunka. 
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(2) Túlmunkát csak a vállalat igazgatójának rendelkezése alapján vagy hozzájárulásával 
szabad végezni. 
(3) A dolgozó a túlmunkát elrendelő utasítást teljesíteni köteles. 
42. §. 
A minisztertanács meghatározhatja, hogy egyes iparágakban a dolgozónak mennyi túlmunkát 
szabad végeznie. 
Készenléti szolgálat. 
43. §. 
A vállalat igazgatója elrendelheti, hogy á dolgozó meghatározott ideig, megállapított helyen, 
munkaidőn j kívül is munkára készen álljon. 
 

V. FEJEZET 
Pihenőidő és szabadság 

44. §. 
A Magyar Népköztársaság a pihenéshez való jogot a munkaközi szünet, a napi pihenőidő, a 
heti pihenőnap, a munkaszüneti napok és a szabadság biztosítása útján valósítja meg. 
Biztosítja, hogy a dolgozók egészségüket és munkaképességüket megőrizhessék és 
szabadidejük alatt élvezhessék a szocialista kultúra alkotásait és szabad hazájuk természeti 
szépségeit. 
Munkaközi szünet. 
45. §. 
(1) A dolgozót minden nap, amelyen napi munkaidejének megfelelő időt munkában tölt, 
munkaközi szünet illeti meg. 
(2) A munkaközi szünet általában fél óra. 
(3) Azoknak a dolgozóknak, akiknek munkakörében az étkezés és tisztálkodás lehetősége 
egyébként is biztosítva van, munkaközi szünet nem jár. Ezeket a munkaköröket az illetékes 
miniszter állapítja meg. 
(4) A munkaközi szünet beosztását a munkarend szabályozza. 
Napi pihenőidő. 
46. §. 
Két munkanap között a dolgozó részére pihenőidőt kell biztosítani. A pihenőidő 6 óránál 
kevesebb nem lehet. 
Heti pihenőnap. 
47. §. 
(1) A dolgozót minden héten egy pihenőnap illeti meg. 
(2) A pihenőnapot általában vasárnap kell kiadni. 
(3) Egyes iparágak vagy vállalatok tekintetében a miniszter vasárnap helyett más pihenőnapot 
jelölhet ki. Egyes dolgozók részére a rendes pihenőnap helyett a hét más napját lehet 
pihenőnapnak kijelölni azokban a munkakörökben, amelyekben ezt az illetékes miniszter a 
szakszervezettel egyetértésben engedélyezi. A változásról a dolgozót rendes pihenőnapja előtt 
legalább 3 nappal kell értesíteni. 
Munkaszüneti napok. 
48. §. 
A dolgozót évenként megillető munkaszüneti napokat a minisztertanács határozza meg. 
Rendes szabadság. 
49. §. 
A rendes szabadság alapszabadságból és pótszabadságból áll. 
50. §. 
(1) A dolgozót naptári évenként 12 munkanap alapszabadság illeti meg. 
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(2) Ha a dolgozó munkaviszonya az év folyamán kezdődött, alapszabadságát a munkában 
töltött hónapók arányában kell megállapítani. 
51. §. 
(1) Az alapszabadságon felül pótszabadság címén naptári évenként jár: 
a) a fiatalkorú dolgozóknak 16 éves korig 12 munkanap, azon túl 6 munkanap, 
b) az egészségre ártalmas munkát végző dolgozóknak 3—12 munkanap, 
c) meghatározott tudományos vagy nevelőmunkát végző dolgozóknak 12—36 munkanap, 
d) a vezetőállást betöltő dolgozóknak 6—12 munkanap, 
e) a két évnél hosszabb idő óta folyamatos munkaviszonyban álló dolgozóknak az ebben a 
munkaviszonyban az 1945. évi január hó 1. napját követően eltöltött idő után két naptári 
évenként, az 1945. évi január hó 1. napját megelőzően eltöltött idő után pedig három naptári 
évenként egy-egy munkanap, legfeljebb azonban 12 munkanap. 
(2) A bányászatban a bányamesterek, a főaknászok, az aknászok, a segédaknászok, a 
lőmesterek, a szállítási felvigyázók, a vájárok, a segédvájárok és a csapatcsillések 6 
munkanap, az egyéb földalatti dolgozók pedig 3 munkanap pótszabadságot kapnak. Tíz évet 
meghaladó földalatti munka után 12, illetőleg 6 munkanap pótszabadság jár. 
(3) A kohászatban a meleg munkán dolgozóknak az első tíz évben 6, a további években 12 
munkanap pótszabadság jár. A kemencekőművesek pótszabadsága évi 12 munkanap. 
(4) Az egészségre ártalmas munkát, a tudományos vagy nevelő munkát végző, valamint a 
vezetőállású dolgozók pótszabadságának mértékét munkakörönként a Szakszervezetek 
Országos Tanácsának javaslatára a minisztertanács határozza meg. 
52. §. 
(1) Pótszabadságot csak egyféle címen lehet igénybevenni: Ha a dolgozót többféle címen illeti 
meg pótszabadság, a reá nézve legkedvezőbbet választhatja. 
(2) Az egészségre ártalmas munkát végző dolgozókat, a föld alatt dolgozó bányászokat és a 
meleg munkát végző kohászati dolgozókat a pótszabadság folyamatos munkaviszonyuk 
alapján is megilleti. 
(3) A pótszabadság a (2) bekezdés esetében együttesen legfeljebb tizenkét munkanap lehet. 
53. §. 
A minisztertanács a pótszabadságra jogosultak körét rendelettel kiterjesztheti. 
54. §. 
Az igazolatlanul mulasztott munkanapot a rendes szabadságból le kell vonni; erre a napra 
munkabér nem jár. 
55. §. 
A rendes szabadságot az egész évre előre elkészített szabadságolási terv szerint kell kiadni. A 
dolgozó kérelmére a vállalat igazgatója engedélyezheti a rendes szabadságnak a tervtől eltérő 
időben való kiadását. 
Rendkívüli szabadság. 
56. §. 
(1) A rendes szabadságon felül rendkívüli szabadságot is lehet engedélyezni, ha a dolgozó 
rendes szabadságát már igénybevette. 
(2) A rendkívüli szabadságot általában az illetékes miniszter engedélyezi. 
(3) Évenként egyszer, fontos okból a következő évi rendes szabadság terhére 3 napig 
terjedhető rendkívüli szabadságot a vállalat igazgatója is engedélyezhet. 
Fizetésnélküli szabadság. 
57. §. 
Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben a vállalat igazgatója egy hónapot meg nem haladó 
fizetésnélküli szabadságot adhat. Egy hónapnál hosszabb tartamú fizetésnélküli szabadság 
engedélyezése az illetékes miniszter hatáskörébe tartozik. 
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VI. FEJEZET 
A munkabér 

58. §. 
A Magyar Népköztársaság a végzett munka mennyiségének és minőségének megfelelő 
díjazás szocialista elvét a teljesítménybérrendszer kiterjesztésével, a prémiumok széleskörű 
alkalmazásával, a magasabb képesítés és a jobb munka fokozott figyelembevételével valósítja 
meg. 
59. §. 
Egyenlő munkáért egyenlő bér jár. A munkabér meghatározásánál férfi és nő, ifjú és felnőtt 
között különbséget tenni nem szabad. 
Munkabérrendszerek. 
60. §. 
(1) A munkabér: teljesítménybér vagy időbér. 
(2) A munkabért általában a dolgozó teljesítménye alapján kell megállapítani. 
(Teljesítménybér.) 
(3) A munkaidő alapján lehet megállapítani annak a dolgozónak munkabérét, akinek 
teljesítménye — munkája természeténél fogva — nem mérhető. (Időbér.) 
61. §. 
(1) A teljesítménybérrendszer alapja a norma. 
(2) A normákat a vállalat igazgatója, az országos érvényű normákat és normaalapokat pedig a 
minisztertanács hagyja jóvá. 
(3) A normát csak akkor kell megváltoztatni, ha a munka műszaki, szervezési vagy egyéb 
feltételei megváltoztak és csak abban a mértékben, amennyiben ezek a változások a munka 
elvégzéséhez szükséges időt módosítják. 
62. §. 
A minisztertanács olyan szakmákban, amelyekben műszakilag megalapozott normák vannak, 
a termelés fokozása érdekében megengedheti a normán felül teljesített munka fokozott 
díjazását, ha ez a népgazdaság szempontjából szükséges. (Progresszív 
teljesítménybérrendszer.) 
Prémium. 
63. §. 
A dolgozót a tervek teljesítését, a termelékenység emelését, a minőség javítását, az önköltség 
csökkentését, vagy a takarékosság előmozdítását szolgáló meghatározott feladatok teljesítése, 
illetőleg meghatározott eredmény elérése esetén munkabérén felül többletjuttatásban 
(prémiumban) lehet részesíteni. 
64. §. 
A munkabérek megállapítása. 
(1) A munkabértételeket (a munkabértarifát) a minisztertanács rendelettel állapítja meg. 
(2) A munkabért  pénzben kell meghatározni. 
(3) A minisztertanács egyes iparágakban a munkabér egy részét természetben határozhatja 
meg. 
A dolgozó besorolása. 
65. §. 
A dolgozót a minisztertanács által jóváhagyott útmutató szerint a vállalat igazgatója sorolja be 
a munkabértarifa megfelelő osztályába, illetőleg fokozatába. A vállalat igazgatóját és 
helyettesét a vállalat felett felügyeletet gyakorló szerv sorolja be. 
Személyi fizetés. 
66. §. 
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Azoknak a dolgozóknak, akik kivételes elméleti vagy gyakorlati képzettséget igénylő 
munkakörben kiváló eredménnyel működnek, az illetékes miniszter a vállalat béralapjának 
terhére a munkabértarifától eltérő, személyhez kötött fizetést állapíthat meg. 
Pótlékok. 
67. §. 
(1) A dolgozót a túlmunkáért (41. §), az éjjeli munkáért (39. §), a heti pihenőnapon (47. §) és 
a fizetett munkaszüneti napon (48. §) végzett munkáért pótlék illeti meg. A pótlék feltételeit 
és mértékét a minisztertanács állapítja meg. 
(2) A minisztertanács egyes iparágakban vagy munkakörökben végzett munka különleges 
körülményeire tekintettel, külön pótlékokat (veszélyességi, magassági, stb. pótlékokat) 
állapíthat meg. 
Munkaidő kiesése idején járó munkabér. 
68. §. 
(1) A dolgozót a minisztertanács által rendelettel megállapított térítés illeti meg, ha a munka 
— a dolgozó hibáján kívül — átmenetileg szünetel. 
(2) Nem jár térítés, ha a munka a dolgozó hibájából szünetel. 
69. §. 
Munkabér arra az időre is megilleti a dolgozót, amelyet igazoltan 
a) állampolgári kötelességének teljesítése (pl. sorozás, szavazás, tanúskodás, stb.), 
b) közeli hozzátartozó halála miatt mulasztott. 
70. §. 
A rendes (49. §) és a fizetett rendkívüli (56. §) szabadság és a fizetett munkaszüneti nap (48. 
§) idejére a dolgozót munkabér illeti meg. 
71. §. 
A dolgozót kiküldetés vagy külszolgálat esetén költségtérítés illeti meg. 
Katonai szolgálat idejére járó illetmények. 
72. §. 
A katonai szolgálat idejére fizetendő járandóságokat a minisztertanács rendelettel 
szabályozza. 
Levonások a munkabérből. 
73. §. 
(1) A vállalat a munkabérből csak a fizetési előleget, a számolási hiba folytán tévesen 
kifizetett összeget, a fegyelmi eljárás során kiszabott pénzbüntetést vagy rendbírságot és a 
megállapított kártérítést vonhatja le. 
(2) Egyéb címen levonásnak csak akkor van helye, ha külön jogszabály megengedi, vagy 
jogerős hatósági határozat (letiltás) elrendeli. 
(3) A minisztertanács rendelettel állapítja meg, hogy a levonás a dolgozó keresetének 
mekkora részéig terjedhet. 
A munkabér kifizetése. 
74. §. 
(1) Egy hónapnál hosszabb ideig tartó munkaviszony esetén a munkabért havonként utólag 
kell elszámolni és kifizetni. 
(2) Ha a munkaviszony egy hónapnál rövidebb ideig tart, a munkabért hetenként vagy a 
munkaviszony végén kell elszámolni és kifizetni. 
(3) A munkabér kifizetésekor a munkabérről és a levonásokról a dolgozó részére írásbeli 
elszámolást kell adni. 
 

VII. FEJEZET 
Jóléti és kulturális szolgáltatások 

75. §. 
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A Magyar Népköztársaság előmozdítja a dolgozók társadalmi tevékenységét, műveltségi 
színvonaluk állandó emelését és a szakszervezetek közreműködésével biztosítja a dolgozók 
üdültetését. 
A dolgozók művelődésének és társadalmi tevékenységének elősegítése. 
76. §. 
A vállalat jóléti alapja terhére köteles a dolgozók kulturális, jóléti, egészségügyi és sportcélú 
intézményeinek létesítéséhez és fenntartásához, valamint a dolgozók ilyenirányú 
tevékenységének költségeihez hozzájárulni. 
Üdültetés. 
77. §. 
(1) A Szakszervezetek Országos Tanácsa a dolgozók egészségének és munkaképességének 
fenntartása céljából az állam anyagi támogatásával megszervezi a dolgozók üdültetését. 
(2) Ingyenes üdültetésben kell részesíteni azokat a foglalkozási betegségben szenvedő, 
illetőleg foglalkozási betegség veszélyének kitett dolgozókat, akiknek munkaképességük 
helyreállítása érdekében üdülésre van szükségük. Az ezen a címen ingyenes üdülésben 
részesülő dolgozók körét a Szakszervezetek Országos Tanácsa az egészségügyi miniszterrel 
egyetértésben határozza meg. 
(3) Ingyenes üdültetésben lehet részesíteni az ipari tanulókat, az ifjúmunkásokat, a 
sztahanovistákat és az erre érdemes más kiváló dolgozókat. 
(4) A dolgozók családtagjait térítés ellenében üdültetésben lehet részesíteni. 
Üzemi étkeztetés. 
78. §. 
A dolgozókat térítés ellenében étkezésben kell részesíteni, ha erre szervezett lehetőség nyílik. 
Segély. 
79. §. 
A vállalat az üzemi bizottság javaslata alapján az e célra rendszeresített alapból segélyben 
részesítheti azt a dolgozót, aki valamely rendkívüli esemény folytán rászorul. 
Előleg. 
80. §. 
(1) A dolgozó részére személyi vagy családi körülményei által indokolt esetben fizetési 
előleget lehet folyósítani. 
(2) Az előleget legkésőbb hat hónap alatt vissza kell fizetni. 
 

VIII. FEJEZET 
Munkavédelem 

81. §. 
Társadalmi rendünkben legfőbb érték az ember. Ezért a Magyar Népköztársaság a 
munkavédelem intézményes megszervezésével, a biztonságos munkakörülmények 
megteremtésével és állandó egészségügyi gondozással védi a dolgozók egészségét és testi 
épségét. 
Előzetes munkavédelmi ellenőrzés. 
82. §. 
(1) Új üzemet létesíteni, üzembe helyezni, meglévő üzemet áthelyezni, üzemen belül új 
műhelyt létesíteni csak előzetes munkavédelmi ellenőrzés mellett szabad. 
(2) Gyártásra kerülő új típusú gépek terveit a gyártás megkezdése előtt munkavédelmi 
szempontból ellenőrizni kell. 
Munkahely. 
83. §. 
A vállalat igazgatója köteles gondoskodni arról, hogy a munkahelyek az egészségügyi 
követelményeknek megfeleljenek. 
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84. §. 
A vállalat köteles a munka körülményei által indokolt mértékben a dolgozók létszámának 
megfelelő, kellően felszerelt öltöző-, mosdó- és fürdő-, valamint egyéb egészségügyi 
helyiségekről, ezeknek a helyiségeknek tisztántartásáról, továbbá az üzem jellegének 
megfelelő tisztálkodási eszközökről gondoskodni. 
Munkaruha. 
85. §. 
(1) Ha a munka nagymértékű szennyeződéssel, nagyfokú ruhaelhasználódással jár, a vállalat 
köteles a dolgozóknak munkaruhát adni. 
(2) A minisztertanács a Szakszervezetek Országos Tanácsának javaslatára meghatározza 
azokat a munkaköröket, amelyekben munkaruhát kell adni. 
Védőberendezések, védőeszközök, védőételek. 
86. §. 
Azokon a munkahelyeken, ahol a dolgozók egészségét a munkával összefüggő veszély 
fenyegeti, a vállalat köteles védőberendezéseket felszerelni. Ha ilyen módon a veszélyt 
kiküszöbölni nem lehet, a dolgozókat védőeszközökkel (védőszemüveg, asbestkötény, vé-
dőöltözet, stb.) kell ellátni. 
87. §. 
(1) A vállalat köteles az egészségre ártalmas (meleg, gázos, stb.) munkát végző dolgozókat 
munka közben egészségük megvédésére alkalmas védőételekkel ellátni. 
(2) Azoknak a dolgozóknak, akik munkájukat egész munkaidejük alatt a szabadban végzik, 
télen naponként egyszer melegítő italt lehet adni. 
88. §. 
Az egészségügyi miniszter az illetékes miniszterrel és a Szakszervezetek Országos 
Tanácsával egyetértésben meghatározza azokat a munkaköröket, amelyekben a dolgozót 
védőöltözet, illetőleg védőétel illeti meg. 
Előzetes orvosi vizsgálat. 
89. §. 
Az illetékes miniszter az egészségügyi miniszterrel és a Szakszervezetek Országos 
Tanácsával egyetérés-ben állapítja meg azokat a munkaköröket, amelyekben a dolgozókat a 
munkaviszony megkezdése előtt orvosi vizsgálatnak kell alávetni. 
Időszakos orvosi vizsgálat. 
90. §. 
(1) A munkájukat egészségre káros körülmények közt végző dolgozókat a vállalat köteles az 
egészségügyi' miniszter által meghatározott időközökben orvosi vizsgálatra küldeni. 
(2) Ha az időszakos orvosi vizsgálat megállapítja, hogy a munkakörülmények a dolgozó 
egészségére ártalmasak, az egészségre káros munkakörülményeket meg kell szüntetni; ha ez 
nem lehetséges, a dolgozót más munkakörbe kell áthelyezni. 
(3) A fertőzőgyanús dolgozókat haladéktalanul orvosi vizsgálatra kell utasítani és további 
foglalkoztatásuk felől az orvosi vizsgálat eredményéhez képest kell intézkedni. 
Az élet és testi épség védelme. 
91. §. 
(1) A dolgozók életének és testi épségének védelme egyaránt kötelessége a vállalatnak és a 
dolgozóknak. 
(2) A vállalat köteles az. óvórendszabályokat és egyéb munkavédelmi intézkedéseket 
megtartani, a munkavédelem tervszerű javításáról gondoskodni, a dolgozókat munkájukkal 
együtt járó veszélyekről előzetesen tájékoztatni és őket a baleset elleni védekezésre kioktatni. 
A munkavédelmi rendelkezések végrehajtásáért az igazgató felelős. 
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(3) A dolgozók kötelesek a baleset elleni védekezést ismertető tanfolyamokon résztvenni, 
védőeszközöket használni, az óvórendszabályokat megtartani és a balesetek elhárításában 
egyébként is tevékenyen résztvenni. 
A munkavédelmi rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése. 
92. §. 
(1) A munkavédelmi szabályok megtartását rendszeresen ellenőrizni kell. 
(2) Az ellenőrzés megszervezése és irányítása az egészségügyi miniszter és a Szakszervezetek 
Országos Tanácsának feladata. 
(3) A munkavédelmi szabályok megtartásának társadalmi ellenőrzéséről a vállalaton belül az 
üzemi bizottság gondoskodik. 
(4) Azok, akik a munkavédelmi szabályok megtartását elmulasztják, büntetőjogi felelősséggel 
tartoznak, a vállalatot pedig a mulasztással okozott károkért anyagi felelősség terheli. 
 

IX. FEJEZET 
A dolgozó nők és fiatalkorúak védelme 

A dolgozó nők védelme 
93. §. 
A Magyar Népköztársaság a dolgozó nők munkafeltételeinek megfelelő megállapításával és 
gyermekgondozó intézmények széles hálózatának létesítésével védi a dolgozó nő anyaságát és 
elősegíti a nők fokozott bekapcsolódását a termelőmunkába. Biztosítja, hogy a dolgozó nő 
kiemelkedjék az évszázados elnyomatásból és egyenrangú tagja legyen a szocialista 
társadalomnak. 
94. §. 
Dolgozó nőt nem szabad olyan munkára alkalmazni, amely testi alkatára tekintettel reánézve 
hátrányos következményekkel járhat. 
95. §. 
(1) Teherben lévő dolgozó nőt a terhesség hatodik hónapjától kezdve, szoptató nőt a szoptatás 
hatodik hónapjáig nem szabad nehéz testi munkára, továbbá éjjeli munkára és túlmunkára 
beosztani. 
(2) Más helységben végzendő munkára dolgozó nőt terhessége hatodik hónapjától kezdve 
csak beleegyezésével szabad kiküldeni. 
(3) A dolgozó nőt, a terhesség hatodik hónapjától, kérelmére, orvosi vélemény alapján 
állapotának egészségügyi szempontból megfelelő munkakörbe kell áthelyezni. Az új 
munkakörben keresete nem lehet kevesebb, mint amennyi az előző hat havi átlagkeresete volt. 
96. §. 
A dolgozó nő munkaviszonyát a terhesség hatodik hónapjától kezdve a szülést követő 
harmadik hónap végéig felmondással nem szabad megszüntetni. 
97. §. 
(1) A terhes, illetőleg a szülő nőt a szülés előtt és a szülés után összesen 12 heti szabadság 
illeti meg. A szülési szabadság rendellenes szülés esetében, hatósági orvosi javaslatra, 4 héttel 
meghosszabbítható. 
(2) A szülési szabadságot a szülés előtt és a szülés után két egyenlő részben kell kiadni. 
Orvosi vélemény alapján azonban a szülési szabadság másként is beosztható. 
98. §. 
(1) Ha a dolgozó nő gyermekét a vállalat területén vagy a vállalati bölcsődében szoptatja, a 
szoptatási idő a munkaidőbe beszámít és arra munkabér jár. 
(2) A szoptatási idő a szülést követő első hat hónapban naponta kétszer félóra, ezt követően a 
kilencedik hónapig naponta egyszer félóra. 
 

A fiatalkorú dolgozók védelme 
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99. §. 
A Magyar Népköztársaság kitárja a dolgozó ifjúság előtt a szocialista jövő kapuit. Kedvezőbb 
munkafeltételek megállapításával és széleskörű tanulási lehetőség megvalósításával biztosítja, 
hogy a dolgozó fiatalok egészséges, művelt, öntudatos szocialista emberekké fejlődjenek. 
100. §. 
Munkaviszony szempontjából fiatalkorúnak minősül az a dolgozó, aki tizennyolcadik életévét 
még nem töltötte be. 
101. §. 
(1) A tizennegyedik életévét be nem töltött fiatalkorút munkára alkalmazni nem szabad. Ez a 
rendelkezés nem zárja ki azt, hogy a tizenkettedik életévét betöltött fiatalkorút az iskolai 
szünetben könnyebb munkára alkalmazzák. 
(2) A fiatalkorút tizenhatodik életévének betöltéséig csak olyan munkára szabad alkalmazni, 
amely testi és szellemi fejlődésére orvosi vélemény szerint nem ártalmas. 
102. §. 
A tanulóviszonyt fel kell bontani, ha a tanuló munkája orvosi vélemény szerint egészségére 
ártalmas. A felbontást a tanuló törvényes képviselője is kezdeményezheti. 
103. §. 
A fiatalkorú dolgozókat pótszabadság (51. §) és üdültetés (77. §), az ipari tanulókat pedig 
ingyenes munkaruha illeti meg. 
 

X. FEJEZET 
Társadalombiztosítás 

104. §. 
A Magyar Népköztársaság széleskörű társadalombiztosítással és az orvosi ellátás 
megszervezésével védi a dolgozók egészségét, gondoskodik ellátásukról munkaképtelenség 
esetére, támogatja a családos dolgozókat és a szülő nőket (105—109. §). 
105. §. 
(1) A dolgozókat betegségük esetére ingyenes orvosi ellátás, továbbá gyógyintézeti (kórház, 
szanatórium, gyógyfürdő) ellátás illeti meg. 
(2) Keresőképtelenség ideje alatt a dolgozók táppénzt kapnak. 
(3) Terhesség, szülés vagy halálozás esetén a dolgozókat segélyben kell részesíteni. 
106. §. 
(1) A dolgozók öregkorukban öregségi járadékot és betegbiztosítási szolgáltatásokat kapnak. 
(2) Betegség következtében megrokkant és munkaképtelenné vált dolgozót a korhatár 
betöltése előtt is megilleti az aggkori ellátásnak megfelelő mértékű rokkantellátás. 
107. §. 
Üzemi balesetet szenvedett vagy foglalkozási ártalomban megbetegedett dolgozó 
betegségének egész időtartamára gyógykezelést és táppénzt, gyógyászati segédeszközt, 
keresőképességének teljes vagy részleges elvesztése esetére pedig kártalanítást (járadékot) 
kap. 
108. §. 
(1) A dolgozó eltartott családtagjai után családi pótlékban részesül. 
(2) A dolgozó családtagját betegség esetére orvosi ellátás és kórházi ápolás illeti meg. 
(3) A dolgozó részére gyermek születése vagy családtagjának elhalálozása esetén segély jár. 
(4) A dolgozó halála esetén családtagjai járadékot kapnak. 
109. §. 
A társadalombiztosítási szolgáltatások feltételeit és mértékét külön szabályok határozzák meg. 
XI. FEJEZET. 
Munkafegyelem. 
110. §. 
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A munkafegyelem megtartása az összes dolgozók kötelessége és becsületbeli ügye. 
Fegyelmi hatóság. 
111. §. 
(1) A munkafegyelem biztosításáért elsősorban. a vállalat igazgatója felelős. Ezért a vállalaton 
belül a fegyelmi jogkör a vállalat igazgatóját illeti. 
(2) A vállalat igazgatója és helyettese felett a fegyelmi jogkör a közvetlen felügyeletet 
gyakorló szerv vezetőjét illeti meg. 
Fegyelmi vétség. 
112. §. 
Fegyelmi vétséget követ el az a dolgozó, aki 
1. a munkájával összefüggő vagy egyéb súlyos bűncselekményt követ el; 
2. olyan magatartást tanúsít, amelyből kitűnik, hogy szemben áll a népi demokrácia állami és 
társadalmi rendjével; 
3. a munkafegyelmet, a tervfegyelmet vagy a szocialista munkaerkölcs szabályait megsérti; 
4. botrányos vagy erkölcstelen életmódot folytat, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, 
amely munkakörének ellátására méltatlanná teszi. 
Fegyelmi büntetések. 
113. §. 
(1) A fegyelmi büntetés kiszabásánál elsősorban azt kell szem előtt tartani, hogy a 
büntetésnek nevelő hatása legyen. 
(2) A fegyelmi büntetések a következők: 
1. szóbeli feddés, 
2. írásbeli megrovás; 
3. pénzbüntetés; 
4. kedvezmények megvonása; 
5. áthelyezés alacsonyabb munkakörbe; 
6. azonnali hatályú elbocsátás. 
114. §. 
Ha a dolgozó egy év alatt újabb fegyelmi vétséget nem követett el, a fegyelmi hatóság a 
fegyelmi határozat további végrehajtásától eltekinthet. Huzamos időn át teljesített kimagasló 
munka alapján a fegyelmi határozat hátrányos következményeit egy év letelte előtt is meg 
lehet szüntetni. Ezekben az esetekben a fegyelmi hatóság az üzemi bizottság javaslatára a 
fegyelmi büntetésre vonatkozó feljegyzést törölheti. 
Fegyelmi eljárás. 
115. §. 
Ha a tényállás felderítése céljából behatóbb vizsgálatra van szükség, a vállalat igazgatója a 
dolgozók köréből kirendelt vizsgálóbiztos vagy vizsgáló bizottság közreműködését veheti 
igénybe. 
116. §. 
A fegyelmi büntetés kiszabása előtt a dolgozót meg kell hallgatni és módot kell neki adni arra, 
hogy védekezését előterjessze. 
117. §. 
A fegyelmi határozatot és annak indokolását a dolgozóval írásban kell közölni. 
118. §. 
(1) A fegyelmi határozat ellen fellebbezésnek van helye. 
(2) A fellebbezés előterjesztésének és elbírálásának részletes szabályait a minisztertanács 
rendelettel állapítja meg. 
119. §. 
A jogerős fegyelmi határozatot az indokolással együtt a vállalat dolgozói előtt ismertetni kell. 
Rendbírság. 
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120. §. 
Ha a dolgozó kisebb szabálytalanságot vagy mulasztást követett el, a vállalat igazgatója 
rendbírságot szabhat ki. 
 

XII. FEJEZET 
A dolgozók anyagi felelőssége 

121. §. 
(1) A dolgozó a vállalatnak okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. 
(2) A minisztertanács a kár megtérítését rendelettel szabályozza. 
122. §. 
(1) Az okozott kár nagyságát és a kártérítés összegét a dolgozóval a kár felfedezésétől 
számított 30 napon belül írásban kell közölni. 
(2) Ha a dolgozó kártérítési kötelezettségének megállapítását vagy a kártérítés összegét 
sérelmesnek találja, panaszával az egyeztető bizottsághoz fordulhat. 
123. §. 
(1) A vállalat a kártérítés összegét mind a dolgozó keresetéből, mind pedig esetleges egyéb 
járandóságából levonhatja. 
(2) Ha a dolgozó az egyeztető bizottsághoz fordult, a kártérítést csak az egyeztető bizottság 
jogerős döntése után szabad levonni. 
 

XIII. FEJEZET 
Jutalmazás 

124. §. 
(1) Azoknak a dolgozóknak, akik ugyanannál a vállalatnál 25, 40, illetőleg 50 éven át álltak 
folyamatos munkaviszonyban, jubileumi jutalmat kell fizetni. A jutalom összege a dolgozó 
egyhavi alapbére. 
(2) A minisztertanács által megállapított szabályok szerint az ugyanannál a vállalatnál 
hosszabb időn át munkaviszonyban álló dolgozókat munkájuk megbecsülésének jeléül egyéb 
esetekben is jutalomban lehet részesíteni. 
125. §. 
A Sztahanov-mozgalomban és a munkaversenyben, valamint általában a munkában kitűnt, 
élenjáró dolgozókat kitüntetésben lehet részesíteni. 
126. §. 
A vállalat igazgatója a termelésben kitűnt dolgozókat az igazgatói alapból megjutalmazhatja. 
127. §. 
Az újítókat az erre vonatkozó külön szabályok szerint díjazás illeti meg. 
 

XIV. FEJEZET 
A dolgozók szakmai képzése 

128. §. 
(1) A dolgozók továbbképzésének és művelődési lehetőségeinek biztosításáról szakiskolák, 
szaktanfolyamok, valamint átképző és továbbképző tanfolyamok útján kell gondoskodni. 
(2) A vállalat igazgatója köteles a dolgozók szakmai képzését és továbbképzését tanfolyamok 
szervezésével, helyiségek rendelkezésre bocsátásával előmozdítani s azt más alkalmas módon 
is támogatni. 
129. §. 
A dolgozó szocialista és hazafias kötelessége, hogy bevált munkamódszerét dolgozótársainak 
átadja, velük gyakorlati tapasztalatait közölje, illetőleg a vele közölt, bevált munkamódszert 
és újításokat munkájában alkalmazza. 
130. §. 
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Azoknak a dolgozóknak, akik munkájuk ellátása mellett középiskolai, szakiskolai vagy 
főiskolai tanulmányokat folytatnak, tanulmányi (vizsga) szabadság jár. E dolgozók részére 
munkaidőkedvezményt is lehet biztosítani. A szabadság, valamint a munkaidőkedvezmény 
feltételeit és mértékét külön szabályok határozzák meg. 
 

XV. FEJEZET 
Munkaerőgazdálkodás 

Munkakönyv. 
131. §. 
(1) A vállalat csak olyan dolgozót alkalmazhat, akinek munkakönyve van. 
(2) A munkakönyv közokirat, amely a dolgozó személyére és munkaviszonyára vonatkozó 
adatokat tartalmazza. 
Kötelező szakmai gyakorlat. 
132. §. 
(1) A szakiskolát vagy átképző tanfolyamot végzettek gyakorlati szakismeretek szerzése, 
illetve kiegészítése céljából kötelesek az illetékes miniszter által kijelölt vállalat 
alkalmazásába lépni és a kötelező szakmai gyakorlati időt ott eltölteni. A kijelölés során a 
lehetőség szerint figyelembe kell venni az iskolát vagy tanfolyamot végzettek kívánságait. 
(2) A kötelező szakmai gyakorlati idő 
az egyetemet, főiskolát, felsőfokú szakiskolát végzett dolgozókra nézve két év; 
a középfokú szakiskolát végzett dolgozók tekintetében másfél év; 
az alsófokú szakiskolát végzett dolgozókra nézve egy év; 
az átképző tanfolyamot végzett dolgozók tekintetében pedig hat hónap. 
(3) A kötelező szakmai gyakorlat ideje alatt a dolgozót szakképzettségének megfelelő 
munkakörben kell foglalkoztatni. 
(4) A kötelező szakmai gyakorlatát töltő dolgozó munkaviszonyának megszüntetéséhez (26—
36. §) az illetékes miniszter hozzájárulása szükséges. A miniszter ezt a jogkörét átruházhatja. 
Áthelyezés. 
133. §. 
(1) A dolgozót 
a) saját kérelmére, vagy 
b) népgazdasági érdekből a vállalaton belül más munkahelyre vagy más vállalathoz át lehet 
helyezni. 
(2) Az áthelyezés más helységben lévő munkahelyre, illetőleg vállalathoz és más munkakörbe 
is történhet. 
134. §. 
Az áthelyezésre, ha az a vállalaton belül történik, a vállalat igazgatója, egyébként a két 
érdekelt vállalat legközelebbi közös felügyeleti hatósága, ha pedig közös felügyeleti hatósága 
nincs, a két érdekelt miniszter együttesen jogosult. 
135. §. 
Az áthelyezést a dolgozóval az új munkahely elfoglalására kitűzött határnap előtt legalább 14 
nappal írásban kell közölni. Ha az áthelyezés a vállalaton belül, ugyanabban a helységben 
lévő munkahelyre és nem alacsonyabb munkakörbe történik, ezt a dolgozóval szóban is lehet 
közölni; a közlésnek ilyen esetben az új munkahely elfoglalására kitűzött határidő előtt 
legalább 3 nappal kell megtörténnie; nincs szükség a háromnapi értesítési időközre, ha az új 
munkahely ugyanazon a telephelyen van. 
136. §. 
(1) A dolgozó az áthelyezés ellen, annak közlésétől számított 8 nap alatt, a vállalati egyeztető 
bizottsághoz panaszt terjeszthet elő. 
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(2) Az a dolgozó, akit más helységbe vagy alacsonyabb munkakörbe helyeztek át, továbbá az, 
aki egyetemi (főiskolai) tanulmányokat folytat, vagy a dolgozók középiskolájának tanulója, a 
panasz elsőfokú elintézéséig nem köteles az új munkahelyét elfoglalni. Más esetben az 
áthelyezett dolgozó új munkahelyét akkor is köteles elfoglalni, ha panaszt terjesztett elő. 
(3) A vállalati egyeztető bizottság a panasz tárgyában 8 nap alatt köteles érdemi határozatot 
hozni. 
(4) Ha az egyeztető bizottság az áthelyezést fenntartja, az áthelyezett dolgozó köteles új 
munkahelyét elfoglalni, illetve ha már elfoglalta, azt továbbra is betölteni. Ha ezt megtagadja, 
úgy kell tekinteni, mint aki azonnali hatállyal önkényesen kilépett. 
(5) Ha az egyeztető bizottság az áthelyezést hatályon kívül helyezte, a dolgozót továbbra is 
régi munkahelyén kell foglalkoztatni. 
137. §. 
(1) A vállalat köteles a népgazdasági érdekből áthelyezett dolgozó részére 
a) a jogszabályban megállapított költözködési illetményt megfizetni és 
b) az új munkahelyen szükséghez képest lakást, illetőleg szállást biztosítani. 
(2) Azt az áthelyezett dolgozót, aki lakás hiányában kénytelen családjától külön élni, a 
különélés költségeinek fedezésére — legfeljebb hat hónapon át — különélési díj illeti meg. 
138. §. 
Az áthelyezett dolgozó munkaviszonyát folyamatosnak kell tekinteni. 
 

XVI. FEJEZET 
Időleges munkakötelezettség 

139. §. 
Elemi csapás, valamint a népgazdaság, illetőleg az ország érdekét fenyegető egyéb veszély 
elhárítása érdekében el lehet rendelni az állampolgárok időleges munkakötelezettségét. 
140. §. 
Mentesek az időleges munkakötelezettség teljesítése alól: 
a) a tizennégy .éven aluliak, 
b) az 50 évnél idősebb nők, 
c) a terhes és szoptatós anyák, 
d) azok az anyák, akiknek 6 éven aluli gyermekük vari és gyermeküknek más gondozója 
nincs, 
e) a 60 évnél idősebb férfiak, valamint 
f) a munkaképtelen rokkantak és betegek. 
 

XVII. FEJEZET 
Munkaügyi viták elintézése 

141. §. 
A dolgozó és a vállalat között a munkafeltételek megállapítása vagy alkalmazása kérdésében 
felmerült vitát az alábbi szabályok szerint: 
a) egyeztető bizottság útján (142—147. §); 
b) bíróság előtt (148. §), vagy 
c) szolgálati úton (149. §) 
kell elintézni. 
Munkaügyi viták elintézése az egyeztető bizottság útján. 
142. §. 
A munkaügyi viták elintézésére egyeztető bizottságot kell alakítani. Az egyeztető bizottság 
négy tagból áll: két tag a vállalat igazgatóját, kettő pedig a dolgozókat képviseli. 
143. §. 
(1) Az egyeztető bizottság kizárólagos hatáskörébe tartoznak azok a viták, amelyek: 
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a) a bérosztályba és fokozatba való besorolás, 
b) a munkaidő, vagy a túlmunka szabályozása, 
c) a rendes szabadság mértéke, 
d) a munkaruha-igényjogosultság, 
e) védőételek kiszolgáltatása, 
f) áthelyezés és 
g) a munkaviszony megszüntetése kérdésében — akár a munkaviszony tartama alatt, akár 
annak megszűnése után — merülnek fel. 
(2) Az egyeztető bizottság kizárólagos hatáskörébe tartozó munkaügyi vitát bíróság elé az 
egyeztető eljárás befejezése után sem lehet terjeszteni. 
144. §. 
(1) A munkaviszony fennállása alatt a dolgozó és a vállalat között felmerült munkaügyi vitát 
akkor is az egyeztető bizottság elé kell terjeszteni, ha a vita nem tartozik az egyeztető 
bizottság kizárólagos hatáskörébe (143. §) 
(2) A munkaviszony megszűnése után a dolgozó és a vállalat közt felmerült munkaügyi vitát 
bármelyik fél jogosult az egyeztető bizottság elé terjeszteni, ha az ügyben bíróság előtt eljárás 
nincs folyamatban. 
145. §. 
(1) Az egyeztető bizottság az eljárást panasz alapján indítja meg. A panaszt attól a naptól 
számított két hónap alatt lehet előterjeszteni, amikor a panaszos a sérelemről tudomást 
szerzett. Később előterjesztett panasz alapján egyeztető eljárásnak csak akkor van helye, ha a 
panaszos a határidőt önhibáján kívül mulasztotta el. 
(2) Az egyeztető bizottság köteles a panaszt előterjesztésétől számított nyolc nap alatt 
elintézni. 
(3) Az egyeztető bizottság ülésén mindkét félnek módot kell adni arra, hogy álláspontját 
előterjeszthesse és megindokolhassa. A bizottság a szükséghez képest bizonyítást rendelhet el. 
146. §. 
(1) Az elsőfokú egyeztető bizottság határozata ellen, a vállalat igazgatója. és az üzemi 
bizottság fellebbezéssel élhet. Ha a panaszt több érdekelt dolgozó együttesen terjesztette elő, 
az elsőfokú határozatot a panaszosok is fellebbezéssel támadhatják meg. 
(2) A fellebbezési határidő a határozat közlésétől számított 8 nap. 
(3) A fellebbezés elintézése a területi egyeztető bizottság hatáskörébe tartozik. 
(4) A területi egyeztető bizottság határozata végérvényes. 
147. §. 
(1) Az egyeztető eljárásban felmerülő elvi kérdéseket az iparági egyeztető bizottságok döntik 
el. 
(2) Az iparági egyeztető bizottságok határozatai az alsóbb egyeztető bizottságokra kötelezők. 
Bírói eljárás munkaügyi vitás ügyekben. 
148. §. 
(1) Bíróság elé azt a munkaügyi vitát lehet terjeszteni, amely nem tartozik az egyeztető 
bizottság kizárólagos hatáskörébe (143. §). 
(2) Ha az ilyen munkaügyi vita a munkaviszony tartama alatt merül fel, bírói eljárásnak csak 
az egyeztető eljárás befejezése után van helye. 
(3) Előzetes egyeztető eljárás nélkül is a bíróság elé terjeszthető az olyan munkaügyi vita, 
amely a felek közt a munkaviszony befejezése után keletkezik. 
(4) Ha a bíróság elé terjesztett ügy elintézése olyan vitás kérdés eldöntésétől függ, amely 
kizárólag az egyeztető bizottság hatáskörébe tartozik (143. §), a bíróság a kérdést döntés 
végett az illetékes vállalati egyeztető bizottság elé terjeszti. 
Munkaügyi viták elintézése szolgálati úton. 
149. §. 
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A vezetőállást betöltő dolgozók munkaviszonyából keletkező munkaügyi vitákat a vállalat 
közvetlen irányítására hivatott szerv dönti el. 
 

XVIII. FEJEZET 
Vegyes rendelkezések 

150. §. 
A Munka Törvénykönyvében vállalat alatt: az állam üzemeit, vállalatait, gazdaságait, 
intézményeit, hivatalait, valamint minden egyéb munkáltatót, ideértve a magánmunkáltatókat 
is, 
a vállalat igazgatója alatt: az. üzem, a gazdaság, intézmény, hivatal vezetőjét, 
szakszervezet alatt: a szakszervezet központját, 
üzemi bizottság alatt: a szakszervezeti bizottságot is, 
iparág alatt pedig: az üzletágakat, foglalkozási ágakat, általában a népgazdaság különböző 
ágait is érteni kell. 
151. §. 
(1) A közszolgálat, a vasút, a posta, a hajózás és a színjátszás dolgozóinak munkaviszonyát a 
minisztertanács — tekintettel e munkaviszonyok sajátosságaira — részleteiben a Munka 
Törvénykönyvétől eltérően szabályozhatja. 
(2) A Munka Törvénykönyvének rendelkezései a magánmunkáltatóknál foglalkoztatott 
dolgozókra is érvényesek. Az esetleges eltéréseket a minisztertanács rendelettel állapíthatja 
meg. 
152. §. 
A minisztertanács ebben a törvénykönyvben megállapított jogkörét átruházhatja. 
153. §. 
(1) Szigorúan kell büntetni mindenkit, aki a munkának ebben a törvénykönyvben 
megállapított rendjét megsérti. 
(2) A büntető rendelkezéseket külön szabályok állapítják meg. 
A törvény hatálybalépése. 
154. §. 
(1) A Munka Törvénykönyve az 1951. évi február hó 1. napján lép hatályba. 
(2) A törvénykönyv végrehajtásához szükséges intézkedéseket, valamint az átmeneti 
rendelkezéseket a minisztertanács rendelettel állapítja meg. 
 
Megjelent: Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye, 1951. 
 
 

1951. május 3. 
 

A SZOT ELNÖKSÉGÉNEK JAVASLATA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERTANÁCSA' 
HOZ ÜZEMI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK KÖTÉSÉRE 

 
A SZOT Elnöksége május 3-i ülésén foglalkozott a szakszervezetek és a minisztériumok 
között 1949. január óta megkötött szakmai és iparági kollektív szerződésekkel. 
Megállapította, hogy a kollektív szerződések jelentős mértékben hozzájárultak 
tervgazdálkodásunk célkitűzéseinek megvalósításához, hároméves tervünk időelőtti 
befejezéséhez, az ötéves terv első évének sikereihez, a szocialista munkaverseny 
kibontakozásához, a munka termelékenységének fokozásához, ezen keresztül a dolgozók 
jólétének, szociális és kulturális színvonalának emeléséhez. 
A szakmai és iparági kollektív szerződések azonban ma már nem felelnek meg a követelmé-
nyeknek, mivel egy-egy szakmát, iparágat egészében fognak át, ezáltal nem lehetnek 
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tekintettel az egyes üzemek sajátos viszonyaira. A szakmai, iparági kollektív szerződések nem 
tartalmazzák — és nem is tartalmazhatják — azt, hogy az egyes üzemekben milyen helyi 
tartalékok vehetők igénybe, milyen kötelezettséget vállal az egyik és a másik fél — a 
vállalatvezetés és az üb — a termelékenység emelése, anyagtakarékosság, szociális 
beruházások stb. tekintetében. 
A Magyar Dolgozók Pártja II. Kongresszusa azt a hatalmas feladatot állította egész dolgozó 
népünk elé, hogy meg kell gyorsítani a szocializmus építését hazánkban. A Pártkongresszus 
utat mutatott népi demokráciánk alapjában szocialista bérrendszerének továbbfejlesztésére is. 
Mindezeket figyelembe véve a Szakszervezetek Országos Tanácsának Elnöksége a felemelt 
ötéves terv eredményes megvalósítása és a dolgozók érdekeinek fokozott védelme céljából 
javasolja Népköztársaságunk minisztertanácsának, hogy 1951 július 1-től a Munka 
Törvénykönyvében lefektetett elvek alapján rendelje el a minisztériumok és a 
Szakszervezetek Országos Tanácsa által kijelölt mintegy 150 üzemben a vállalatok és a 
szakszervezeti üzemi bizottságok között üzemi kollektív szerződések kötését. 
Az üzemi kollektív szerződések rendszerének bevezetése azt jelenti, hogy kormányzatunk új 
joggal és megtisztelő kötelezettségekkel ruházza fel a dolgozókat közvetlenül képviselő 
üzemi bizottságokat s a vállalatok igazgatóit. 
Az új üzemi kollektív szerződéseknek magukkal a dolgozókkal való megtárgyalása nagy 
lehetőségeket biztosít a dolgozók aktivitásának fokozására, a belső tartalékok feltárására, a 
munka termelékenységének emelésére, a termelést gátló akadályok felszámolására. 
A Munka Törvénykönyve alkotmányosan biztosítja a dolgozók fokozott bevonását az üzemi 
kollektív szerződéseken keresztül az üzemek irányításának ellenőrzésébe. Ugyanakkor növeli 
a gazdasági vezetők és szakszervezeti funkcionáriusok felelősségét a termelés és a 
dolgozókról való gondoskodás terén. Az üzemi kollektív szerződések magukban foglalják 
mindazokat a szociális és kulturális juttatásokat, amelyéket Népköztársaságunk kormánya a 
dolgozók számára biztosít. Az üzemi kollektív szerződések megkötése és végrehajtásuk 
rendszeres ellenőrzése nálunk is — úgy, mint a Szovjetunióban — az üzemi szakszervezeti 
munka alapjává kell hogy váljék, fontos fegyverré a tervek teljesítéséért, túlteljesítéséért folyó 
harcban. 
Tudatában vagyunk annak, hogy az üzemi kollektív szerződések megkötése új és nagy 
jelenfőséggel járó feladatokat jelent az egész szakszervezeti mozgalom számára. A 
szakszervezetek büszkén vállalják ezt a megtisztelő megbízatást és bizonyosak abban, hogy 
az üzemi kollektív szerződések bevezetése újabb termelési sikerek elérését fogja 
eredményezni, mozgósítani fogja a dolgozókat az ötéves terv teljesítésére, az 
anyagtakarékosságért, a munka termelékenységének fokozásáért folyó harcra s egyben elő 
fogja segíteni a dolgozók életszínvonalának további emelkedését is. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3  60. ő. e. 
 
 
 

1953. július 24. 
 

HATÁROZATTERVEZET 
A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA II. TELJES ÜLÉSÉRE 

A SZAKSZERVEZETEK FELADATAIRÓL A POLITIKAI VÁLTOZÁSOK FELTÉTELEI KÖZÖTT 
 
A SZOT 1953. július 25-én tartott II. teljes ülése elfogadja és helyesli az elnökség 
beszámolóját. Az abban megjelölt feladatok határozzák meg a magyar szakszervezetek soron 
levő tennivalóit, pártunk Központi Vezetősége 1953. június 27–28-i határozata végrehajtása 
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terén. Az elnökség ezért biztosítsa e feladatok részleteiben való megvalósítását a 
szakszervezeti munkában. 
 
A SZOT II. teljes ülése közel 1 800 000 szervezett munkás, alkalmazott és értelmiségi 
dolgozó nevében kijelenti, hogy teljes mértékben helyesli az MDP Központi Vezetőségének 
határozatát és az országgyűlés előtt ismertetett kormányprogramot. A magyar szakszervezetek 
meg vannak győződve arról, hogy a párt és a kormány politikája a szocializmus építését, a 
szocialista iparosítás elveinek érvényesítését, a mezőgazdaság gyors felvirágoztatását, a 
dolgozók és elsősorban a munkásosztály életszínvonalának emelését, anyagi és kulturális 
szükségletei fokozottabb kielégítését szolgálja. A magyar szervezett dolgozók egységesen 
sorakoznak fel szeretett pártunk mögé, tudva azt, hogy az ismertetett intézkedések és a 
megjelölt feladatok a munkásosztály hatalmának erősödését, a munkás–paraszt szövetség 
megszilárdulását, a dolgozó tömegekkel való kapcsolat megjavulását eredményezi. 
 
A magyar szakszervezetek hűséges segítői és támaszai voltak és maradnak pártunknak a 
szocializmus építésében. Ahhoz, hogy a szakszervezetek az előttük álló feladatokat sikeresen 
megoldják, szükséges levonni a következtetéseket, a tanulságokat az MDP Központi 
Vezetősége határozatából. 
 
A SZOT II. teljes ülése megállapítja, hogy a szakszervezetek kapcsolata a dolgozókkal a 
XVIII. Kongresszus után alig javult, továbbra is gyenge. Ehhez hozzájárult, hogy a 
szakszervezetek, a termelés kérdései mellett, nem megfelelően foglalkoztak a dolgozókról 
való gondoskodás kérdéseivel (munkavédelem, munkásellátás stb.). A szakszervezetek XVIII. 
Kongresszusának határozata sem vetette fel megfelelő módon a dolgozókról való 
gondoskodás és a szakszervezetek termelési munkája közötti összefüggéseket. A 
szakszervezeti munkában érvényesíteni kell azt az alapelvet, hogy a dolgozók anyagi és 
kulturális igényeinek kielégítésére irányuló szakadatlan gondoskodás elszakíthatatlanul 
összekapcsolódik a munka termelékenységének emelésével, a szocialista munkaverseny 
fejlődésével és a népgazdasági terv teljesítésére és túlteljesítésére irányuló szakszervezeti 
tevékenységgel. Nem elég egyszer-máskor felvetni a munkavédelem, a baleset-elhárítás 
hiányosságait, a kollektív szerződések pontjainak és a Munka Törvénykönyve előírásainak 
megszegését, hanem biztosítani kell következetesen, meg nem alkuvó módon a törvények, 
rendeletek maradéktalan végrehajtását. Biztosítani kell a dolgozók, a szakszervezeti tagok 
véleményének, javaslatainak eljutását a felső szervekhez, az érdembeni intézkedést és 
válaszadást, ezzel elősegítve a bírálat és önbírálat szellemének elmélyítését, meglevő 
hiányosságaink alkotó bírálatát. 
 
A szakszervezeti munka irányításában következetesen érvényesíteni kell a választott szervek 
működésénél a kollektív vezetés elvét. Az e téren levő hibák a SZOT, valamint elnöksége és 
titkársága munkájában is megmutatkozik, de nem kevésbé az egyes szakszervezetek központi 
vezetőségeinél és az üb-knél. A vezető szerveknek ismerniök kell a valóságos helyzetet az 
üzemekben és a dolgozók hangulatát, törekvéseit. A fontos kérdések eldöntését minden 
esetben a vezető szervek teljes ülésein kell elvégezni, és meg kell akadályozni, hogy egyes 
személyek önhatalmúlag intézkedjenek. Ezzel szorosan összefügg a szakszervezetek belső 
demokráciájának erősítése, a bürokrácia elleni harc, valamint a szakszervezeti vezetők 
elméleti és szakmai képzettségének fokozása. 
 
A magyar szakszervezetek egész tevékenységét a marxizmus–leninizmus tanításai, Leninnek 
és Sztálinnak azok az útmutatásai vezérlik, amelyek a szakszervezeteknek a szocializmust 
építő államban betöltött szerepéről szólnak. A szakszervezetek fő feladatuknak tekintik a 
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munkásosztály, a dolgozók alkotó tevékenységének fejlesztését, és mozgósítását a 
szocializmust építő tervek teljesítésére. Az életszínvonal emeléséhez az út a tervek 
maradéktalan teljesítésén, a munka termelékenységének állandó emelésén, a munkafegyelem 
megszilárdításán át vezet. Ezért a SZOT arra kötelezi az összes szakszervezeti szervet: 
harcoljanak azért, hogy minden egyes dolgozó lelkiismeretesen teljesítse a termelés terén 
kötelességét, javítsák meg a munkájukat a munkaverseny szervezése terén. A szakszervezetek 
fokozzák a politikai felvilágosító munkájukat a fegyelmezetlenség, a naplopás, az 
anyagpazarlás és a selejtgyártás ellen. 
 
Külön felhívjuk a mezőgazdasági dolgozókat, teljesítsék hazafias kötelességüket, biztosítsák 
bő termésünk gyors betakarítását. 
 
A szakszervezetek következetesen harcoljanak a dolgozók mindennapi érdekeiért, 
életszínvonalának, kulturális és szociális körülményeinek, anyagi jólétének állandó 
javításáért. Így segítenek széttéphetetlen kapcsolatot teremteni a párt és a dolgozók széles 
tömegei között, felszínre hozni, megismerni a dolgozók hangulatát, érzéseit, véleményét, 
igényeit. 
 
A SZOT II. teljes ülése szükségesnek tartja a magyar szakszervezetek Alapszabályának 
megfelelően az üzemi szakszervezeti választások megtartását. 
 
Felhívjuk a szakszervezeti vezetőket és minden szervezett dolgozót, tanúsítson éberséget és 
hiúsítsa meg az ellenség minden olyan próbálkozását, mellyel a szocializmus építését akarja 
akadályozni hazánkban. 
 
Legyen a szakszervezeti munka a párt politikája megvalósításának, a szocialista építés és a 
nép jóléte emelésének hatásos eszköze. Csak ebben az esetben töltik be a magyar 
szakszervezetek igazi szerepüket a szocializmus építésében, csak így erősíthetik szüntelenül a 
párt kapcsolatát a munkásosztállya, a dolgozó tömegekkel. 
 

Szakszervezetek Országos Tanácsa 
II. teljes ülése 

 
SZKL 1–2/72. 
Egykorú, sokszorosított másolat, hitelesítés nélkül. 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 72–73.) 
 
 

1953. július 25. 
A SZAKSZERVEZETEI ORSZÁGOS TANÁCSA II. TELJES ÜLÉSÉNEK HATÁROZATA 

 
A Szakszervezetek Országos Tanácsa 1953. július 25-én tartott II. teljes ülése helyesli és 

elfogadja az Elnökség beszámolóját. Az abban megjelölt feladatok határozzák meg a magyar 
szakszervezetek soron levő tennivalóit, pártunk Központi Vezetősége 1953. június 27–28-i 
határozatának végrehajtása és az ezen alapuló új kormányprogram megvalósításának segítése 
terén. 

A magyar szakszervezetek egész tevékenységét a marxizmus-leninizmus tanításai, 
Leninnek és Sztálinnak azok az útmutatásai vezérlik, amelyek a szak-szervezeteknek a 
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szocializmust építő államban betöltött szerepéről szólnak. A szakszervezetek fő feladatuknak 
tekintik a munkásosztály, a dolgozók alkotó tevékenységének fejlesztését és mozgósítását a 
szocializmust építő tervek teljesítésére. Ezért a magyar szervezett dolgozók egységesen 
sorakoznak fel a Magyar Dolgozók Pártja mögé, annak tudatában, hogy az ismertetett 
célkitűzések és megjelölt feladatok a munkásosztály hatalmának erősödését, a munkás-paraszt 
szövetség megszilárdulását, a dolgozó tömegekkel való kapcsolat megjavulását 
eredményezik. 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa II. teljes ülése megállapítja, hogy a szakszervezetek 
kapcsolata a dolgozókkal még mindig nem kielégítő. Ahhoz, hogy a magyar szakszervezetek 
eredményesen segítsék elő a Magyar Dolgozók Pártja által és a kormány programjában 
megjelölt feladatok végrehajtását — ezen a helyzeten a legsürgősebben változtatni kell és el 
kell érni, hogy a dolgozó tömegekkel való kapcsolatuk mielőbb elmélyüljön és megerősödjék. 
A bírálat és önbírálat kifejlesztése érdekében minden eszközzel biztosítani kell, hogy a 
dolgozók javaslatai, észre-vételei eljussanak a legfelsőbb szakszervezeti szervekhez, hogy 
érdemben elintézést nyerjenek és azokat minden esetben megválaszolják. 

Érvényesíteni kell a szakszervezeti munkában azt az alapelvet, hogy a dolgozók anyagi és 
kulturális igényeinek kielégítésére irányuló állandó gondoskodás elszakíthatatlanul 
összekapcsolódik a munka termelékenységének emelésével, a népgazdasági tervek 
teljesítésére irányuló szakszervezeti tevékenységgel. Nem elég egyszer s másszor felvetni a 
munkavédelem és balesetelhárítás hiányosságait, a kollektív szerződések egyes pontjainak, a 
Munka Törvénykönyve elő-írásainak megszegését, hanem biztosítani kell – következetesen – 
a törvények, rendeletek maradéktalan végrehajtását. 

A szakszervezeti munkát irányító választott szervek működésében a 
legkövetkezetesebben érvényesíteni kell a kollektív vezetés elvét. Az e téren levő hibák a 
Szakszervezetek Országos Tanácsa, valamint Elnöksége és Titkársága munkájában is 
megtalálhatók, de nem kevésbé az egyes szakszervezetek köz-ponti vezetőségeinél, a területi 
szerveknél és az üzemi bizottságoknál. Biztosítani kell tehát, hogy minden fontos kérdés 
eldöntése a vezető szervek ülésein történjék, megakadályozva ezzel az egyes személyek 
önhatalmú intézkedéseit. Emellett fontos, hogy a vezető funkcionáriusok személyes 
ellenőrzésükkel is fokozottabb segítséget adjanak a választott szervek munkájának 
megjavításához. Szorosan összefügg ezzel a szakszervezeti belső demokrácia megerősítése, a 
bürokrácia elleni harc, valamint a szakszervezeti vezetők elméleti-szakmai képzettségének 
fokozása, állandó törekvésük a szovjet tapasztálatok minél alaposabb elsajátítására és 
alkalmazására. 

A teljes ülés szükségesnek tartja a magyar szak-szervezetek alapszabályainak 
megfelelően, az üzemi szakszervezeti vezetőszervek beszámoló gyűléseinek megszervezését 
és a vezetőszervek újraválasztását. 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa II. teljes ülése továbbra is a legfontosabb 
feladatukká teszi a szakszervezeteknek az munkaverseny vezetését és irányítását elsősorban a 
bányászat és kohászat terén, valamint az exportra termelő üzemekben. Emellett azonban igen 
fontos feladata a szakszervezeteknek a szocialista munkaverseny fellendítése a 
közszükségleti cikkeket gyártó üzemekben. 

A szakszervezeteknek is elő kell segíteniük — dolgozó népünk jobb ellátása érdekében 
—, hogy parasztságunk teljesítse hazafias kötelességét, biztosítsa mezőgazdasági termésünk 
gyors betakarítását. A gépállomások és állami gazdaságok, valamint a termelő-szövetkezetek 
dolgozói mutassanak példát és segítsék ebben a harcban egész parasztságunkat. 

A Szakszervezetek Országos Tanácsa felszólítja az összes szakszervezeti szerveket, hogy 
fokozzák politikai felvilágosító munkájukat a fegyelmezetlenség, a naplopás és 
anyagpazarlás ellen, magyarázzák meg minden egyes dolgozónak, hogy az életszínvonal 
emelése lehetetlen a tervek maradéktalan teljesítése, a munka termelékenységének állandó 
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emelése, a munkafegyelem megszilárdítása nélkül. 
Felhívjuk a szakszervezeti vezetők és minden szervezett dolgozó figyelmét, hogy 

tanúsítson fokozott éberséget és hiúsítsa meg az ellenség minden olyan próbálkozását, 
amellyel a szocializmus építését akarja gátolni hazánkban. 

A szakszervezeti munkát a Magyar Dolgozók Pártja politikája megvalósításának hatásos 
eszközévé kell tenni. Ezért a szakszervezetek következetesen harcoljanak a dolgozók 
mindennapi érdekeiért, életszínvonalának állandó javításáért, váljanak mind-inkább a 
szocialista építés, a nép jóléte állandó eme-lésének aktív segítőivé. 
 
Megjelent: Munka, 1953. 7–8. sz. 
 
 
 

1953. július 28. 
 

KISFALUDI ERVIN, A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA MUNKABÉROSZTÁLYA 
ALOSZTÁLYVEZETŐJÉNEK ELŐTERJESZTÉSE AZ ELNÖKSÉGHEZ 

A SZAKSZERVEZETEK JOGAINAK A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉBE VALÓ BEIKTATÁSA 
TÁRGYÁBAN 

 
Szigorúan bizalmas! 

 
Pártunk gazdaságpolitikájának új irányvonala fokozottabb módon kívánja biztosítani a 
dolgozók anyagi és kulturális jólétének maximális kielégítését, nagy súlyt helyez a 
törvényesség legkövetkezetesebb betartására és betartatására. 
 
Az új feladatok szükségessé teszik, hogy a szakszervezetek még fokozottabban és 
következetesebben küzdjenek a dolgozók érdekeiért, mindennemű lelkiismeretlenséggel, 
bürokratikus elfajulással és ellenséges fellépéssel szemben. Ehhez azonban az is szükséges, 
hogy a szakszervezetek jogait törvényben biztosítsa. A Szovjetunióban a szakszervezetek 
jogait a Munka Törvénykönyvének XV. fejezete tartalmazza. 
 
Javasolja az elnökség a Minisztertanácsnak, hogy a szakszervezetek jogait törvényerejű 
rendeletben adja ki. 

 
Szakszervezetek jogai 

 
A Munka Törvénykönyve leszögezi: „Az állami szervek a munkafeltételeket – ideértve a 
munkabéreket is – a Szakszervezetek Országos Tanácsának és a szakszervezeteknek, mint a 
dolgozók érdekképviseleteinek közreműködésével szabályozzák.” 
 
A Minisztertanács a Munka Törvénykönyve alapján a SZOT és a szakszervezetek jogait a 
következőkben határozza meg: 
 

I. Törvények és rendeletek kiadása terén 
 
1. A szakszervezetek joga, hogy a dolgozókat az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos 

minden kérdésben az állami szervek előtt képviseljék. 
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2. A szakszervezetek foglalkoznak a dolgozók munkaügyi, munkavédelmi, 
társadalombiztosítási, ellátási, lakásviszonyainak, üdülési, kulturális és sportkérdéseivel. 

 
3. A Minisztertanács a dolgozókat érintő bármilyen kérdést csak akkor tárgyal meg, ha a 

Szakszervezetek Országos Tanácsa azt véleményezte. Fontosabb határozatokat és 
rendeleteket a Minisztertanács a SZOT-tal közösen adjon ki. 

 
4. A SZOT a 2. pontban felsorolt kérdésekben elvi döntéseket adhat ki, amelyek minden 

állami szervre kötelezőek. 
 
5. A miniszterek a dolgozókat érintő kérdésekben rendeletet csak az érintett szakszervezetek 

elnökségeivel egyetértésben adhatnak ki. 
 

II. Intézkedés és ellenőrzés terén 
 
1. A kollektív szerződésekkel kapcsolatban: 
 a) az üzemi kollektív szerződések megkötésére irányelveket adhat a vállaltok felé az 

illetékes miniszterekkel együtt; 
 b) az illetékes miniszterrel együtt jóváhagyja az üzemi kollektív szerződéseket; 
 c) ellenőrzi az üzemi kollektív szerződések végrehajtását, és beszámoltat a 

végrehajtásról. 
 
2. A termelés és termelékenység emelése érdekében: 
 a) szervezik és irányítják a szocialista munkaversenyt. A munkaversenyek elbírálása, a 

győztesek kiértékelése, kitüntetésük és jutalmazásuk felterjesztése csak részvételükkel 
és hozzájárulásukkal lehetséges; 

 b) szervezik és ellenőrzik a termelési értekezleteket és az azokon hozott határozatok és 
javaslatok végrehajtását; 

 c) szervezik és ellenőrzik a Sztahanov-mozgalmat, a tömeges munkásfeltalálói, újítói és 
ésszerűsítő mozgalmat és az élenjáró munkamódszerek elterjesztése érdekében tartott 
előadásokat, tapasztalatcseréket és bemutatókat; 

 d) szervezik és ellenőrzik a dolgozók szakképzettségének emelése érdekében indított 
tanfolyamokat és iskolákat, irányítják és ellenőrzik a műszaki klubok és körök 
működését; 

 e) aktív tevékenységet fejtenek ki a munkafegyelem megszilárdításában. 
 
3. A dolgozók munkafeltételeinek megjavítása és anyagi helyzetük emelése érdekében: 
 a) kidolgozhatnak a munkabérek és munkafeltételek szabályozására rendelkezéseket. 

Ilyen rendelkezések kidolgozására és kiadására a minisztereket felhívhatják; 
 b) a munkabérek és munkafeltételek szabályozására az illetékes miniszterrel együtt a 

Minisztertanácsnak javaslatot tehetnek; 
 c) részt vesznek a munkaügyi tervek kidolgozásában; 
 d) döntenek a túlmunkában, a heti pihenőnapon és a munkaszüneti napon végezhető 

munka kérdésében. 
 
4. A dolgozók testi épségének és egészségének biztosítása érdekében: 
 a) ellenőrzik az új üzemek, létesítmények, gépek terveit. Az új üzemek, létesítmények, 

gépek és berendezések üzembe helyezése csakis hozzájárulásukkal történhet; 
 b) javaslatot tesznek a baleset-elhárítás fejlesztésére, részt vesznek az egészségvédő és 

baleset-elhárító óvórendszabályok kidolgozásában; 
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 c) közreműködnek a munkavédelmi beruházási keretek megállapításában és 
felbontásában. 

 
5. A dolgozók fokozottabb és megfelelőbb ellátása érdekében: 
 a) szervezik a kereskedelem és vendéglátóipar társadalmi ellenőrzését; 
 b) ellenőrzik a gyermekintézmények működését és fejlesztési terveit; 
 c) ellenőrzik az üzemi konyhák működését; 
 d) ellenőrzik a lakásépítkezések ütemét és a lakások elosztását; 
 e) részt vesznek a szociális normák elkészítésében, és ellenőrzik azok betartását. 
 
6. A társadalombiztosítás terén: 
 Az 1950. évi 36. sz. törvényerejű rendeletben meghatározott jogok alapján irányítják és 

ellenőrzik a dolgozók társadalombiztosítását. 
 
7. A dolgozók üdültetése terén: 
 a) szervezik és ellenőrzik a dolgozók üdültetését; 
 b) kidolgozzák az üdültetés szabályait, amelyek mindenfajta üdültetésre érvényesek; 
 c) ellenőrzik a vállalatok és hivatalok saját kezelésében lévő üdülőit; 
 d) az üdülő dolgozók ellátása érdekében gazdaságokat tarthatnak fenn. 
 
8. A kulturális és sportmunka terén: 
 a) irányítják és ellenőrzik a dolgozók kultúr- és sportmunkáját. Biztosítják a dolgozók 

kulturális és sportigényeinek kielégítését; 
 b) részt vesznek a kulturális és sportcélú beruházások megállapításában és 

végrehajtásának ellenőrzésében. Részt vesznek az igazgatói alap felhasználási 
tervének elkészítésében. 

 
9. A dolgozók nevében az egyeztető bizottsághoz és a bírósághoz keresetet nyújthatnak be. 
 
10. Ellenőrzik a Minisztertanács rendeleteinek betartását, melynek érdekében: 
 a) felkérhetik az illetékes minisztereket az egyes rendeletek végrehajtásáról való 

beszámolásra; 
 b) helyszíni vizsgálatot tarthatnak, amelyhez az igazgatók és vezetők kötelesek a 

szükséges felvilágosításokat, adatokat megadni. Az illetékes minisztertől adatokat 
kérhetnek; 

 c) a rendelkezések végrehajtásával kapcsolatos mulasztásokra felhívhatják az igazgatók 
és vezetők figyelmét, határidőt szabhatnak meg azok megszüntetésére. Ennek 
elmulasztása esetén a bíróságnál eljárást indíthatnak meg. A munkavédelmi 
rendelkezések végrehajtásának elmulasztása esetén büntetési jogkörrel rendelkeznek; 

 d) követelhetik a minisztertől egyes – a rendelkezések végrehajtását ismételten 
elmulasztó – személyek elbocsátását. 

 
III. Szakszervezetek Országos Tanácsa 

 
1. A I/2. pontban felsorolt kérdésekben koordinálja a minisztériumok tevékenységét. 
 
2. A statisztikai hivatalt felhívhatja adatgyűjtésre és a statisztikai hivatallal egyetértésben 

adatokat gyűjthet. 
 
3. A II. fejezetben meghatározott jogokat területi és üzemi szerveire átruházhatja. 
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IV. Büntető rendelkezések 

 
Aki a szakszervezeteknek jelen rendeletben meghatározott tevékenységét akadályozza, 
bűntettet követ el. 
 

SZOT munkabérosztály 
Kisfaludi Ervin 

 
SZKL 1–3/229. 
Sokszorosítással készített másolat, Kisfaludi Ervin saját kezű aláírásával és Zentai Ernő 
SZOT-titkár tintával írt kézjegyével. 
 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 74–77.) 
 
 

1953. július 29. 
 

KOVÁCS DÉNESNEK, A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA MUNKÁSELLÁTÁSI 
ALOSZTÁLYA VEZETŐJÉNEK ELŐTERJESZTÉSE AZ ELNÖKSÉGHEZ 

A SZAKSZERVEZETEK FELADATAIRÓL A DOLGOZÓK JÓLÉTÉRŐL VALÓ GONDOSKODÁSBAN. 
 
Pártunk Központi Vezetőségének 1953. június 27–28-án hozott határozata nyomán ismertetett 
kormányprogram rámutat arra, hogy a szocializmus építése közben a legfőbb cél az egész 
dolgozó nép és elsősorban a munkásosztály jólétének, anyagi és kulturális színvonalának 
állandó emelése. A szervezett dolgozók – amint ezt a SZOT II. teljes ülése megállapította – 
helyeslik, és a legmesszebbmenőkig támogatják a párt Központi Vezetőségének határozatát és 
a kormánynak az országgyűlésen ismertetett irányvonalát. 
 
A magyar szakszervezetek megtisztelő feladata, hogy egész tevékenységükkel elősegítsék a 
kormány programjának megvalósítását. Ezért mozgósítják a szakszervezetek tagságát az 
állami tervek maradéktalan teljesítésére, mert az életszínvonal emeléséhez az út a tervek 
teljesítésén, a munka termelékenységének állandó emelésén, a munkafegyelem 
megszilárdításán át vezet. 
 
A szakszervezetek eddig is foglalkoztak a dolgozók ellátását érintő kérdésekkel, azonban ez a 
tevékenység főképpen csak az üzemi szociális intézmények működésének felületes 
ellenőrzésére terjedt ki. A munkásellátási feladatok szervezeti előfeltételeit sem biztosították, 
és ez is hozzájárult ahhoz, hogy a mindennapi kérdésekkel való foglalkozás szervezetlen és 
rendszertelen volt. 
 
A szakszervezeteknek az eddiginél sokkal fokozottabban kötelességévé kell tenni, hogy 
többet foglalkozzanak a munkások és alkalmazottak mindennapi érdekeinek védelmével, 
anyagi szükségleteik kielégítésével, őrködjenek a dolgozók jólétét szolgáló állami rendeletek 
és határozatok betartása felett. Harcoljanak az egyes állami szervek munkájában mutatkozó 
bürokratikus kinövések ellen, mely a jogos panaszok, kívánságok hosszadalmas 
elintézésében, a dolgozókkal való lélektelen bánásmódban nyilvánul meg. 
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A szakszervezetek terjesszék ki és fokozzák ellenőrzésüket a kereskedelmi hálózat és üzemi 
konyhák, napközi otthonok és bölcsődék működése felett. Fordítsanak gondot a dolgozók 
lakásviszonyainak megjavítására, és segítsék elő társadalmi ellenőrzésükkel a kormány által 
ismertetett nagyarányú lakásépítési program megvalósítását. A szakszervezetek, a dolgozók 
ellátása, a lakásügyek intézése terén jelentkező megnövekedett feladatokat csakis akkor tudják 
eredményesen végrehajtani, ha társadalmi aktivisták ezreit vonják be ebbe a munkába. A 
társadalmi munkások mozgósítása a szakszervezetek tömegkapcsolatainak megszilárdítását 
eredményezi, mert felszínre hozza a dolgozók hangulatát, véleményét, kívánságát. A helyes 
kívánságok teljesítése, a jogos panaszok orvoslása megnöveli a dolgozóknak a 
szakszervezetekbe vetett bizalmát. Az a munkás, műszaki, értelmiségi és alkalmazott, aki a 
példák egész során látja, hogy törődnek mindennapi ügyes-bajos dolgaival, jobb munkával, 
szilárdabb munkafegyelemmel hálálja meg a párt és állam gondoskodását. 
 
A szakszervezetek munkásellátási munkájának gyökeres megjavítására és továbbfejlesztésére 
a SZOT elnöksége a következőket határozza el: 
 

I. 
 
A szakszervezetek elnökségei szélesítsék ki a kereskedelem és közétkeztetés társadalmi 
ellenőrzését, és vonják be ebbe a munkába a nagyüzemek üzemi bizottságait. 
 
A SZOT elnöksége megbízta a titkárságot, hogy dolgozzon ki javaslatot a kereskedelem 
társadalmi ellenőrzésének ebben az évben legalább száz nagyüzemre való kiterjesztésére. […] 
 

II. 
 
A szakszervezetek elnökségei segítsék elő a dolgozók lakásviszonyainak állandó javítását, a 
lakásépítési tervek sikeres végrehajtását, állhatatosan harcoljanak a határidők betartásáért, a 
lakások jobb minőségéért. 
 
A szakszervezetek elnökségei vegyenek részt a minisztériumok lakásépítési terveinek 
elkészítésében. Vizsgálják meg, hogy a minisztériumok hogyan biztosítják a tervek 
végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet, építőipari kapacitást, anyagot és munkaerőt. A 
szakszervezetek elnökségei időközönként tűzzék napirendre a lakásépítési tervek 
végrehajtásának megvizsgálását és követeljenek gyors intézkedést a felmerülő hibák 
kijavítására. […] 
 

III. 
 
A SZOT elnöksége felhívja a szakszervezetek, területi bizottságok munkatársait, az üzemi 
bizottságok tagjait, hogy rendszeresen látogassák a munkások közös szállásait, érdeklődjenek 
a lakók kívánságai iránt, és azoknak időben tegyenek eleget. […] 
 

IV. 
 
A szakszervezetek elnökségei törődjenek többet a dolgozó anyák gyermekeivel, a napközi 
otthonok és bölcsődék működésével. Segítsék elő a gyermekintézmények, különösen a 
bölcsődék számának növelését. Ellenőrizzék a napközi otthonoknak és bölcsődéknek a 
Minisztertanács „Anya- és gyermekvédelem továbbfejlesztéséről” szóló határozatában előírt 
fejlesztését. Vizsgálják felül az 1954. évben erre a célra fordítandó szociális beruházásokat, és 
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ellenőrizzék, hogy az állami szervek biztosították-e a gyermekotthonok létesítésére szükséges 
feltételeket. […] 
 
A dolgozók ellátása és a lakásügyekkel való foglalkozás terén jelentkező megnövekedett 
feladatok végrehajtására a SZOT-ban és a szakszervezetekben megfelelő szervezetet kell 
létrehozni. […] 
 

Kovács Dénes 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 78–80.) 
 
 

1953. augusztus 26. 
 

AZ MDP POLITIKAI BIZOTTSÁG HATÁROZATA A SZOT JAVASLATA ALAPJÁN 
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
A Központi Vezetőség június 27–28-i határozata alapján a Munka Törvénykönyvének egyes 
rendelkezéseit az alábbi irányelvek szerint kell módosítani, illetve kiegészíteni: 
 
I. Az Egyeztető Bizottságok működése és hatásköre: 
 
A dolgozók jogainak fokozott védelme érdekében az Egyeztető Bizottságok hatáskörét ki kell 
terjeszteni a következők figyelembevételével: 
 
1. Az Egyeztető Bizottságok munkaügyi vitákban hozott határozatait bírói úton is 

érvényesíteni lehessen. 
 
2. Az Egyeztető Bizottságok döntése ellen a dolgozó is fellebbezhessen a területi Egyeztető 

Bizottsághoz. 
 
3. Az Egyeztető Bizottságoknak fegyelmi ügyekben hozott döntései az igazgatóra nézve is 

kötelezők legyenek. 
 
4. Az Egyeztető Bizottság rendszerét valamennyi vállalatra, hivatalra, intézményre ki kell 

terjeszteni – kivéve a MÁV és Posta területét, valamint a fegyveres testületeket. 
 
5. A vezető állást betöltő dolgozó személyét érintő vitákban közvetlenül a felettes szerv 

vezetőjéhez, a miniszter által kinevezett dolgozó pedig közvetlenül a miniszterhez 
fordulhasson. 

 
6. Az állami és szakszervezeti szervek 1953. december 31-ig gondoskodjanak arról, hogy az 

Egyeztető Bizottságok tagjai tekintélyes, politikailag és szakmailag is megfelelő 
személyek legyenek. A területi Egyeztető Bizottságok elnökeit a SZOT javaslatára a 
Minisztertanács elnöke nevezze ki. 

 
II. A munkaviszony megszüntetésének módjai és következményei 
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1. Az a darabbéres dolgozó, akit a vállalat 4 héten keresztül személyi kategóriájánál két 
kategóriával alacsonyabb munkakörben foglalkoztat – az önkényes kilépés 
következményei nélkül – léphessen ki. 

 
2. Akár a dolgozó, akár az igazgató mond fel, szabadság, társadalombiztosítás és nyugdíj 

szempontjából a munkaviszony folyamatos maradjon, ha a dolgozó a munkaviszony 
megszűnését követő 30 napon belül elhelyezkedik. 

 
3. Az önkényes kilépőknél meg kell szüntetni a kötelező munkaközvetítést, valamint azt a 

rendszabályt, hogy egy évig csak 50%-os táppénzben részesülhetnek. Ezentúl az 
önkényes kilépőt sújtó rendszabályok közül csupán az a büntetés maradjon érvényben, 
hogy az önkényes kilépő 2 évig 12 munkanap helyett 6 nap alapszabadságban részesül. 
Amennyiben az önkényes kilépő munkáját egészségre ártalmas munkakörülmények 
között végzi, egészségügyi pótszabadság is illesse meg. 

 
4. A területi, járási, üzemi és műhelybizottság megválasztott tagjainak és póttagjainak, 

valamint az E.B-k tagjainak munkaviszonyát megszüntetni, vagy őket áthelyezni csak a 
közvetlen felettes szakszervezeti szerv hozzájárulásával lehessen. 

 
5. Népgazdasági érdekből más helységbe helyezett dolgozót a különélési díj megszüntetése 

után – amennyiben a vállalat részére lakást még nem biztosított – vissza kell helyezni 
előbbi munkahelyére. Ha ez nem történik meg, a dolgozónak joga legyen felmondani. 

 
III. Fegyelmi büntetések 
 
1. A pénzbüntetést és a fegyelmi határozat alapján történő azonnali hatályú elbocsátással 

együtt járó 10%-os kereseti levonást, valamint a rendbírságolás rendszerét meg kell 
szüntetni. 

 
2. Az alacsonyabb munkakörbe való áthelyezés csak a dolgozó szakmájába, vagy tanult 

munkakörébe történhessen és 6 hónaptól 2 évig terjedhessen. 
 
3. Biztosítani kell a dolgozónak, hogy fegyelmi úton történő alacsonyabb munkakörbe 

helyezése, vagy azonnali hatályú elbocsátása esetén az E.B. döntése után a vállalat 
illetékes felsőbb szervéhez fordulhasson. 

 
IV. A dolgozók pihenésével kapcsolatos rendelkezések 
 
1. A Munka Törvénykönyvében ki kell mondani, hogy a dolgozók havonta csak 8 órát 

túlórázhatnak és ez alól csak a Minisztertanács tehet kivételt. A túlórákat ezentúl csak 
pénzben lehessen megváltani. 

 
2. A nők és fiatalkorúak védelméről szóló törvényerejű rendeletek fontosabb részeivel a 

Munka Törvénykönyvét ki kell egészíteni. 
 
3. A SZOT és a Minisztertanács Bértitkársága vizsgálja meg költségkihatás szempontjából 

azt a tervezett intézkedést, hogy a túlóradíjazásban nem részesülő dolgozók 3–6 nap 
pótszabadságot az egyéb címen járó pótszabadságon felül kapjanak. Ha ez az intézkedés 
mintegy 1 millió munkanap kiesését jelenti, a kérdés megoldására új javaslatot kell 
kidolgozni. 
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V. A szakszervezetek jogai 
 
1. A szakszervezetek jogait a dolgozók munkaviszonyával, munkabérével, 

munkakörülményeivel, szociális, kulturális és egészségügyi ellátásával kapcsolatban a 
Munka Törvénykönyvében is rögzíteni kell. 

 A fenti kérdéseket a Minisztertanács csak akkor tűzze napirendjére, ha azokat a SZOT 
véleményezte. A dolgozókat közvetlenül érintő kérdésekben hozott egyes fontos 
határozatokat a Minisztertanács a SZOT-tal közösen adjon ki. A miniszterek a dolgozók 
munka- és életkörülményeit közvetlenül érintő kérdésekben utasításokat csak az illetékes 
szakszervezetek elnökségével egyetértésben adjanak ki. 

 
2. A SZOT a szakszervezetek elnökségeivel közösen felkérheti az illetékes minisztereket 

arra, hogy számoljanak be a dolgozók munka- és életkörülményeit közvetlenül érintő 
rendeletek végrehajtásáról. A szakszervezetek a fentiek ellenőrzésére helyszíni 
vizsgálatot tarthatnak, amelyhez az igazgatók és egyéb vezetők a szükséges 
felvilágosításokat és adatokat kötelesek megadni. Az érvényben lévő rendelkezések 
végrehajtásával kapcsolatos mulasztásokra felhívhatják a gazdasági vezetők figyelmét, 
határidőt szabhatnak meg azok megszüntetésére és ennek elmulasztása esetén a 
bíróságnál eljárást indíthatnak. A munkavédelmi intézkedések végrehajtásának 
elmulasztása esetén a munkavédelmi felügyelőknek bírságolási joguk van. 

 
VI. Büntető rendelkezések 
 
1. A Munka Törvénykönyvének a vállalat részéről történő megszegése esetén a következő 

esetekben kell fegyelmi, illetve súlyosabb esetekben bírói úton eljárni: 
 – fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül történő elbocsátás miatt, indokolatlan túlmunka, 

heti pihenőnapon végzett és munkaszüneti napon végzett munka elrendelése miatt; 
 – a dolgozók részére járó munkabérnél és egyéb járandóságnál alacsonyabb, vagy 

magasabb bér kifizetése esetén; 
 – a munkavédelmi berendezések felszerelésének és karbantartásának gondatlanságból, 

vagy szándékosan történő elmulasztása esetén; 
 – a dolgozó nők és fiatalkorúak védelméről szóló rendelkezések megszegése miatt; 
 – az E.B-k határozatai végrehajtásának elmulasztása miatt stb. 
 
2. A Munka Törvénykönyvének a dolgozó által történő megszegését az alábbi esetekben 

kell bírói útra terelni: 
 – az önkényes kilépés miatt, mely a termelés érdekeit súlyosan sérti; 
 – a társadalmi tulajdon szándékos, vagy nagyobb mértékű gondatlan megkárosítása 

miatt; 
 – a munkafegyelemre, továbbá a munkavégzésre vonatkozó utasítások többszöri súlyos 

megsértése miatt, amennyiben ezáltal a dolgozó társai egészségét és testi épségét sérti, 
vagy fontos népgazdasági érdeket sért. 

 A fentieken kívüli esetekben fegyelmi eljárásnak van helye. 
 
VII. Egyéb kérdések 
 
1. Az 1949. évi kollektív szerződések még érvényben lévő rendelkezéseit a Munka 

Törvénykönyvéhez kiadandó új egységes végrehajtási utasításba kell beépíteni és az 
1949-ben megkötött kollektív szerződéseket hatályon kívül kell helyezni. 
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2. Az igazságügyminiszter, a SZOT-tal és a Minisztertanács Bértitkárságával közösen 1953. 

október 1-ig terjessze a Minisztertanács elé a Munka Törvénykönyvére és végrehajtási 
utasítására vonatkozó módosítási javaslatot. 

 
* 

 
A Központi Vezetőség Agitációs- és Propaganda Osztálya és a SZOT gondoskodjék a 
módosított Munka Törvénykönyv megfelelő népszerűsítéséről. 
 
Kiküldve: Budapest, 1953. szeptember 19. 
 
Levéltári jelzet: MOL M-KS 276.f. 53. cs. 133. ő. e. 
 
 

1953. november 4. 
 

A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA TITKÁRSÁGÁNAK JELENTÉSE AZ 
ELNÖKSÉGHEZ 

A SZAKSZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA KÖZPONTI 
VEZETŐSÉGE JÚNIUSI HATÁROZATA UTÁN 

 
A Központi Vezetőség júniusi határozata és a kormányprogram szükségessé tette, hogy a 
szakszervezetek előtt álló feladatokat is meghatározzuk, a szakszervezeti munka alapvető 
kérdéseit feldolgozzuk és a szakszervezetek tömegekkel való kapcsolatának megerősítésével 
is szélesítsük a párt tömegbázisát. A szakszervezetek egész tevékenységének megjavításával 
elő kell segíteni a dolgozók, és ezen belül különösen az ipari munkások életszínvonalának 
javulását. A Központi Vezetőség határozata óta egy sor kérdésben eredményeket értünk el, a 
jellemző mégis az, hogy a munkásosztályt, a dolgozókat nem tudtuk megfelelően mozgósítani 
a kormányprogramból adódó feladatok végrehajtására. Ennek oka, hogy munkánk inkább a 
sérelmek összegyűjtésére szorítkozott, és ugyanakkor nem magyaráztuk meg a tömegeknek az 
átállás nehézségeit és az ebből adódó feladatokat. 
 
A Központi Vezetőség határozata után röviddel, július 25-én összehívtuk a SZOT kibővített 
teljes ülését. Ezen az ülésen amellett, hogy magyaráztuk a Központi Vezetőség határozatát és 
a kormányprogramot, megkíséreltük az ebből adódó szakszervezeti feladatok meghatározását 
is. Megállapítottuk a többi között, hogy a szakszervezetek tevékenysége, különösen az utóbbi 
években leszűkült, egyoldalúvá vált. A termelési kérdésekkel, a munkaverseny szervezésével 
való foglalkozás mellett háttérbe szorult a dolgozók élet-, és munkakörülményeivel, kulturális 
igényeinek kielégítésével való törődés. A dolgozók helyzetére ez is kihatással volt, mivel a 
kollektív szerződések pontjainak végre nem hajtása, a munkavédelem elhanyagolása, a 
bérkérdésekkel való elégtelen foglalkozás hátráltatta a munkásosztály helyzetének javítását. 
 
Az elmúlt években a SZOT munkájára jellemző volt különösen a mezőgazdasági munkások 
kérdéseinek elhanyagolása, és a SZOT teljes ülése nem szabott meg gyakorlati feladatokat a 
mezőgazdaságban a szakszervezeti munka megerősítésére. Mindez gyengítette a 
szakszervezetek kapcsolatát a dolgozókkal. Ennek következménye az is, hogy 
szakszervezeteink a munkaverseny- és a Sztahanov-mozgalom szervezéséből reájuk háruló 
feladatoknak sem tudtak maradéktalanul eleget tenni. A SZOT II. teljes ülése foglalkozott a 
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SZOT és a szakszervezetekben a vezetés kérdésével, a szakszervezeti demokrácia 
fejlesztésével is. 
 
Mindemellett a SZOT teljes ülésén nem tudtuk megfelelően ráirányítani a szakszervezetek 
figyelmét a Központi Vezetőség határozatából és a kormány programjából adódó 
legfontosabb feladatokra. Ennek következtében a szakszervezeti munkában tétovázás, 
bizonytalanság, lazaság jelentkezett. Az egyes szakszervezetek központi vezetőségei, 
valamint a szakszervezetek megyei tanácsai teljes üléseiken szintén megtárgyalták a Központi 
Vezetőség határozatát, de hasonlóan a SZOT üléséhez többségükben nem tudtak a 
legalapvetőbb kérdésekben gyakorlati és az egész szakszervezeti aktívát és tagságot 
mozgósító célkitűzéseket megszabni. A különböző vezető testületek tanácskozásain, kezdve a 
SZOT-tól, felmerült a szakszervezeti munka bírálata, de a vezetés és a vezetők hibáinak 
feltárása sok helyen csak formálisan történt meg. 
 
A SZOT és a szakszervezetek a Központi Vezetőség határozata óta tettek intézkedéseket 
általában a szakszervezeti munka megjavítására, különösképpen a dolgozókról való 
gondoskodás feladatait illetően. Ezek azonban még a dolgozók helyzetére közvetlenül nem 
hatottak ki. Így a SZOT és a szakszervezetek jelentős munkát végeztek a Munka 
Törvénykönyve módosításának kidolgozása, a dolgozók jogainak szélesítése terén. 
Kezdeményező szerepük volt az 1953. évi, majd az 1954. évi bérügyi intézkedések tervének 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 99–101.) 
 
 

1953. november 6. 
 

A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA TITKÁRSÁGÁNAK JELENTÉSE 
 
A Központi Vezetőség júniusi határozata és a kormányprogram szükségessé tette, hogy a 
szakszervezetek előtt álló feladatokat is meghatározzuk, a szakszervezeti munka alapvető 
kérdéseit feldolgozzuk és a szakszervezetek tömegekkel való kapcsolatának megerősítésével 
is szélesítsük a párt tömegbázisát. A szakszervezetek egész tevékenységének megjavításával 
elő kell segíteni a dolgozók, és ezen belül különösen az ipari munkások életszínvonalának 
javulását. A Központi Vezetőség határozata óta egy sor kérdésben eredményeket értünk el, a 
jellemző mégis az, hogy a munkásosztályt, a dolgozókat nem tudtuk megfelelően mozgósítani 
a kormányprogramból adódó feladatok végrehajtására. Ennek oka, hogy munkánk inkább a 
sérelmek összegyűjtésére szorítkozott és ugyanakkor nem magyaráztuk meg a tömegeknek az 
átállás nehézségeit és az ebből adódó feladatokat. 
 

I. 
 
A Központi Vezetőség határozata után röviddel, július 25-én összehívtuk a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa kibővített teljes ülését. Ezen az ülésen amellett, hogy magyaráztuk a 
Központi Vezetőség határozatát és a kormányprogramot, megkíséreltük az ebből adódó 
szakszervezeti feladatok meghatározását is. Megállapítottuk a többi között, hogy a 
szakszervezetek tevékenysége, különösen az utóbbi években leszűkült, egyoldalúvá vált. A 
termelési kérdésekkel, a munkaverseny szervezésével való foglalkozás mellett háttérbe szorult 
a dolgozók élet- és munkakörülményeivel, kulturális igényeinek kielégítésével való törődés. 
A dolgozók helyzetére ez is kihatással volt, mivel a kollektív szerződések pontjainak végre 
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nem hajtása, a munkavédelem elhanyagolása, a bérkérdésekkel való elégtelen foglalkozás 
hátráltatta a munkásosztály helyzetének javítását. 
 
Az elmúlt években a SZOT munkájára jellemző volt különösen a mezőgazdasági munkások 
kérdéseinek elhanyagolása és a SZOT teljes ülése sem szabott meg gyakorlati feladatokat a 
mezőgazdaságban a szakszervezeti munka megerősítésére. Mindez gyengítette a 
szakszervezetek kapcsolatát a dolgozókkal. Ennek következménye az is, hogy 
szakszervezeteink a munkaverseny és sztahanov-mozgalom szervezéséből reájuk háruló 
feladatoknak sem tudtak maradéktalanul eleget tenni. A SZOT II. teljes ülése foglalkozott a 
SZOT és a szakszervezetekben a vezetés kérdésével, a szakszervezeti demokrácia 
fejlesztésével is. 
 
Mindemellett a SZOT teljes ülésén nem tudtuk megfelelően ráirányítani a szakszervezetek 
figyelmét a Központi Vezetőség határozatából és a kormány programjából adódó 
legfontosabb feladatokra. Ennek következtében a szakszervezeti munkában tétovázás, 
bizonytalanság, lazaság jelentkezett. Az egyes szakszervezetek központi vezetőségei, 
valamint a szakszervezetek megyei tanácsai teljes üléseiken szintén megtárgyalták a Központi 
Vezetőség határozatát, de hasonlóan a SZOT üléséhez többségükben nem tudtak a 
legalapvetőbb kérdésekben gyakorlati, és az egész szakszervezeti aktívát és tagságot 
mozgósító célkitűzéseket megszabni. A különböző vezető testületek tanácskozásain, kezdve a 
Szakszervezetek Országos Tanácsától, felmerült a szakszervezeti munka bírálata, de a vezetés 
és a vezetők hibáinak feltárása sok helyen csak formálisan történt meg. 
 
A SZOT és a szakszervezetek a Központi Vezetőség határozata óta tettek intézkedéseket 
általában a szakszervezeti munka megjavítására, különösképpen a dolgozókról való 
gondoskodás feladatait illetően. Ezek azonban még a dolgozók helyzetére közvetlenül nem 
hatotta ki. Így a SZOT és a szakszervezetek jelentős munkát végeztek a Munka 
Törvénykönyve módosításának kidolgozása, a dolgozók jogainak szélesítése terén. 
Kezdeményező szerepük volt az 1953. évi, majd az 1954. évi bérügyi intézkedések tervének 
kidolgozásában. Javaslatunkra a Minisztertanács határozatokat hozott a társadalombiztosítási 
szolgáltatások megjavítására, különböző érvényben lévő antiszociális rendeletek 
megszüntetésére. Napirendre tűztük és határozottabban foglalkoztunk a munkavédelem és 
munkásellátás kérdéseivel, különösen a megtervezett előirányzott beruházások 
végrehajtásával. Hozzákezdtünk a munkavédelmi kutatóintézet megszervezéséhez. 
Foglalkozunk üdülési rendszerünk továbbfejlesztésével, valamint a jövő évi kollektív 
szerződések megkötésének előkészítésével. Kidolgoztuk a munkaverseny rendszerét, a 
sztahanov-mozgalom továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatunkat, melyet a Politikai 
Bizottság jóváhagyott. Ugyanakkor elhanyagoltuk a munkaverseny és sztahanov-mozgalom, 
valamint a munkafegyelemmel kapcsolatos napi feladatok megoldását – túlbecsülve a 
kétségtelenül fennálló nehézségeket (áramhiány, anyaghiány stb.). 
 
Az üzemi szakszervezeti szervek a Központi Vezetőség határozata óta többet foglalkoznak a 
dolgozók napi ügyeivel, sérelmeikkel – általában a dolgozókról való gondoskodás 
kérdéseivel. Egyenlőre azonban a problémák tömeges felhozása jellemző és kevés a helyi 
intézkedés az orvosolható problémák megoldásában. Ennek főoka, hogy még mindig félelem, 
opportunizmus tapasztalható különösen az üzemi funkcionáriusoknál, nem mernek kellő 
eréllyel fellépni a törvények, rendeletek maradéktalan érvényesítéséért, az igazgatókkal 
szemben. Meg kell azonban azt is állapítani, hogy a pártbizottságok és a pártszervezetek még 
közel sem nyújtják azt a segítséget, amely a szakszervezetek munkájának jobb elvégzéséhez 
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és a szakszervezeti munka tekintélyének növeléséhez szükséges lenne, bár ezen a téren is van 
javulás. 
 
A SZOT és a szakszervezetek vezetőségét különösen nagy felelősség terheli azért, hogy a 
Minisztertanács által megszavazott 100 millió forintnak csak kis részét költötték el 
munkavédelmi, vagy egyéb szociális célokra. E téren csak később, megkésve tettünk 
erélyesebb intézkedéseket. A főhiba azonban ott volt, hogy a Tervhivatal, a Minisztertanács és 
a miniszterek nem tették meg a szükséges intézkedéseket, ismételt figyelmeztetés ellenére 
sem, a rendelet gyakorlati végrehajtására. 
 
A Központi Vezetőség határozata óta eltelt időszakban bonyolítottuk le a IV. Békekölcsön-
jegyzést is, amelynek végrehajtásában a szakszervezetek nagy szerepet kaptak, és általában 
megoldották a rájuk bízott feladatokat. 
 
A szakszervezetek és a tömegek kapcsolata megerősítésének fontos eszköze az üzemi 
szakszervezeti szervek beszámolói és újraválasztásuk. A bizalmi választások szeptember 15-
én kezdődtek el és lényegében befejeződtek. A műhelybizottságok jelentős részének és az 
üzemi bizottságoknak megválasztása még hátra van. A bizalmiak választásánál a dolgozók 
nagyfokú aktivitása nyilvánult meg, amely kifejezésre jutott abban, hogy a tagság túlnyomó 
többsége résztvett a választásokon, sok bírálat hangzott el a szakszervezetek munkáját illetően 
és a csoportértekezleteken a dolgozók égető kérdéseit tárgyalták, mint amilyenek a bér- és 
normaproblémák, a kollektív szerződések végrehajtása, a munkavédelem feladatai stb. A 
megválasztott bizalmiak összetétele általában jónak mondható, többségében a dolgozók által 
megbecsült, a termelésben és a szakszervezeti munkában példamutató dolgozókat választották 
meg. A bizalmiak között az ipari szakmában általában 35–40% a párttagok aránya. A tavalyi 
választásokhoz képest jelentősen csökkent a pártból kizártak száma. Az újonnan választott 
bizalmiak 60%-a eddig is bizalmi funkciót töltött be. 
 
A választások fő hibája, hogy mivel nem határoztuk meg a kormány programjából a 
szakszervezetek előtt álló legfőbb feladatokat helyileg sem dolgozták ki a célkitűzéseket és 
gyakorlati tennivalókat. A választások ennek következtében eddig még nem mozgósítottak 
megfelelően a kormányprogramból a szakszervezetekre háruló feladatok végrehajtására. A 
párt titkárságának október 16-i ülésén a választások értékelésénél felvetődött, hogy helyes-e 
ez a gyakorlat, hogy az ipari üzemekben az üzemi bizottsági tagoknak, mintegy 60–70%-a 
párttag, nem kellene-e a pártonkívüliek közötti tömegbefolyás kiszélesítése érdekében 
nagyobb arányba bevonni a választások során pártonkívüli dolgozókat az üzemi 
bizottságokba. A titkárság e kérdés eldöntését a Politikai Bizottság elé utalta. 
 

II. 
 
A SZOT Elnöksége megállapítja, hogy a Központi Vezetőség júniusi határozata óta a SZOT 
és a szakszervezetek központi vezetőségei tettek ugyan intézkedéseket a kormányprogramból 
adódó feladatok végrehajtásának elősegítésére, azonban nem szabták meg világosan a magyar 
szakszervezetek feladatait. Többnyire olyan kérdésekkel foglalkoztunk, amelyek csak 
közvetve, vagy csak hosszabb idő után éreztetik hatásukat a dolgozók között. Nem 
mozgósítottuk a szakszervezeti vezetőket arra, hogy az üzemekbe kimenve, közvetlenül 
segítsék az üzemi bizottságokat a helyileg megoldható problémák gyors orvoslásában. A 
vezetés e hibái – melyért elsősorban a SZOT a felelős – bizonytalanságot, befeléfordulást 
eredményezett a szakszervezeti szervek munkájában. 
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A szakszervezetek előtt álló feladatok meghatározásánál érvényesíteni kell a termelés, a 
dolgozókról való gondoskodás és a kultúr-nevelés szoros egységét, megszüntetve azt az 
egyoldalúságot, ami a szakszervezeti munkát eddig jellemezte. A szakszervezetek egész 
tevékenysége hathatósan elő kell, hogy segítse a kormányprogram végrehajtását, a párt 
tömegkapcsolatainak megerősítését. 
 
A szakszervezetek különböző munkaterületein jelentkező feladatok részleteiben meg vannak 
határozva, a párt és a SZOT különböző határozataiban. A Központi Vezetőség júniusi 
határozatából és a kormányprogramból adódó közvetlen feladataink az alábbiak: 
 
1. Alapvető feladatunk annak segítése és ellenőrzése, hogy az ez évi munkavédelmi és 

egyéb szociális célra szánt beruházások megtörténjenek, különös tekintettel a 
kormányprogram alapján megszavazott 100 millió forintra. A SZOT-tól az üzemi 
bizottságokig napról napra ellenőrzést kell gyakorolni a végrehajtást illetően, segítenünk 
kell a felvetődő nehézségek leküzdésében. A párt felé állandóan jeleznünk kell a 
felmerülő akadályokat és nehézségeket. Az üzemi szakszervezeti szervek 
tevékenységében fő helyet kell biztosítani a helyileg megoldható és orvosolható 
munkavédelmi és szociális intézkedések végrehajtásának. A SZOT-nak és a 
szakszervezeteknek tevékenyen be kell kapcsolódniuk a jövő évi munkavédelmi és 
szociális tervek elkészítésébe, hogy a megfelelő anyagi eszközöket fontossági sorrendben 
és kellő arányokban a legmegfelelőbb helyre tudjuk összpontosítani. 

 
2. A jelenleg érvényben lévő kollektív szerződések végrehajtásának fokozottabb ellenőrzése 

mellett elő kell készíteni a jövő év elején megkötendő üzemi kollektív szerződéseket. A 
kollektív szerződések rendszerét ki kell terjeszteni néhány kivételtől eltekintve minden 
üzemre és munkahelyre. Biztosítani kell, hogy a kollektív szerződések reális 
célkitűzéseket tartalmazzanak, a tényleges tervszámok alapján épüljenek fel és az adott 
lehetőségeken belül maximálisan segítsék elő az üzemben dolgozók élet- és 
munkakörülményeinek, sport, kulturális lehetőségeinek javítását. 

 
3. Véget kell vetni a szakszervezeti mozgalomban, különösen a SZOT-nál jelentkező 

közömbösségnek, a mezőgazdasági kérdésekkel kapcsolatban. A MEDOSZ számára 
különösen üzemi szervei megerősítéséhez a SZOT-nak, de a szakszervezeteknek is 
sokoldalú segítséget kell nyújtaniuk. Így: a lehető legsürgősebben meg kell oldani a 
mezőgazdaság szocialista üzemeiben dolgozók égető bérproblémáit, behatóbban kell 
foglalkozni a szocialista munkaversennyel, a szállásviszonyokkal, valamint a 
természetbeni juttatások kérdéseivel. Fel kell frissíteni, újjá kell szervezni a patronázs-
mozgalmat, a MEDOSZ üzemi bizottságainak segítését. A SZOT Elnöksége a kérdés 
beható tanulmányozása alapján hozzon részletes határozatot a mezőgazdaságban folyó 
szakszervezeti munka megjavítására. 

 
4. A munkaverseny szervezésében központi célkitűzés az évi terv teljesítésére tett 

felajánlások végrehajtására való mozgósítás, azok teljesítésének ellenőrzése. Azokban az 
üzemekben, ahol reális feltételek vannak, versenyt kell szervezni az évi terv határidő 
előtti befejezéséért. Fel kell készülni és 1954 elejétől alkalmazni kell a verseny 
szervezésénél, a munkaverseny és sztahanov-mozgalom fejlesztésével és rendszerével 
kapcsolatban jóváhagyott Politikai Bizottsági határozatot. A párt kongresszusa 
előkészítésének hónapjaiban – megfelelő határozat jóváhagyása után – széleskörű 
szocialista munkaversenyt kell kibontakoztatni. 
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5. Felmértük az iparban a norma- és bérhelyzetet – ebből kiindulva kidolgoztuk az 1954. 
évre fontossági sorrendben a bérügyi intézkedések tervét. Ennek jóváhagyása után 
hozzákezdünk a feladatok végrehajtásához. Különös figyelmet fordítunk a helyileg 
jelentkező különösebb költségkihatásokat nem okozó sérelmet kiküszöbölésére. 

 
6. A társadalombiztosítási szolgáltatások megjavítása, az ügyvitel bürokráciamentesebbé 

való tétele érdekében újabb szakszervezetekre kell kiterjeszteni az iparági 
társadalombiztosítás rendszerét. Tovább kell folytatni a dolgozók jogait csorbító 
igazságtalan társadalombiztosítási rendelkezések korrigálását. Az üzemekben működő 
társadalombiztosítási tanácsok újraválasztásával még jobban be kell vonni a dolgozókat a 
társadalombiztosítás irányításába, ellenőrzésébe, a feladatok végrehajtásába. 

 
7. A szakszervezeti tagdíjakat, mely jelenleg a dolgozók havi keresetének másfél százaléka, 

1954. január 1-től 1%-ra kell leszállítani. A szakszervezeti segélyrendszerünket egyenlőre 
továbbra is fennt kell tartani azzal, hogy 1 éven belül, hasonlóan mint a szovjet 
szakszervezetek megszüntetjük a tagdíjakból származó segélyezés rendszerét és az 
üzemekben önkéntességi alapon a szakszervezetek felügyelete alatt, segélypénztárakat 
kell létrehoznunk. A tagdíjak leszállítását fel kell használni arra, hogy erősítsük a 
szervezett dolgozók táborát a dolgozók minél nagyobb számának beszervezésével. 

 
8. Üdülési rendszerünk fejlesztésére is intézkedéseket kell tennünk. Amellett, hogy 

biztosítjuk a meglévő üdülőinkben a magasabb színvonalú és kulturáltabb körülmények 
közötti üdülést, tovább kell fejleszteni – a szovjet tapasztalatok alapján – a szakszervezeti 
szanatóriumok rendszerét. Hozzá kell kezdeni a dolgozók hétvégi pihenésének, 
üdülésének intézményes megszervezéséhez, valamint a turisztika, a dolgozók üdülését, 
pihenését szolgáló egyéb lehetőségek fokozottabb kiaknázásához. 

 
9. Miután a Munka Törvénykönyvét az Országgyűlés jóváhagyja, biztosítani kell, hogy 

annak rendelkezéseit, vívmányait a szakszervezeti aktíva megismerje, a dolgozók előtt 
népszerűsítse, következetesen harcolva a Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek 
pontos és maradéktalan betartásáért. 

 
10. A kulturális nevelőmunkában előre kell jutni a kulturmunka anyagi feltételeinek 

megteremtésében, valamint a tekintetben, hogy kulturotthonaink jobban szolgálják a 
dolgozók szórakoztatását, pihenését, nevelését. 

 
11. November 15-én tovább folytatva a műhely és üzemi bizottságok beszámoló és 

újraválasztását, biztosítani kell, hogy a taggyűlések, illetve a küldött-közgyűlések elé 
vigyék a helyi szakszervezeti szervek programját, a dolgozók élet- és munkakörülményeit 
helyileg megjavító intézkedéseket illetően, mélyrehatóan feltárva a szakszervezeti 
szervek munkájában lévő fogyatékosságot. Annak érdekében, hogy a választások során a 
pártonkívüli tömegek között fokozottabban szélesítsük a szakszervezetek 
tömegbefolyását, hogy a dolgozók hangja, kívánságai jobban feljussanak a szakszervezeti 
felső vezetéshez, és a párthoz, szükséges, hogy az üzemi bizottságokban az eddig 
kialakult arányoknál (70–75% párttag) lehetőleg nagyobb arányban kerüljenek be 
pártonkívüliek. 

 
12. November végén vagy december elején összehívjuk a Szakszervezetek Országos Tanácsa 

teljes ülését, mely értékelje a szakszervezetek végzett munkáját a Központi Vezetőség 
júniusi határozatának végrehajtása – a kormányprogram megvalósítása terén – és a 
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Központi Vezetőség október 31-i határozata alapján vesse fel a szakszervezetek előtt álló 
feladatokat. A SZOT ülésén meg kell vitatni a magyar szakszervezeti mozgalom alapvető 
elvi kérdéseit és a szakszervezeti munka megjavításával kapcsolatos gyakorlati 
feladatokat. 

 
SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA 

Titkársága 
 
 
Megjelent: A magyar szakszervezeti mozgalom válogatott dokumentumai II. k. (SZOT 
Központi Iskola kiadása d.n., 575–584.) 
 
 
 

1953. november 28. 
 

1953. ÉVI 25. SZÁMÚ TÖRVÉNYEREJŰ RENDELET 
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 1951. ÉVI 7. SZÁMÚ TÖRVÉNYEREJŰ RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL. 
 
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a dolgozók jogai és törvényes érdekei fokozott 
érvényesítése és védelme céljából a Munka Törvénykönyvéről szóló 1951. évi 7. számú 
törvényerejű rendeletet a következő rendelkezésekkel módosítja, illetve egészíti ki: 
 
1. § 
A Munka Törvénykönyvének (továbbiakban: Mt.) I. fejezete a következő 4/A. §-sal egészül 
ki: 
„4/A. §. (1) A Szakszervezetek Országos Tanácsának és a szakszervezeteknek — mint a 
dolgozók érdekképviseleteinek — joga, hogy a dolgozók anyagi és kulturális színvonalának 
állandó emelése, valamint a Munka Törvénykönyvében biztosított jogainak érvényesítése 
érdekében foglalkozzanak a dolgozók életkörülményeit — így különösen a munkafeltételeket, 
a munkabéreket, a munkavédelmet, a munkásellátást, a munkaversenyt, a 
társadalombiztosítást, a kultúrát és a sportot — érintő kérdésekkel, továbbá, hogy a dolgozók 
képviseletében azok jogainak érvényesítése és megvédése érdekében hatóságok és bíróságok 
előtt fellépjenek. 
(2) Az állami szervek az (1) bekezdésben meghatározott kérdéseket a Szakszervezetek 
Országos Tanácsának és a szakszervezeteknek közreműködésével szabályozzák. 
(3) A Szakszervezetek Országos Tanácsa ós a szakszervezetek a dolgozók jogait és törvényes 
érdekeit biztosító jogszabályok megtartása érdekében a miniszterektől és a 
Minisztertanácsnak közvetlenül alárendelt szervektől a jogszabályok végrehajtásáról 
tájékoztatást kérhetnek és a végrehajtás ellenőrzése érdekében helyszíni vizsgálatot 
tarthatnak. A vállalat igazgatója köteles a vizsgálathoz szükséges felvilágosításokat megadni 
és adatokat rendelkezésre bocsátani. A Szakszervezetek Országos Tanácsa és a 
szakszervezetek a dolgozók életkörülményeire vonatkozó rendelkezések végrehajtásával 
kapcsolatos hibákra és mulasztásokra a végrehajtásért felelős szervek figyelmét felhívhatják, 
határidőt szabhatnak a hibák és mulasztások megszüntetésére, és ha azok a szükséges 
intézkedést ennek ellenére sem teszik meg, megfelelő hatósági eljárás megindítását 
kezdeményezhetik. 
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(4) A munkavédelmi szabályok végrehajtásának elmulasztása esetén a szakszervezeteket a 
jogszabályokban megállapított intézkedési, a szakszervezeti munkavédelmi felügyelőket 
pedig bírságolási jog illeti meg." 
 
2. § 
A Mt. 6. §-ának (2) bekezdése és 7. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti. 
 
3. §. 
A Mt. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A kollektív szerződés megkötésére vonatkozó irányelveket a szakszervezet elnökségével 
egyetértésben a miniszter személyes hatáskörben állapítja meg. 
(2) A kollektív szerződés tervezetét a vállalat dolgozóinak gyűlésén meg kell vitatni. A 
végleges szöveget a dolgozók észrevételeinek és javaslatainak figyelembevételével kell 
elkészíteni. 
(3) A kollektív szerződés érvényességéhez a miniszter és a szakszervezet együttes 
jóváhagyása szükséges. 
(4) A kollektív szerződést a dolgozókkal ismertetni kell és a munkahelyen ki kell függeszteni. 
(5) A miniszter és a szakszervezet ellenőrzik a kollektív szerződés megtartását. 
(6) A vállalat igazgatója és az üzemi bizottság köteles a kollektív szerződésben vállalt 
kötelezettségek teljesítéséről negyedévenként üzemi gyűlésen beszámolni. A beszámolót a 
dolgozók megvitatják." 
 
4. §. 
A Mt. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A Minisztertanács általános 
munkarendmintát, a miniszter pedig — a szakszervezettel egyetértésben — iparági 
munkarend-mintát állapíthat meg. Az iparági munkarend-minta az általános 
munkarendmintától eltérő rendelkezést csak annyiban tartalmazhat, amennyiben azt az iparág 
sajátos viszonyai szükségessé teszik." 
 
5. §. 
A Mt. III. fejezete a következő 14/A §-sal egészül ki: „14/A. § (1) A dolgozó a vállalat 
igazgatójának előzetes írásbeli engedélyével egyidőben más vállalattal (vállalatokkal) is 
létesíthet munkaviszonyt. 
(2) Ha az (1) bekezdés esetében a dolgozó munkaideje az egyes vállalatoknál egészben vagy 
részben azonos időtartamra esik, a második és esetleges további munkaviszony: második 
állás. Ha az egyes vállalatoknál a dolgozó munkaideje nem esik azonos időtartamra, a 
második és esetleges további munkaviszony: mellékfoglalkozás." 
 
6. §. 
A Mt. 18. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: „(2) A munkaszerződésben meg lehet 
állapodni abban, hogy a dolgozó a vállalatnál több munkakörbe tartozó munkát fog végezni." 
 
7. §. 
A Mt. III. fejezete a következő 18/A §-sal egészül ki: „18/A. §. A munkaviszony a 
munkábalépés napjával kezdődik, kivéve ha a munkaszerződés más kezdő-időpontot jelöl 
meg." 
 
8. §. 
(1) A Mt. 22. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti. (2) A Mt. III. fejezete a következő 23/A §-
sal egészül ki: 
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„23/A. §. A határozott időre, illetőleg a meghatározott munka elvégzésére létesített 
munkaviszony határozatlan időre meghosszabbodik, ha a dolgozó a határozott idő eltelte, 
illetőleg a meghatározott munka elvégzése után — a munkája irányításával megbízott dolgozó 
tudtával — a vállalatnál tovább dolgozik." 
 
9. §. 
A Mt. 24. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: „(4) A Minisztertanács elrendelheti,   
hogy egyes munkakörökben a munkaviszony első hét, illetőleg harminc napját külön kikötés 
nélkül próbaidőnek kell tekinteni." 
 
10. §. 
A Mt. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „Ha a munkaviszonyt legkésőbb a 
próbaidő utolsó napján egyik fél sem szünteti meg, az határozatlan időre szólóvá válik, a 
határozott időre vagy a meghatározott munka elvégzésére kötött munkaszerződés pedig a 
szerződésben meghatározott idő elteltéig, illetőleg a munka elvégzéséig tart." 
 
11. §. 
(1) A Mt. 29. §-ának (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 
,,d) a dolgozó által betöltött munkakörbe az egyeztető bizottság vagy a bíróság határozata 
alapján a korábban ott foglalkoztatott dolgozót kell visszahelyezni, feltéve hogy ennek 
lehetőségét a munkaszerződés megkötésekor a dolgozóval írásban közölték." 
(2) A Mt. 29. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A szakszervezet területi bizottsága, járási bizottsága, az üzemi bizottság és a 
műhelybizottság megválasztott tagjának és póttagjának, valamint a területi, a vállalati és a 
műhelyi egyeztető bizottság szakszervezeti tagjának munkaviszonyát csak a közvetlen felsőbb 
szakszervezeti 6zerv hozzájárulásával lehet felmondással, megszüntetni." 
 
12. §. 
A Mt. 30. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) A dolgozó felmondással megszüntetheti a határozatlan időre szóló munkaviszonyt, ha 
a) a társadalombiztosítási szabályok szerint öregségi nyugdíjra (járadékra), rokkantsági, 
illetőleg ideiglenes rokkantsági nyugdíjra vagy baleseti járadékra szerzett igényt, 
b) középfokú, illetve felsőfokú tanintézet nappali tagozatára vették fel; 
c) alacsonyabb fizetéssel járó munkakörbe helyezték, kivéve ha ez fegyelmi határozattal 
történt, vagy az alapbércsökkenés tíz százaléknál kevesebb, 
d) házastársát más helységbe helyezték és annak új lakóhelyére kíván költözni, 
e) áthelyezték, s az áthelyezést követő hat hónap alatt új munkahelyén lakást nem kapott, 
f) családi viszonyaira, egészségi állapotára, más személyi körülményeire tekintettel vagy 
egyéb okból fontos érdeke fűződik ahhoz, hogy a munkaviszonyt megszűntesse. 
(2) A c) pont alapján a munkaviszonyt megszűntetni csak az áthelyezés közlésétől, ha pedig a 
dolgozó ez ellen panasszal élt, a jogerős határozat közlésétől számított tizenöt napon belül 
lehet. 
(3) A munkaviszonyt az f) pont esetében csak a vállalat igazgatójának hozzájárulásával lehet 
megszűntetni. Ha az igazgató a hozzájárulást megtagadja, a dolgozó az egyeztető bizottsághoz 
fordulhat. Nincs szükség az igazgató hozzájárulására akkor, ha teherben lévő nő kívánja a 
munkaviszonyt az f) pont alapján megszüntetni. 
(4) A vállalat igazgatója az f) pont esetében a felmondás közlésétől számított nyolc nap alatt 
írásban köteles nyilatkozni, hogy, a munkaviszony megszűnéséhez hozzájárul-e. Ha a vállalat 
igazgatója e határidő alatt nem nyilatkozott, a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni és a 
munkaviszony a felmondás közlését követő tizenöt nap elteltével megszűnik." 
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13. §. 
A Mt. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A dolgozó a munkaviszonyt azonnali hatállyal felbonthatja: 
a) ha a munkaviszony fenntartása életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül, súlyosan 
veszélyezteti, 
b) ha darabbérrendszerben dolgozik és a vállalat egyfolytában négy hétnél hosszabb ideig 
személyi besorolásánál legalább, két kategóriával alacsonyabb munkával foglalkoztatja. 
(2) Az a) pont esetében a veszélyeztetést — ha azt a vállalat igazgatója kétségbevonja — 
hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni. 
(3) A Minisztertanács meghatározhatja azokat az iparágakat, illetőleg munkaköröket, 
amelyekben az (1) bekezdés b) pontja alapján a munkaviszonyt azonnali hatállyal nem lehet 
megszüntetni." 
 
14. §. 
A Mt. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Ha a dolgozó munkaviszonyát 
jogtalanul szüntették meg, a munkaviszonyt a dolgozó kérésére helyre kell állítani és részére 
meg kell téríteni átlagkeresetét, levonva belőle azt a munkabért, amelyet ez alatt másutt 
ténylegesen keresett. 
(2) Az (1) bekezdés rendelkezései szerint meg kell téríteni a dolgozó átlagkeresetét akkor is, 
ha a munkakönyv jogtalan visszatartása vagy a munkakönyvbe történt helytelen bejegyzés a 
munkavállalásban akadályozta, feltéve, hogy kérte a bejegyzés helyesbítését." 
 
15. §. 
(1) A Mt. 37. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A Minisztertanács az egészségre ártalmas munkát végző dolgozók részére rövidebb 
munkaidőt állapíthat meg." 
(2) A Mt. 37. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti. 
 
16. §. 
A Mt. IV. fejezete a következő 37/A §-sal egészül ki: „37/A. §. A munkaidőt napi, heti, havi 
vagy évi keretben lehet megállapítani." 
 
17. §. 
A Mt. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A miniszter a szakszervezettel 
egyetértésben egyes iparágakban vagy munkakörökben az éjjeli munkát korlátozhatja, és meg 
is tilthatja." 
 
18. §. 
A Mt. 42. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) Egy személy egy hónap alatt legfeljebb nyolc órát dolgozhat túlmunkában. Idényjellegű 
iparágakban, továbbá az ezekkel összefüggésben álló más területeken,. valamint az 
államigazgatás körében a miniszter személyes hatáskörben ,a megengedett túlmunkaórák 
számát — évi kilencvenhat órás kereten belül — a szakszervezet elnökségével egyetértésben 
eltérő beosztásban is meghatározhatja. 
(2) . A miniszter a túlmunkaórák számát kivételes esetben és személy szerinti indokolás 
alapján — a vállalat igazgatója és az üzemi bizottság közös kérésére és a szakszervezet 
hozzájárulásával — havi tizenkét órára felemelheti. A felemelés legfeljebb negyedévi 
időtartamra szólhat. 
(3) A túlmunka korlátozására vonatkozó rendelkezések alól a Minisztertanács kivételt tehet. 
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(4) A vállalat igazgatója túlmunkát — a Minisztertanács által megállapított kivételektől 
eltekintve — csak az üzemi bizottság előzetes hozzájárulásával rendelhet el. 
(5) Azokban a munkakörökben, amelyekben a munkaidő a munka egészségre ártalmas volta 
miatt napi nyolc óránál kevesebb vagy pedig a dolgozók ilyen címen pótlékban részesülnek, 
túlmunkát elrendelni, illetőleg túlmunkát végezni csak a Minisztertanács által meghatározott 
esetekben szabad. E tilalom alól rendkívüli esetekben egyes iparágakra vonatkozóan a 
miniszter személyes hatáskörben kivételt engedélyezhet a Szakszervezetek Országos 
Tanácsával egyetértésben." 
 
19. §. 
A Mt. 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „Két munkanap között a dolgozó részére 
pihenőidőt kell biztosítani. A pihenőidő nyolc óránál kevesebb nem lehet." 
 
20. §. 
A Mt. 47. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(3) A miniszter személyes hatáskörben heti pihenőnapul vasárnap helyett a hét valamely más 
napját jelölheti ki — a szakszervezet elnökségével egyetértésben — egyes iparágakban vagy 
vállalatoknál; továbbá a dolgozók egyes csoportjai vagy egyes meghatározott munkakörökben 
dolgozók részére. 
(4) Ha a dolgozó munkáját a rendes heti pihenőnapján igénybeveszik, részére a hét valamely 
más napján kell pihenőnapot biztosítani. A változásról a dolgozót rendes pihenőnapja előtt 
legalább három nappal értesíteni kell, s kívánságát a pihenőnap kijelölésénél figyelembe kell 
venni." 
 
21. §. 
A Mt. 48. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: „(2) A dolgozót munkaszüneti napon 
csak a Minisztertanács által megállapított esetekben szabad munkára igénybevenni." 
 
22. §. 
A Mt. 51. §-ának (1) bekezdése azzal a rendelkezéssel egészül ki, hogy az alapszabadságon 
felül pótszabadság jár: 
,,f) a vezetőállású alkalmazottak mellé beosztott dolgozóknak — ha egyébként 
túlmunkadíjazásra jogosultak — a túlmunkadíj helyett hat munkanap." 
 
23. §. 
A Mt. 52. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az egészségre ártalmas munkát végző dolgozókat, a föld alatt dolgozó bányászokat, a 
melegmunkát végző kohászati dolgozókat a pótszabadság folyamatos munkaviszonyuk 
alapján is megilleti. Ugyancsak megilleti a pótszabadság a vezetőállású alkalmazottak mellé 
beosztott dolgozókat folyamatos munkaviszonyuk alapján is." 
 
24. §. 
A Mt. V. fejezete a következő 53/A. §-sal egészül ki: „53/A. §. Az ipari tanulókat évente 
megillető rendes szabadság mértékét a Minisztertanács szabályozza." 
 
25. §. 
A Mt. 56. §-ának (1) —(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A rendes szabadságon felül a dolgozó részére rendkívüli szabadságot is lehet 
engedélyezni. A rendkívüli szabadságot — a (3) bekezdésben foglaltak kivételével — a 
miniszter engedélyezi. 
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(2) Rendkívüli szabadságot csak akikor lehet engedélyezni, ha a dolgozó a rendes szabadságát 
már igénybevette. E rendelkezés alól a miniszter indokolt esetben kivételt tehet." 
 
26. § 
A Mt. 57. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetekben a vállalat igazgatója a dolgozó részére három 
hónapot meg nem haladó időtartamra fizetésnélküli szabadságot adhat. Három hónapnál 
hosszabb időtartamú fizetésnélküli szabadságot a miniszter engedélyezhet. 
(2) Fizetésnélküli szabadságot kell engedélyezni a dolgozó nő részére a 98., 98/A. és 98/B. §-
okban meghatározott esetekben." 
 
27. §. 
A Mt. 61. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) A teljesítménybér-rendszer alapja a munkanorma. 
(2) A munkanormák jóváhagyásáért és alkalmazásáért a vállalat igazgatója felelős. 
(3) Az országos (iparági) normaalapokat a miniszter, a több miniszter területét érintő országos 
normaalapokat a Minisztertanács hagyja jóvá. 
(4) Az üzemi normaalapokat a miniszter hagyja jóvá; ezt a jogkörét a vállalat igazgatójára 
átruházhatja. 
(5) A normát csak akkor kell megváltoztatni, ha a munka műszaki, szervezési vagy egyéb 
feltételei megváltoztak és csak abban a mértékben, amennyiben ezek a változások a munka 
elvégzéséhez szükséges időt módosítják. 
(6) A munkanormák megállapítása elleni panasz előterjesztésének és elintézésének módját a 
Minisztertanács szabályozza." 
 
28. §. 
A Mt. 63. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: „(2) A prémiumrendszereket a 
Minisztertanács állapítja meg." 
 
29. §. 
A Mt. 64. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A munkabértételeket (a munkabértarifát) a Minisztertanács állapítja meg." 
 
30. §. 
(1) A Mt. 65. §-ának címe: „Selejtes termék elszámolása." 
(2) A Mt. 65. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) A dolgozó hibájából eredő teljesen selejtes termékért munkabér egyáltalán nem, 
részlegesen selejtes termékért pedig csak csökkentett mértékben jár. 
(2) A vállalat igazgatója köteles biztosítani az összes olyan műszaki és szervezeti 
előfeltételeket, amelyek a termékek selejtmentes előállításához szükségesek." 
 
31. §. 
A Mt. VI. fejezete a következő 65/A. §-sal egészül ki: „65/A. §. Ha a dolgozó a vállalatnál 
több munkakört tölt be [18. §. (2) bekezdés], arra a munkakörre megállapított munkabér illeti 
meg, amelyben munkaidejének nagyobb részét tölti." 
 
32. §, 
A Mt. VI. fejezete a következő 65/B. §-sal egészül ki: „65/B. §. Ha a dolgozó több vállalattal 
áll munkaviszonyban (14/A. §), részére a második állás után járó munkabérnek csak fele jár, a 
mellékfoglalkozás után járó munkabér azonban teljes egészében megilleti." 
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33. §. 
A Mt. 66..§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„Azoknak a dolgozóknak, akik kivételes elméleti vagy gyakorlati képzettséget igénylő 
munkakörben kiváló eredménnyel működnek, a miniszter személyes hatáskörben, a vállalat 
béralapjának terhére, a munkabértarifától eltérő, személyhez kötött fizetést állapíthat meg." 
 
34. §. 
A Mt. VI. fejezete a következő 66/A. §-sal egészül ki: „66/A. §. Azt a dolgozót, aki mást 
helyettesít, az általa ténylegesen betöltött munkakörre megállapított munkabér illeti meg, ez 
azonban nem lehet kevesebb, mint amennyi eredeti munkaköre szerint megillette." 
 
35. §. 
A Mt. VI. fejezete a következő 66/B. §-sal egészül ki: „66/B. §. A munkaszüneti napért, 
valamint az e napon végzett munkáért díjazás jár." 
36. §. 
A Mt. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A Minisztertanács egyes iparágakban 
vagy munkakörökben a munka különleges körülményeire tekintettel (pl. pihenőnapon vagy 
föld alatt stb. történő munkavégzés) külön pótlékokat állapíthat meg." 
 
37. §. 
A Mt, 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A rendes (49. §) és a fizetett rendkívüli 
(56. §) szabadság idejére a dolgozót munkabér illeti meg." 
 
38. §. 
A Mt. 73. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A vállalat a munkabérből csak a fizetési előleget (80. §), a tévesen kifizetett összeget és a 
megállapított kártérítést (122. §) vonhatja le." 
 
39. §. 
A Mt. 85. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti. 
 
40. §. 
A Mt. 88. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „Azokat a munkaköröket, amelyekben a 
dolgozót védőöltözet, illetőleg védőétel illeti meg, az egészségügyi miniszter személyes 
hatáskörben határozza meg az illetékes miniszterrel és a Szakszervezetek Országos 
Tanácsával — a védőöltözet tekintetében a pénzügyminiszterrel és az Országos Tervhivatal 
elnökével is — egyetértésben." 
 
41. §. 
A Mt. 89. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A miniszter az egészségügyi miniszterrel 
és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben állapítja meg azokat a 
munkaköröket, amelyekben a dolgozókat a munkaviszony megkezdése előtt orvosi 
vizsgálatnak kell alávetni." 
 
42. §. 
A Mt. 91. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A vállalat köteles a balesetelhárítási és egészségvédő óvórendszabályokat és egyéb 
munkavédelmi intézkedéseket megtartani, a munkavédelem tervszerű javításáról 
gondoskodni, a dolgozókat a munkájukkal együtt járó veszélyről előzetesen tájékoztatni és 
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őket a baleset elleni védekezésre kioktatni. A munkavédelmi rendelkezések végrehajtásáért az 
igazgató felelős." 
 
43. §. 
A Mt. 92. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az ellenőrzés megszervezése és irányítása az egészségügyi miniszternek és a 
Szakszervezetek Országos Tanácsának feladata." 
 
44. §. 
A Mt. 95. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) Nő munkára való felvételét nem szabad megtagadni azért, mert teherben van. 
(2) A terhes nőt terhessége megállapításától kezdve nem szabad egészségére káros 
munkakörben foglalkoztam. Ezeket a munkaköröket az egészségügyi miniszter állapítja meg. 
(3) A dolgozó nőt a terhesség negyedik hónapjától kezdve, a szoptató nőt a szoptatás hatodik 
hónapjának 
a) nem szabad nehéz testi munkára, éjszakai munkára és túlmunkára beosztani, 
b) a több műszakban dolgozó üzemekben lehetőleg biztosítani kell, hogy a délelőtti 
műszakban dolgozhasson, 
c) más helységben végzendő munkára csak beleegyezésével szabad kiküldeni, illetőleg 
áthelyezni, 
d) kérelmére — orvosi vélemény alapján — a (2) bekezdésben meghatározott eseten kívül is 
állapotának egészségügyi szempontból megfelelő munkakörbe kell' ideiglenesen áthelyezni. 
(4) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés d) pontja alapján ideiglenesen áthelyezett dolgozó nő 
keresete az új munkakörben nem lehet kevesebb, mint amennyi az előző átlagkeresete volt." 
 
45. §. 
A Mt. 96. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A dolgozó nő munkaviszonyát a 
terhesség megállapításától a szülést követő hatodik hónap végéig a vállalat csak fegyelmi 
eljárás alapján szüntetheti meg." 
 
46. §. 
A Mt. 97. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A szülési szabadságot rendszerint a szülés előtt és után két részben kell kiadni. A dolgozó 
nő kérelmére meg kell engedni, hogy a szülési szabadságot teljes egészében a szülést követő 
időben vegye igénybe, ha a szülést megelőzően végzett munka orvosi vélemény szerint egész-
ségének veszélyeztetésével nem jár." 
 
47. §. 
A Mt. 98. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A dolgozó nőt, ha gyermekét a 
vállalati vagy a munkahelyhez közel eső bölcsődében vagy pedig közeli lakásában szoptatja, a 
szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer félóra, ezt követően a kilencedik hónap végéig 
naponta egyszer félóra szoptatási idő illeti meg. 
(2) A dolgozó nőnek, ha gyermeked a munkahelytől távolabb eső bölcsődében vagy a lakásán 
szoptatja, az első hat hónapban naponta kétszer háromnegyedóra, ezt követően a kilencedik 
hónap végéig naponta egyszer háromnegyedóra szoptatási idő jár. E bekezdés alapján járó 
szoptatási idő. — kívánságára — a munkaidő kezdetén vagy végén egyszerre is kiadható. 
(3) Az (1) —(2) bekezdésekben meghatározott szoptatási idő munkaidőnek számít és arra 
átlagkereset jár. 
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(4) Ha a gyermek szoptatását másképpen nem lehet biztosítani, a dolgozó nő kérelmére a 
vállalat igazgatója legfeljebb — a szoptatás hatodik hónapjának végéig — fizetésnélküli 
szabadságot köteles engedélyezni." 
 
48. §. 
A Mt. IX. fejezete a következő 98/A. §-sal egészül ki: „98/A. §. (1) A dolgozó nőt egyévesnél 
fiatalabb beteg gyermekének ápolása és gondozása érdekében kérelmére táppénzes 
állományba kell helyezni, ha igazolja, hogy a gyermek otthoni ápolásra szorul és ápolását más 
családtag nem tudja ellátni. 
(2) Ha a beteg gyermek egyévesnél idősebb, de tízévesnél fiatalabb, a dolgozó nőnek — 
kérelmére — az otthoni ápolás biztosítására, amennyiben azt más családtag ellátni nem tudja, 
fizetésnélküli szabadságot kell engedélyezni. Az egyedülálló dolgozó nőt, ha a gyermek 
egyévesnél idősebb, de kétévesnél fiatalabb, a szabadság tartamára — de egy éven belül 
összesen legfeljebb hatvan napra — táppénz illeti meg." 
 
49. §. 
A Mt. IX. fejezete a következő 98/B. §-sal egészül ki: „98/B. §. Annak a dolgozó nőnek, aki 
legalább két tizennégy évesnél fiatalabb gyermekét gondozza — kérelmére — a háztartás 
ellátása érdekében havonként egy fizetésnélküli szabadnapot kell engedélyezni." 
 
50. §. 
(1) A Mt. 101. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) Az egészségre ártalmas és nagyobb fizikai erőkifejtést igénylő munkakörökben fiatalkorú 
dolgozót foglalkoztatni nem szabad. Ezeket a munkaköröket a Minisztertanács határozza 
meg." 
(2) A Mt. 101. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A munkaviszony megkezdése illetőleg a munkahely (munkakör) megváltoztatása előtt a 
fiatalkorú dolgozót minden esetben orvosi vizsgálat alá kell vonni és a vizsgálat eredményét a 
beosztás alkalmával figyelembe kell venni. 
 
51. §. 
A Mt. 102. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A tizenhatodik életévét be nem 
töltött fiatalkorút, valamint az ipari tanulót — életkorra való tekintet nélkül — éjszakai 
munkára beosztani nem szabad. A tizennyolcadik életévüket be nem töltött, de tizenhat 
évesnél idősebb dolgozókat az éjszakai munka végzése alól lehetőleg mindenütt mentesíteni 
kell. 
(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött fiatalkorút túlmunkában, valamint az ipari tanulót 
— életkorra való tekintet nélkül — a kötelező gyakorlati foglalkoztatáson túl foglalkoztatni 
még akkor sem szabad, ha erre jelentkezne. 
(3) A munkaviszony tartama alatt minden fiatalkorú dolgozót évenként legalább egyszer, 
éjszakai munkát végző fiatalkorú dolgozót pedig kéthavonként orvosi vizsgálat alá kell vonni. 
Ha az orvos megállapítása szerint a fiatalkorú a munkakörének betöltésére, illetőleg éjszakai 
munkára egészségi állapota miatt alkalmatlan, más munkakörbe kell áthelyezni, illetőleg 
éjszakai munkára tizennyolcadik életévének betöltéséig nem szabad- beosztani." 
 
52. §. 
A Mt. 103. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A fiatalkorú dolgozókat pótszabadság 
(51. §.) és üdültetés (77. §.), az ipari tanulókat ezenfelül ingyenes munkaruha illeti meg." 
 
53. §. 
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A Mt. 106. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A dolgozók öreg korukban öregségi 
nyugdíjat és betegbiztosítási szolgáltatásokat kapnak. 
(2) A megrokkant és munkaképtelenné vált dolgozókat a korhatár betöltése előtt is megilleti a 
rokkantság mértékének megfelelő ellátás." 
 
54. §. 
A Mt. 108. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A dolgozó eltartott családtagjai után — a fennálló rendelkezések szerint — családi 
pótlékban részesül." 
 
55. §. . 
(1) A Mt. 113. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A fegyelmi büntetések a következők: 
a) szóbeli feddés, 
b) írásbeli megrovás, 
c) áthelyezés alacsonyabb munkakörbe, 
d) azonnali hatályú elbocsátás." 
(2) A Mt. 113. §-a a következő-(3) —(5) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) Az alacsonyabb munkakört úgy kell kijelölni, hogy a dolgozó új munkakörében is 
hasznosíthassa tapasztalatait és szakképzettségét. 
(4) Fegyelmi határozattal alacsonyabb munkakörbe csak egy hónaptól egy évig terjedő időre 
lehet a dolgozót áthelyezni; az áthelyezés időtartamáról a fegyelmi határozatban intézkedni 
kell. 
(5) A fegyelmi határozatban megjelölt időtartam eltelte után a dolgozót az áthelyező szerv 
köteles korábbi munkakörébe visszahelyezni." 
 
56. §. 
A Mt. 118. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A dolgozó a fegyelmi határozat 
ellen — a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel — fellebbezéssel élhet az egyeztető 
bizottsághoz. 
(2) A vezetőállású dolgozók a fegyelmi határozat ellen a fegyelmi hatóság közvetlen 
felügyeleti szervének vezetőjéhez fellebbezhetnek, kivéve ha a fegyelmi határozatot a 
Minisztertanács, illetőleg a miniszter vagy a Minisztertanácsnak közvetlenül alárendelt szerv 
vezetője, személyes hatáskörben hozta. 
(3) A vállalati (közös) egyeztető bizottság, illetőleg a felügyeleti szerv vezetőjének határozata 
ellen további fellebbezésnek helye nincsen. Az egyeztető bizottság alacsonyabb munkakörbe 
helyezést vagy azonnali hatályú elbocsátást megállapító, illetőleg jóváhagyó határozata esetén 
azonban a dolgozó keresettel fordulhat a járásbírósághoz és kérheti a határozat hatályon, kívül 
helyezését. 
(4) A kereset benyújtása a fegyelmi határozat végrehajtását nem gátolja. A bíróság azonban, 
amennyiben indokoltnak látja, elrendelheti a fegyelmi határozat végrehajtásának 
felfüggesztését." 
 
57. §. 
A Mt. 120. §-a hatályát veszti. 
 
58. §. 
A Mt. 121. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A dolgozó a vállalatnak vétkesen okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik." 
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59. §. 
A Mt. 122. §-a a következő (3) —(4) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) Az egyeztető bizottság határozata ellen a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon 
belül mind a dolgozó, mind a vállalat igazgatója keresettel fordulhat a járásbírósághoz és 
kérheti a határozat hatályon kívül helyezését. 
(4) Ha a vállalat igazgatója az (1) bekezdésben foglalt rendelkezésnek megfelelően a 
kártérítési kötelezettség megállapítását és a kártérítés összegét nem közli, kártérítési igény 
csak a járásbíróság előtt érvényesíthető." 
 
60. §. 
A Mt. 123. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) A vállalat a kártérítés összegét mind a dolgozó keresetéből, mind pedig esetleges egyéb 
járandóságaiból levonhatja. 
(2) A kártérítés összegének levonását legkorábban az értesítést követő bérfizetési napon lehet 
megkezdeni. 
(3) Ha a dolgozó a vállalat igazgatójának döntése ellen panasszal élt, a kártérítési összeget 
levonni csak az egyeztető bizottság jogerős döntése után lehet. 
(4) Az a körülmény, hogy az egyeztető bizottság határozata ellen a dolgozó vagy a vállalat 
igazgatója keresettel fordult a járásbírósághoz, az egyeztető bizottság által megállapított kár 
összegének a levonását nem gátolja. A bíróság azonban, amennyiben indokoltnak látja, 
elrendelheti a kártérítés levonásának felfüggesztését. 
(5) Ha a károkozás miatt a dolgozó ellen fegyelmi eljárás is indult és a dolgozó kártérítési 
kötelezettsége ennek eredményétől függ, a kártérítés kiszabása elleni panasz elbírálását a 
fegyelmi eljárás befejezéséig fel kell függeszteni." 
 
61. §. 
A Mt. 128. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A dolgozók továbbképzésének és művelődési lehetőségének biztosításáról szakiskolák, 
szaktanfolyamok, valamint alapfokú és továbbképző szakmunkás tanfolyamok útján kell 
gondoskodni." 
 
62. §. 
A Mt. 131. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) A vállalat csak olyan dolgozót alkalmazhat, akinek munkakönyve van. E rendelkezés alól 
a Minisztertanács kivételt tehet. 
(2) A munkakönyv közokirat, amely a dolgozó személyére és munkaviszonyára vonatkozó 
adatokat tartalmazza. 
(3) A munkaviszony fennállása alatt a munkakönyvet a vállalat őrzi és azt a munkaviszony 
megszűnésekor a dolgozónak kiadni köteles." 
 
63. §. 
A Mt. 132. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) Az egyetemet, főiskolát, szakiskolát vagy szaktanfolyamot végzettek gyakorlati 
szakismeretek szerzése, illetve kiegészítése céljából köteleseik az iskola szerint és a 
munkahely szerint illetékes miniszterek által kijelölt vállalat alkalmazásába lépni, és a 
kötelező szakmai gyakorlati időt ott eltölteni. A kijelölés során a dolgozó, kívánságait 
lehetőség szerint figyelembe kell venni. 
(2) A kötelező szakmai gyakorlati idő 
a) az egyetemet, főiskolát vagy felsőfokú szakiskolát végzett dolgozóimái két év, 
b) a középfokú szakiskolát vagy szaktanfolyamot végzett dolgozóknál másfél év, 
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c) az alsófokú szakiskolát vagy szaktanfolyamot végzett dolgozóknál egy év, 
d) az alapfokú szaktanfolyamot és szakmunkás továbbképző tanfolyamot végzett dolgozóknál 
pedig hat hónap. 
(3) A kötelező szakmai gyakorlat ideje alatt a dolgozót szakképzettségének megfelelő 
munkakörben kell foglalkoztatni. 
(4) A kötelező szakmai gyakorlatát töltő dolgozó munkaviszonyának, megszüntetéséhez 
(28—34. §), áthelyezéséhez (133—137. §) a miniszter hozzájárulása szükséges." 
 
64. §. 
A Mt. 134. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) Az áthelyezésre, ha az a vállalaton belül történik, a vállalat igazgatója, egyébként a két 
érdekelt vállalat legközelebbi közös felügyeleti hatósága, ha pedig közös felügyeleti hatósága 
nincs, a két érdekelt miniszter együttesen jogosult. Az áthelyezés jogát a miniszter a 
vállalatok igazgatóira átruházhatja. 
(2) A szakszervezet területi bizottsága, járási bizottsága,, .az üzemi bizottság s a 
műhelybizottság megválasztott tagját és póttagját, valamint a területi, a vállalati és a műhelyi 
egyeztető bizottság szakszervezeti tagjait csak ,a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv 
hozzájárulásával lehet áthelyezni." 
 
65. §. 
A Mt. 135. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) Az áthelyezést a dolgozóval az új munkahely elfoglalására kitűzött határnap előtt 
legalább tizenöt nappal írásban kell közölni. Ha az áthelyezés a vállalaton belül ugyanabban a 
helységben (városban, községben) lévő munkahelyre és nem alacsonyabb munkakörbe tör-
ténik, a közlésnek az új munkahely elfoglalására meghatározott időpont előtt legalább nyolc 
nappal, ha pedig az új munkahely ugyanazon a telephelyen van, legalább három nappal előbb 
kell megtörténnie. 
(2) Az áthelyezést elrendelő utasításban közölni kell a dolgozóval új munkakörét és 
munkabérét. Ha ez nem történt meg, a dolgozó az új munkahely elfoglalását megtagadhatja. 
Ha azonban új munkahelyét ennek ellenére elfoglalta, amiatt, hogy új munkakörét és 
munkabérét az áthelyezés elrendelésekor nem közölték vele, panasszal nem élhet." 
 
66. §. 
A Mt. 136. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) Ha az egyeztető bizottság az áthelyezést fenntartja, az áthelyezett dolgozó köteles új 
munkahelyét elfoglalni, illetve ha már elfoglalta, azt továbbra is betölteni. Ha ezt megtagadja, 
úgy kell tekinteni, mint aki azonnali hatállyal önkényesen kilépett. Ezeket a rendelkezéseket 
nem lehet alkalmazni abban az esetben, ha az áthelyezett dolgozó a 30. § (1) bekezdésének c) 
pontja alapján felmond." 
 
67. §. 
A Mt. 137. §-a a következő (3) —(5) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A Minisztertanács által meghatározott esetekben a különélési díjat a hat hónap letelte 
után további hat hónapra meg lehet hosszabbítani. 
(4) Azt az áthelyezett dolgozót, aki lakás hiányában kénytelen családjától külön élni, megilleti 
négyhetenként a családjához való utazás és visszautazás költsége. 
(5) Ha az áthelyezett dolgozó hat hónap elteltéig lakást nem kap, kérheti korábbi 
munkahelyére való visszahelyezését vagy a munkaviszonyt felmondással megszüntetheti." 
 
68. §. 
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A Mt. 146. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az elsőfokon eljárt egyeztető bizottság határozata ellen a dolgozó, a vállalat igazgatója, 
valamint az üzemi bizottság fellebbezéssel élhet." 
 
69. §. 
A Mt. 147. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) Az egyeztető bizottság jogerős határozatát a vállalat igazgatója és a dolgozó a közléstől 
számított nyolc napon belül köteles végrehajtani. 
(2) Ha a kötelezett fél a határozatot az (1) bekezdésben megjelölt határidőn belül nem hajtja 
végre, a végrehajtást kérelemre a járásbíróság rendelheti el. 
(3) Az egyeztető bizottság határozatának végrehajtását akkor is el kell rendelni, ha a 
munkaügyi vita eldöntése nem tartozik kizárólag az egyeztető bizottság hatáskörébe és 
valamelyik fél keresettel fordult a járásbírósághoz. A bíróság azonban ilyen esetben, 
amennyiben indokoltnak látja, elrendelheti a végrehajtás felfüggesztését." 
70. §. 
A Mt. 149. §-a helyébe a következő, rendelkezések lépnek: 
„(1) A vezetőállást betöltő dolgozó munkaügyi vitái esetén — a (2) bekezdésben foglalt 
kivétellel — a bíróság dönt. 
(2) A vezetőállást betöltő dolgozó felmondással és áthelyezéssel kapcsolatos munkaügyi 
vitáiban a felmondást, illetőleg az áthelyezést elrendelő közvetlen felügyeleti szervének 
vezetője dönt. A miniszternek és a Minisztertanácsnak közvetlenül alárendelt szerv 
vezetőjének személyes hatáskörben kiadott ilyen rendelkezése ellen panasznak helye nincs." 
 
71. §. 
A Mt. 150. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „A Munka Törvénykönyvében vállalat 
alatt: az állami vállalatokat, az állami gazdaságokat, az állam szerveit, intézeteit, intézményeit 
(hivatalait), valamint minden egyéb munkáltatót, ideértve a magánmunkáltatókat is, 
vállalat igazgatója alatt: a vállalat, gazdaság, az állami szerv (intézet, intézmény, hivatal) 
vezetőjét, 
szakszervezet alatt: a szakszervezet központi vezetőségét, 
üzemi bizottság alatt: a szakszervezeti bizottságot is, iparág alatt: az üzletágakat, foglalkozási 
ágakat, általában a népgazdaság különböző ágait is kell érteni." 
 
72. §. 
A Mt. 151. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti. 
 
73. §. 
A Mt. 153. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
„(1) Bűntettet követ el az, aki a dolgozóknak a Munka Törvénykönyvében és annak 
végrehajtása tárgyában kiadott jogszabályokban biztosított jogait és törvényes érdekeit 
súlyosan megsérti, így különösen, aki 
a) valamely dolgozót a jelen törvényerejű rendelet 33. §-ában foglalt rendelkezések 
megszegésével fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül bocsát el, 
b) a jogtalan elbocsátásból, a munkakönyv visszatartásából, vagy a munkakönyvbe való 
helytelen bejegyzésből eredő hátrányos következmények megszüntetését elrendelő jogerős 
határozatot szándékosan nem hajtja végre, 
c) a túlórával, valamint a heti pihenőnapon, illetőleg a munkaszüneti napon végezhető 
munkával kapcsolatos rendelkezéseit ismételten megszegi vagy kijátssza, 
d) a dolgozót megillető rendes szabadság kiadását indokolatlanul megtagadja, 
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e) a munkavédelem szabályainak megszegésével valamely, dolgozót olyan munkafeltételek 
mellett dolgoztat, amelyek munkaképességének csökkenését vagy elvesztését eredményezték, 
vagy eredményezhették volna, 
f) a dolgozó nők (teherben lévő nők, szoptató anyák) és a fiatalkorú dolgozók részére nem 
biztosítja a jogszabályokban megszabott munkafeltételeket, 
g) teherben lévő nőnek vagy szoptató anyának munkára alkalmazását emiatt megtagadja, 
munkabérét csökkenti vagy munkaviszonyát megszünteti. 
(2) Bűntettet követ el az, aki 
a) a kollektív szerződés rendelkezéseit szándékosan megsérti vagy kijátssza, illetőleg .az 
egyeztető bizottság határozatát nem hajtja végre, 
b) a fennálló rendelkezések ellenére csoportosan vagy ismételten alkalmaz dolgozókat 
munkakönyv nélkül, 
c) a dolgozókat megillető munkabérnél — ideértve egyéb járandóságait is — szándékosan 
kevesebbet vagy többet fizet ki. 
(3) Az (1) és (2) bekezdésekben foglalt bűntettek büntetése hat hónapig terjedhető börtön." 
 
74. §. 
A Mt. XVIII. fejezete a következő 153/A. §-sal egészül ki: 
„Mt. 153/A. §. (1) A Munka Törvénykönyvében foglalt rendelkezéseknek a dolgozók által 
történt megszegését vagy kijátszását — amennyiben az nem esik a 153. § rendelkezései alá — 
a fennálló büntetőjogszabályok szerint kell büntetni. 
(2) Azt, aki a Munka Törvénykönyvének és annak végrehajtása tárgyában kiadott 
jogszabályoknak valamely rendelkezését — különösen a dolgozók védelmét biztosító 
szabályokat — megszegi vagy kijátssza, fegyelmi úton felelősségre kell vonni akkor is, ha 
cselekménye nem bűntett." 
 
75. §. . 
(1) A Mt. 154. §.-a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
„(3) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1951. évi 7. számú törvényerejű rendelet 
módosításáról és kiegészítéséről szóló jelen törvényerejű rendelet az 1953. évi december hó 1. 
napján lép hatályba." 
(2) Felhatalmazást kap a Minisztertanács, hogy a jelen törvényerejű rendeletet a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1951. évi 7. számú törvényerejű rendelettel és a Minisztertanács 
végrehajtási rendeletével egységes szerkezetben tegye közzé. 
 
 
Megjelent: Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye, 1953. 
 
 

1953. december 
 

BECKL SÁNDOR CIKKE A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
Az október 31-i központi vezetőségi ülés határozata kimondotta: »Gondoskodni kell 

arról, hogy a minisztertanács sürgősen tárgyalja meg és fogadja el a Munka 
Törvénykönyvének olyan módosítását, amely kiszélesíti a munkásosztály és az alkalmazottak 
jogait.« 

E határozat végrehajtásaként, néhány héttel később, november utolsó napjaiban 
megjelent a Népköztársaság Elnöki Tanácsának törvényerejű rendelete a Munka 
Törvénykönyve módosításáról és kiegészítéséről. 
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A Munka Törvénykönyvét eredeti szövegében 1951-ben fogadta el pártunk 
javaslatára az Elnöki Tanács. A Munka Törvénykönyvének elkészítésénél – a mely nagy 
vívmánya a magyar munkásosztálynak és valamennyi dolgozónak – nagy segítséget 
jelentettek a Szovjetunió munkajogi törvényei. 

A Munka Törvénykönyve az első törvénykönyv hazánkban, amely egységesen 
szabályozza a munkaviszonnyal kapcsolatos kérdéseket. A Munka Törvénykönyve 
államunk egyik legfontosabb törvény-erejű rendelete, amelynek rendelkezései egyaránt 
kötelezőek valamennyi munkáltatóra és dolgozóra. 

A Munka Törvénykönyve széles jogokat, s ezek érvényesítéséhez nagy 
lehetőségeket biztosít a munkájukat becsületesen végző dolgozóknak. Ugyanakkor 
határozott rendszabályokkal védi államunk és valamennyi dolgozó érdekeit azokkal 
szemben, akik hanyagul dolgoznak, károkat okoznak a közösségnek. A Munka 
Törvénykönyve harci fegyver dolgozóink kezében, nagy mértékben elősegíti a szocialista 
bérezés megvalósítását, a megfelelő munkafeltételek meg-teremtését, a vitás munkaügyi 
kérdések helyes meg-oldását, a dolgozó tömegek bevonását a munka-feltételek 
szabályozásába. 

Alapelveiben és rendelkezéseinek többségében a több mint két évvel ezelőtt alkotott 
Munka Törvény-könyve ma is értékes része szocialista jogrendünknek és alapja a 
munkaviszonyok szabályozásának. 

Mi tette mégis szükségessé a Munka Törvény-könyvének módosítását és 
kiegészítését? 

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a törvény egyes rendelkezései nem 
eléggé egyértelműek és helyenként hiányosak. Ez visszaélésre és a törvény kijátszására 
adott lehetőséget. Ezeket a hibákat fokozta az, hogy a Munka Törvénykönyve nem 
tartalmazott elegendő intézkedést a törvény be-tartásának ellenőrzésére és biztosítására. 
Így például nem tartalmazta a dolgozók érdekvédelmi szervezeteinek, a 
szakszervezeteknek a jogait a törvény végre-hajtásának ellenőrzéséhez, nem biztosított 
komoly hatáskört a vállalati egyeztető bizottságok számára a vitás munkaügyi kérdések 

eldöntésében hozott határozatok végrehajtására. Nem tartalmazott büntető 
rendelkezéseket a törvény megszegőivel szemben. Másfelől törölni kellett a Központi 
Vezetőség határozatáriak, a kormány programjának meg-felelően egyes, a gyakorlatban 
helytelennek bizonyult rendelkezéseket, mint példa u a munkásokra és alkalmazottakra 
kirótt pénzbüntetéseket. 

A módosított Munka Törvénykönyve ezeken a hibákon segít és jelentősen kiszélesíti 
a dolgozók jogait, védi a dolgozókat egyes vállalatok vezetőinek önkényeskedéseivel 
szemben. Törvénybe iktatja a szakszervezetek jogait és feladatait a törvény 
végrehajtásával kapcsolatosan és lehetővé teszi számukra, hogy a dolgozók érdekeit az 
eddiginél hatásosabban védjék. A Munka Törvénykönyvét ezen túlmenően büntető 
rendelkezésekkel is kiegészítették. 

Mindezeken kívül érdeme a módosított Munka Törvénykönyvének, hogy 
összegyűjtötte, egységes szerkezetbe foglalta és törvényerőre emelte azokat a 
rendelkezéseket, amelyek a törvény megjelenése óta különböző rendeletekben 
megjelentek. Ilyenek például a túlóra rendelet, vagy a minisztertanács határozata az 
anya- és gyermekvédelemről. Ez növeli a munkaügyi jogszabályok áttekinthetőségét, s 
hozzásegíti a dolgozókat, hogy a rájuk vonatkozó rendelkezéseket jobban megismerjék. 

A Munka Törvénykönyvének módosítása, újabb jelentős sikere erősödő népi 
demokráciánknak, s kifejezi dolgozó népünknek a szocializmus építésében elért 
hatalmas eredményeit, munkásosztályunk meg-növekedett öntudatát. Egyúttal további 
fejlődésünk útjából elhárítja azokat az akadályokat, amelyek hátráltatják a dolgozók 
anyagi és kulturális szükségleteinek fokozottabb kielégítését. 
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A módosítások legjelentősebb csoportjába azok az intézkedések tartoznak, amelyek 
kibővítik a dolgozók jogait és olyan problémák megoldását segítik, amelyeket a 
dolgozók jogosan sérelmesnek találtak. 

A dolgozók érdekeit sértette például, hogyha az igazgató nem járult hozzá a 
kilépéshez és az egyeztető bizottság döntése is kedvezőtlen volt, – még akkor is, ha 
komoly okuk volt munkahelyük megváltoztatására – csak önkényesen léphettek ki. 
Gyakran előfordult, hogy a dolgozót alacsonyabb fizetéssel járó munkakörbe helyezték. 
Nem volt lehetősége azonban, hogy munkaviszonyát felbontsa és olyan munkahelyet 
keressen, ahol keresete nem csökken. Vagy például, nem védelmeztük eléggé a 
dolgozónak azt a jogát, hogy családjával együtt élhessen. Az eddig érvényben levő 
rendelkezés nem intézkedett félreérthetetlenül arról, hogy mi történjék abban az 
esetben, ha az áthelyezett dolgozó hat hónap után sem kap lakást maga és családja 
számára. 
 

A szakmunkások, igen gyakran felsőbb szervekhez is fordulva sérelmezték, hogy a 
vállalatvezetők gyakran nem biztosítanak számukra szaktudásuknak megfelelő munkát. 
Ugyanakkor azonban ahhoz sem járulnak hozzá, hogy máshová menjenek dolgozni. 

Most a Munka Törvénykönyve kimondja: a dolgozó felmondással megszüntetheti a 
munkaviszonyt, ha alacsonyabb fizetéssel járó munkakörbe helyezték — ha áthelyezett 
házastársának vagy közvetlen családtagjának új lakóhelyére kíván költözni — ha az 
áthelyezést követő hat hónap alatt új munka-helyén nem kap lakást — ha darabbérben 
dolgozik és egyfolytában négy héten keresztül személyi besorolásánál legalább két 
kategória alól alacsonyabb munkán foglalkoztatják. 

Ugyancsak jelentős kedvezményeket nyújt a dolgozóknak az áthelyezéssel 
kapcsolatos kérdések új szabályozása is. Eddig a különélési díjat csak hat hónapon 
keresztül fizették s az áthelyezett dolgozó hazautazási költségtérítést nem kapott. 

Most a Munka Törvénykönyve kimondja, hogy a Minisztertanács által 
meghatározott esetekben a különélési díjat a hat hónap eltelte után, további hat hónapra 
meg lehet hosszabbítani. Továbbá azt az áthelyezett dolgozót, aki lakás hiányában 
kénytelen családjától különélni, négyhetenként megilleti a családjához való haza- és 
visszautazás költsége. 

A közszolgálati dolgozóknak sok panasza volt amiatt, hogy jubileumi jutalomban 
nem részesülhettek. Előfordultak olyan esetek, hogy szakmunkásokat – kik az üzemben 
23—24 évet eltöltöttek – jó munkájuk alapján előléptettek és minisztériumban vagy más 
állami szervben fontos beosztásba helyezték. Ezek a dolgozók, mint közszolgálati alkal-

mazottak elestek attól, hogy a munkában eltöltött 25 év után jubileumi jutalomban 
részesüljenek. Sérelmes volt ez a rendelkezés a hosszú évtizedeket becsületes munkában 
eltöltő közalkalmazottakra is. Ugyan-csak hátrányos volt a közalkalmazottakra, hogy 
helyettesítés esetén, a helyettesítést végző dolgozó nem kaphatta meg az általa 
ténylegesen ellátott munkakör bérét. Előfordultak olyan esetek, hogy például az 
osztályvezető valamilyen tanfolyamra ment, vagy hosszabb időre megbetegedett. Ezalatt 
az idő alatt az osztályvezetői teendőkkel az egyik elő-adót bízták meg. Az előadónak 
nyilván több munkát, nagyobb felelősséget jelentett az új beosztás, mint saját 
munkakörének betöltése, a helyettesítés idején mégis csak régi fizetését kaphatta. 

Most ez is megváltozott. A jubileumi jutalom, valamint helyettesítés esetén a 
ténylegesen betöltött munkakör utáni bér a jövőben a közszolgálati alkalmazottakat is 
megilleti. 

A dolgozó nők megbecsülését, egészségének védelmét szolgálják azok a 
rendelkezések, melyekkel most a Munka Törvénykönyve kiegészült. Fontos rendelkezés, 
hogy a több műszakban dolgozó üzemekben lehetőleg biztosítani kell a terhes nők 
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délelőtti mű-szakban való foglalkoztatását. Az is jelentős változtatás, hogy eddig a 
szülést követő 3-ik hónapig nem lehetett felmondani a dolgozó nőnek – most ezt 
felemelték hat hónapra. 

Előfordult, hogy a dolgozó anya nem tudta gyermekét üzemi bölcsődébe vinni, mert 
lakása messze volt munkahelyétől. Annak érdekében, hogy gyermekét szoptathassa – a 
vállalattól fizetésnélküli szabadságot kért. A vállalat azonban csak három hónapot 
engedélyezhetett. A három hónap elteltével, noha a gyermek esetleg még további 
gondozásra szorult volna, több szabadságot már nem adtak. 

Most, ha a gyermek szoptatását másképpen nem lehet biztosítani, a dolgozó nő 
kérelmére a vállalat igazgatója a szoptatás hatodik hónapjának végéig köteles 
fizetésnélküli szabadságot engedélyezni. 

Az eddigi rendelkezések szerint az igazgató rendkívüli méltánylást érdemlő esetben 
is csak egy hónap fizetésnélküli szabadságot engedélyezhetett. Most a vállalat igazgatója 
háromhavi fizetésnélküli szabadságot is adhat. 

Ez a rendelkezés különösen a dolgozó nőknek kedvez, mert eddig, ha bármilyen 
fontos családi problémájuk is volt, s erre való tekintettel megfelelő mértékű szabadságot 
nem kaptak — kimaradtak munkahelyükről és ezzel megszakadt munkaviszonyuk 
jogfolytonossága. 

A dolgozók érdekeit védő törvények betartásának biztosítását szolgálják az egyeztető 
bizottságok. E nagyfontosságú szervek tekintélyének emelését és munkájukat nagy 
mértékben gátolta, hogy határozataik végrehajtása nem volt minden esetben biztosítva. 
Gyakran előfordult, hogy az egyeztető bizottság határozatának az igazgató nem tett 
eleget. Sőt olyan eset is volt — például az Elzett-gyárban — hogy a vállalat igazgatója 
az egyeztető bizottság tagjait azért, mert neki nem tetsző határozatot hoztak — 
pénzbüntetéssel sújtotta. 

Most a Munka Törvénykönyve kimondja: az egyeztető bizottság határozatát a 
vállalat igazgatója és a dolgozó a közléstől számított nyolc napon belül minden esetben 
köteles végrehajtani. 

Ha a határozatot nem hajtják végre, a végre-hajtás elrendelését a járásbíróságtól kell 
kérni, amely gondoskodik a határozat végrehajtásáról. Hatalmas jelentőségű lépés az, 
hogy az egyeztető bizottságoknak a jövőben fegyelmi ügyekben is határozati joguk van. 
Eddig az egyeztető bizottság csak javaslatot tehetett az igazgatónak, amit az vagy 
figyelembe vett, vagy nem. Például a vállalat egyik dolgozója ellen a vállalat igazgatója 
azonnali hatályú elbocsátást kimondó határozatot hozott. Ebben az esetben az egyeztető 
bizottság csak javasolhatta az igazgatónak, hogy a határozatot változtassa meg. 

Ezentúl azt egyeztető bizottság – amennyiben nem ért egyet az igazgató 
határozatával – hatálytalaníthatja. 
Eddig a közszolgálatban nem volt egyeztető bizottság. Most a Munka Törvénykönyve a 
köz-szolgálati dolgozók régi kérésének tesz eleget, amikor elrendeli, hogy a 
közszolgálat  területén is (kivéve a vasutat és a postát) létre kell hozni az egyeztető 
bizottságokat. A dolgozók jogait szélesíti, hogy az egyeztető bizottság határozatait 
megfellebbezhetik. Eddig ez a jog csak az igazgatót és az üzemi bizottságot illette 
meg. A dolgozókat pedig csak akkor, ha többeket érintett ugyanaz a határozat. Ez 
azt jelentette a gyakorlatban, hogy a dolgozó csak akkor fellebbezhette meg a reá 
sérelmes határozatot, ha azt az üzemi bizottság is sérelmesnek találta. 

Sokszor előfordult, hogy egyes vezetők vissza-éltek az eddig érvényben levő túlóra-
rendelettel. Olyan munkakörökben is »csúsztattak«, tehát túl-órákat pénz helyett szabad 
idővel váltottak meg, amelyekben ez nem volt engedélyezve. A rendelet adta 
lehetőségeket nem az ütemes termelés biztosítására, hanem ellenkezőleg, a hó végi 
rohammunkák »szervezésére« használták fel. Ezt a helytelen gyakorlatot szünteti meg a 
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Munka Törvénykönyve azzal, hogy megtiltja a »csúsztatás«-t és előírja, hogy a 
törvénynek megfelelően végeztetett túlórákat minden esetben pénzben kell megváltani. 

Ezek a kiragadott példák a Munka Törvénykönyvének módosításai közül azt mutatják, 
hogy a törvény minden sorát a dolgozókról való fokozott gondoskodás jellemzi. 

A törvény azonban nemcsak a jogok bővítéséről, hanem végrehajtásának biztosításáról 
is gondoskodik, s ezért kiegészült büntető rendelkezésekkel is. A Munka Törvénykönyv 
kimondja, hogy: »bűntettet követ el, aki a dolgozóknak a Munka Törvénykönyvében és annak 
végrehajtási utasítása tárgyában kiadott jogszabályokban biztosított jogait és jogos érdekeit 
súlyosan megsérti, így különösen aki : az elbocsátással, a túlórával, szabadsággal, 
munkavédelemmel, dolgozó nőkkel, kollektív szerződésekkel, szakszervezetek jogaival 
kapcsolatos rendelkezéseket megszegi vagy kijátssza. A büntetés hat hónapig terjedhető 
börtön.« 

A Munka Törvénykönyve előírja, hogy fegyelmi úton akkor is felelősségre kell vonni a 
Törvénykönyv megszegőit, ha cselekményük nem minősül bűntettnek. 

A büntető rendelkezések hozzájárulnak ahhoz, hogy megakadályozzunk mindennemű 
bürokráciát, önkényeskedést a dolgozókkal szemben, megszilárdítot t  a szocialista 
törvényességet. 

Külön kell szólnunk a Munka Törvénykönyve módosításának a szakszervezeteket érintő 
rendelkezéseiről. A szakszervezeteknek, mint a munkásosztály érdekvédelmi szervezeteinek 
nagy szerepük van a Munka Törvénykönyve végrehajtásának ellenőrzésében. Népi 
demokratikus államunk eddig is széles körű jogokat biztosított gyakorlatban a 
szakszervezeteknek a törvények ellenőrzésében. Bevonta a szak-szervezeteket a dolgozók 
életkörülményeit érintő törvények, rendeletek kidolgozásába. 

A módosított Munka Törvénykönyve pedig a dolgozók anyagi és kulturális színvonalának 
állandó emelése, valamint a Munka Törvénykönyvében biztosított jogainak érvényesítése 
érdekében törvénybe iktatja a szakszervezetek ezzel kapcsolatos jogait és feladatait. 

A Munka Törvénykönyve kimondja: a szak-szervezetek joga, hogy foglalkozzanak a 
dolgozók életkörülményeit érintő kérdésekkel. Ilyenek a munka-feltételek szabályozása, a 
munkabérek, a munkavédelem, a munkásellátás, a szocialista munkaverseny, a 
társadalombiztosítás, a kultúra és a sport. Ezekben a kérdésekben az állami szervek csak a 
SZOT és a szakszervezetek közreműködésével, véleményük meghallgatása után határoznak. 

A törvény kimondja azt is, hogy a szakszervezetek a hatóságok és a bíróságok előtt is 
közbeléphetnek a dolgozók jogainak érvényesítése és védelme érdekében. 

A szakszervezetek tájékoztatást kérhetnek a jog-szabályok végrehajtásáról a miniszterektől, 
a minisztertanácsnak közvetlenül alárendelt szervektől és ha szükség van rá, helyszíni 
vizsgálatot is tarthatnak a végrehajtás ellenőrzésére. A vállalat igazgatója köteles a vizsgálatot 
végző szakszervezeti szerveknek a szükséges felvilágosítást és adatokat megadni. A SZOT-nak 
és a szakszervezeteknek joguk van és kötelesek is a dolgozók életkörülményeit érintő 
rendelkezések végrehajtásánál észlelt hibákra felhívni az illetékes szervek figyelmét. Határidőt 
is szabhatnak a hibák és mulasztások megszüntetésére. Ha az sem vezet eredményre, a 
törvényben előírt hatósági eljárás (fegyelmi vizsgálat, bírósági eljárás stb.) megindítását is 
kezdeményezhetik. 

Külön biztosítja a törvény a szakszervezetek intézkedési jogait a munkavédelemben és a 
szakszervezeti munkavédelmi felügyelők jogát pénzbírság ki-szabására. 

Részletesen szabályozza a törvény a szakszervezet feladatait a kollektív szerződések 
megkötésével kapcsolatban is. 

A Munka Törvénykönyvének végrehajtási utasítása még részletesebben felsorolja és 
megjelöli a szak-szervezetek jogait és feladatait. E jogok és feladatok törvénybeiktatása azt 
jelenti, hogy a szakszervezetek és minden szakszervezeti vezető felelős a Munka 
Törvénykönyvének betartásáért és betartatásáért. 
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A párt, a munkásosztály nevében azt a feladatot bízta a szakszervezetekre, hogy képviseljék 
a dolgozók érdekeit, minden erejükkel segítsék a dolgozók anyagi és kulturális színvonalának 
állandó emelését. Ehhez hatalmas fegyver a módosított Munka Törvénykönyve. Minden 
szakszervezeti vezetőnek és aktivistának alaposan tanulmányoznia kell a Munka 
Törvénykönyvét. Csak így használhatják fel a Munka Törvénykönyvéhen biztosított jogokat a 
dolgozók javára. Csak így lehetnek »a legközelebbi és feltétlen munkatársai ... annak az 
államhatalomnak, amelynek egész politikai és gazdasági tevékenységét a munkás-osztály 
öntudatos élcsapata, a kommunista párt vezeti. « (Lenin.) 
 
Megjelent: Munka, 1953. 12. sz. 
 
 
 

1953. december 10. 
 

A POLITIKAI BIZOTTSÁG HATÁROZATA 
A SZOT III. TELJES ÜLÉSÉNEK IRÁNYELVEIRE 

 
A KÖZPONTI VEZETŐSÉG (JÚNIUSI, OKTÓBERI) HATÁROZATAINAK JELENTŐSÉGE 
A szocialista építés új szakaszába léptünk. Alapvető változás állt be gazdaságpolitikánk 
irányvonalában. Fő feladatunk a dolgozó nép életszínvonalának állandó emelése. A dolgozó 
nép életszínvonala állandó emelésének útját a Központi Vezetőség a következőkben jelöli 
meg: az ipar fejlődésében eddig elért eredményeink megszilárdítása, a népgazdaság átállítása, 
a helyes arányok kialakítása, a szükségleti cikkek megfelelő mennyiségű és minőségű 
termelése érdekében. Egész további fejlődésünk következő láncszeme az elkövetkezendő két-
három évben a mezőgazdaság gyors ütemű fejlesztése, a mezőgazdasági terméshozam 
növelése. Ez a Magyar Dolgozók Pártja és népköztársaságunk kormányának politikája, ebből 
adódnak a szakszervezetek feladatai is. A szakszervezeteknek az a megtisztelő feladatuk, 
hogy a párt köré tömörítve mozgósítsák a dolgozókat a munkásosztály jólétét állandóan emelő 
célkitűzések megvalósítására. 
 
I. A Központi Vezetőség 1953. június 27–28-i határozata óta végzett szakszervezeti munka 
értékelése. – A munkásosztály helyzete. – A szakszervezeti munka legfőbb hiányosságai 
 
1. A szakszervezetek a Központi Vezetőség júniusi határozata, a kormányprogram 

végrehajtásának érdekében kezdeti intézkedéseket tettek, részleges eredményeket értek 
el. Így pl. javaslatokat dolgoztak ki a Munka Törvénykönyve módosítására, az 1953–
1954-es évi bérügyi intézkedésekre, a társadalombiztosítási szolgáltatások megjavítására 
stb. Kidolgozták a munkaverseny egységes rendszerét. A SZOT és a szakszervezetek 
vezető szervei alaposabban foglalkoztak a munkásellátás, az üdülés, a munkavédelem 
kérdéseivel. – A Központi Vezetőség határozata óta eltelt időszakban bonyolítottuk le 
eredményesen a békekölcsönjegyzést és megkezdtük, a dolgozók érdeklődése és 
aktivitása mellett, az üzemi szakszervezeti szervek újraválasztását. 

 Megállapítható, hogy a szakszervezetek – különösen az üzemi bizottságok – a Központi 
Vezetőség határozata óta többet foglalkoznak a dolgozók napi ügyeivel, panaszaival, 
azonban ma még inkább a problémák tömeges felhozása, mint a helyi gyakorlati 
intézkedések a jellemzőek. Az esetek többségében az üzemben lévő adott lehetőségeket 
még nem használják ki. (Pl. a százmilliós pótberuházásoknál lévő lemaradások stb.) 

 Mindezek az intézkedések, melyeket eddig tettünk, nem adták meg a szükséges segítséget 
a pártnak és a kormánynak a dolgozók, különösen a munkásosztály helyzetének 
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megjavításához. A vezető szerveket túlságosan elfoglalta a különböző javaslatok 
kidolgozása és az ezzel kapcsolatos tárgyalások. Elmulasztották a kormányprogram 
megfelelő tudatosítását és a dolgozó tömegek mozgósítását az abban kijelölt feladatokra. 
Felelősek vagyunk a tömegek termelési aktivitásának csökkenéséért is, mivel az utóbbi 
időben elhanyagoltuk a munkaverseny szervezését. Munkánk hiányosságai következtében 
a szakszervezetek tekintélyének, tömegbefolyásának kiszélesítésével a párt és a tömegek 
kapcsolatának erősödését nem tudtuk elősegíteni. 

 A Központi Vezetőség júniusi határozata óta végzett munkánk hiányosságainak nagyrészt 
az az oka, hogy a Központi Vezetőség júniusi határozata után megtartott SZOT II. teljes 
ülése,5 majd a szakszervezetek központi vezetőségei és a szakszervezetek megyei 
tanácsának ülései csak részben tárták fel a szakszervezeti munka és a vezetés alapvető 
hibáit. Ezért nem tudták meghatározni a pártunk Központi Vezetősége határozatából és a 
kormányprogramból a szakszervezetekre háruló konkrét feladatokat. 

 
2. a) A szakszervezetek az elmúlt években egyoldalúan inkább csak a termelés kérdésével 

foglalkoztak és munkájukban háttérbe szorult a széles munkástömegek anyagi, 
kulturális és szociális igényeinek kielégítésére irányuló sokoldalú munka. Ez 
odavezetett, hogy a szakszervezeti vezető szervek és a vezetők nem fordítottak kellő 
figyelmet a dolgozó tömegek kívánságaira, igényeire és nem is harcoltak a jogos 
követeléseik, a panaszaik orvoslásáért. A régebbi időkhöz viszonyítva (1947–1949) 
mind kevesebbet foglalkoztak a munkabér és norma kérdéseivel, a reálbérek 
alakulásával, átengedve azt majdnem teljesen az állami szerveknek. Nem harcoltak 
megfelelően a dolgozók törvényben lefektetett jogainak védelméért, 
munkakörülményeik, egészségvédelmük megjavításáért, szociális és kulturális 
ellátottságuk emeléséért. 

   Mindez mutatja az államhoz való viszony helytelen értelmezését is a 
szakszervezetekben. Nem segítették államunkat azzal is, hogy keményen harcoltak 
volna az államapparátus bürokratikus kinövései ellen – állandóan bírálva a gazdasági 
vezetők túlkapásait –, következetesen védve a munkások, alkalmazottak és 
értelmiségiek törvényben biztosított jogait. (Pl. Munka Törvénykönyve, kollektív 
szerződés stb.) 

   A szakszervezeti szervek nagymértékben az állami szervek végrehajtó 
apparátusává váltak, többségében jóváhagyva és támogatva a gazdasági szervek 
helytelen intézkedéseit is, félve a szindikalizmus vádjától. Ez az opportunizmus 
aláásta a szakszervezetek tekintélyét a dolgozó tömegek és az állami szervek előtt. 
Mivel a szakszervezeti tagok és a dolgozók nem látták és nem tapasztalták, hogy a 
szakszervezetek védik törvényben biztosított jogaikat, hogy a munkásosztály, a 
dolgozók helyzetének javításáért országosan és helyi méretekben kezdeményezőként 
lépnének fel, sokan felvetették: nem látják a szakszervezeti tagság értelmét és 
szükségességét. Mindezen hibák a szakszervezeti munkában – a szakszervezetekben 
dolgozó kommunista vezetők elsődleges felelőssége mellett – nem választhatók el a 
régi gazdaságpolitikánktól, mely a szakszervezeti munka egyes kérdéseire hozott 
1950. július 24-i, politikai bizottsági határozatban is kifejezésre jutott.6 

  A szakszervezeti munka ezen beállítottsága következtében a szakszervezetek nem 
figyeltek fel a munkásosztály helyzetének kedvezőtlen alakulására. A felszabadulás 
óta eltelt eredményeinktől elbizakodva, melyeket kétségtelenül elértünk a 

                                                 
5 Lásd Népszava, 1953. július 27. 
6 E határozat, melyet kötetünkben is közlünk (18. dokumentum), egyik utolsó dokumentuma volt az 1948-tól 
bekövetkezett fordulatnak, melynek során a szakszervezeti mozgalomban is felszámolták az 1945–1947 között 
öntevékenységre épített szervezeti formákat. 



 86

munkásosztály helyzetének javítása terén (munkanélküliség felszámolása, 
nyugdíjtörvény, új szociális létesítmények stb.) nem láttuk meg, hogy az utóbbi 
években, 1951-től a Központi Vezetőség júniusi határozatáig csökkent a dolgozók 
reálbére. Az ez idő alatt tett norma- és bérügyi intézkedések egy része, párosulva a 
több helyen nem kielégítő munkaszervezéssel, a növekvő árakkal, rontotta a dolgozók 
életszínvonalát. A SZOT megszüntette azt a szervét, mely hivatva volt a 
munkásosztály, a dolgozók életszínvonala alakulásának tanulmányozására. Miután a 
szakszervezetek átvették a társadalombiztosítást, a biztosításban résztvevők számát 
nagymértékben megnövelték, ugyanakkor ehhez mérten nem fejlődött egészségügyi 
hálózatunk és szolgáltatásaink. (Pl. kevés a kórházi ágyak száma, különösen az 
iparvidékeken, jelentősen csökkent a betegek kezelésére fordított idő a 
rendelőintézetekben stb.) Az üzemekben nem biztosítottuk a munkavédelem és 
üzemegészségügy megfelelő fejlődését, a szociális intézmények bővítését és 
szolgáltatásuk színvonalának megfelelő emelését. 

  Nyugdíjrendszerünk – lehetőségeinkhez mérten is – elmaradott és általában nem 
kielégítő az öreg munkásokról való gondoskodás. 

  A lakásépítkezések lassú üteme, valamint a lakáselosztásnál a munkások igényeinek 
háttérbe szorítása következtében nem tudtuk megjavítani a dolgozók lakásviszonyait. 

  Ezek a tények azt mutatják, hogy az elkövetkezendő években komoly mulasztásokat 
kell pótolnunk a munkásosztály helyzetének megjavítása érdekében. 

  Mindezek a körülmények a szakszervezeti szervek és a tömegek kapcsolatának 
nagyfokú meglazulásához vezettek, amely gyengítette a párt tömegkapcsolatait is. 

  Ezt még súlyosbította a szakszervezeti demokrácia gyengesége, amely megnyilvánult 
a választásoknak több éven keresztüli elhanyagolásában, a vezetők felülről való 
kijelölésében, a rendszeres beszámolók hiányában, a választott szerveknél a kollektív 
vezetés kialakulatlanságában stb. 

 
 b) Ennek a helyzetnek a bekövetkezéséért nagymértékben a szakszervezetek felső 

vezetését terheli a felelősség. A Központi Vezetőség júniusi határozata óta fokozódott 
a SZOT Elnökségének szerepe a szakszervezeti mozgalom vezetésében és már egyre 
ritkábban fordul elő, hogy a Titkárság az Elnökség munkáját helyettesítené. A SZOT 
Elnöksége és titkársága azonban nem tanulmányozza közvetlenül és rendszeresen a 
dolgozók helyzetének alakulását, nem támaszkodik eléggé a dolgozók tapasztalataira, 
nem ad megfelelő elvi és gyakorlati irányítást a szakszervezetek központi 
vezetőségeinek. A SZOT Titkársága és személy szerint a SZOT elnöke és titkárai 
túlságosan a SZOT belső apparátusának kérdései felé fordulva, nem foglalkoznak 
megfelelően az egyes szakszervezetek sajátos kérdéseivel, a határozatok 
végrehajtásának ellenőrzésével, a vezetők tájékoztatásával. A vezetés hiányosságai 
következtében az apparátus munkájában lazaság, fegyelmezetlenség, tervszerűtlenség 
mutatkozik, ami kihat az alsóbb szakszervezeti szervek munkájára is. 

  Az elvi vezetés hiánya, a megfelelő segítségnyújtás elmulasztása, az ellenőrzés 
lazasága következtében a SZOT-nak mint a szakszervezeti mozgalom felső vezető 
testületének nincs meg a kellő tekintélye a szakszervezetek központi vezetőségei előtt. 

  A SZOT vezetőségének hibáin túlmenően tapasztalható egyes szakszervezetek 
vezetőinél bizonyos fokú ellenállás a SZOT centrális vezetésével szemben, túlzottan 
hivatkozva a szakszervezetek önállóságára és sajátosságaira. Ezen helytelen nézettel 
szemben a SZOT vezetői liberális magatartást tanúsítottak. 

  A SZOT vezető szerveinek hibái kifejezésre jutnak a szakszervezetek központi 
vezetőségeinek és elnökségeinek munkájában is. 
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  A vezetés e főbb hibái következtében bürokratizmus jelentkezik. Több szakszervezet 
elhanyagolja az üzemi szakszervezeti szervek operatív, a vezetők által helyszínen 
történő vezetését, háttérbe szorul a dolgozók napról napra való meggyőzése, a káderek 
türelmes nevelése. A SZOT és a szakszervezetek vezetői ritkán beszélnek közvetlenül 
a dolgozó tömegek előtt – rábízzák a tömegek problémáira való válaszadást az alsóbb 
fokú szakszervezeti szervekre és aktívákra. 

  A SZOT és a szakszervezetek vezető szervei, vezetői elhanyagolják a szakszervezeti 
munka elvi kérdéseinek megfelelő feldolgozását, ami hozzájárult a szakszervezeti 
munka fő hibáinak kialakulásához. 

  E hibák kiküszöbölése elsősorban szükséges ahhoz, hogy a szakszervezetek a 
szakszervezeti tagság, a dolgozók szeretett szervezeteivé váljanak, képesek legyenek 
lelkesíteni és mozgósítani a tömegeket a párt politikájának megvalósítására, betöltsék 
a kommunizmus iskoláinak szerepét. 

 
II. A szakszervezetek legfontosabb feladatai és javaslatai a Központi Vezetőség 
határozatainak végrehajtása érdekében 
 
A szocialista építés új szakaszában a szakszervezetek legfontosabb feladata: következetesen 
harcolni a munkásosztály életszínvonalának állandó emeléséért, szociális és kulturális 
igényeinek kielégítéséért. Ennek érdekében a szakszervezeteknek állandóan figyelemmel kell 
kísérniük a dolgozók élet- és munkakörülményeit, tanulmányozniuk kell a munkásosztály 
életszínvonala és reálkeresete alakulását, őrködniük kell a dolgozók törvényben biztosított 
jogainak betartása felett. E legfontosabb feladat elválaszthatatlan a szakszervezeteknek attól a 
tevékenységétől, amellyel nap mint nap mozgósítják a dolgozókat a termelés növelésére, a 
termelékenység emelésére. A dolgozókról való állandó gondoskodás, valamint a dolgozók 
politikai és kulturális nevelése előfeltétele annak, hogy a szakszervezetek a dolgozók széles 
tömegeit sikeresen tudják mozgósítani a népgazdasági tervek teljesítésére. 
 
Ezen feladatok elvégzésével járulnak hozzá a szakszervezetek pártunk Központi Vezetősége 
határozatai és a kormány programja megvalósításához. Ezzel jelentősen elősegíthetik, hogy 
szakadatlanul erősödjék a munkásosztály, a dolgozók kapcsolata pártunkkal. 
 
1. A szakszervezetek feladatai az ipari fejlődés eddig elért eredményeinek megszilárdítása, a 
népgazdaság gyors átállítása, valamint a mezőgazdaság gyors ütemű fejlesztése, segítése 
terén. 
 
a) Az ipari termelés gyors átállításának kell biztosítani a munkásosztály életszínvonala 

további emeléséhez szükséges nélkülözhetetlen szükségleti cikkek bőségben való 
előállítását. Ezért a dolgozók elvárják a szakszervezetektől, hogy ellenőrizzék, segítsék 
elő az ipar gyors és bürokráciamentes átállítását, segítsék az e téren mutatkozó ellenállás 
leküzdését. 

 A szakszervezeteknek rendszeresen felvilágosító munkát kell végezniük, meg kell 
magyarázniuk azt, hogy az ipar átállítása, a közszükségleti cikkek bőségben való 
előállítása a dolgozók életszínvonala emelésének egyik döntő előfeltétele. 

 Az ipar fejlődésében eddig elért eredmények megszilárdítása, valamint a dolgozóknak 
közszükségleti cikkekkel való fokozottabb ellátása megköveteli, hogy a szakszervezetek 
javítsák a termelési tömegmunkájukat, különös figyelmet fordítva a bányászatra, a 
kohászatra, a textil- és élelmezési iparra. A szocialista munkaverseny szervezésének 
megjavításával, a szocialista munkaverseny új rendszerének bevezetésével segítsék elő a 
termelés és a termelékenység emelését, a minőség megjavítását és az 
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anyagtakarékosságot. Tudatosítsák, hogy az életszínvonal gyors és hathatós emelése 
minden dolgozótól fegyelmezett munkát követel meg. 

 A dolgozók életkörülményeinek gyors megjavításához tartozik olyan kisipari 
javítóhálózat kiépítése, amely lehetővé teszi a dolgozók mindennapos problémáinak 
megoldását, mint pl. cipő javítása, ruha javítása és tisztítása, háztartási eszközök javítása 
stb. A szakszervezetek a dolgozók érdekében harcoljanak a tanácsi és állami szervek 
munkájában jelentkező indokolatlan huzavona ellen, amely késlelteti a szükséges 
műhelyek felállítását. 

 
b) A Központi Vezetőség október 31-i ülése megállapította, hogy a mezőgazdaság gyors 

ütemű fejlesztése, terméshozamának növelése, népi demokráciánk fejlődésének 
kulcskérdése. Ez biztosítja a dolgozóknak bőséges élelmiszerekkel és az iparnak 
nyersanyagokkal való ellátását. 

 A szakszervezeteknek hathatósan támogatniuk kell pártunk és kormányunk 
mezőgazdaság fejlesztésére irányuló politikáját. A SZOT III. teljes ülése felhívja az 
összes szakszervezeti szervek figyelmét arra, hogy a mezőgazdaság fejlesztésének 
programja országos ügy, a munkásosztály és egész dolgozó népünk életszínvonala 
emelésének egyik döntő feltétele. 

 E téren a szakszervezetek előtt álló feladatok megkövetelik: 
 1. A MEDOSZ szervezeti megerősítését. Elsősorban a gép- és traktorállomások, 

valamint az állami gazdaságok szakszervezeti bizottságait kell megerősíteni. 
  A MEDOSZ Központi Vezetősége és összes szervezetei mozgósítsák a gép- és 

traktorállomások, az állami gazdaságok dolgozóit a mezőgazdasági hozam emelésére, 
az állattenyésztés fejlesztésére. Ismerve a gép- és traktorállomások, az állami 
gazdaságok dolgozói szociális és kulturális ellátottsága terén fennálló súlyos 
elmaradást, mint pl. munkásszállások, lakásviszonyok elhanyagoltságát, a mosdók, 
öltözők és étkeztetés terén mutatkozó hiányosságokat – a teljes ülés utasítja a 
MEDOSZ Központi Vezetőségét és felkéri a Földművelésügyi Minisztériumot, hogy 
tegyenek sürgős intézkedéseket e hiányosságok felszámolására. 

 2. A szakszervezeteknek fokozottabban kell érvényesíteniük befolyásukat a faluban, 
azoknak a szakszervezeteknek a munkáján keresztül is, ahová idénymunkások és 
faluról bejáró munkások tartoznak, pl. építők, az élelmezésiek és részben a bányászok 
szakszervezete, továbbá a pedagógusok, a KPDSZ, az orvosok szakszervezetén 
keresztül, melynek tagsága nagyrészt a faluban dolgozik. 

 3. A mezőgazdaság fejlesztési programja teljesítéséhez hathatós segítséget kell nyújtani a 
vasasok és a vegyipari dolgozók szakszervezetének azáltal, hogy mozgósítják azoknak 
az üzemeknek dolgozóit, amelyek mezőgazdasági megrendeléseken dolgoznak 
(mezőgazdasági gépek munkája stb.). 

 4. A SZOT III. teljes ülése utasítja a SZOT Elnökségét, hogy a MEDOSZ Központi 
Vezetősége bevonásával dolgozza ki a szakszervezetek konkrét feladatait a pártnak a 
mezőgazdaság fejlesztésére vonatkozó határozata végrehajtására. 

  
2. A szakszervezetek feladatai és javaslatai a dolgozók gazdasági, egészségügyi, szociális és 
kulturális ellátottságának megjavítására. 
 
a) A szakszervezetek kötelesek állandóan és rendszeresen foglalkozni a dolgozók bér- és 

normaügyi kérdéseivel, jogos sérelmeik orvoslásával. A dolgozók anyagi helyzetének 
további megjavítására, a jogos bérsérelmek elintézésére, figyelembe véve 
népgazdaságunk teherbíró képességét, a közeljövőben az alábbi intézkedéseket kell tenni: 
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 Rendezni kell az iparban, az építőiparban, a termelőmunkában foglalkoztatott alsó 
bérkategóriákba tartozó munkások bérét. A bányászatban javítani kell a vájárok, 
segédvájárok és csapatcsillések bérét. Jelentősen fel kell emelni a bányászati 
karbantartók, szakmunkások – pl. lakatos, villanyszerelő stb. – bérét. A vaskohászatban 
tovább kell fejleszteni a minőség javítására ösztönző bérezést. 

 Helyes arányt kell létrehozni az egyes szakmunkás-kategóriák között. Mindenekelőtt meg 
kell javítani a műszaki normákkal dolgozók keresetét, ezen belül is elsősorban a 
forgácsoló szakmunkásokét. 

 Az 1954. évi bérügyi intézkedések tervének végrehajtása során fel kell emelni az 
élelmiszeripari dolgozók béreit. Továbbá rendezni kell a mezőgazdaság területén a 
növénytermesztésben foglalkoztatott munkások, valamint a mezőgazdaságban dolgozó 
műszakiak és a mezőgazdasági szakemberek béreit. 

 A vasút, a közlekedés és a posta területén rendezni kell a dolgozók bérét – különösen a 
forgalomnál, a vontatásnál és a híradásnál dolgozókét. 

 Az egészségügyi dolgozók anyagi helyzetének megjavítása érdekében fel kell emelni az 
egészségügyi dolgozók bérét, jelentősen emelni kell az orvosok és az egészségügyi 
középkáderek fizetését. 

 Felül kell vizsgálni a fennálló kettős, terület szerinti bérezést és azt egyes iparágakra 
érvényteleníteni kell. E legsürgősebb intézkedéseken túlmenően ki kell dolgozni a 
szocialista bérrendszerünk továbbfejlesztésének perspektivikus tervét. 

 A SZOT III. teljes ülése javasolja, hogy a szakszervezetek és a kormányzat 3 hónapon 
belül hozzon létre olyan szervezetet, amely rendszeresen figyelemmel kíséri és 
tanulmányozza a dolgozók reálkeresetének alakulását, a bérek és a piacárak 
összefüggésében. 

 
b) A SZOT teljes ülése megállapítja, hogy indokolatlan lemaradások vannak a dolgozók 

egészségügyi ellátottsága területén, különösen súlyos ez a gyorsan fejlődő ipari 
központokban. Ennek következtében a szakorvosi és kórházi kezelésre szoruló dolgozók 
ellátása nem kielégítő. 

 Felkérjük a Minisztertanácsot, utasítsa az illetékes állami szerveket, hogy a dolgozók 
jobb egészségügyi ellátása érdekében tegyenek sürgős intézkedéseket. Elsősorban 
szabadítsák fel a más célokra felhasznált egészségügyi épületeket. Ezzel szélesítse az 
egészségügyi intézmények hálózatát és gyorsan növelje a kórházi ágyak számát. 

 Felkérjük az Országos Tervhivatalt és az Egészségügyi Minisztériumot, hogy 1954-ben 
fokozza az egészségügyi beruházásokat. Elsősorban biztosítsa Budapest, Diósgyőr, Ózd 
és Tatabánya egészségügyi intézményeinek fejlesztését. 

 Ezeken a területeken meg kell javítani a szakorvosi ellátást, a kórházi ápolást – fejleszteni 
kell [a] gyermekintézményeket és a szülőotthonokat. 

 Tovább kell szélesíteni az üzemi és területi orvosi rendelők hálózatát és meg kell javítani 
a meglévők munkáját. 

 Felhívjuk az Egészségügyi Szakszervezet és az összes egészségügyi dolgozók figyelmét, 
hogy még tovább fokozzák erőfeszítéseiket a dolgozók jobb ellátásáért és harcoljanak 
területükön a még meglévő bürokrácia felszámolásáért. Az Egészségügyi Szakszervezet 
Központi Vezetősége, együtt az Egészségügyi Minisztériummal, tegyen sürgős 
intézkedéseket az orvosok felszabadítására a túlzott adminisztratív munka alól azért, hogy 
idejük jelentős részét nemes hivatásuk teljesítésére, a dolgozó népünk egészségvédelmére 
tudják felhasználni. 

 A szakszervezetek gyorsítsák meg az iparági társadalombiztosítás kiterjesztését, 
csökkentsék az ügyviteli bürokráciát, fejlesszék a szakszervezeti üdülők, szanatóriumok 
hálózatát és szolgáltatásait. 
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 A szakszervezetek központi vezetőségeinek, területi bizottságainak és az összes üzemi 
szakszervezeti bizottságoknak erőteljes harcot kell indítaniuk a munkavédelmi célokra 
előirányzott összegek felhasználására. 

 Különös gondot kell fordítani a bányászat és a kohászat munkavédelmi berendezéseinek, 
a munkahelyek biztonságának további megjavítására. Felhívjuk a kohász és bányász 
szakszervezet elnökségének figyelmét, hogy együtt a Nehézipari Minisztériummal és a 
Kohó- és Gépipari Minisztériummal tegyenek sürgős intézkedéseket az e téren mutatkozó 
hiányosságok felszámolására. 

 A SZOT III. teljes ülése felkéri az Országos Tervhivatalt, hogy 1954-re biztosítsa a 
munkavédelmi és szellőzőkészülékek gyártásához a szükséges kapacitást és 
anyagfedezetet. Biztosítsa a Könnyűipari Minisztériummal együtt az előírt védőruhák 
kellő mennyiségű gyártását. 

 
c) A Központi Vezetőség határozatának végrehajtása szükségessé teszi, hogy a 

szakszervezetek következetes harcot folytassanak a dolgozók szociális és kulturális 
helyzetének megjavításáért. 

 Figyelembe véve a lakásépítkezés terén meglévő lehetőségeket, szükségesnek tartjuk a 
Minisztertanács figyelmét felhívni arra, hogy 1954-ben jelentősen növelje a lakások 
számát. Fel kell számolni a lakások elosztása terén az eddigi helytelen gyakorlatot – 
biztosítani kell, hogy üzemeink minden évben kapjanak lakásokat. 

 Javasoljuk, hogy a megfelelő állami szervek az illetékes szakszervezeti központi 
vezetőséggel együtt vizsgálják meg az ipari központok, elsősorban az ózdi dolgozók 
lakáshelyzetét és tegyenek intézkedéseket a lakáshelyzet enyhítésére oly módon is, hogy 
jelenlegi hivatali helyiségeket szabadítsanak fel lakás céljára. 

 Felhívjuk az üzemi bizottságok figyelmét, hogy a szolgálati lakásokkal (lakótelepekkel) 
rendelkező üzemekben követeljék a vállalatvezetőktől, a trösztök igazgatóitól a megfelelő 
karbantartó részleg haladéktalan felállítását és állandóan gondoskodjanak a meglévő 
épületek, lakások karbantartásáról, tatarozásáról. 

 A lakáshelyzet megjavítása érdekében a SZOT III. teljes ülése javasolja a kormánynak, 
hogy tegye lehetővé a dolgozók részére a családi házak építését. Segítse elő ingyenes 
telek adományozásával és olcsó építőanyag biztosításával. 

 Az üzemi, hivatali étkezdék munkájának megjavítására a szakszervezeti bizottságok és a 
vállalatvezetők gondoskodjanak az étkezdék továbbfejlesztéséről. Mindenekelőtt 
teremtsenek a meglévő étkezdékben kulturált viszonyokat, biztosítsák a változatos és jó 
minőségű ételek szolgáltatását. 

 A SZOT III. teljes ülése megbízza az elnökséget, hogy rövid időn belül dolgozzák ki az 
idős munkások és mindenekelőtt a régi jogon nyugdíjas munkások nyugellátásának 
rendezését, megjavítását. 1954-ben készítsék elő az egyes nyugdíjrendszer [sic!] 
reformját.7 

 A dolgozók kulturális szükségleteinek kielégítésére javasoljuk, hogy a Minisztertanács 
1954. január 1-jétől az állami költségvetésben biztosítsa az üzemi kulturális és 
sportintézmények fenntartásának és működésének anyagi feltételeit. 

 Felhívjuk az Országos Tervhivatal és a minisztériumok figyelmét, hogy a beruházási 
tervek keretében gyorsítsák meg a legfontosabb ipari központok és nagyüzemek 
kulturális intézményeinek építését, a meglévők fejlesztését. A szakszervezetek központi 
vezetőségei és a minisztériumok gondoskodjanak arról, hogy 1954. évben a kulturális 
beruházásokra előirányzott összegeket az üzemek maradéktalanul felhasználják. 

                                                 
7 L. a 69/1954. (XI.2.) M.T. számú rendeletet a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról szóló 1954. évi 28. 
számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról. TRHGY 1954. 269–287. o. 
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 Ezek a feladatok pártunk politikájának és kormányunk programjának gyakorlati 
végrehajtását segítik elő: A SZOT III. teljes ülése utasítja az elnökséget, hogy az 1954. 
évi kollektív szerződés megkötésénél ezeket a feladatokat vegye figyelembe és foglalja 
bele a kollektív szerződésekbe. A feladatok végrehajtására a szakszervezeteknek 
mozgósítani kell minden dolgozót. 

 Ugyanakkor, amikor a szakszervezetek előtt álló legfontosabb feladatnak a dolgozók 
mozgósítását jelölik meg, szükségesnek tartjuk, hogy az állami vezető szervek, 
mindenekelőtt az Országos Tervhivatal vegye tudomásul, hogy a szakszervezeteket be 
kell vonni a népgazdaság szervezésébe és az eszközök szétosztását velük előzetesen meg 
kell tárgyalni. Érvényesíteni kell a gyakorlatban azt a helyes elvet, hogy semmiféle 
intézkedést, amely a munkások és alkalmazottak bérét, munka- és életfeltételeit érinti, a 
szakszervezetek előzetes beleegyezése nélkül nem lehet életbe léptetni, mert a 
szakszervezetek csak így lesznek képesek a rájuk háruló feladatokat maradéktalanul 
ellátni. 

 A szakszervezeteknek védeniük kell a munkások érdekeit az alkotmányban és a 
törvényekben biztosított jogait, harcolniuk kell mindenki ellen, aki megszegi a szocialista 
törvényességet. 

 A SZOT teljes ülése utasítja a SZOT Elnökségét és a szakmák központi vezetőségeit: 
szerezzenek érvényt a dolgozók törvényesen biztosított jogainak gyakorlására, a Munka 
Törvénykönyve alapján. 

 A Központi Vezetőség határozata és a kormányprogram végrehajtása érdekében 
megjelölt szakszervezeti feladatok végrehajtásának feltétele a vezetés munkájának 
megjavítása, elvi színvonalra való emelése, továbbá a szakszervezeti demokrácia 
továbbfejlesztése, megszilárdítása. 

 A vezetés munkájának megjavítása, a bürokratizmus felszámolása elsősorban azt jelenti, 
hogy a SZOT és a szakszervezetek központi vezetőségeinek tevékenységét az üzemi 
szakszervezeti munka megerősítésére összpontosítsuk. A szakszervezeti munka végső 
soron az üzemekben, hivatalokban, intézményekben dől el. 

 Az üzemi, szakszervezeti választások során megválasztott mintegy 400 000 bizalmi, 
üzemi és műhelybizottsági tag hatalmas szervezeti erőt jelent az előttünk álló feladatok 
végrehajtásához. 

 Eleven üzemi szakszervezeti életet kell kialakítani. Be kell vonni a dolgozókat a 
szakszervezeti munka megjavításába és végzésébe. Az üzemi szakszervezeti 
taggyűléseket a szakszervezeti munka vezető fórumaivá kell tenni, ahol a tagok szabadon 
nyilvánítják véleményüket, ellenőrzik a választott szervek végzett munkáját azok 
beszámolói alapján és meghatározzák a legfontosabb tennivalókat. Rendszeresen be kell 
számolni a tagdíjakból és egyéb forrásokból származó pénzösszegek felhasználásáról. Le 
kell szállítani a tagdíjakat a havi kereset egy százalékára, módosítva segélyrendszerünket. 
A társadalmi munkabizottságok és különösképpen a bizalmiak hálózatának 
megszilárdításával a dolgozók százezreit kell megtanítani a vezetésre, a gazdálkodásra, a 
dolgozók mindennapos ügyeinek elintézésére, bevonva őket a szakszervezeti feladatok 
végrehajtásába. 

 Ennek érdekében a szakszervezeti vezetők az üzemekben, munkahelyeken közvetlenül 
adjanak segítséget az üzemi szakszervezeti funkcionáriusok munkájához, megtanítva őket 
feladataikra. A vezető szervek munkájának középpontjában az üzemi szakszervezeti 
szervek tevékenységének tanulmányozása, tapasztalataik felszínre hozása és 
általánosítása álljon. 

 A szakszervezetek ereje pártunk vezetésében rejlik. A párt politikájának megvalósításáért 
folytatott harcban a szakszervezeteknek a párt köré kell tömöríteniük a párton kívül 
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dolgozók tömegeit. Pártunk és kormányunk mögött egységesen összeforrva diadalra 
juttatjuk népünk további felemelkedésének ügyét. 

 
*** 

 
A Politikai Bizottság az irányelveket alapul elfogadja. 
 
A SZOT III. teljes ülését 1954 januárjában az Országgyűlés összehívása után 10–14 nappal 
kell tartani.8 A beszámolóba be kell venni az 1954. évi tervszámokat és a terv teljesítésében 
szakszervezetekre háruló feladatokat. 
 
A beszámoló nem elég mozgósító a dolgozók és a szakszervezeti funkcionáriusok felé. 
Többet foglalkozzon a szakszervezet fő feladataival: a dolgozók szociális és munkavédelmi 
érdekeinek védelmével, a munkaverseny kérdéseivel, jobban mutassa meg azokat az 
eredményeket, melyeket eddig elértek. 
 
A PB tartson megbeszélést a szakszervezeti vezetőkkel a párttal kapcsolatos problémáikról. 
 
MOL-M-KS 276. f. 53/150. ő. e. – Géppel írott tisztázat. 
 
Megjelent: A Magyar Dolgozók Pártja határozatai, 1948–1956 c. könyvben. (Napvilág 
Kiadó, 1998, 226–235.) 
 
 

1953. december 16. 
 

AZ MDP POLITIKAI BIZOTTSÁGÁNAK HATÁROZATA 
A SZAKSZERVEZETEK SZEREPÉRŐL A MUNKAVERSENYBEN 

(Részlet) 
 

II. 
 
A szakszervezetek feladatai: 
 
1. A szakszervezetek népünk további felemelkedésének megvalósítása érdekében tartsák 

egyik legfontosabb feladatuknak a termelékenység emelésének, a tervek teljesítésének 
elősegítését. A politikai munka megjavítása útján vonják be a dolgozók széles tömegeit a 
munkaversenybe. Megalkuvás nélkül harcoljanak a dolgozók munka- és 
életkörülményeinek állandó javításáért, a szociális és munkavédelmi beruházások 
végrehajtásáért, a munkavédelmi törvények betartásáért. Javítsák meg a kulturális 
nevelőmunkát, segítsék elő dolgozóink általános műveltségének emelését. 

 
2. A szakszervezetek harcoljanak azért, hogy a vállalatok a tervet határidőre megkapják, 

felbontsák és a dolgozók előtt ismertessék. 
 
3. A szakszervezetek a verseny feltételeinek és a célkitűzéseinek meghatározásánál tegyék 

meg észrevételeiket, segítsék azok kidolgozását és ellenőrizzék, hogy a gazdasági 
vezetők időben és megfelelő módon nyilvánosságra hozzák azokat. 

                                                 
8 Az Országgyűlés ülését 1954. január 21–23-án, a SZOT III. teljes ülését február 8-án tartották meg. L.: Szabad 
Nép, 1954. január 24., 25., 26. sz., valamint Népszava, 1954. február 7. sz. 
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4. A szakszervezetek a tervek és a verseny feltételeinek megismertetése érdekében havonta 

egyszer 25-e és 5-e között szervezzenek termelési értekezletet és negyedévenként 
tervismertető értekezletet. Politikai felvilágosító munkával, jó előkészítéssel biztosítsák, 
hogy a termelési értekezleteken a dolgozók többsége részt vegyen. Harcoljanak azért, 
hogy mind a szakszervezetek, mind a gazdasági vezetők fogadják megfelelően és 
valósítsák meg a dolgozók helytálló javaslatait. 

 Ezzel is teremtsék meg a lehetőségét, hogy dolgozóink megismerjék az üzemvezetés 
kérdéseit, az üzemek hozzáértő és felelősségüket átérző gazdájává váljanak. 

 
5. A szakszervezetek a politikai munka megjavításával érjék el, hogy a dolgozók többsége 

tegyen szocialista kötelezettségvállalást. Biztosítsák, hogy dolgozóinkban elmélyüljön a 
felelősségérzet a terv teljesítéséért, kormányunk új programjának megvalósításáért. 

 Ahhoz, hogy a szakszervezetek ezirányú politikai munkája hatékony legyen az szükséges, 
hogy mindennapi munkájukban érvényre jusson a dolgozók szociális, munkavédelmi és 
kulturális szükségleteinek kielégítéséért folyó eredményes harc. 

 A dolgozók versenyvállalásainak megszervezése a bizalmiak feladata. (Ebben a 
munkában a művezetők vegyenek részt.) A bizalmiak arra törekedjenek, hogy a dolgozók 
konkrét, értékelhető vállalást tegyenek. Fordítsanak a szakszervezetek nagy gondot a 
bizalmiak munkájának megsegítésére, megjavítására, tekintélyük növelésére. 

 
6. A szakszervezetek a verseny értékelésében és nyilvánosságában reájuk háruló feladatok 

elvégzésével mindenekelőtt a verseny társadalmi ellenőrzését biztosítsák. Neveljék a 
dolgozókat az adott szó betartására, segítsék elő a versenyszellem kialakulását. 

 a) A szóbeli és szemléltető agitáció eszközeivel a legváltozatosabb formában hívják fel a 
dolgozók figyelmét a legfontosabb feladatokra, eredményekre és hibákra. 

 b) Ellenőrizzék a szükséges nyilvántartások vezetését, szervezzék meg a verseny 
értékelésével kapcsolatos szakszervezeti csoport, műhelybizottsági és ü.b. 
értekezleteket. 

 c) A bizalmiak – a művezetőktől kapott adatok alapján – minden hónapban – csoport 
megbeszélésen – értékeljék, hogy csoportjuk tagjai hogyan teljesítették vállalásaikat. 
Ezeken az értekezleteken a művezetők is vegyenek részt. 

 d) Az üzemi bizottságok minden hónapban hirdessék ki az előző hónap versenyének 
eredményeit, az egyes szakágak legjobb munkásait és brigádjait. 
 

7. A szakszervezetek, üzemi szakszervezeti bizottságok tegyék meg észrevételeiket az 
állami szerveknek és igazgatóknak a kitüntetésekre, jutalmazásokra vonatkozó 
javaslataikkal kapcsolatban. A sztahanovista oklevelek a „vállalat…” és a „szakma kiváló 
dolgozója” jelvények adományozásáról a műhely, vagy az üzemrész dolgozóinak 
javaslata alapján az igazgató és az üzemi bizottság közösen döntsön. A szakszervezetek 
népszerűsítsék a kitüntetett dolgozókat. Biztosítsák, hogy a kitüntetettek különféle 
juttatásoknál előnyben részesüljenek. 

 
8. A szakszervezetek a termelékenység, a tervek teljesítése érdekében segítsék elő az 

élenjáró munkamódszerek elterjesztését. Szervezzék meg a fizikai és szellemi dolgozók 
közti együttműködést, a tapasztalatlan, normájukat nem teljesítő dolgozók megsegítését. 
Keltsék fel a dolgozókban a szakmai ismeretek továbbfejlesztése iránti érdeklődést és 
segítsék a dolgozók szakmai képzését, mozgósítsák a dolgozókat a munkamódszerek 
átadására és átvételére. Segítsék elő és követeljék meg az újítási javaslatok gyors 
elbírálását és megfelelő újítások gyors bevezetését. 
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III. 

 
A pártbizottságok és a pártszervezetek feladatai: 
 
1. a) A pártbizottságok és pártszervezetek tevékenysége nem szűkülhet le a termeléssel 

kapcsolatban a munkaverseny területére: alapvető feladatuk a termelés pártirányítása, 
pártellenőrzése. A termelés pártellenőrzése – az egész üzem ellenőrzése abból a célból, 
hogy a párt és a kormány határozatait maradéktalanul végrehajtsuk. Ez nem 
egyszerűen „ellenőrzést” jelent, hanem teljes felelősséget a párt és a kormány 
határozatainak végrehajtásáért. A pártbizottságok és pártszervezetek kapcsolódjanak 
bele a termelés irányításába, de ne sértsék meg a műszaki vezetők egyszemélyi 
felelősségét. A termelés pártirányításának feltételei, módjai a következők legyenek: a 
Politikai Bizottság augusztusi irányelveinek megfelelően nem szabad a gazdasági 
munkával helyettesíteni a politikai munkát. Biztosítani kell a termelés 
pártellenőrzésének kettősségét: egyrészt rendszeresen be kell számoltatni a gazdasági 
és műszaki vezetőket pártbizottsági üléseken és ott határozatokat hozni – úgy, hogy 
azok elősegítsék a felsőbb szervek határozatainak végrehajtását, az igazgató 
egyszemélyi felelős vezetését. Másrészt a termelés pártellenőrzésébe minden egyes 
dolgozót be kell vonni: a párt és tömegszervezeti (szakszervezeti, DISZ) taggyűlések, 
a különböző termeléssel kapcsolatos pártmegbízatások, a termelési értekezletek stb. 
révén. 

 b) A pártbizottságok és pártszervezetek nyújtsanak segítséget az állami szerveknek és a 
szakszervezeteknek a munkaverseny tömeges kifejlesztése terén. 

 
Levéltári jelzet: MOL M-KS 276.f. 53. cs. 152. ő. e. 
 
 

1954. január 
 

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KIBŐVÍTETTE A SZAKSZERVEZETEK 
JOGKÖRÉT 

 
Már az 1951-ben életbe léptetett Munka Törvénykönyve is lényeges jogkört biztosított a 
szakszervezeteknek, hogy érdekképviseleti és érdekvédelmi feladataikat betölthessék. Az 
elmúlt évek tapasztalatai azonban megmutatták, hogy sem a szakszervezetek részére 
biztosított jogkör, sem pedig a jogkör betöltéséhez szükséges jogi eszközök nem voltak 
kielégítőek. Ezért a Munka Törvénykönyvének módosítása és kiegészítése – pártunk júniusi 
és októberi határozatai és az új kormányprogram alapján – nemcsak a dolgozók egyéni jogait 
szélesítette ki, hanem az eddigieknél hatékonyabb eszközöket nyújtott a dolgozók részére 
azzal is, hogy kibővítette a dolgozók érdekképviseleti szervének, a szakszervezeteknek a 
jogkörét is. Gondoskodott a módosítás olyan hatékony jogi eszközökről is, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a szakszervezetek kibővített hatáskörüknek megfelelően szolgálhassák a 
dolgozók érdekeinek és törvényes jogainak megvalósulását. 
 Milyen fontosabb területeken szélesítette ki a módosítás a szakszervezetek jogkörét? 
 Az eredeti szabályozás értelmében az állami szervek egyfelől nem az életkörülmények, 
hanem csak a munkafeltételek szabályozásával kapcsolatban hallgatták meg a 
szakszervezeteket, másfelől az állami szervek az egyes jogszabályok kiadása előtt kötelesek 
voltak ugyan a szakszervezet véleményét kikérni, de kiadhatták a jogszabályt akkor is, ha 
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azzal a szakszervezet nem értett egyet. A szakszervezet kifejezett egyetértésére csak a Munka 
Törvénykönyvében külön szabályozott néhány esetben volt szükség. 
 A módosítás mind a két vonatkozásban kibővítette a szakszervezetek jogait. A 
szakszervezetek ma már nemcsak a munkafeltételeket, hanem általában a dolgozók 
életkörülményeit érintő kérdésekben, tehát lényegesen szélesebb területen vesznek részt a 
gazdasági és kulturális élet irányításában. Sokkal nagyobb súlyt fektetnek ezután arra is, hogy 
a készülő jogszabályokkal, rendeletekkel a szakszervezet egyetért-e. A Minisztertanács ugyan 
továbbra is csak arra köteles, hogy a jogszabály kiadása előtt meghallgassa a Szakszervezetek 
Országos Tanácsának véleményét, de jellemző a szoros együttműködésre, hogy egyes 
fontosabb határozatokat a Minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Tanácsa közösen 
szokott kiadni. A miniszterek pedig a régi szabályozással ellentétben, a dolgozók 
életkörülményeit érintő minden egyes kérdést csak az érintett szakszervezettel egyetértésben 
szabályozhatnak. 
 Itt kell megemlítenünk azt is, hogy az egyetértésen és a meghallgatáson felül a 
Szakszervezetek Országos Tanácsát, a Szakszervezetek Társadalombiztosítási Központját és a 
Vasutasok Szakszervezete Társadalombiztosítási Központját – a hatáskörükbe tartozó 
kérdésekben – önálló szabályozási jogkör is megilleti. 
 
Ahhoz azonban, hogy a Szakszervezetek Országos Tanácsa és a szakszervezetek megfelelő 
módon tölthessék be szerepüket a dolgozók életkörülményeinek szabályozásával kapcsolatban 
arra van szükség, hogy szakszervezeteink intézményesen foglalkozzanak a dolgozók 
életkörülményeivel és munkafeltételeivel. Ez pedig megköveteli, hogy valóban élő és 
mindennapos kapcsolat alakuljon ki a szakszervezetek és a dolgozók között. Arra van 
szükség, hogy a szakszervezetek a taggyűléseken, a termelési értekezleteken, a kollektív 
szerződések megkötésével foglalkozó üzemi gyűléseken, a kollektív szerződés végrehajtására 
vonatkozó negyedéves beszámoló értekezleteken és a mindennapi munkában is 
foglalkozzanak a dolgozók életkörülményeivel és munkafeltételeivel. Mégpedig úgy, hogy a 
dolgozók bátor, építő bírálatai, tapasztalatai, panaszai és javaslatai alapján a jogos sérelmeket 
orvosolják és ha arra szükség van, kezdeményezzék a hiányos vagy helytelen szabályozás 
kiegészítését vagy módosítását. 
 A jogszabály megvalósulása szempontjából alapvetően fontos az ellenőrzés. Erre való 
tekintettel a Munka Törvénykönyvének módosítása sokkal hatékonyabbá teszi a 
szakszervezetek ellenőrzési jogát. Már a régi megfogalmazás is széles körben teret adott a 
szakszervezetek ellenőrzési jogának. A gyakorlat azonban megmutatta, hogy ez az ellenőrzési 
hatáskör nem volt kielégítő és inkább csak a kollektív szerződések végrehajtásával, a 
balesetelhárítással és az egészségvédelemmel kapcsolatban érvényesült, de ezeken a 
területeken is csak nagyon fogyatékosan. 
 Nem egyszer előfordult, hogy a gazdasági vezetők megakadályozták a végrehajtás 
ellenőrzését, vagy ha az ellenőrzés hibákat tárt fel, nem törődtek a hibák megszüntetésével. A 
Munka Törvénykönyvének módosítása ezt a fogyatékosságot is felszámolja. A 
Szakszervezetek Országos Tanácsa és a szakszervezetek ugyanis a dolgozók jogait és 
törvényes érdekeit biztosító jogszabályok megtartása érdekében a miniszterektől és a 
Minisztertanácsnak közvetlenül alárendelt szervektől tájékoztatást kérhetnek a jogszabályok 
végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése érdekében helyszíni vizsgálatot tarthatnak. A 
vállalat igazgatója pedig köteles a vizsgálathoz szükséges felvilágosításokat megadni és a 
szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani. 
 
Az ellenőrzésnek azonban csak akkor van értelme, ha gondoskodás is történik a hibák és a 
mulasztások megszüntetéséről. Ezért a módosítás lehetővé teszi, hogy a szakszervezetek 
határidőt szabjanak a hibák és a mulasztások megszüntetésére, és ha a végrehajtásért felelős 
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szervek a szükséges intézkedést ennek ellenére sem teszik meg, megfelelő hatósági eljárás 
megindítását kezdeményezhetik. Mindez nagy lehetőségeket ad a szakszervezeteknek a 
dolgozók érdekeinek védelmében. 
 Melyek az ellenőrzés legkézenfekvőbb formái? 
 Az ellenőrzésnek egyik módja az, ha a szakszervezet megvizsgálja egy üzemben például 
azt, hogy miként történik egy munkavédelmi előírás, vagy a szabadságolási terv megtartása. 
Az ellenőrzést segíti az is, hogy olyan kollektív szerződést kötnek, amely konkrétan állapítja 
meg mindazokat a kötelezettségeket, amelyeket a vállalat igazgatója a dolgozók érdekében 
teljesíteni köteles. Ha a kollektív szerződés kellőképpen konkrét, és minden kötelezettséggel 
kapcsolatban felelőst és határidőt állapít meg, a szakszervezet nagyon könnyen ellenőrizheti a 
kötelezettségek teljesítését. 
 
Az ellenőrzésnek egy másik formája az, ha a szakszervezeti és termelési értekezleteken 
ugyancsak konkrét formában napirendre tűzik a pihenéssel, az üdüléssel, a 
munkavédelemmel, a jóléti és kulturális szolgáltatásokkal stb. kapcsolatos kérdéseket. Ebben 
az esetben maguk a dolgozók fogják elmondani azt, hogy a végrehajtásban milyen hibák 
vannak. Nagyon lényeges anyagot nyújtanak az ellenőrzés részére az egyeztető bizottságok elé 
vitt panaszok is. Az egyeztető bizottságok előtt ugyanis feltárulnak azok a hibák és 
hiányosságok, amelyek a vállalat életében előfordulnak. Helyes tehát, ha a szakszervezetek 
figyelemmel kísérik az egyeztető bizottságok működését és az itt nyert tapasztalatok alapján 
megteszik a szükséges megelőző intézkedéseket. Végül pedig sokkal hatékonyabban kell 
megszervezni a társadalmi ellenőrzést. 
 Ezek a módszerek azonban csak akkor vezetnek sikerre, ha a szakszervezet a dolgozók 
érdekeivel, észrevételeivel és javaslataival lelkiismeretesen foglalkozik és a módosított Munka 
Törvénykönyvének szabályaival élve, a hiányosságok megszüntetése érdekében megteszi a 
szükséges intézkedéseket. Erre pedig megvan a lehetőség, mert a szakszervezet – ha a 
figyelmeztetés nem segít – nemcsak kérhet, hanem olyan hatósági eljárást is indíthat, amely 
rászorítja a mulasztókat a jogszabályok, a szocialista törvényesség megtartására. Így például a 
szakszervezet a dolgozók képviseletében panaszt nyújthat be az egyeztető bizottsághoz és 
keresettel fordulhat a bírósághoz. 
 A szakszervezetek azonban – szükség esetén – még ennél is többet tehetnek. Egyes 
jogszabályok már eddig is bűntettnek minősítették azt, ha a felelős személy különösen a 
munkavédelem szabályait nem tartotta meg. A módosítás viszont egészen széles körben 
bűntettnek minősíti azt, ha a felelős személy a dolgozóknak a Munka Törvénykönyvében és 
annak végrehajtása tárgyában kiadott jogszabályokban biztosított jogait és törvényes érdekeit 
súlyosan megsérti. 
 Ha tehát a dolgozót a Munka Törvénykönyvében foglalt rendelkezések megszegésével, 
fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül bocsátják el – túlórával, valamint a heti pihenőnapon, 
illetve a munkaszüneti napon végezhető munkával kapcsolatos rendelkezéseket ismételten 
megszegik vagy kijátsszák – a rendes szabadság kiadását indokolatlanul megtagadják – a 
munkavédelem szabályainak megszegésével a dolgozót olyan munkafeltételek mellett 
foglalkoztatják, amelyek munkaképességének csökkenését vagy elvesztését eredményezték, 
vagy eredményezhették volna – a dolgozó nők, a terhes és szoptató anyák, vagy a fiatalkorú 
dolgozók részére a jogszabályokban megszabott munkafeltételeket nem biztosítják – a 
teherben lévő nőnek, vagy szoptató anyának munkára alkalmazását emiatt megtagadják, 
munkabérét csökkentik, vagy munkaviszonyát megszüntetik – a kollektív szerződés 
rendelkezéseit szándékosan megsértik vagy kijátsszák – az egyeztető bizottság határozatát 
nem hajtják végre stb., a szakszervezetnek jogában van feljelentést tenni annak érdekében, 
hogy ilyen súlyos mulasztások a jövőben ne forduljanak elő. 
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Az egészségvédelem és a balesetelhárítás területén a szakszervezeteket már eddig is nagyon 
széles jogkör illette meg és itt a hiba nem a szabályozás elégtelenségében volt, hanem abban, 
hogy a szakszervezetek csak ritkán éltek a rendelkezésükre álló jogokkal. A balesetelhárítást 
szabályozó 240/1950. (IX. 25.) MT számú rendelet értelmében, amennyiben a cselekmény 
súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 20.000 forintig terjedhető 
pénzbüntetéssel büntetendő az a munkáltató, aki az egészségvédelemmel és a 
balesetelhárítással kapcsolatos előírásokat nem tartja meg, a szakszervezetek balesetelhárítási 
szakközegei részére a kívánt felvilágosítást nem adja meg, vagy valótlan felvilágosítást ad, 
vagy a megállapított hiányt a kitűzött határidő alatt nem szünteti meg. Ezenfelül a 
munkavédelmi szabályok végrehajtásának elmulasztása esetén a szakszervezeteket, illetőleg a 
szakszervezeti munkavédelmi felügyelőket a jogszabályokban megállapított esetekben 
közvetlen intézkedési jog is megilleti. 
 A szakszervezeti munkavédelmi felügyelő ugyanis felhívhatja az üzem igazgatóját, hogy 
a balesetek előidézésére alkalmas körülményeket záros határidőn belül küszöbölje ki. Ha az 
igazgató a felhívást nem teljesíti, a felügyelő a vállalatot irányító szervhez fordul, amely nyolc 
napon belül dönteni köteles. 
 Ha pedig az igazgató valamely baleset előidézésére alkalmas körülményt felhívásra sem 
küszöböli ki – a felügyelő az illetékes miniszter előzetes hozzájárulásával a veszély 
elhárításáig a munkát felfüggesztheti, sőt közvetlenül fenyegető veszély esetén a főfelügyelő a 
munka felfüggesztését azonnali hatállyal elrendelheti, a miniszter azonban a rendelkezést saját 
felelősségére feloldhatja. 
 Végül pedig a munkavédelmi felügyelők a vizsgált üzem igazgatóját vagy felelős közegét 
kihágásnak nem minősülő kisebb szabálytalanság vagy mulasztás esetén 200 forintig, a 
főfelügyelők pedig 500 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatják. 
 
A szakszervezetek jogainak kibővítése szorosan hozzátartozik azoknak az intézkedéseknek a 
rendszeréhez, amelyek a Központi Vezetőség határozatának, az új kormányprogramnak a 
megvalósítását szolgálják. E jogok nagyon hatékony fegyvert adnak a szakszervezetek kezébe 
a dolgozók élet- és munkaviszonyainak a megjavítására. Éppen ezért ezek a jogok egyben 
kötelességek is. Minden szakszervezeti vezetőnek, aktivistának kötelessége, hogy éljen is 
ezekkel a jogokkal. 
 E jogok gyakorlása ugyanakkor megköveteli a szakszervezeti munka megjavítását is. 
Hiszen igen felelősségteljes, sok körültekintést és tapasztalatot igénylő feladatot jelent a 
dolgozók élet- és munkaviszonyait érintő jogszabályok kidolgozásában való részvétel. Igen 
sokrétű és igen lelkiismeretes munkát, a dolgozókkal való eltéphetetlen kapcsolatot, a 
dolgozók ügyének forró szeretetét követeli meg a szakszervezetek széleskörű jogának 
gyakorlása. A kormányprogram megvalósítása, a dolgozók életszínvonalának emelése nem 
kis mértékben múlik azon, hogyan látják el a szakszervezetek ezeket a feladatokat. 
 A szakszervezetek feladatainak megvalósítását elősegíti, hogy már a mi népi 
demokráciánkban is érvényesül a szocializmus gazdasági alaptörvénye. Ez azonban nem azt 
jelenti, hogy hazánkban nem kell harcolni a szakszervezeti feladatok megvalósításáért, hanem 
azt jelenti, hogy lényegesen kedvezőbb viszonyok között folyik a mindennapos küzdelem. Nem 
kibékíthetetlenül ellentétes érdekek és erők ellen kell harcolni, mert a munkásosztály 
vezetésével a hatalom az egész dolgozó népé és az államapparátus is a dolgozó népet 
szolgálja. Az eredmények fokozásának azonban lényeges feltétele, hogy egész népünk 
lelkesen és fegyelmezetten dolgozzon a szocializmus építéséért, hazánk további 
felvirágzásáért, az életszínvonal állandó emeléséért. 
 

Weltner Andor, 
a jogi tudományok kandidátusa, 
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a Budapesti Állam- és Jogtudományi Kar 
munkajogi tanszékének vezetője 

 
Megjelent: Munka, 1954. 1. szám, 1–5. 
 
 

1954. február 3. 
 

1.009/1954. (II.3.) SZÁMÚ MINISZTERTANÁCSI HATÁROZAT 
AZ ORSZÁGOS SZOCIALISTA MUNKAVERSENY NÉHÁNY SZERVEZÉSI ELVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

ÉS A MUNKAVERSENY RENDSZERÉRŐL 
(Részletek) 

 
A szocialista munkaverseny az elmúlt évek alatt széles méretekben bontakozott ki hazánkban. 
A szocialista építés lelkes termelési csatáinak nagy eredményei megmutatták, hogy a 
szocialista munkaverseny mélyen gyökerezik a dolgozó tömegekben. 
 
Az elmúlt években kifejlődtek a verseny különböző formái. Dolgozóink többsége hónapról 
hónapra versenyvállalással és azok túlteljesítésével fejezi ki odaadását hazánk, népünk, a béke 
és a szocializmus ügye iránt. A szovjet példa és segítség nyomán, valamint legjobb 
dolgozóink kezdeményezésére széles méretekben bontakozott ki és nagyszerű eredményeket 
hozott a sztahanovista és az újítómozgalom. Kezd meghonosodni az üzemek közötti verseny 
és egyre fokozódik a vetélkedés az élüzem címért, valamint a Minisztertanács és a SZOT 
vándorzászlójának elnyeréséért. 
 
Pártunk, kormányunk, dolgozó népünk a legnagyobb megbecsülésben részesíti a termelés 
élenjáróit. Ezt fejezik ki a különböző kitüntetések és jutalmak is. Dolgozóink ma már számos 
országos hírű sztahanovista élenjáró munkamódszerét ismerik és mind szélesebb körben 
alkalmazzák. 
 
A szocialista munkaverseny fejlődése azonban nem egyenletes és – az eredmények ellenére – 
több területen nem kielégítő, az állami és mozgalmi szervek versenyszervező és irányító 
munkája elmarad dolgozóink versenylendületének általános fejlődése mögött. A verseny 
néhány szervezési elve és módszere elavult, nem felel meg a jelenlegi követelményeknek. 
 
A Sztahanov-mozgalom és különösen a „szakma legjobb dolgozója” címért folyó verseny 
feltételeinek bürokratikus meghatározása fékezi a Sztahanov-mozgalom és általában az egyéni 
verseny kibontakozását. A „szakma legjobb dolgozója” címért folyó vetélkedés pedig 
kimondottan néhány dolgozó versenyévé vált. Nem kielégítő az egyes iparágak, szakmák és 
üzemek adottságainak legjobban megfelelő sajátos tartalmú versenyek fejlődése sem. Nagyon 
szűk területre korlátozódik a műszaki dolgozók versenye. 
 
Nem fejlődött megfelelően, sőt az utóbbi hónapokban visszaesett a versennyel kapcsolatos 
politikai felvilágosító munka. Sok üzemben elhanyagolják a verseny eredményeinek 
nyilvánosságra hozatalát, az élenjáró dolgozók népszerűsítését. Nem szervezték meg kellően 
az élenjáró munkamódszerek felkutatását, kidolgozását, elterjesztését, nem érvényesül eléggé 
a szocialista munkaverseny legfőbb sajátossága: az élenjárók elvtársi segítségnyújtása az 
elmaradóknak. 
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Mindezek következtében a verseny sok területen formális, nem segíti megfelelően a terv 
teljesítését, a minőség javítását, az önköltség csökkentését. 
 
A kormányprogram népünk életszínvonalának gyorsabb ütemű emelését tűzte ki célul. Ezt 
azonban csak akkor tudjuk megvalósítani, ha iparunk minden részletében és jó minőségben 
teljesíti, illetve túlteljesíti tervelőirányzatát. E cél elérésének elengedhetetlen feltétele a 
szocialista munkaverseny továbbfejlesztése. Az eddiginél fokozottabban kell felkarolni a 
dolgozók kezdeményezéseit, biztosítani a verseny társadalmi ellenőrzését és azt, hogy a több 
és jobb termelés segítse elő a dolgozók keresetének emelkedését. 
 
A munkaverseny szervezésének megjavításával lehetővé kell tenni dolgozóink szaktudásának, 
kezdeményező erejének korlátlan kibontakozását. 
 

I. 
A dolgozók egyéni versenye a sztahanovista és a szakma kiváló dolgozója címért. 

 
A kormány programjából munkásosztályunkra és műszaki értelmiségünkre háruló feladatok 
sikeres megvalósítása, a versenyt fékező tényezők megszüntetése, a Sztahanov-mozgalom 
fellendítése érdekében a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa és a Szakszervezetek 
Országos Tanácsának Elnöksége az alábbi határozatot hozza: 
 
A szocialista munkaverseny kiszélesítésének alapja: az egyéni verseny fellendítése. Ennek 
elősegítésére módosítani kell a sztahanovista és a „szakma legjobb dolgozója” címek 
elnyerésének feltételeit. Lehetővé kell tenni, hogy az eddiginél szélesebb munkás és 
értelmiségi rétegek nyerhessék el ezeket a büszke címeket. Megfelelő feltételek 
kidolgozásával el kell érni továbbá, hogy a Sztahanov-mozgalom és a „szakma kiváló 
dolgozója” címért folyó verseny a legközvetlenebbül segítse népgazdaságunk és az egyes 
vállalatok legfontosabb feladatainak megoldását, a vállalatok adottságainak leginkább 
megfelelő sajátos verseny kialakítását. A sztahanovista és a „szakma kiváló dolgozója” 
címekért folyó verseny feltételeit egységes elvek szerint kell kidolgozni. 
[…] 
 

IV. 
A vállalatok versenye az élüzem címért, a minisztériumok és szakszervezetek központi 

vezetőségei vándorzászlajáért. 
 
Az üzemek kollektív versenye – amely elsősorban az élüzemcímért, valamint a 
Minisztertanács és a SZOT Elnökségének vándorzászlajáért folyik – jelentősen fejlődött. 
Számos területen növelte a versenyszerűséget, elősegítette az egészséges üzemi büszkeség 
kifejlődését. A vándorzászlókért folyó verseny ennek ellenére nem tölte be teljesen hivatását. 
Az élüzemcímért, valamint a Minisztertanács és a SZOT vándorzászlajáért folyó versenyt – 
amely a negyedévi, illetve a félévi tervek teljesítését segíti elő – üzemeink egy részében 
elhanyagolják. Nincs a versenynek megfelelő nyilvánossága. A vándorzászlók elnyerése a 
legnagyobb kitüntetések egyike és magas pénzjutalommal jár, ezt a tényt azonban nem 
használják fel megfelelően a versenyszellem fokozására. Fékezi a verseny kifejlődését az is, 
hogy a feltételek sok esetben bürokratikusak, az értékelésnél nem egyszer önkényesen vettek 
figyelembe egyes mutatókat, ítéltek oda zászlókat. Az üzemek dolgozói nem látták világosan, 
milyen feltételek teljesítésével nyerik el a vándorzászlót és milyen összegű pénzjutalomban 
részesülnek. 
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A dolgozók a verseny nyilvántartása és nyilvánossága hiányában nem ismerik a verseny 
helyzetét. Ennek következtében a verseny nem élő és nincs elég lelkesítő ereje az üzemekben. 
 
A vándorzászlókért folyó verseny fellendítése érdekében a Magyar Népköztársaság 
Minisztertanácsa és a Szakszervezetek Országos Tanácsának Elnöksége a következőket 
határozza: 
 
A kohó- és gépipari, a nehézipari, a könnyűipari, a földművelődésügyi, a bel- és 
külkereskedelmi, az élelmiszeripari, a begyűjtési, az építésügyi, a közlekedés- és postaügyi 
minisztérium, valamint a SZÖVOSZ az illetékes szakszervezetekkel közösen tüntesse ki 
élüzem címmel, oklevéllel, pénzjutalommal és vándorzászlóval azokat az irányítása alá 
tartozó vállalatokat, amelyek a negyedévi tervüket a meghatározott valamennyi feltételnek 
megfelelően teljesítik, kimagasló eredményeket érnek el a szocialista munkaversenyben. 
[…] 
 

A vállalatok versenye a Minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Tanácsa 
Elnöksége vándorzászlajáért. 

 
1. Mindazokat az üzemeket, amelyek I. vagy II. félévi tervüket a miniszterek és a 

szakszervezetek elnökségei vándorzászlajáért folyó verseny feltételeinek megfelelően 
mindkét negyedévben a legjobban teljesítetik, a Minisztertanács és a SZOT tünteti ki. 

 
2. A feltételeket teljesítő vállalatokat a Minisztertanács és a SZOT Elnöksége vörös 

vándorzászlóval, díszes kivitelű oklevéllel, dicsérő elismeréssel tünteti ki, továbbá a 
megállapított pénzösszeggel jutalmazza. 

 A pénzjutalom összege a miniszter és a szakszervezet elnöksége vándorzászlajával járó 
pénzjutalom kétszerese. A feltételek teljesítésével járó pénzjutalom összegét a 
feltételekkel egyidejűleg előre kell a dolgozók előtt ismertetni. A pénzjutalom 
felhasználására vonatkozóan azok a szabályok érvényesek, amelyek a szakszervezet 
központi vezetősége és a minisztérium vándorzászlajával együttjáró pénzjutalom 
felhasználására vonatkoznak. 

 
3. A Minisztertanács és a SZOT vándorzászlóinak adományozása évente kétszer történik. A 

Minisztertanács és a SZOT Elnöksége az I. félév után augusztus 15-ig, a II. félév 
eredményei alapján pedig február 20-ig döntenek. 

 
4. A versenyt a minisztériumok és a szakszervezetek központi vezetősége vándorzászlajáért 

folyó versenyre vonatkozó rendelkezések szerint kell értékelni, azzal az eltéréssel, hogy a 
minisztériumok és a szakszervezetek félévi döntésük után a vándorzászló odaítélésére 
vonatkozó, a Központi Statisztikai Hivatallal ellenőriztetett részletes javaslataikat minden 
február és augusztus 2-ig küldjék meg a Szakszervezetek Országos Tanácsának. Az 
összesített javaslatokat a SZOT Elnöksége terjeszti a Minisztertanács elé. 

 
5. A vándorzászlókat és a díszokleveleket az I. félév eredményei alapján augusztus 20-án – 

az Alkotmány ünnepén – illetve a bányászatban a bányásznapon, a II. félév eredményei 
alapján pedig február második felében a Minisztertanács és a SZOT határozatától 
számított 10 napon belül kell átadni. A zászlókat a Minisztertanács nevében az illetékes 
miniszter vagy helyettese, a SZOT Elnöksége nevében az elnökség tagja, vagy 
megbízottaik adják át. 
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6. Azt az igazgatót, főmérnököt és főkönyvelőt, akiknek vezetésével az üzem két év során 
kétszer elnyerte a Minisztertanács és a SZOT Elnöksége vörös vándorzászlaját 
kormánykitüntetésre kell felterjeszteni. 

[…] 
 

V. 
A termelési értekezletek rendszerének módosítása. 

 
A termelési értekezletek megszervezésére és fejlesztésére sem az állami szervek, sem a 
szakszervezetek nem fordítottak kellő figyelmet a legutóbbi időkig. Emiatt fordulhatott elő, 
hogy a termelési értekezletek sok üzemben formálissá, sablonossá váltak. Ennek 
következtében a dolgozók nem ismerik és nem is bírálják megfelelően a vállalatvezetés 
munkáját. A vezetők pedig hatalmas segítségtől – a dolgozók százainak, ezreinek tanácsától, 
bírálatától – fosztják meg magukat. A termelési értekezletek és a tömegek alkotó erejének 
lebecsülését mutatja az is, hogy évek óta alig javult a helyzet a termelési értekezleteken 
elhangzott javaslatok megvalósítása tekintetében. 
 
A Minisztertanács és a SZOT ismételten hangsúlyozza, hogy a termelési értekezleteknek döntő 
jelentősége van a tervek teljesítésében, a dolgozóknak a termelés irányításába történő 
közvetlen bevonásában, a verseny fejlesztésében. Egyike az üzem legfontosabb 
értekezleteinek. 
 
Szüntelenül javítani kell a termelési értekezletek színvonalát. A terv teljesítése és a 
munkaverseny általános kérdései mellett napirendjére kell tűzni a termelés legkülönbözőbb 
problémáit, fel kell használni a termelési értekezleteket egy-egy élenjáró munkamódszer 
ismertetésére, népszerűsítésére is. Foglalkozzanak az eddiginél sokkal többet a termelési 
értekezleteken is az üzemi kollektív szerződés egy-egy pontjának teljesítésével. Szakítani kell 
azzal a helytelen gyakorlattal, hogy egyéb rendezvények miatt állandóan halogatják vagy el is 
mulasztják a termelési értekezletek megtartását. 
 
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa és a Szakszervezetek Országos Tanácsának 
Elnöksége az alábbiakban határozza meg az állami és a szakszervezeti szervek feladatait a 
termelési (tervismertető) értekezletek szervezésében, előkészítésében és megtartásában. 
 
1. Havonta egyszer 25-e és a következő hó 5-e között műhelyenként termelési értekezletet 

kell tartani. Ezeken a termelési értekezleteken ismertetik a következő negyedévi, illetve 
havi tervfeladatokat, a verseny fő célkitűzéseit, az előző havi terv és a vállalások 
teljesítésében elért eredményeket. 

 Ezen az értekezleten terjesztik elő az élenjáró dolgozó kitüntetésére vonatkozó 
javaslatokat és ítélik oda vagy megvonják a sztahanovista címet. 

 Az értekezleteket megelőzően minden esetben, műszaki konferenciát kell tartani. 
 
2. Ezenkívül az igazgató és az üzemi bizottság vagy más műszaki vezető – az illetékes 

szakszervezeti szervvel egyetértésben – szükség esetén hó közben is összehívhat 
értekezletet kis termelési egységenként egy-egy aktuális termelési kérdés megvitatására. 

 
3. A termelési értekezletek megtartásáért az iparigazgatók és a szakszervezetek, a 

vállalatoknál pedig az igazgató és az üzemi bizottság együttesen felelősek. A vállalatok 
igazgatói és az üzemi bizottságok közösen határozzák meg a termelési értekezletek 
időpontját és napirendjét is. Az üzemi bizottságok politikai felvilágosító munkával és a 
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napirend előzetes ismertetésével biztosítsák, hogy minél többen vegyenek részt a 
termelési értekezleten és a vitában. A termelési értekezleten az illetékes szakszervezeti 
szerv vezetője elnököl. A beszámolót a műszaki vezetők tartják. Az igazgató felelős 
azért, hogy jegyzőkönyvet vezessenek, amelyet az előadónak és az elnöklő szakszervezeti 
funkcionáriusnak kell aláírnia. 

 
4. El kell érni, hogy az igazgatók 3 napon belül megkapják a termelési értekezletek 

jegyzőkönyveit. Az igazgató ennek alapján jelölje meg a javaslatok megvalósításának 
határidejét és a felelősök nevét. 

 
5. Az előző termelési értekezleteken elhangzott javaslatok végrehajtásáról minden termelési 

értekezleten be kell számolni. A javaslatok megvalósításáért, a megválaszolásáért az 
igazgató felelős. Az üzemi szakszervezeti szervek ellenőrizzék ezt, érjék el, hogy a 
műszaki vezetők kellő alapossággal foglalkozzanak a dolgozók javaslataival. 

 
VI. 

Az élenjáró munkamódszerek, munkatapasztalatok, széles területen alkalmazható 
újítások előterjesztésével kapcsolatos feladatok. 

 
Az élenjáró munkamódszerek, munkatapasztalatok és széles területen alkalmazható újítások 
elterjesztése, gyakorlati alkalmazása kevés kivételtől eltekintve, nem eléggé rendszeres, nem 
segíti kellően népgazdasági tervünk teljesítését, bár nagyon sok szovjet példa állt 
rendelkezésünkre, közvetlen segítséget is kaptunk és hazai tapasztalataink is vannak. Sem a 
minisztériumok, sem a szakszervezetek nem tekintik munkájuk szerves részének az ezzel 
kapcsolatos feladatok végrehajtását, hanem egyes osztályokra, csoportokra bízzák. 
 
1. A minisztériumok és szakszervezetek, valamint az igazgatók és üzemi bizottságok 

készítsenek az élenjáró munkamódszerek, munkatapasztalatok, széles területen 
alkalmazható újítások elterjesztése, gyakorlati bevezetése céljából közös tervet. 
Határozzák meg benne a sztahanovista munkamódszerek tanulmányozásával, 
kidolgozásával, elterjesztésével és alkalmazásuk biztosításával kapcsolatos feladatokat, 
módszereket és eszközöket (sztahanovista iskolák, bemutatók, ankétok, konferenciák 
stb.). 

 Az élenjáró munkamódszerek elterjesztésével kapcsolatos feladatokat be kell dolgozni a 
kollektív szerződésekbe. 

 
2. Vegyék igénybe a minisztériumok, a tudományos dolgozók (tudományos intézetek, 

kutató laboratóriumok, Műszaki Egyetem) segítségét is az élenjáró munkamódszerek 
kidolgozásához. 

 
3. A minisztériumok a tudományosan kidolgozott munkamódszerekről, újításokról 

készítsenek brosúrákat, filmeket, műszaki röplapokat stb. és gondoskodjanak ezek 
széleskörű népszerűsítéséről, terjesztéséről. Biztosítsanak ehhez pénzügyi fedezetet a 
tervekben. 

 
4. A tudományosan kidolgozott munkamódszereket (pl. Kovaljov-módszer), 

munkatapasztalatokat és újításokat dolgozzák be a „műszintervek”-be. Ezért a 
technológia és műszaki fejlesztési osztályok a felelősek. Az élenjáró munkamódszerek 
érvényesüljenek az új gépek, berendezések, üzemek tervezésénél is. 
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5. Vegyék be a tudományosan kidolgozott munkamódszereket, általánosan alkalmazható 
újításokat az állami szakoktatási szervek (szakiskolák és szaktanfolyamok stb.) oktatási 
anyagába. 

 
6. A Népművelési Minisztérium nyújtson az eddiginél nagyobb segítséget ezeknek a 

feladatoknak végrehajtásához. Erre a célra a maga hatáskörében biztosítson nagyobb 
pénzügyi és technikai keretet. 

 
7. A műszaki vezetés gondoskodjon arról, hogy az élenjáró dolgozók munkamódszereit 

tudományosan kidolgozzák és biztosítsák az így kidolgozott munkamódszerek és újítások 
elterjesztéséhez szükséges pénzügyi és technikai előfeltételeket. 

 
8. A szakszervezetek mozgósítsák az élenjáró dolgozókat munkamódszerük átadására, az 

alacsonyabb teljesítményű dolgozók megsegítésére. Politikai felvilágosító munkával 
érjék el, hogy a dolgozók minél szélesebb körben alkalmazzák a magas termelékenységű 
élenjáró munkamódszereket. Népszerűsítsék az élenjáró munkamódszereket 
eredményesen átadó és alkalmazó dolgozókat. Segítsék és ellenőrizzék az állami 
szerveknek az élenjáró munkamódszerek elterjesztésével kapcsolatos tevékenységét. 

 
[…] 
 
Megjelent: Minisztertanácsi határozatok (299–304) 
 
 

1954. április 2. 
 

A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA FELJEGYZÉSE A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA 
POLITIKAI BIZOTTSÁGÁNAK 

A SZÉNBÁNYÁSZAT MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 
 
A magyar szénbányászat munkabiztonsági és munkavédelmi helyzete az elmúlt hónapok 
során tovább romlott, az emelkedő balesetek – különösen a halálos balesetek emelkedése – ezt 
mutatja. Ezért szükségesnek tartom a Politikai Bizottság figyelmét a következőkre felhívni: 
 
Az 1953-as évben a szénbányászat magas baleseti számait nem befolyásolták jelentősen 
az új kormányprogram utáni intézkedések sem. 
 
A kormányprogram megjelenését követő hónapokban bár történtek intézkedések a 
munkafeltételek megjavítására, azonban a kezdeti lendület után alábbhagyott és sok helyen 
visszaesett. 
A széntermeléssel szemben támasztott növekvő követelmények helyenként egyre inkább 
háttérbe szorítják a bányák állapotának javítására irányuló törekvéseket. 
 
1953 decemberében, valamint 1954 január és februárjában ismét fokozódó lazulás 
mutatkozik a bányák állapotának javítása, a biztonsági szabályok betartása terén. 
 
Ezt a megállapítást támasztja alá az is, hogy 1954. március 6-ig a szénbányászatban 25 
halálos baleset történt, az 1953. év azonos időszakában előfordult 17 halálos balesettel 
szemben. 
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A halálos balesetek ilyen nagy száma arra mutat, hogy a fenntartási munkák elvégzésénél, a 
szállítópályák karbantartásánál, a biztonsági szabályok betartásánál továbbra is súlyos hibák 
vannak. 
 
Az üzemellenőrzések tapasztalatai azt mutatják például, hogy a munkahelyi és főszállító 
vágatok igen elhanyagolt állapotban vannak. Ez különösen megmutatkozik Pécsett, 
Csipkésaknán, Margittárón, Ormospusztán, Somsályon és Pusztavámon. 
 
Az elhanyagolt állapotban lévő bányákban nem emelik a fenntartási műszakok számát 
és így nem biztosítanak lehetőséget a hibák kijavítására. Nem egyszer még annak 
lehetőségét is megvonják, hogy vasárnap végezzenek fenntartási munkákat, mivel 
vasárnapokon is rendszeresen termelő műszakokat rendelnek el. 
 
Maguk a dolgozók számos üzemben felvetik, hogy vasárnapokon sokkal helyesebb lenne 
karbantartással, fenntartással foglalkozni, hogy a következő héten balesetmentesen tudjanak 
szenelni és teljesíthessék tervüket. 
 
A bányák hiányosságai mellett a súlyos baleseti helyzet előidézője az is, hogy számos 
helyen igen laza a biztonsági szabályokkal szemben a fegyelem, elsősorban a műszakiak, 
lőmesterek, aknászok és ennek következtében a dolgozók részéről is. 
 
Az elmúlt félévben 3 alkalommal történt olyan tömeges baleset – mely 21 dolgozó életébe 
került –, mely a biztonsági szabályok betartásával elkerülhető lett volna. 
 
Az ilyen tömeges balesetek sem szolgálnak azonban tanulságul a műszakiak számára, mert 
változatlanul előfordul, hogy rosszul biztosított munkahelyen, frontokon, magas metán 
tartalmú munkahelyeken dolgoztatnak. 
 
Sorozatosan megszegik például a robbantásra, szállításra, érintésvédelemre stb-re vonatkozó 
biztonsági szabályokat. 
 
Nem történik kellő eréllyel a felelősségrevonás a szénbányászatban előforduló halálos 
kimenetelű és súlyos balesetek esetében. 
 
A minisztérium, illetve a Bánya Műszaki Felügyelőség kevés esetben tesz csak feljelentést 
halálos és tömeges méretű balesetekkel kapcsolatban. 
 
Abban az esetben is, ha megtörténik a feljelentés, a bírósági tárgyalások hosszú ideig 
elhúzódnak és majdnem minden esetben a vádlottak felmentésével végződnek. 
 
A bányákban a biztonságos munkahely megvalósítását akadályozza számos anyagi 
eszköz hiánya. 
 
A bányákban például nincs kellő számban biztonsági lámpa, nem megfelelő a drótkötelek 
minősége, hiány mutatkozik minőségi bányafában, a sújtólég elleni berendezések nem 
megfelelőek stb. 
 
Mint a fentiek mutatják, a bányák biztonsági helyzete igen súlyos. Bár a Politikai Bizottság 
határozata alapján a Nehézipari Minisztérium kidolgozta kétéves bányabiztonsági tervét, 
azonban a terv végrehajtására intézkedés nem történt. A szénbányászat jelenlegi biztonsági 
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helyzetének sürgős megjavítása érdekében kérjük a Politikai Bizottságot, intézkedjék, hogy az 
illetékes állami szervek a Politikai Bizottság határozata alapján elkészített kétéves 
bányabiztonsági terv végrehajtásához haladéktalanul hozzákezdjenek, hogy a bányászatban a 
balesetek emelkedését megakadályozzuk. 
 
Budapest, 1954. március 11. 
 

Szakszervezetek Országos Tanácsa 
Kristóf István 

elnök 
 
Levéltári jelzet: MOL M-KS 276.f. 54. cs. 307. ő. e. 
 
 

1954. április 24. 
 

A SZOT ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA A KÖLCSÖNÖS SEGÍTŐ TAKARÉKPÉNZTÁRAK 
LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS AZ EGYÉNI PÉNZTAKARÉKOSSÁGI MOZGALOM KISZÉLESÍTÉSÉRŐL 

(részlet) 
 

I. 
A Minisztertanács 521/10/1954. sz. határozatával engedélyezte és támogatja Kölcsönös Segítő 
Takarékpénztárak létrehozását. A Kölcsönös Segítő Takarékpénztárak feladata, hogy 
összegyűjtsék a tagjaik önkéntes vállalásai alapján meghatározott rendszeres havi betéteit és 
az összegyűjtött betétállományból a dolgozók részére indokolt esetben kölcsönt nyújtsanak. 
A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége a szakszervezeti tagok és a többi dolgozók 
érdekében szükségesnek tartja a Minisztertanács határozatának mielőbbi végrehajtását és ezért 
a szakszervezetek fontos feladatának jelöli meg a Kölcsönös Segítő Takarékpénztárak 
létrehozását és támogatását. 
A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége a Pénzügyminiszterrel egyetért abban, hogy 
a Kölcsönös Segítő Takarékpénztárakat a mellékelt minta-alapszabályok szerint, mint 
társadalmi szervezeteket kell létrehozni az Üzemi Bizottságok irányítása és ellenőrzése alatt. 
A Kölcsönös Segítő Takarékpénztárak takarékbetétgyűjtési tevékenységüket állami 
szavatosság mellett végzik. Erre való tekintettel a betétek átvételénél és a kölcsönök 
kihelyezésénél a Pénzügyminisztérium utasítása szerint kötelesek eljárni. 
 

II. 
 
A Minisztertanács 521/10/1954. sz. határozata az egyéni takarékosság fejlesztése érdekében 
felkérte a Szakszervezetek Országos Tanácsát, hogy a takarékossági mozgalomnak tömeg-
mozgalommá való kiszélesítését szervezetei útján fokozott mértékben segítse elő. 
A Minisztertanács határozata szerint a takarékbetétgyűjtéssel kapcsolatos propaganda 
főfelelőse az Országos Takarékpénztár. E feladatának ellátásában a szakszervezetek az OTP-t 
messzemenően támogassák és biztosítsák, hogy megfelelő társadalmi aktíva hálózat álljon 
rendelkezésre a takarékossági propagandamunka elvégzésére, mind a Kölcsönös Segítő 
Takarékpénztárak szervezeteiben, mind pedig egyéb területen. A szakszervezetek kísérjék 
figyelemmel és ellenőrizzék ezt a munkát. 
 

III. 
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A Kölcsönös Segítő Takarékpénztárak létrehozásával kapcsolatban a SZOT Elnöksége a 
következőket határozza el: 
Kölcsönös Segítő Takarékpénztárak alakíthatók mindazoknál az üzemeknél, ahol a Kölcsönös 
Segítő Takarékpénztár megalakítását legalább 50 dolgozó kívánja. Működését akkor kezdheti 
meg, amikor az elfogadott alapszabályainak bemutatása után az Országos Takarékpénztártól 
takarékbetétek elfogadására felhatalmazást és az illetékes szakszervezet elnökségétől 
működési engedélyt kapott. A működési engedély elnyerése után a Kölcsönös Segítő Ta-
karékpénztár az alapszabályaiban körülírt feladatai ellátásával kapcsolatban a jogi személyek 
összes jogaival rendelkezik. 
A Kölcsönös Segítő Takarékpénztárba tagként beléphetnek az üzem (vállalat, intézmény) 
dolgozói és a dolgozók hozzátartozói (házastárs, szülő, gyermek). A vezetőség és az ellenőrző 
bizottság tagjaivá csak szakszervezeti tagok választhatók. 
A rendszeres betéteket a Kölcsönös Segítő Takarékpénztár aktíva hálózata útján gyűjti össze. 
A Kölcsönös Segítő Takarékpénztár tagjainak kötelezettségvállalása a tag havi fizetése ½ 
százalékánál kisebb nem lehet. 
A Kölcsönös Segítő Takarékpénztár a rendszeres havi betétek után az alapszabályban 
megállapított kamatot téríti. 
A tagok háromhavi tagság után igényelhetnek kölcsönt. A Kölcsönös Segítő Takarékpénztár 
kölcsönt helyezhet ki tagjai részére: 
a) a rendszeres betétbefizetésekből összegyűjtött összegek 50 százaléka erejéig, 
b) a szakszervezet által ily célból rendelkezésre bocsátott pénzösszegek teljes összege erejéig. 
Ebből az összegből kölcsönt csak szakszervezeti tag kaphat. 
A kölcsönök összegének megállapításánál figyelemmel kell lenni a tag betétvállalására. A 
törlesztés időtartama legfeljebb négy hónap, a kölcsön kamata évi 6 százalék. A kölcsön 
törlesztőrészleteit — megbízás alapján — az üzem a tag illetményei terhére egyenlíti ki. 
A Kölcsönös Segítő Takarékpénztár a tagok rendszeres betéteit minden évben a befizetési 
időszak végén visszafizeti. A tagnak jogában áll betétjét tovább kezeltetni és azt tetszés 
szerinti időpontban felvenni. 
A Kölcsönös Segítő Takarékpénztár a tagok betéteit — a tagok érdekében — az OTP előírásai 
szerint köteles kezelni […] 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3 117. ő. e. 
 
 
 

1954. július 24. 
 

A SZOT ELNÖKSÉGÉNEK FELHÍVÁSA A TÉLI IDŐSZAKRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSRE 
 
Az új kormányprogram minden tevékenységünkben megköveteli a dolgozókról való 
fokozottabb gondoskodás érvényesítését. A téli időszakban megnövekednek ezek a 
feladataink és éppen ezért már most, a termelés zavartalan biztosítása érdekében, a nyár 
közepén, el kell kezdeni a télre való felkészülést. Így érhetjük el, hogy a dolgozók részére 
télen is egészséges és biztonságos munkahelyeket, meleg, otthonos szállásokat, jó ellátást és a 
lehetőségekhez képest a legjobb közlekedést biztosíthassunk. 
Az elmúlt télen egyes üzemekben, építkezéseknél, állami gazdaságokban, intézményeknél stb. 
súlyos hiányosságok voltak tapasztalhatók a felkészülés elhanyagolása miatt. A dolgozók egy 
része hideg, huzatos, rosszul világított munkahelyen dolgozott, ami növelte a meghűléses 
megbetegedések és balesetek számát. Zavart okozott ez a termelésben is. Legnagyobb 
lemaradások a télre való felkészülésben az építőipar, a bányászat és a kereskedelem területén 
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voltak, több helyen kevés gondot fordítottak a munkásszállások télre való előkészítésére is, 
figyelmen kívül hagyva, hogy éppen a téli időszakban töltik a dolgozók a legtöbb idejüket a 
szálláshelyeken. 
A télre való felkészülésre a minisztériumok késve vagy egyáltalán nem adtak ki utasításokat. 
Egyes kivételektől eltekintve a szakszervezetek és szakszervezeti bizottságok nem tárták fel 
előre a hiányosságokat és nem harcoltak következetesen a munkavédelmi és munkásellátási 
feladatok megvalósításáért. 
Általános tapasztalat, hogy azokban az üzemekben, ahol az igazgató és a szakszervezeti 
bizottság elsőrendű feladatának tekintette a dolgozókról való fokozottabb gondoskodást és 
felkészültek a télre, kevesebb megbetegedés és baleset történt. 
A dolgozókról való gondoskodás, a dolgozók egészségének és testi épségének fokozott 
megvédése érdekében a SZOT Elnöksége felhív valamennyi szakszervezeti, állami és 
gazdasági szervet arra, hogy a téli időszakra való felkészülést haladéktalanul kezdjék el. A 
dolgozók és műszaki vezetők bevonásával, a helyi erőforrások kihasználásával a hideg 
időszakban is teremtsenek olyan munkakörülményeket, hogy a baleseti és megbetegedési 
veszély ilyenkor se emelkedjen. Gondoskodjanak még a tél beállta előtt arról, hogy a 
munkásszállások egészségesek, tiszták és fűthetők legyenek, hogy a dolgozókat a szállásokon 
barátságos, meleg otthon várja, a dolgozókat nagyobb távolságról munkába szállító járművek 
fűthetőségét idejében biztosítsák. 
A szakszervezetek elnökségei, a minisztériumokkal együtt az iparág sajátosságainak 
megfelelően, még augusztus folyamán dolgozzák ki a télre való felkészüléssel kapcsolatos 
feladatokat. Adjanak ki közös utasítást az üzemek, vállalatok stb. részére az 1954-55-ös téli 
időszakban a dolgozók magfelelő munkakörülményeinek és szociális ellátásának biz-
tosítására. A szakszervezeti bizottságok tárgyalják meg a téli időssakkal kapcsolatos 
feladatokat és mozgósítsák a dolgozókat ezek végrehajtására, nagy figyelmet fordítva a helyi 
erőforrások, lehetőségek feltárására és felhasználására. 
A szakszervezeti központok, területi bizottságok, üzemi bizottságok munkavédelmi felügyelői 
ellenőrzéseiig alkalmával törekedjenek minden olyan intézkedés gyors megvalósítására, 
amely a dolgozok munkakörülményeinek javítását segíti elő, a téli időszaknak megfelelően. 
A SZOT Elnöksége felhívja a műszaki értelmiségi dolgozókat, művezetőket, technikusokat, 
mérnököket, hogy munkaterületükön tegyenek hathatós intézkedéseket a télre való felkészülés 
alapossága érdekében. 
A szakszervezeti aktívák, bizalmiak, a szakszervezeti bizottságok tagjai legyenek 
kezdeményezők a hibák feltárásában és tegyenek javaslatokat azok kijavítására és 
példamutatásukkal segítsék elő az intézkedések végrehajtását. 
A SZOT Elnöksége felkéri az Egészségügyi Minisztériumot arra, hogy dolgozza ki a saját 
területére is a télre való felkészülés tervét és ennek végrehajtása közben a minisztériumi, a 
megyei, a járási egészségügyi szerveken és az üzemorvosokon keresztül segítse az üzemek 
télre való felkészülését. 
 
Levéltári jelzet: PIK SZKL 2/3 123. ő. e. 
 
 
 

1954. augusztus 5. 
 

MEKIS JÓZSEFNEK, A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA ELNÖKÉNEK JELENTÉSE A 
MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA POLITIKAI BIZOTTSÁGÁHOZ 
A BÉREK, AZ ÁRUELLÁTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETÉRŐL 
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Szigorúan bizalmas! 
 
[…] 
1953 októbere óta számos bérügyi intézkedés látott napvilágot. Az intézkedések nyomán 
emelkedett az igen alacsony keresetű dolgozók jövedelme, csökkentek a kirívó 
aránytalanságok. A végrehajtott árcsökkentések is hozzájárultak az alacsony keresetű 
dolgozók megélhetésének megjavításához. Mindezek ellenére még számos ismert problémát 
nem oldottunk meg, sőt a bérügyi intézkedések során újabbak keletkeztek. 
 
A Központi Statisztikai Hivatal által 1954. első negyedére kimutatott 16,1%-os névleges 
keresetemelkedés a fogyasztói árak 5,3%-os csökkenése 1953. I. negyedévéhez viszonyítva 
megnövelte a dolgozók vásárlási kedvét. Ezzel a megnövekedett vásárlási kedvvel sem 
iparunk, sem kereskedelmünk nem tartott lépést. A könnyűipar 1954. első negyedévében sok 
cikkből kevesebbet termelt mint 1953. első negyedévében. (A megfigyelt 120 cikk közül 61 
cikkből kevesebbet termel, mint tavaly.) A megnövekedett fogyasztást kereskedelmi 
szerveink csak a tartalékok rovására tudták kielégíteni – és azt sem mindig megfelelően. 
Kereskedelmi hálózatunk alig fejlődött. Az elárusítók száma és főleg szakképzettsége nem 
kielégítő. Hiányos az üzletek, különösen az élelmiszerboltok felszerelése. A forgalomba 
kerülő árucikkek minősége és választéka nem megfelelő. 
 
Az egészségügy terén változás nem következett be. A Központi Vezetőség 1953. november 
16-i határozatát lényegében nem hajtották végre. A kórházi ágyak száma alig emelkedett. A 
beteg dolgozók kórházi kezeltetése – az életveszélyes betegeket kivéve – még mindig szinte 
lehetetlen. Hiányos az orvosi ellátás is. Főleg vidéken még mindig igen sok a betöltetlen 
orvosi állás. […] 
 

Szakszervezetek Országos Tanácsa 
Mekis József 

 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 151–152.) 
 
 

1954. október 6. 
 

A SZOT ELŐTERJESZTÉSE A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA POLITIKAI BIZOTTSÁGA 
RÉSZÉRE 

A MUNKAVISZONYBAN NEM LÉVŐ SZAKSZERVEZETI TAGOK RENDKÍVÜLI SEGÉLYÉRŐL9 
 
A racionalizálás és az ipar néhány területének átszervezése folytán felszabadult munkaerők 
átcsoportosítása – népgazdaságunk számos területén jelentkező munkaerőhiány ellenére – 
nem minden esetben történik zavartalanul. Az elbocsátott munkaerők egy része a 
Munkerőátirányító Irodák segítségével sem tud elég gyorsan elhelyezkedni. Megnehezíti a 
gyors elhelyezkedést az a körülmény, hogy munkaerőhiány főleg fizikai munkakörökben van, 
ugyanakkor a felszabadult irodai munkaerők egy része továbbra is adminisztratív 
munkakörökben akar elhelyezkedni, változatlan munkafeltételekkel és keresettel. Egy részük 

                                                 
9 A PB az előterjesztést azzal fogadta el, hogy a racionalizálás során elbocsátott azon dolgozóknak, akik 
családfenntartók, 500 Ft egyszeri segélyt kell adni. 
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nem is képes arra, hogy fizikai munkakörben dolgozzék. Hasonló a helyzet a szakmunkások 
egy részének átirányításánál is. 
 
A SZOT Titkársága indokoltnak látja, hogy a szakszervezetek az átmenetileg 
munkaviszonyban nem lévő tagjaikat – a létfenntartási gondok enyhítésére – rendkívüli 
segélyben részesítsék, figyelembe véve a segélyt kérők szociális helyzetét. 
 
A segély túlnyomó részét a nagyipari központokban, elsősorban Budapesten lakó, 
munkaviszonyban nem lévő dolgozók részére kell biztosítani. 
 
A SZOT Titkársága szerint a segélyezettek sorrendjét és számát akként kell megállapítani, 
hogy az átszervezések során elbocsátásra került dolgozók mintegy 20–25%-a részesüljön 
segélyben. Egyenlő szociális körülmények esetén előnyben kell részesíteni azt, aki hosszabb 
tagsági idővel rendelkezik. 
 
A segélyezés feltételei a következők: 
 
Segélyben részesülhet az a racionalizálás során munkájából elbocsátott dolgozó, aki 
a) legalább 1 éve tagja a szakszervezetnek és erre az időre járó tagdíjat hiánytalanul 

befizette, 
b) 1 évnél hosszabb tagsággal rendelkezik és 3 hónapnál több tagdíjelmaradása nincs, 
c) akinél a felmondás lejárta óta legalább hat hét eltelt, 
d) nyugdíjra nem jogosult. 
 
A segély összege: 
 
Abban az esetben, ha 
a) háztartáson belül legalább egy kereső van, egy alkalomra 250,- Ft, 
b) háztartáson belül kereső nincsen, egy alkalomra 350,- Ft. 
 
A segélyezés módja: 
a) A segély jogosságának elbírálását és kifizetését az az üzemi (hivatalban szakszervezeti) 

bizottság végzi, amelyhez a felmondás előtt a segélyt kérő tartozott. 
 A lebonyolításnak ezt a módját indokolja az a körülmény, hogy a segélyt kérő személyét 

és szociális körülményeit az a szakszervezeti szerv ismeri a legjobban, ahol a dolgozó 
munkaviszonyban állt, valamint az, hogy a segélyezés e módja jár a legkisebb költséggel. 
Az üzemi bizottság az a szerv, amely rendelkezésre álló adatok alapján szükség esetén 
helyszíni vizsgálattal tudja kijelölni a segélyben részesíthetőket. 

b) Az üzemi bizottsághoz a racionalizálás során elbocsátott dolgozók csak írásbeli 
kérelemmel fordulhatnak, mely kérelmet indokolni kell. A segélykérelmeket az üzemi 
bizottság postán intézi el. Az esetleges elutasításról a kérelmezőt értesíteni kell. 

 
Abban az esetben ha a dolgozó az üzemi bizottság döntésével nem ért egyet, panaszával az 
illetékes területi bizottsághoz, annak hiányában vidéken az SZMT-hoz, Budapesten a 
szakszervezet központjához fordulhat, mely 8 napon belül intézkedik. 
 
A segély folyósítása: 
A racionalizálás következtében elbocsátott dolgozók munkaviszonyuk szünetelése alatt 
legfeljebb két alkalommal részesülnek rendkívüli segélyben. A segélyt minden alkalommal 
külön kell kérni. A második alkalommal beadott kérelemnél az üzemi bizottságnak alapos 
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vizsgálat tárgyává kell tenni, hogy a dolgozó elhelyezkedése milyen okból késik és segélyt 
csak azok részére állapíthatnak meg ismételten, akik elfogadható módon igazolják, hogy 
elhelyezkedésük önhibájukon kívül álló okból maradt el. 
 
Hozzávetőleges számítás szerint 20.000 kérelmezőt véve alapul, melyből a dolgozók fele 
250,- Ft, másik fele pedig 350,- Ft segélyt kapna, egy alkalomra 6.000.000,- Ft szükséges. Ha 
a segély ismétlődik, a szükséges fedezet 12.000.000,- Ft. Ebből az összegből a 
szakszervezetek – figyelembe véve pénzügyi helyzetüket – 4.000.000,- Ft-ot tudnak fedezni, 
míg a különbözetként mutatkozó 8.000.000,- Ft fedezésére állami támogatás szükséges. 
 
Budapest, 1954. október 1. 
 

Mekis József 
SZOT elnöke 

 
Levéltári jelzet: MOL M-KS 276.f. 53. cs. 197. ő. e. 
 
 

1954. [november] 
 

A „MUNKA”, A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA FOLYÓIRATÁNAK 
SZERKESZTŐSÉGI CIKKE 

A TERVEZETT V. TELJES ÜLÉS JELENTŐSÉGÉRŐL A SZAKSZERVEZETI MUNKA MEGJAVÍTÁSÁBAN 
 

Plénum elé 
 
Október eleje óta nagy támadás van kibontakozóban, fejlődésünk legnagyobb akadályai ellen: 
a közömbösség és az ingadozás ellen, a párt helyes politikájának meghamisítása ellen, a 
dolgozó tömegek véleményének, igényeinek, bírálatának semmibevétele ellen. A 
szűklátókörűség, az íróasztal-politika mindjobban kiszorul a gazdasági élet vezetéséből, mind 
lehetetlenebbé válik a hamis, a dolgozók életszínvonalát nyirbáló „takarékoskodás”. Visszatér 
a kölcsönös bizalom egészséges vérkeringése, az őszinte szóra lelkes tett a válasz.  
 
Újult erővel folytatjuk a júniusi politikát, minden képességünkkel és lehetőségünkkel 
megvalósítjuk – ha sok kárt, bajt okozó késéssel is – az átállást, felelősségre vonjuk és 
félreállítjuk a vezetésből azokat, akik késedelmeskedtek, félszívvel álltak a párt politikája, a 
kormány programja mellett, vagy éppen kétkulacsos magatartást tanúsítottak: mást mondtak, 
mint amit cselekedtek. 
 
A Központi Vezetőség októberi ülése a szakszervezeti munkában régóta várt és előkészített 
fordulat hírnöke és elindítója lehet. A szakszervezetekben dolgozó kommunistákon a sor, 
hogy éljenek a soha nem látott nagy lehetőségekkel és a szakszervezeti vezetést a politikai 
feladatok színvonalára emeljék. 
 
Várható – és ennek örülni kell –, hogy a párt felvilágosító munkája és a kongresszusi anyag 
beható tanulmányozása a szakszervezeti vezetők és aktivisták nagy tömegét önálló 
gondolatok, vélemény formálására fogja serkenteni, a szakszervezeti munkát illetően is. Az 
ilyen viták, és még inkább a határozott állásfoglalást követő tettek, mind több szervezett és 
szervezetlen dolgozót fognak meggyőzni arról, hogy a magyar népi demokrácia 
szakszervezetei a munkásosztály létérdekeinek határozott és hivatott védelmezői. Éppen ezért 
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van különös jelentősége a SZOT közeli, V. teljes ülésének. A plénumtól várják az aktivisták 
és a dolgozók százezrei, hogy utat mutató határozataival arra a helyre emeli a magyar 
szakszervezeti mozgalmat, amelyet a szocializmus építésének kemény munkájában 
megérdemel.  
 
Milyen nehézségeken kell túljutnunk, milyen hibákat kell legyőznünk ahhoz, hogy valóban 
fordulatról beszélhessünk? 
 

1. A szakszervezetekben politizálni is kell! 
 

Nem foglalkozunk most itt azokkal a szánalmas, a munkásosztályt lefegyverző elméletekkel, 
amelyek szerint a szakszervezetekben meg kell tiltani a politizálást, mert a politika eltéríti a 
szakszervezeteket hivatásuk betöltésétől, az egyedül üdvözítő gazdasági harctól. Az ilyen 
„érvelés” csak arra szolgál, hogy a munkásosztályt meggyőzze: nem érdemes saját politikát 
folytatnia, a burzsoázia majd politizál helyette. 
 
A munkásosztály érdekét senki más nem képviselheti, csak ő saját maga, mégpedig a 
kapitalizmusban és a szocializmusban egyaránt. Ennek az osztálypolitikának az eszköze a 
munkásosztály szervezkedésének minden formája, elsősorban a párt, de természetesen a 
szakszervezet is. 
 
A Központi Vezetőség azt veti a felelős gazdasági vezetők egy részének a szemére, hogy a 
gazdaságpolitikát elébe helyezték a párt általános politikájának, és innen eredt minden 
tévedésük, minden hibájuk. 
 
Mentesek voltak-e ezektől a tévedésektől és hibáktól a mi szakszervezeteink? Sajnos, ezt 
távolról sem lehet megállapítani. Ugyanaz a politikai összefüggéseket elhanyagoló rutin 
vezette a szakszervezeti vezetők agyát és kezét a munkaverseny gépies szervezésében, mint a 
hamis „takarékosság”, az életszínvonal-lefaragási kísérletek támogatásában. Üres 
prakticizmus, üresen járó „szervezési” malom, a tömegpolitikai munka, az elvi vezetés örök 
halogatása, a napról napra élés, a feladatról feladatra szállás jellemzi ezt az uralkodó 
munkásosztály legnagyobb tömegszervezetéhez nem méltó munkamódszert. 
 
A szakszervezeti vezetés alacsony politikai színvonalát talán a párt mezőgazdasági 
politikájához való viszony jellemezte a legjobban. Mi volt ebben erőfeszítéseink maximuma? 
Néhány ülés, értekezlet, határozat, patronálási kísérlet és rohamsegítség a mezőgazdasági 
gépek kijavításához. Ami ennél több történt, az helyi kezdeményezéseknek köszönhető. 
Lámpással kellett keresni a munkásosztály politikai meggyőzésére irányuló kísérletet, az 
olyan – szóban és írásban hangoztatott – érveket, amelyek azt bizonygatták volna, hogy a 
mezőgazdaság fejlesztése és a parasztság életviszonyainak javulása nem sérti a munkásosztály 
érdekeit, sőt, egyenes feltétele annak, hogy a városi lakosság életszínvonalát szakadatlanul és 
tartósan emelhessük. 
 
A mi szakszervezeteinkben politizálni egyet jelent azzal, hogy nyíltan kell ismertetni és 
népszerűsíteni a párt politikáját minden főbb vonatkozásában. Ugyanakkor azonban a 
szakszervezetek, a népi demokrácia vezető erejének, a munkásosztálynak legnagyobb 
tömegszervezetei, biztosítsák a tagság, tehát nagy tömegek részvételét nemcsak a párt 
politikájának végrehajtásában, hanem annak alakításában is. 
 

2. Új alapokra kell helyezni a szakszervezetek  
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és az állami – gazdasági – vállalati szervek kapcsolatát 
 
Ezek az „új” alapok nem is olyan újak, határozottan körvonalazta őket Lenin és Sztálin, a 
szocializmus építésének minden szakaszában épített rájuk a bolsevikok pártja. E tanítások és 
tapasztalatok szerint a szakszervezet mindenkor megkülönböztetendő az államtól, mégpedig 
abban, hogy a munkások és alkalmazottak közvetlen érdekvédelmi szerve, amely kiválóan 
alkalmas arra, hogy egyeztesse az egyéni és közösségi (állami) érdekeket, megelőzze és 
eloszlassa a szocialista rendszerben is lehetséges konfliktusokat, társadalmi úton ellenőrizze a 
szocialista törvényesség betartását. Látható, hogy a szakszervezeti és az állami szervek 
kapcsolatai eléggé szilárd elveken nyugszanak, tehát helyesen ki is alakíthatók. 
 
1948–1949–1950-ben jogos bírálat érte szakszervezeteinket azért, mert sok volt 
magatartásukban a régi ellenzéki vonás. Ugyanilyen jogos ma az a megállapítás, hogy a 
szakszervezetek állami módon kezdtek dolgozni, nemegyszer az állami szervek helyett 
vállaltak feladatokat, a legutóbbi hónapokban pedig már szinte utasításokat fogadtak el a 
gazdasági vezető szervektől ahelyett, hogy a munkások és alkalmazottak véleményét 
képviselték volna. 
 
Ha magát az egész átállást a szakszervezeti munka lehetőségei és sajátos módszerei alapján 
vizsgáljuk, szinte érthetetlennek találjuk azt a passzivitást, amellyel a szakszervezeti vezető 
szervek (a SZOT titkársága és elnöksége, a szakszervezetek elnökségei) belenyugodtak az 
időhúzásba, a gazdasági vezetés tehetetlenségébe, nemegyszer ellenállásába. Sokan 
informálatlanságukra hivatkoznak most. A felső vezetés jogtalanul bújnék azonban ilyen 
kifogások mögé. A SZOT és a szakszervezetek vezetői egyfelől hozzájutottak a tervekhez és a 
statisztikákhoz, részt vettek minisztertanácsi és kollégiumi üléseken, másfelől eljutott 
hozzájuk az üzemek, az egyszerű dolgozók és az aktivisták hangja. Idő is volt, lehetőség is 
volt figyelmeztetések és javaslatok hangoztatásához, a párt szépítetlen informálásához. 
Bőségesen nyílott volna tehát számunkra alkalom az átállás meggyorsítására! Kétségtelenül 
voltak, mégpedig nem kis számban, szakszervezeti jelzések és figyelmeztetések, de ezek ereje 
nem bizonyult kielégítőnek. 
 
Mindenki látta, tudta, hogy a munkaversenyben hosszú pangás következett be – és ez a 
visszaesés ma sem ért véget, csak átmenetileg enyhült a november 7-e tiszteletére szervezett 
műszakban. Hol van a baj gyökere? Kerestük a helytelen formákban és munkamódszerekben, 
az érdekelt szervek hiányos együttműködésében, az ellenséges hírverésben és még sok 
egyébben. Hangosan azonban csak most merjük kimondani, hogy munkaverseny ott 
lehetséges, ahol tervszerűség van, ahol megvannak az anyagellátási és munkaszervezési 
lehetőségek a tervek teljesítésére. Enyhén szólva, nem használt a munkaversenynek az örökös 
tervmódosítás, az áramhiány, az önkényes normaváltozások, a gépállások és az örökös 
átszervezések, az abbahagyott és nem értékelt vállalások. Ha mindehhez hozzávesszük a 
munkások, az újítók, az alsóbb beosztású műszakiak javaslatainak, kezdeményezéseinek 
folytatás nélkül maradását, bezárul a kör: rendkívül bizonytalanok, megbízhatatlanok még 
nálunk a munkaverseny ún. objektív feltételei. 
 
Mi lett volna a szakszervezetek teendője? Várni, semmit sem tenni, amíg az objektív 
feltételek megteremtődnek, vagy maximálisan megjavulnak? Semmi esetre sem. Nem is ezt 
tették, sőt panaszkodtak is a munkaszervezés hiányaira, de ugyanakkor a versenyszervezésben 
ritkán akartak erről tudomást venni. Nem ment még ki a divatból a csatlakozási százalékok 
hajszolása, az emberek noszogatása arra, hogy vállaljanak valamit, bármit. Se szeri, se száma 
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az irreális, erőszakolt egyéni és kollektív vállalásnak, amelyeket nemhogy értékelni, hanem 
igazán számbavenni sem lehet. 
 
Háromnegyed évvel ezelőtt végre a nyilvánosság elé lehetett lépni egy sokoldalú, kidolgozott 
rendszerrel: a Minisztertanács és a SZOT munkaverseny-határozatával, amely tudvalevőleg az 
anyagi és erkölcsi ösztönzés egész épületét rakta fel, és arra volt hivatott, hogy véget vessen a 
mennyiség káros hajszolásának. Még mindig kevés eredményről számolhatunk be azonban a 
határozat érvényesítésében. A megszokottság vasfalát kellett itt átrágni, és reális alapot 
teremteni a minőség, az önköltség és a takarékosság méréséhez – és ehhez hosszabb idő 
szükséges. Mégsem beszélhetünk az idő megfelelő kihasználásáról, mert a felvilágosító 
munka gyengesége következtében sok helyen még ma sem ismerik a határozatot, vagy fittyet 
hánynak az öt sztahanovista feltételnek, és beérik eggyel: a régivel, a mennyiséggel. Maga a 
sajtó, a rádió is csökönyös közömbösséget tanusított a határozattal szemben, ideértve például 
a Szabad Népet is. Régóta tervezzük a minőségi bérezés, a minőségi és takarékossági 
prémiumrendszer kidolgozását is néhány területen, de nem tudtunk hatni sem a Szabványügyi 
Hivatalra, sem a Tervhivatalra, sem más állami-gazdasági szervre a megfelelő mutatók 
kidolgozása érdekében. Így a bérezés, az anyagi ösztönzés egész rendszere labilis, nem nyújt 
megfelelő biztosítékot a selejttermeléssel és a béralap túllépésével szemben. 
 
A feladatok szakszervezeti oldala tehát: rámutatni a hibákra, javaslatokat tenni, ellenőrizni a 
végrehajtást, felkutatni és közvetíteni a dolgozók véleményét. Az állami oldal: elhatározni, 
kidolgozni, megvalósítani – és felelősségre vonni a mulasztások elkövetőit. Az eszközök 
különböznek, de a cél és a tét mindkettőnél ugyanaz: a szocializmus gyorsabb építése, és 
közben a népjólét szakadatlan emelése. 
 

3. A szakszervezetek legsajátabb funkciója: az érdekvédelem 
 
Kiderült, hogy sok egyéb vonatkozásban sem tisztázódott, vagy legalábbis nem rendezett 
nálunk az állam és a szakszervezeti szervek viszonya. A társadalombiztosítás fejlődését 
gúzsba köti az aprólékos minisztériumi beavatkozás. Az ellátás problémáinak megoldásában 
még csak szórványos az érintkezés a tanácsok és a szakszervezeti szervek között. Az 
igazságügyi szervek a legtöbb esetben liberálisan járnak el azokkal a gazdasági vezetőkkel 
szemben, akiket a szakszervezetek feljelentenek a túlórarendelet vagy más munkavédelmi, 
egészségügyi rendelkezés megszegése miatt. Nincs tudomásunk arról, hogy valakit is felsőbb 
fokon felelősségre vontak és megbüntettek volna a kollektív szerződésben vállalt 
kötelezettségek be nem tartása miatt. A bérpolitika kialakításában a szakszervezetek mind 
nagyobb szerephez jutottak, javaslatokat, perspektivikus terveket is dolgoztak ki, de túl 
sokszor helyettesítik még az állami-vállalati szerveket ahelyett, hogy ellenőriznék őket. 
 
Aminthogy igaz az, hogy a tervszerűtlenség, a szervezetlenség zülleszti a termelést, és 
kihúzza a talajt a szocialista munkaverseny alól, ugyanolyan gátja a szocialista fejlődésnek a 
törvényszegés, saját szocialista törvényeink lábbal tiprása. A legnagyobb méretekben és 
átfogóan a Munka Törvénykönyvének példáján ismerhetjük fel ezt a veszélyt. A Munka 
Törvénykönyvének módosítása tavaly ősszel nagy és jogos reményeket támasztott a 
munkásokban, alkalmazottakban, növelte bizalmukat népi demokratikus rendszerünk iránt, a 
széles demokrácia valóságát és megnyugtató perspektíváját nyújtotta számunkra. Egy kis 
politikai érzékkel nem nehéz felmérni, milyen károkat okozhat a Munka Törvénykönyvének 
figyelmen kívül hagyása, vagy különösen burkolt revíziója. Az sem érv a törvénytelenség 
mellett, hogy a megszorítások átmenetiek, mert a bizalom visszaszerzése jóval hosszabb ideig 
tart, mint valamely rendelkezés megváltoztatása, esetleg visszavonása. A dolgozók bizalmáért 
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akkor is mindennap újra meg újra meg kell küzdenünk, ha intézkedéseink helyesek és az 
állammal való kapcsolataink kifogástalanok. Hát még, ha támadásokat intéznek a munka 
törvénykezés egyik-másik pontja ellen! Még súlyosabb az eset, amikor a szakszervezet tud 
ilyesmiről, és belenyugszik, sőt, magyarázgatja, támogatja a törvényesség megbontását. 
Sajnos, éppen ilyen esetek történtek meglehetősen sokszor az utóbbi hónapokban. 
 
A szocialista érdekvédelem helyes gyakorlásához két iránytű van: a párt általános politikai 
vonala és érvényben levő törvényeink. Ezeknek kell minden körülmények között érvényt 
szereznünk, nem hátrálva meg a viták előtt, a hibák kíméletlen feltárása előtt. 
 

4. A szakszervezeti munka: 
Széles társadalmi tevékenység, foglalkozás az emberekkel 

 
A szakszervezeti munka nem állami, nem hivatali, hanem önkéntes társadalmi jellegét nem 
lehet elégszer hangsúlyozni. A szakszervezeti életben olyan módszereket, feltételeket kell 
teremteni, hogy a tagság mindenkor szabadon kifejthesse véleményét, javaslatait, 
ellenőrizhesse, utasíthassa és vissza is hívhassa megválasztott vezetőit. Ilyen körülmények 
között nő a tagság öntudata, felelősségérzete, és mind nagyobb lesz azoknak a száma, akik 
szívesen vállalnak társaik érdekében társadalmi megbízást. Így – és csak így – tölthetik be a 
szakszervezetek a kommunizmus iskoláinak szerepét. 
 
Ha eddig nem volt nyilvánvaló, akkor az utóbbi hónapok tapasztalatai bebizonyították, hogy a 
szakszervezeti vezetés lényegében még mindig bürokratikus, főként abban az értelemben, 
hogy nem foglalkozik eleget a dolgozó tömegek hangulatával, véleményével, hanem felsőbb 
tárgyalásokon, asztalnál alakítja ki véleményét a munkások és alkalmazottak létét, érdekeit 
érintő kérdésekben. Az ilyen módszer folytatása: a hozott határozatok formális szétküldése, a 
dolgozók közömbössége ezek irányában, majd a határozatok feledésbe merülése. A 
szakszervezeti felsőbb vezetők keveset forognak a tömegek között, nem tartanak nyilvános 
beszámolókat, ankétokat. Egyszóval nem került máig sem megvalósításra a magyar 
szakszervezetek XVIII. Kongresszusának az a helyes utasítása, hogy a szakszervezeti munka 
súlypontját át kell helyezni az üzemre, magára a munkahelyre. 
 
Akadályozza a szakszervezeti vezetés tömegkapcsolatainak egészséges alakulását a bonyolult, 
nehezen mozgó szervezeti hálózat, a bizalmiak háttérbe szorítása, az aktivistákkal való 
foglalkozás elégtelensége. Gátolja a szakszervezeti tömegmunka széles kibontakozását a helyi 
és a szakmai sajátos viszonyok gyakori figyelmen kívül hagyása, a harcos hagyományok 
feledésbe merülése, a szilárd, régi szervezett dolgozók kellő megbecsülésének hiánya is. 
 

*** 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 168–172.) 
 
 

1954. november 9. 
 

LAKATOS BÉLÁNAK, A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA TERMELÉSI OSZTÁLYA 
VEZETŐJÉNEK FELJEGYZÉSE MEKIS JÓZSEF ELNÖKHÖZ, 

A SZAKSZERVEZETEK MELLŐZÉSÉRŐL A MINISZTERTANÁCSI RENDELETEK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN 
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A szénellátással kapcsolatos 001 972/Tük/54. MT sz. rendeletével kapcsolatban felhívjuk 
Mekis elvtárs figyelmét arra, hogy az MT rendelet kiadásakor nem járt el kellő 
körültekintéssel. 
a) Nem vonták be a szakszervezeteket a rendelet előkészítésébe, holott az MT előírja, hogy 

a dolgozókat érintő határozat és rendelet hozatalakor a szakszervezetek véleményét ki 
kell kérni. 

b) A szakszervezetek bevonásával el lehetett volna kerülni, hogy a rendelet egy sor fontos 
kérdést csak felszínesen érintsen. A határozatnak feltétlenül részletes intézkedést kellett 
volna tartalmaznia. Például a fizetéses, illetve fizetés nélküli szabadságra küldöttek sorsát 
illetően részletesebben kellett volna intézkedni megfelelő prémiumrendszer 
kidolgozásáról stb. 

c) A szakszervezetek, ha időben megkapták volna a feladatokat, sokkal hatékonyabb 
segítséget adhattak volna a célkitűzések megvalósításához. A helytelen módszer 
lényegében azt eredményezte, hogy a szakszervezetek mintegy háromhetes késéssel 
kapcsolódtak be a munkába. 

 
Ezeket súlyos mulasztásoknak tartjuk, amelyek károsan hatnak politikai szempontból is. 
Javasoljuk, hogy szíveskedjék fentieket a Minisztertanács elnökének, illetve az illetékes 
elnökhelyettesének a tudomására hozni. 
 
Egyébként a szakszervezetek elnökeinek és a SZOT érintett osztálya vezetőinek figyelmét 
felhívtuk arra, hogy a rendezetlen kérdések tisztázása érdekében vegyék fel a kapcsolatot 
közvetlenül Papp elvtárssal a Minisztertanácsnál. 
 

Lakatos Béla 
 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 177–178.) 
 
 

1954. november 11. 
 

A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA ELNÖKSÉGÉNEK JAVASLATA A MAGYAR 
DOLGOZÓK PÁRTJA POLITIKAI BIZOTTSÁGÁHOZ 

A SZAKSZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL KIALAKÍTANDÓ ÁLLÁSFOGLALÁSRA 
 

I. 
 
Az új szakasz politikájának végrehajtása megköveteli a szakszervezetek megerősödését. A 
szakszervezetek jelenlegi helyzetüket tekintve nem alkalmasak arra, hogy a pártnak hathatós 
segítséget nyújtsanak az előttünk álló célok megvalósításában. 
 

II. 
 
A felszabadulás után, a párt helyes politikájának következtében, a szakszervezetek nagy 
népszerűségre és tömegbefolyásra tettek szert. Egészen a fordulat évéig a szakszervezetek 
erősek voltak, bírták a tömegek bizalmát. Ez tette őket alkalmassá arra, hogy a munkásosztály 
egységének megteremtéséért, a hatalom meghódításáért folytatott küzdelemben a pártnak 
hatékony segítséget tudtak nyújtani. 
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A fordulat évétől kezdve azonban a szakszervezetek tömegbefolyása fokozatosan csökken. 
Egyes szakszervezetek részeredményeket érnek el ugyan, de a szakszervezeti mozgalom 
egésze az utóbbi években visszaesett. 
 
Ennek okát abban látjuk, hogy a munkásosztály hatalomra jutása után nem tisztáztuk a 
szakszervezetek helyét és szerepét a mi sajátos viszonyaink között. A párt vezető szervei 
többször foglalkoztak a szakszervezetek munkájával, azonban nincs egy átfogó párthatározat, 
mely irányt mutatna a szakszervezetekben dolgozó kommunisták számára és megjelölné a 
pártszervezetek feladatait a szakszervezetekkel kapcsolatban. 
 
Ennek hiányában kialakult az a helytelen gyakorlat, hogy a pártbizottságok, a pártszervezetek 
a szakszervezeti munka egészét alárendelik a pártmunka részkérdéseinek és gyakran 
kicsinyesen gyámkodnak a szakszervezetek felett. Ez a szakszervezeti demokrácia 
megsértéséhez vezet és elmossa a szakszervezetek párton kívüli jellegét. 
 
A szakszervezetek szerepének csökkenéséhez hozzájárult annak a nézetnek az elterjedése, 
hogy „nálunk a szakszervezeteknek nincs olyan szerepe, mint a Szovjetunióban”, mert a mi 
pártunk tömegpárt. 
 
Ahhoz, hogy a szakszervezetek szerepe nem növekedett, sőt szűkült, hozzájárult a 
szakszervezeti mozgalom lebecsülése az állami szervek részéről. Nem tisztáztuk az állami 
szervek és szakszervezetek viszonyát a fejlődésünk adott szakaszában. Mivel az állami és 
gazdasági vezetők többsége nem érti meg a szakszervezetek szerepét, „szükséges rossznak” 
tekintik, ezért rendszerré vált, hogy a munkásokat érintő intézkedések kidolgozásába nem 
vonják be a szakszervezeteket, jelzéseiket és észrevételeiket gyakran válaszra sem méltatják. 
Az üzemekben pedig a vállalatvezetés igen gyakran saját végrehajtó szerveként kezeli. 
 
A szakszervezet lebecsüléséből fakad, hogy olyan állami feladatokat, mint a dolgozók 
társadalombiztosítása, kulturális nevelése, a sportmozgalom, csak formálisan bízták a 
szakszervezetekre, a rendelkezésre álló anyagi eszközök és intézkedési jogok nélkül. Ez a 
helyzet ma a szakszervezeti mozgalom fejlődésének fékezője. 
 
Annak következtében, hogy nem tisztáztuk a szakszervezetek szerepét, a szakszervezeti 
szervek munkájukat helytelenül csak egy irányban végezték. Az elmúlt évek során nem 
hangsúlyoztuk ki eléggé a szakszervezetek érdekvédelmi tevékenységét, és háttérbe szorult 
nevelő munkájuk is. A szakszervezeti vezetők nem voltak elég bátrak ahhoz, hogy ezeket az 
elvi kérdéseket felvessék és tisztázzák, és ez is hozzájárult a szakszervezeti mozgalom 
jelenlegi helyzetének kialakulásához. 
 

III. 
 
1. Javasoljuk, hogy a párt Központi Vezetősége átfogó határozatban jelölje meg a 

szakszervezetek helyét és szerepét fejlődésünk jelenlegi szakaszában. Határozza meg a 
pártszervezetek szerepét és feladatait a szakszervezeti mozgalommal kapcsolatban, 
valamint az állami szervek és szakszervezetek viszonyát. Ebben a határozatban lépjen fel 
a szakszervezetek szerepét lebecsülő nézetek és jelenségek ellen. 
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2. Javasoljuk továbbá kiszélesíteni a szakszervezetek jogait, rájuk bízva azokat az anyagi 
eszközöket és intézkedési lehetőségeket, amelyekkel feladatukat jobban elláthatják, a 
dolgozókkal való kapcsolatukat erősíthetik. 

 
Szakszervezetek Országos Tanácsának 

elnöksége 
 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 178–180.) 
 
 

1954. november 20. 
 

ELŐTERJESZTÉS AZ ELNÖKSÉGHEZ A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE SZAKSZERVEZETEKET 
ÉRINTŐ RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 

 
A Munka Törvénykönyve kiszélesítette a szakszervezetek jogait. Ugyanakkor kimondja, hogy 
a Szakszervezetek Országos Tanácsa, illetőleg a szakszervezetek határozzák meg, hogy az 
őket megillető jogokat a területi és üzemi szerveik működési körükben mennyiben 
gyakorolhatják. 
Már több szempontból felvetődött a jogok decentralizálásának szükségessége. Ugyanis az 
egyes szakszervezeti szerveknél kérdésként jelentkezik, hogy mihez van joguk, mi az amiben 
intézkedhetnek. Ez bizonyos fokig munkájukat is lassítja, mert felsőbb szerveiktől kell 
tájékoztatást kérniük, hogy a kérdéses esetben intézkedhetnek-e. 
Mindezen okok miatt, továbbá, hogy a Szakszervezetek Országos Tanácsa a szakszervezeti 
központok, a területi és üzemi bizottságok a Munka Törvénykönyve által biztosított 
széleskörű jogaikkal a maguk területén és helyileg megfelelően élhessenek, szükséges, hogy a 
SZOT Elnöksége erre vonatkozó határozatát meghozza. 
A tervezetet véleményezésre kiküldtük a szakszervezetek elnökeinek, valamint a SZOT-on 
belül a titkároknak és az osztályvezetőknek. Az így beküldött észrevételek alapján a tervezetet 
átdolgoztuk. A mellékelt tervezet kidolgozásánál szempont volt előttünk, hogy a testületi 
vezetés terüljön előtérbe, arra helyeződjön a fő hangsúly; 
Vannak azonban olyan rendelkezések a tervezetben, ahol a testületi vezetés mellett szükséges 
az, hogy egyes sürgős, rendkívüli esetekben a testület nevében a testület valamelyik tagja 
intézkedjen. Erre adjuk meg az 1. §-ban a testületek részére a jogot. Ugyanakkor - egyes §-
ban utalunk is arra, hogy a testület a jogát átruházhatja /Pl. a 24. §., 37. §., 46. §-okban/. 
Szükségesnek tartjuk, hogy a határozatot kinyomtassuk és a szakszervezeti központoknak, 
T.B-oknak, Sz.M.T-knek és ü.b-oknak./Sz.B-oknak/ megküldjük. Ennek alapján szükséges 
kb. 15 - 20000 példány, melynek költsége kb.15000 Ft /darabonként kb. 1.- Ft/ 
Javasoljuk, hogy a kinyomtatást központilag a SZOT végezze és költségeit a szakszervezetek 
arányosan viseljék. 
A tervezet elfogadása után az alaprendeletet ás a határozatot egybedolgozva, egymástól eltérő 
szedéssel javasoljuk kinyomatni. 
 

Javaslat 
 
1. A SZOT Elnöksége a mellékelt tervezetet elfogadja és megbízza a SZOT Titkárságát azzal, 
hogy a szakszervezeti szervekkel való közléséről gondoskodjon. 
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2. A közzététellel kapcsolatos költségeket a szakszervezeti központok arányosan kötelesek 
viselni. 
Az elnökség a javaslatot alapvetően elfogadta. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3 134. ő. e. 
 
 
 

1954. december 29. 
 

A SZOT ELŐTERJESZTÉSE AZ MDP POLITIKAI BIZOTTSÁGÁNAK 
A SZAKSZERVEZETI TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÖNÁLLÓ GAZDÁLKODÁSÁRA10 

 
I. 

 
A társadalombiztosítási feladatok ellátását a párt 1950-ben a szakszervezetekre bízta. 
 
A szakszervezetek feladatává vált gondoskodni a dolgozók társadalombiztosításának állandó 
fejlesztéséről, a társadalombiztosítás anyagi eszközeinek szociális és egészségügyi célokra 
történő maradéktalan felhasználásáról és a szolgáltatásoknál jelentkező bürokrácia 
felszámolásáról. A szakszervezetek ezzel jelentős eszközt kaptak a biztosítottak érdekeinek 
megvédésére, arra, hogy a dolgozóknak a szakszervezetekhez fűződő kapcsolatait szorosabbá 
tegyék. 
 
A szakszervezetek értek el eredményeket a társadalombiztosítási feladatok végzésénél. Az 
üzemekben létrehozott társadalombiztosítási tanácsok a szakszervezeti tagokat legnagyobb 
számban aktivizáló és a dolgozók mindennapi problémáival legtöbbet foglalkozó szervei az 
üzemi bizottságoknak. A megyei székhelyeken működő társadalombiztosítási bizottságok 
hathatós ellenőrzést biztosítanak a társadalombiztosítási feladatok elvégzésénél. A több mint 
3000 vállalatnál létrehozott üzemi kifizetőhelyek lényeges könnyebbséget jelentenek a 
dolgozóknak. A szakszervezetek harcosabban és szakszerűbben foglalkoznak a betegellátás 
kérdéseivel, gyakran tárnak fel lényeges hiányosságokat, dolgoznak ki javaslatokat a hibák 
kiküszöbölésére és továbbfejlesztésre. 
 
Mindezek dacára, a társadalombiztosítás igazgatásában a szakszervezetek irányító szerepe és 
felelőssége sokszor a szakszervezeti mozgalom és a biztosítottak kárára, háttérbe van szorítva. 
Ennek oka elsősorban az, hogy nincs eléggé tisztázva a szakszervezetek és az állami szervek 
egymáshoz való viszonya. A társadalombiztosítás pénzügyi gazdálkodását lényegében nem a 
SZOT, hanem a Pénzügyminisztérium irányítja. Egyes állami szervek túlzott beavatkozása 
akadályozza a szakszervezetek társadalombiztosítási munkájának fejlődését. 
 
Az állami társadalombiztosítás olyan, az alkotmányban lefektetett joga a dolgozóknak, 
aminek a megvalósítását a szakszervezetekre bízták. Ennek a gazdálkodási önállóságban és a 
felelősségvállalásban is érvényesülnie kell. Így van ez a Szovjetunióban és a legtöbb népi 
demokratikus országban is. 
 

II. 
 

                                                 
10 A PB az előterjesztést kisebb módosításokkal elfogadta. 
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A társadalombiztosítás költségeinek fedezésére járulék van megállapítva. A járulékot minden 
munkáltató köteles dolgozói kereset után leróni. Járulékot fizetnek mind az állami, mind a 
magánmunkáltatók és részben a dolgozók is. 
 
Az utóbbi évekig – ugyanúgy, mint mindenütt, ahol társadalombiztosítás van – nálunk is a 
járulékból gazdálkodott a társadalombiztosítás. A kiadások, illetve a szolgáltatások 
összhangban voltak a bevételekkel. Ma azonban az SZTK járulékbevételei és kiadásai között 
nincs szoros összefüggés, egyik független a másiktól. Vannak társadalombiztosítási 
szolgáltatások, amelyek fedezésére nem is fizetnek járulékot. Az orvosi, rendelőintézeti, 
kórházi és szanatóriumi ápolási költség fedezete az Egészségügyi Minisztérium 
költségvetésében van biztosítva, a közalkalmazottak nyugdíját az állami költségvetésből 
fedezik. Vannak ezenkívül nem bérből és fizetésből élő biztosítottak, akiknél a járulék 
elégtelen és a hiányt a munkások és alkalmazottak után fizetett járulékból fedezik. 
 
Ennek a gyakorlatnak igen sok hátránya van. A legfontosabbak ezek közül a következők: 
 
Minthogy a kiadások függetlenek a járulékbevételektől, ez csökkenti a szakszervezetek 
felelősségét, érdektelenné teszi a társadalombiztosítási szerveket és a dolgozókat a költségek 
alakulásában, az esetleges költségvetési hiányok nem okoznak hátrányos változásokat a 
biztosítottaknak. 
 
A társadalombiztosítás (beleszámítva az egészségügyi kiadásokat és a családi pótlékot, 
közalkalmazottak nyugdíját stb.) gazdálkodása deficites. Ez nem felel meg az önelszámolás 
elvének, akadályozza a perspektivikus tervezést, nincs biztosítva a szükséges arány a béralap 
alakulása és a társadalombiztosítás fejlesztése közt. 
 
Ma a munkáltató 10%, a dolgozó 3% járulékot fizet. A szolgáltatások értéke ezzel szemben 
(beleszámítva az egészségügyi ellátást és a családi pótlékot) ennél lényegesen magasabb. 
Ennek következtében csökkentjük a dolgozók szemében a nyújtott szolgáltatások értékét. 
Nem kielégítő persze a szakszervezetek felvilágosító munkája sem erről a kérdésről. 
 
Hozzájárul (különösen egészségügyi körökben) egy olyan helytelen szemlélet kialakulásához, 
mintha a biztosítottak ingyenbetegek lennének. A biztosítottak ezzel szemben nem 
ingyenbetegek. Miután azonban nem a társadalombiztosítási szervek fizetik a költségeket és 
az egészségügyi intézmények nincsenek anyagilag érdekelve a biztosítottak ellátásában, 
differenciálódás jön létre az úgynevezett fizető beteggel és biztosított beteggel való 
törődésben, ez utóbbiak hátrányára. 
 
A termelőszövetkezeti tagok után a költségeknek csak kis részét fizetik meg. Ez azt a látszatot 
kelti, mintha az őket illető szolgáltatások is kisértékűek volnának. Ugyanez vonatkozik más 
deficites rétegek biztosítására is. 
 
De a járulékbehajtás is csak úgy biztosítható, ha érdekeltség van. Különösen a kisipar 
fejlesztése veti fel élesen ezt a kérdést, mert alkalmazottaik után a járulékot az SZTK-nak kell 
behajtani. Az igazgatás egyszerűsítése és ezáltal a nagyobb takarékosság is jobban 
biztosítható, a társadalombiztosítási szervek érdekelve vannak a járulék felhasználásánál. 
 
A társadalombiztosítási feleslegeket jelenleg nem lehet beruházásokra – pl. rendelő, 
kórházépítésre – fordítani. Azelőtt nemcsak ilyen intézmények, hanem lakások is épültek a 
társadalombiztosítási feleslegekből és így a dolgozók látták, mire fordítják a járulék egy 
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részét. Ma a dolgozók joggal vetik fel, mit csinálnak a szakszervezetek a társadalombiztosítás 
feleslegével, miért kisebb méretű ma a járulék felhasználása a betegellátás fejlesztésére, mint 
volt az OTI idejében. Fontos ez a kérdés azért is, mert mióta a társadalombiztosítástól elvették 
a beruházási lehetőségeket, a biztosítottak ellátásának nívója visszaesett. Természetesen a 
jelenlegi konstrukcióban is lehetett volna ezzel a kérdéssel alaposabban foglalkozni. 
 

III. 
 
Erősen megnehezíti a társadalombiztosítás gazdálkodását az a merev, az állami költségvetésbe 
rovatonként beépített rendszer, amelyben nem gazdálkodik. Ez az erősen kötött rendszer – 
amely egy állami hivatal vagy bírósági pénzügyi adminisztrációjának lebonyolítására 
alkalmas lehet – igen sok nehézséget okoz egy olyan szerv ügyvitelében, ahol a személyi és 
dologi kiadások csak tört részét teszik ki a költségvetésnek. A SZOT-nak ma úgyszólván 
semmi pénzügyi önállósága nincs, a legcsekélyebb, akár 1000 Ft-ot kitevő költségvetési 
változtatás engedélyezéséért a Pénzügyminisztériumhoz kell fordulni. A 
Pénzügyminisztérium a SZOT helyett ellenőrzi és elkerülhetetlenül irányítja is a 
társadalombiztosítás pénzügyi gazdálkodását. Az ellenőrzés sokszor elkerülhetetlenül már 
mozgalmi tevékenységre is kiterjed. 
 
Ez a helyzet nagymértékben alkalmas a szakszervezetek tekintélyének aláásására mind az 
állami szervek, mind a dolgozók előtt, s felvetődik a kérdés, gazdái-e a szakszervezetek ilyen 
feltételek mellett a társadalombiztosításnak. Az a veszély fenyeget, hogy a szakszervezetek 
állami feladatot ellátó adminisztratív apparátus gazdájává válnak. 
 

IV. 
 
A fennálló hibák megszüntetésére, a társadalombiztosítás továbbfejlesztésének elősegítésére 
és annak érdekében, hogy a szakszervezetek jobban betölthessék érdekvédelmi szerepüket, 
javasoljuk: 
 
1. A társadalombiztosítási költségeket a jövőben a munkáltatók és a dolgozók által fizetett 

járulékból kell fedezni. E célra a tapasztalati számok alapján, megfelelő nagyságú, 4–5 
iparági járulékkulcsot kell megállapítani. A járulékból kell fedezni a betegellátás és 
családi pótlék költségét is. A biztosítottak betegellátásának költségei a jövőben a 
társadalombiztosítás költségvetésében szerepeljenek és az ezért történő fizetés arányban 
legyen a valóságban nyújtott betegellátással. A járulék úgy legyen megállapítva, hogy a 
várható feleslegekből egészségügyi és szociális beruházásokat lehessen előirányozni. 

 Ameddig az SZTK nem bérből és fizetésből élőket is ellát (tsz-tagok, nyugdíjasok, 
ügyvédi munkaközösségek), ezeknek járulékát fejkvóta alapján kell megállapítani, a 
tényleges költségek arányában. A jelenleg 6 Ft-os tsz-járulékot nem időszerű felemelni a 
33 Ft-os tényleges költségekre, a különbséget átmenetileg az állam biztosítsa. 

 Átmenetileg az 1955-ös költségvetési évre, amíg a folyamatban lévő árkonstrukciók 
kialakulnak és ennek során az iparági járulékkulcsok megállapíthatók lesznek, a 
betegellátás és családi pótlék költségeit az állami költségvetés térítse meg globális 
járulékkal. A társadalombiztosítás egyéb költségeit az 1955-ös évre is a munkáltatók és 
dolgozók által fizetett összesen 13%-os járulékból kell fedezni. 

 
2. A társadalombiztosítás költségvetését a jövőben a SZOT Elnöksége dolgoztassa kis és 

terjessze a Minisztertanács elé. A pénzügyi gazdálkodás irányítója és a végrehajtás 
ellenőrzése is a SZOT Elnökségének feladata legyen. Az állami költségvetésben a 
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társadalombiztosítási költségvetés csak a fejezetek végösszegeivel szerepeljen, a 
költségvetési fejezeteken belüli esetleges változtatásokat és új igényeket, valamint a 
társadalombiztosítási szervezet létszámát a SZOT Elnöksége, illetve Titkársága hagyja 
jóvá. Az esetleges feleslegeket a SZOT Elnökségének határozata alapján kell 
felhasználni, összhangban a mindenkori népgazdasági tervekkel. 

 A társadalombiztosítás gazdálkodására továbbra is kötelező a legszigorúbb pénzügyi 
fegyelem és a szakszervezeti vagyontól elkülönítve kell a társadalombiztosítási vagyont 
kezelni. 

 Az állam ellenőrző szervei a SZOT Elnökségének felkérésére a jövőben is 
felülvizsgálhatják a társadalombiztosítás pénzügyi gazdálkodását. 

 
Budapest, 1954. november hó 18. 
 

Mekis József sk. 
a Szakszervezetek Országos Tanácsának 

elnöke 
 
Levéltári jelzet: MOL M-KS 276.f. 53. cs. 210. ő. e. 
 
 

1955. január 5. 
 

1955. ÉVI 1. SZÁMÚ TÖRVÉNYEREJŰ RENDELET 
A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET ALKOTMÁNYMÓDOSÍTÁSÁNAK KIHIRDETÉSÉRŐL 

 
(Az alkotmánymódosító okmány a kellő számú megerősítő okiratok letétele következtében 
1945. május 20-án lépett hatályba. A Magyar Népköztársaság megerősítő okiratának letétele 
Genfben 1954. október 16-án történt meg.) 
 

1.§ 
 
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmányát 
(az 1935:I. tv. 2.§-át, valamint az 1947:VI. tv. 2.§-át) módosító okmányt, amelyet a 
Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet 36. ülésszakán, Genfben, 1953. június 25-én 
elfogadott, a jelen törvényerejű rendelettel kihirdeti.11 
 

2.§ 
 
Az 1.§-ban említett módosító okmány hivatalos magyar fordítása a következő: 
 

(Hivatalos magyar fordítás.) 
 
„A Nemzetközi Munkaügyi Egyetemes Értekezlet, melyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 
igazgatótanácsa Genfben hívott össze és amely 1953. június 4-én harminchatodik ülésszakára 
összeült, miután elhatározta, hogy a Szervezet Alkotmányának az igazgatótanács 
megalakítására vonatkozó rendelkezéseiben a „32”, „16”, „12” és „8” számokat „40”, „20”, 
„16” és „10” számokkal helyettesíti, amely kérdés az ülésszak napirendjének nyolcadik 
pontját képezi. 
                                                 
11 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmányára nézve lásd az 1921:XXXIII. tv. XIII. részét, az 1935:I. 
törvényt és az 1947:VI. törvényt is. 
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 1953. június 25-én elfogadta a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmányát módosító 
alábbi okmányt, amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmányát módosító 1953. 
évi okmánynak kell nevezni. 
 

1. cikk. 
 
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmánya jelenleg hatályban lévő szövegében a 7. 
cikk 1., 2. és 8.§-ában12 és 36. cikkében13 szereplő „32”, „16”, „12” és „8” számokat 
megfelelően „40”, „20”, „16” és „10” számokkal kell helyettesíteni. 
 

2. cikk. 
 
A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmánya jelenleg hatályban lévő szövegében a 7. 
cikk 2.§-ának utolsó mondata14 hatályát veszti. 
 

3. cikk. 
 
A jelen alkotmánymódosító okmány hatálybalépésének időpontjából a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet Alkotmánya az előző cikkek szerint módosított alakban lesz hatályos. 
 

4. cikk. 
 
Mihelyt a jelen módosító okmány hatályba lép, a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 
főigazgatója a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmányának hivatalos szövegét, a jelen 
módosító okmányban foglalt rendelkezéseknek megfelelően, általa szabályszerűen aláírt két 
eredeti példányban elkészítteti; e példányok közül az egyiket a Nemzetközi Munkaügyi 
Hivatal irattárában, a másikat pedig az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 102. cikkében 
foglaltaknak megfelelően beiktatás céljából az Egyesült Nemzetek főtitkáránál helyezik el. A 
főigazgató az okmánynak egy-egy hiteles másolatát a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
minden egyes tagjának megküldi. 
 

5. cikk. 
 
A jelen módosító okmány két hiteles példányát az Értekezlet elnöke és a Nemzetközi 
Munkaügyi Hivatal főigazgatója írja alá. A példányok közül az egyiket a Nemzetközi 
Munkaügyi Hivatal irattárában a másikat pedig az Egyesült Nemzetek Alapokmánya 102. 
cikkében foglaltaknak megfelelően beiktatás céljából az Egyesült Nemzetek főtitkáránál 
helyezik el. A főigazgató az okmánynak egy-egy hiteles másolatát a Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet minden egyes tagjának megküldi. 
 

6. cikk. 
 
 1. A jelen módosító okmány megerősítését vagy szabályszerű elfogadását a Nemzetközi 
Munkaügyi Hivatal főigazgatójával közölni kell, aki erről a Szervezet tagjait értesíti. 
 2. A jelen módosító okmány a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmánya 36. 
cikkében megjelölt feltételek mellett lép hatályba. 

                                                 
12 Lásd az 1935:I. tv. 2.§-át. 
13 Lásd az 1947:VI. tv. 2.§-át. 
14 Lásd az 1935:I. tv. 2.§-át. 
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 3. Mihelyt a jelen módosító okmány hatályba lép, erről a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 
főigazgatója a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet minden egyes tagját és az Egyesült 
Nemzetek főtitkárát értesíti. 
 A fenti szöveg a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Alkotmányát módosító okmány 
hiteles szövege, amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Egyetemes Értekezlete Genfben 
megtartott és 1953. június 25-én befejezett 36. ülésszakán szabályszerűen elfogadott. 
 A jelen módosító okmány francia- és angolnyelvű szövege egyformán irányadó. 
 AMINEK HITELÉÜL a jelen okmányt 1953. június 26. napján aláírásaikkal ellátták.” 
 

3.§ 
 
A jelen törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Megjelent: Törvényerejű rendeletek (11–12.) 
 
 

1955. január 18. 
 

1.007/1955. (I.18.) SZÁMÚ MINISZTERTANÁCSI HATÁROZAT 
A FELSZABADULÁSI MUNKAVERSENYBEN RÉSZTVEVŐ LEGJOBB ÜZEMEK ÉS DOLGOZÓIK 

JUTALMAZÁSÁRÓL15 
 
A Minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége üdvözli az ipari, 
építőipari és közlekedési üzemek, kereskedelmi vállalatok, gépállomások és állami 
gazdaságok dolgozóinak kezdeményezését, hogy hazánk felszabadulásának tizedik 
évfordulója tiszteletére munkaversenyvállalásokat tesznek. 
 
A felszabadulás tizedik évfordulója tiszteletére tett munkafelajánlások híven tükörzik egész 
dolgozó népünk szeretetét felszabadítónk, a hős szovjet nép és nagy pártunk iránt. Kifejezik 
népünk odaadását a szocializmus építése, a béke megvédése, a haza ügye iránt. 
 
A dolgozók kezdeményezése hatalmas, új erőforrásokat tár fel, amelyek nagymértékben 
segítik pártunk politikájának megvalósítását, a dolgozó nép életszínvonalának emelését. 
 
A Minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége e népi megmozdulás 
kiszélesítése érdekében a felszabadulási munkaversenyben győztes üzemek, vállalatok, 
gazdaságok számára „Felszabadulási Serleg”-et tűz ki jutalomként. A felszabadulási 
serlegeket – az „Élüzem” feltételek teljesítése terén – a legjobb üzemek, vállalatok, 
gazdaságok nyerik el. A győztes üzemek a „Felszabadulási Serleg” és az „Élüzem” 
vándorzászló elnyerésével egyidejűleg az „Élüzem” kitüntetéssel járó pénzjutalom 
kétszeresében részesülnek. 
 
A Minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége valamennyi, a 
felszabadulási munkaversenyben eredményesen résztvevő vállalatot elismerő oklevéllel 
tünteti ki. 
 
A felszabadulási munkaverseny eredményét 1955. évi május hó 1. napjáig nyilvánosságra kell 
hozni. 

                                                 
15 A Minisztertanács ezt a határozatát a Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnökségével együtt adta ki. 
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Megjelent: Minisztertanácsi határozatok (222.) 
 
 

1955. március 28. 
 

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA KÖZPONTI VEZETŐSÉGÉNEK HATÁROZATA 
A SZOCIALISTA MUNKAVERSENY TOVÁBBFOLYTATÁSÁRA 

 
I. 

 
Április 4-e, illetve a felszabadulási műszak befejezése után biztosítani kell a szocialista 
munkaverseny továbbfolytatását. 
 
A verseny tartalmát a Magyar Dolgozók Pártja III. Kongresszusának és a Központi Vezetőség 
1955. márc. 2–4-i ülésének határozatai szabják meg. Fő célkitűzése az 1955. évi tervek 
minden részletében való teljesítésének elősegítése, s ezáltal a II. ötéves terv megfelelő 
előkészítésének biztosítása. El kell érni, hogy a szocialista munkaverseny eredményesen 
segítse a termelékenység emelését, az önköltség csökkentését, a legszigorúbb takarékosság 
megvalósítását, az exporttervek jóminőségű, határidőre történő teljesítését, az üzemi rend és 
fegyelem megszilárdítását. 
 
Április 4-e után az év végéig ki kell tűzni a konkrét feladatokat, amelyeket a III. 
Pártkongresszus, a Központi Vezetőség 1955 márciusi ülésének, valamint az iparági 
tanácskozások határozatai alapján iparáganként és vállalatonként kell meghatározni. 
Ennek segítségével el kell érni, hogy az éves tervet és a népgazdasági szinten meghatározott 
5,7%-os termelésemelési, 3,9%-os termelékenységemelési, 3%-os önköltségcsökkentési és a 
2,3%-os anyagmegtakarítási felemelt előirányzatot túlteljesítsük. 
 
A verseny agitációjának tartalmát az 1955. évi népgazdasági terv agitációjáról és 
propagandájáról szóló 1955. február 3-i Központi Vezetőségi határozat szabja meg. 
 
A Központi Vezetőség márciusi határozatának megfelelően meg kell értetni minden 
munkással és műszaki dolgozóval, mozgalmi funkcionáriussal és aktívával, műszaki és 
gazdasági vezetővel, hogy a szocializmus építésének, az életszínvonal további emelésének 
döntő előfeltétele a termelékenység emelése, az önköltség csökkentése, a szigorú 
takarékosság, a fegyelem megszilárdítása, s ennek megvalósítása kizárólag rajtunk múlik. 
 
A munkásosztály termelési eredményei tudják biztosítani a mezőgazdaság fellendítését is, s 
ezzel tudjuk erősíteni eredményesen a munkás-paraszt szövetséget. 
 
Különös figyelmet kell fordítani a feladatok végrehajtása érdekében, hogy a műszaki 
dolgozók felé megfelelő agitációt fejtsenek ki a párt és szakszervezeti szervek, mozgósítsák 
őket a munkások által igényelt, a zavartalan termeléshez szükséges műszaki feltételek 
biztosítására. Adjanak meg minden támogatást a termelés fejlesztését, a fegyelem 
megszilárdítását célzó intézkedéseik végrehajtásához. 
 
1955. évben nagy feladatok állnak előttünk, melyek megvalósításához a párt, szakszervezeti 
és DISZ, valamint egyéb tömegszervezeti funkcionáriusok, aktivisták, elsősorban a 
kommunisták személyes példamutatása, versenyben való aktív részvétele nyújthat biztos 
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segítséget. Ezt a példamutatást kell tehát elsősorban párttagjainknak biztosítaniok, meg kell 
valósítani a „Kommunisták az élre!” jelszót. 
 
Mind a műszaki-gazdasági, mind a mozgalmi szerveknek komoly munkát kell kifejteniök, 
hogy a munkások részéről a gazdaságos termelés megvalósítására irányuló 
kezdeményezéseket támogassák, felkarolják, s ezeket a kezdeményezéseket, újításokat, 
ésszerűsítéseket széles körben elterjesszék, alkalmazzák. 
 

II. 
 
1.) Az üzemek év végéig szóló vállalásokat készítsenek. Az éves verseny két fő szakaszra 

oszlik: 
 a.) az első félév, melyen belül a verseny lendületét május 1. és az ifjúmunkások között a 

DISZ II. Országos Kongresszusa jelentőségének tudatosításával kell fokozni. 
 b.) A második félév, melyen belül a verseny lendületét augusztus 20., illetve november 7. 

jelentőségének tudatosításával kell fokozni. 
 Mindkét szakasznál a verseny fellendítése érdekében fel kell használni az élüzem 

kitüntetésekért, illetve a Minisztertanács–SZOT vörös vándorzászlókért folyó versengést. 
Az üzemek vállalásaiban jusson kifejezésre, hogy elérik, illetve megközelítik az élüzem 
címet. 

 Az éves versenyen, illetve a két féléves szakaszon belül az üzemek vállalását fel kell 
bontani hónapokra és ennek alapján az egyes dolgozók, brigádok, csapatok 
vállalásait havonta kell megszervezni. Az üzemi vállalások pontjainál határozzák meg 
azt is, hogy abból mennyit teljesítenek május 1-ig, augusztus 20-ig, illetve november 7-
ig. A DISZ-szervek folytassák jól bevált kezdeményezéseiket a frontbrigádok, 
exportbrigádok versenyével és a minőségi őrjáratokkal kapcsolatban és mozgósítsák az 
ifjúmunkásokat, hogy a DISZ II. Országos Kongresszusának tiszteletére aktívan 
vegyenek részt a munkaversenyben, s minél több ifjúmunkás érje el a sztahanovista 
kitüntetéseket. 

 A verseny szervezésének módját a Minisztertanács–SZOT Elnökség 1954. február 3-i 
határozata szabja meg. 

 
2. A véglegesen jóváhagyott éves tervek birtokában minden üzemben április 15-ig 

(gyáregységenként vagy műhelyenként) tervismertető értekezleteket kell tartani, melyen a 
legjobb helyi előadók ismertessék az 1955. évi tervfeladatokat – különösen kiemelve a 
második negyedév feladatait. Ezeken a gyűléseken vegyék részletesen elemzés alá a 
jóváhagyott éves tervet és ne általánosságban beszéljenek a termelékenység emeléséről, 
az önköltség csökkentéséről, a fegyelem helyreállításáról, hanem jelöljék meg konkrétan 
az ezekkel kapcsolatos helyi feladatokat. 

 Ezeken a tervismertető értekezleteken egyes nagyüzemekben a Központi Vezetőség tagjai 
is vegyenek részt és felszólalásukkal is juttassák kifejezésre az 1955. évi tervfeladatok 
teljesítésének és túlteljesítésének jelentőségét. 

 
3. Az üzemek – a Budapesti Szerszámgépgyár, az RM Művek Acélműjének példája nyomán 

– április hónapban szervezzék meg a termelés, a termelékenység, az önköltség rejtett 
tartalékainak feltárására irányuló mozgalmat. Műhelyenként a műszaki vezetés, a párt, a 
szakszervezet, a DISZ és ahol van MNDSZ, MTESZ megbízottaiból brigádot kell 
létrehozni, mely a dolgozókra támaszkodva, véleményüket kikérve, jó módszereiket 
összegyűjtve dolgozzon ki javaslatokat a helyi erőforrások, tartalékok fokozottabb 
felhasználására. A felkutatás és ennek alapján a javaslatokból kidolgozott végrehajtási 
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terv a műhely nagyságától függően 2–3 hét alatt készüljön el. További egy hét alatt üzemi 
szinten összegezni kell a terveket. Minden műhelyben a vizsgálat alapján 
műhelygyűléseken ismertessék a vizsgálat eredményét és a javaslatokat. A végrehajtási 
tervet a dolgozók szavazzák meg. A műhely terveit hónapokra kell felbontani. Ezek 
összhangban az élüzem és sztahanovista feltételekkel képezzék a havi vállalások alapjait. 
A műhelybizottságok a műszaki vezetéssel együtt hónapról hónapra ellenőrizzék, hogy az 
egyéni vállalások fedezik-e az illető műhelynek, műhelyrésznek az adott hónapra 
esedékes tervét. Különösen nagy figyelmet kell fordítani a műszaki dolgozók, művezetők, 
technológusok versenyének jó megszervezésére. 

 
4. Az 1955. évi tervfeladatok sikeres teljesítése és túlteljesítése érdekében előtérbe kell 

helyezni a technika jobb kihasználását, fel kell karolni az újító és ésszerűsítő mozgalmat, 
fejleszteni kell a munkások szakmai képzettségét. 

 
5. Június közepétől július közepéig, tovább október közepétől november közepéig párt, 

szakszervezeti, minisztériumi és DISZ vezetőkből álló brigádok vizsgálják meg a verseny 
technikai, mozgalmi stb. előfeltételeit, helyzetét és a tapasztokról munkásgyűléseken 
számoljanak be. 

 
6. Az anyagi érdekeltség fokozása érdekében a terven felül elért és az üzem egyszámlájáról 

ténylegesen leemelhető megtakarítás jelentős részét az üzem dolgozói számára vissza kell 
juttatni. Ezért a Titkárság megbízza a Központi Vezetőség Terv- és Pénzügyi, valamint 
Ipari és Közlekedési Osztályait, a Minisztertanács Bértitkárságát, a 
Pénzügyminisztériumot és a Szakszervezetek Országos Tanácsát, hogy vizsgálják meg 
minisztériumonként a jelenlegi terven felüli nyereségvisszatérítés rendszerét és 
dolgozzanak ki javaslatot a visszatérítés magasabb arányára, ösztönzőbbé tételére. 

 Határidő: május 30. 
 
7. A verseny ösztönzőbbé tétele érdekében ki kell dolgozni, hogy az üzemek milyen 

feltételek alapján kaphatják meg a Népköztársasági Érdemrend és a Munka Vörös Zászló 
Érdemrend kitüntetést, továbbá az iparban és közlekedésben dolgozó munkások, műszaki 
és gazdasági vezetők, a Szocialista Munka Hőse kitüntetést. 

 Határidő: május 15. 
 
8. Jelen határozat alapján a megyei, valamint a budapesti kerületi párt végrehajtóbizottságok 

gondoskodjanak az alapszervezetek tájékoztatásáról. A minisztériumok és 
tömegszervezetek szintén gondoskodjanak a verseny folyamatosságának biztosításával 
kapcsolatos feladatok szerveik részére történő ismertetéséről, lejuttatásáról. 

 
Kiküldve: 1955. április 1-én. 
 
Levéltári jelzet: MOL M-KS 276.f. 54. cs. 358. ő. e. 
 
 

1955. május 26. 
 

A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA, AZ ORSZÁGOS TERVHIVATAL, A 
MINISZTERTANÁCS TITKÁRSÁGA BÉR- ÉS MUNKAÜGYI OSZTÁLY ELŐTERJESZTÉSE A 

POLITIKAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE 
AZ 1955. ÉVI BÉRPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEKRŐL 
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A Minisztertanács az 1955. évi tervben 400 millió forintot hagyott jóvá bérpolitikai 
intézkedések céljára. Ebből az összegből ez év május hó közepéig mintegy 82 millió forint 
költségkihatással járó intézkedésekre hozott határozatot a Minisztertanács. (Export 
jutalmazási keret 50 millió, gépállomási munkaegység kiegészítés 25 millió, 
szénmegtakarítási jutalom 6 millió, megyei jogú városok dolgozóinak bérrendezése 1,2 millió 
forint.) Így a fennmaradó összeg mintegy 318 millió forint. 
 
Ez az összeg csak olyan kisebb – és foltózellegű – intézkedésekre nyújtana fedezetet, 
amelyekkel a meglévő aránytalanságok számottevő csökkentése nem lenne lehetséges, sőt 
újabb feszültségeket idézne elő. Egyrészt ezért, másrészt pedig a vasiparban folyamatban lévő 
intézkedések miatt nincs lehetőség arra, hogy más területen szélesebb körű béremelés 
történjék. Ezért javasoljuk, hogy csak az elkerülhetetlenül szükséges intézkedések kerüljenek 
megvalósításra, s a fennmaradó összeg jelentős részét – mintegy 173 millió forintot – ebben 
az évben ne használjuk fel és emellett a már jóváhagyott 50 millió forint export jutalmazási 
keretet 27 millióval csökkentsük. Így egyrészt a bérezés területét csak minimális mértékben 
bolygatjuk, másrészt az így felszabaduló anyagi erők megnövelhetik a következő években 
bérügyi intézkedésekre fordítható összegeket. 
 
A bérintézkedésekre előirányzott összeg fenti mértékben történő felhasználása, tovább a 
normarendezésből eredő megtakarítás együttes összege (mintegy 300 millió forint) a tervben 
előirányzotthoz képest kb. 0,7%-kal mérsékelné a reálbér emelkedését, illetve a tervben előírt 
2,4%-kal szemben a bérből és fizetésből élők reálbéremelkedése csak 1,8% lenne. Ha azonban 
figyelembe vesszük, hogy az 1955. évi terv termelékenységi előirányzatai jelentősen 
túlteljesíthetők – az első negyedévi tapasztalatok is ezt mutatják – úgy a várható túlteljesítés 
főképpen a munkások területén, a csökkenést ellensúlyozni fogja, sőt várható, hogy a 
tervezettnél magasabb szintre fogja emelni. 
 
A fenti meggondolások alapján főképpen az aránytalanul elmaradt keresetek felemelésére, 
továbbá a termelékenység növelését, a bér- és normafegyelem megszilárdítását és a 
munkaerőellátást elősegítő intézkedésekre teszünk javaslatot. Javaslatunk figyelembe veszi 
azt, hogy az elfogadásra kerülő intézkedésekkel érintettek körét és az esetleges bérkorrekciók 
mértékét a vasiparban végrehajtandó intézkedések határozzák meg. 
 
Az egyes területekre vonatkozó javaslatok részletes indokolását és a tennivalókat az alábbi 
határozati javaslat tartalmazza és azok elfogadását 
 

j a v a s o l j u k .  
 
A Politikai Bizottság az ezévi legszükségesebb bérpolitikai intézkedésekre javasolt 145 millió 
forintot jóváhagyja azzal, hogy az egyes intézkedésekre előirányzott összegek irányszámnak 
tekintendők. Amennyiben a konkrét intézkedések során szükséges, a jóváhagyott 
keretösszegen belül a Minisztertanács, a Szakszervezetek Országos Tanácsa meghallgatásával 
átcsoportosításokat hajthat végre – figyelembe véve a vasiparban kialakuló bérarányokat. 
 
Levéltári jelzet: MOL M-KS 276.f. 53. cs. 233. ő. e. 
 
 

1955. július 11. 
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GÁSPÁR SÁNDOR, A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA ELNÖKÉNEK FELJEGYZÉSE 
GERŐ ERNŐHÖZ, A MINISZTERTANÁCS ELSŐ ELNÖKHELYETTESÉHEZ, 

A FELNŐTT DOLGOZÓK OKTATÁSÁNAK HELYZETÉRŐL 
 
Kedves Gerő Elvtárs! 
 
A SZOT titkársága – az elmúlt évben hozott határozata alapján – megtárgyalta a felnőtt 
dolgozók oktatásának helyzetét. 
 
A titkárság megállapította, hogy a felnőtt dolgozók oktatása terén – különösen 1948 óta – 
jelentős eredményeket értünk el. Nagymértékben csökkentettük az alapismereti tanfolyamok 
szervezésén keresztül az írástudatlanságot, sok munkás és paraszt szerzett magas fokú 
ismereteket középiskoláinkban és egyetemeinken, akik közül számosan, mint a termelés 
vezető káderei, jól megállják helyüket. 
 
A titkárság megállapította, hogy az elért eredmények mellett alapvető hiányosságok vannak a 
dolgozók általános műveltsége terén. A felnőtt oktatására fordított összegek nincsenek 
arányban az elért eredményekkel. 
a) Az analfabetizmus felszámolását lényegében az országszerte szervezett alapismereti 

tanfolyamokon kellett volna megoldani. E tanfolyamok azonban 1950 után mindinkább 
elsorvadtak anélkül, hogy az írástudatlanságot teljesen felszámoltuk volna. A köztudatban 
eddig úgy élt, hogy analfabetizmusról lényegében nem lehet beszélni, ugyanakkor 
előzetes adatok szerint az analfabetizmus még ma is eléri a 3–4%-ot. Lényegesen 
magasabb ez az arány, ha az 1–2 elemit végzetteket is tekintetbe vesszük, akik 
lényegében szintén analfabéták. 

 
b) Nagymértékben gátolja a dolgozók politikai, szakmai műveltségének emelését, a 

gazdaságos termelést a dolgozók tekintélyes részének alacsony általános műveltségi 
színvonala. Megközelítő felmérések alapján olyan fontos üzemeknél, mint például a 
Rákosi Mátyás Műveknél, MÁVAG-nál, Ózdon, Diósgyőrött – 17–24 éveseket alapul 
véve – a dolgozók csupán mintegy 30%-a végzett általános iskolát. Lényegesen rosszabb 
a helyzet a mezőgazdaságban. A fiatalabb korosztálynál az általános iskola el nem 
végzése sok esetben abból ered, hogy nincs az általános iskolai kötelezettség kimondva. 
A szülők, elsősorban a falusi szülők egy része nem fordít gondot arra, hogy gyermeke 
elvégezze az általános iskolát, hanem 14 éves korában – általában az 5–6. osztályból – 
kiveszi gyermekét az iskolából. 

 
Ezek a jelenségek gátjai a dolgozók általános műveltségi színvonala emelésének, akadályai a 
munka termelékenysége fokozásának az iparban és a mezőgazdaságban. 
 
A SZOT titkársága javasolja a Minisztertanácsnak az analfabetizmus és a felnőtt dolgozók 
oktatásával kapcsolatos problémák alaposabb megvizsgálását, és megvitatására a 
Minisztertanács, az Oktatásügyi Minisztérium, a Népművelési Minisztérium, a SZOT 
titkársága és a DISZ titkársága részvételével egy magas színvonalú értekezlet összehívását. 
 
A SZOT titkársága határozatban szabta meg a szakszervezetek konkrét feladatait a dolgozók 
általános műveltsége segítésében. A SZOT a legmesszebbmenőkig támogatja az Oktatásügyi 
Minisztériumot a munkásosztály általános műveltsége emelése érdekében szervezendő üzemi 
iskolák létrehozásában. 
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Gáspár Sándor 
a SZOT elnöke 

 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 223–224.) 
 
 

1955. július 22. 
 

A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATTERVEZETE A 
MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA KÖZPONTI VEZETŐSÉGÉNEK ÉS A MINISZTERTANÁCSNAK 
AZ IPAR DOLGOZÓIHOZ INTÉZETT, A TECHNIKAI SZÍNVONAL EMELÉSÉRŐL SZÓLÓ LEVELÉVEL 

KAPCSOLATBAN 
 
Pártunk Központi Vezetősége és a Minisztertanács levéllel fordult az ipar valamennyi 
munkásához, műszaki dolgozójához és alkalmazottjához, a hivatalok dolgozóihoz, a 
tudomány és technika művelőihez, az ipari üzemek és hivatalok pártszervezeteihez, 
szakszervezeti és DISZ-szervezeteihez. E levél feltárja népgazdaságunk, különösen pedig 
technikai színvonalunk jelenlegi helyzetét, elért eredményeinket, a fejlődésünket akadályozó 
tényezőket és jelenségeket, ezek okait, és megjelöli az ipar területén előttünk álló 
legfontosabb feladatokat. A Központi Vezetőség és a Minisztertanács levelének jelentősége 
mindenekelőtt abban áll, hogy valamennyiünk figyelmét ráirányítja azokra a legfontosabb 
megoldandó feladatokra, melyeknek végrehajtásától elsősorban függ iparunk technikai 
színvonala, ennek következtében a munka termelékenységének gyors ütemű fejlődése és így a 
dolgozók anyagi és kulturális helyzetének javulása. A levél mozgósítja országunk minden 
becsületes munkását és haladó értelmiségét a feladatok megoldására, új távlatokat nyit 
technikai felemelkedésünk előtt, és megteremti azokat a feltételeket és lehetőségeket, melyek 
második ötéves tervünk eredményes megindításához szükségesek. A levélben foglaltak 
megvalósítása mindenekelőtt munkásosztályunk áldozatkész, felelősségteljes munkájától 
függ, melyben kifejezésre kell jutnia a munkásosztály vezető szerepének és nagy 
felelősségének a szocializmus építéséért. 
 
A SZOT elnöksége helyesli és teljes egészében magáévá teszi a levélben foglaltakat. A 
levélben megjelölt feladatok megoldása, mindenekelőtt az új technika bevezetése, széles körű 
alkalmazása és továbbfejlesztése alapvető követelménye a munka termelékenysége 
emelésének, az önköltség csökkentésének, és ami ezzel egyértelmű, a dolgozó nép 
életszínvonala szüntelen fejlesztésének. 
 
A megjelölt feladatok sikeres végrehajtása érdekében a SZOT elnöksége a következő 
határozatokat hozza: 
 
1. A szakszervezetek központi vezetőségei, elnökségei, a szakszervezetek megyei tanácsai, 

a területi bizottságok, az üzemi szakszervezeti és műhelybizottságok és valamennyi 
szakszervezeti funkcionárius tartsa elsőrendű feladatának, hogy alaposan tanulmányozza 
és megismerje a Központi Vezetőség és Minisztertanács levelét. Ennek alapján fejtsenek 
ki állandó felvilágosító munkát a dolgozók között. Magyarázzák meg, hogy sorsuk, 
életszínvonaluk alakulása a dolgozók kezébe van letéve. Az új technika bevezetése, 
alkalmazása és továbbfejlesztése a tömegek aktív közreműködése nélkül megoldhatatlan 
feladat. Új technika nélkül viszont nem tudjuk emelni a munka termelékenységét, tehát 
életszínvonalunkat sem. 
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 Az új technika alkalmazása nem csak növeli a munka termelékenységét, de egyben 
könnyebbé, biztonságosabbá is teszi a munka elvégzését. Az új technikát elsajátító 
munkás új módon végzett munkájával nem csak többet ad a társadalomnak, de 
keresetének növekedésével többet is kap vissza. Az új technika alkalmazásával tehát 
kifejezésre jut a társadalmi és egyéni érdekeltség egységének elve. A mi társadalmunkban 
nincsenek határai az új technika alkalmazásának, mert használatbavételét nem a profit, 
hanem a termelékenység növelése, a munka könnyebbé tétele határozza meg. 
Társadalmunk anyagi és erkölcsi megbecsülésben részesíti az új technika alkalmazóit és 
továbbfejlesztőit. Az új technika elsajátítása szerves része a munkásosztály és egész 
dolgozó népünk kulturális felemelkedésének. 

 
2. A Központi Vezetőség és a Minisztertanács levelét július 25-e és augusztus 20-a közötti 

időben üzemrészenként, termelési egységenként ismertetni kell a dolgozókkal. A 
szakszervezeti funkcionáriusok feladata, hogy mozgósítsák a munkásokat, műszaki 
vezetőket, alkalmazottakat és a tudomány dolgozóit a gyűléseken való részvételre, és 
érjék el, hogy e gyűléseken a munkások és alkalmazottak teljes számban vegyenek részt. 

 A SZOT elnökségének és titkárságának, a szakszervezetek központi vezetőségeinek és 
elnökségeinek tagjai vegyenek részt ezeken a gyűléseken, nyújtsanak segítséget az üzemi 
szerveknek a gyűlések megfelelő előkészítéséhez és lebonyolításához. A szakszervezeti 
funkcionáriusok kötelesek segítséget nyújtani a párt- és gazdasági vezetők számára a 
munkásgyűlések után, szeptember 10-ig tartandó aktívaértekezletek eredményes 
előkészítéséhez és lebonyolításához. 

 
3. A szakszervezeti funkcionáriusok fontos feladata, hogy a tömegek érdeklődését felkeltve 

kiváltsák alkotó kezdeményezésüket és elérjék, hogy már a levél ismertetése előtt, 
különösen azonban a levél ismertetése után minél több javaslatot tegyenek az új technika, 
a termelékenység színvonalának emelésére. A szakszervezeti funkcionáriusok ennek 
érdekében, műszaki vezetőktől kapott tájékoztatás alapján, irányítsák a dolgozók 
figyelmét az adott üzem, műhely, munkahely legfontosabb feladatainak megoldására. 

 
A SZOT elnöksége felhívja a szakszervezeti funkcionáriusok és aktívák figyelmét, hogy a 
technika fejlesztésében különösen három olyan terület van, melyen a tömegek aktív 
tevékenysége elsősorban kibontakozhat: a szakmai színvonal emelése és a műszaki 
propaganda; az újítómozgalom; a technológiai fegyelem betartása. Mindezeket a feladatokat 
tegyék a szocialista munkaverseny tartalmává. 
 
Pártunk Központi Vezetősége és a Minisztertanács levéllel fordult az ipar valamennyi 
munkásához, műszaki dolgozójához és alkalmazottjához, a hivatalok dolgozóihoz, a 
tudomány és technika művelőihez, az ipari üzemek és hivatalok pártszervezeteihez, 
szakszervezeti és DISZ-szervezeteihez. E levél feltárja népgazdaságunk, különösen pedig 
technikai színvonalunk jelenlegi helyzetét, elért eredményeinket, a fejlődésünket akadályozó 
tényezőket és jelenségeket, ezek okait, és megjelöli az ipar területén előttünk álló 
legfontosabb feladatokat. A Központi Vezetőség és a Minisztertanács levelének jelentősége 
mindenekelőtt abban áll, hogy valamennyiünk figyelmét ráirányítja azokra a legfontosabb 
megoldandó feladatokra, maleyeknek végrehajtásától elsősorban függ iparunk technikai 
színvonala, ennek következtében a munka termelékenységének gyors ütemű fejlődése és így a 
dolgozók anyagi és kulturális helyzetének javulása. A levél mozgósítja országunk minden 
becsületes munkását és haladó értelmiségét a feladatok megoldására, új távlatokat nyit 
technikai felemelkedésünk előtt, és megteremti azokat a feltételeket és lehetőségeket, melyek 
második ötéves tervünk eredményes megindításához szükségesek. A levélben foglaltak 
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megvalósítása mindenekelőtt munkásosztályunk áldozatkész, felelősségteljes munkájától 
függ, melyben kifejezésre kell jutnia a munkásosztály vezető szerepének és nagy 
felelősségének a szocializmus építéséért. 
 
A SZOT elnöksége helyesli és teljes egészében magáévá teszi a levélben foglaltakat. A 
levélben megjelölt feladatok megoldása, mindenekelőtt az új technika bevezetése, széles körű 
alkalmazása és továbbfejlesztése alapvető követelménye a munka termelékenysége 
emelésének, az önköltség csökkentésének, és ami ezzel egyértelmű, a dolgozó nép 
életszínvonala szüntelen fejlesztésének. 
 
A megjelölt feladatok sikeres végrehajtása érdekében a SZOT elnöksége a következő 
határozatokat hozza: 
 
1. A szakszervezetek központi vezetőségei, elnökségei, a szakszervezetek megyei tanácsai, 

a területi bizottságok, az üzemi szakszervezeti és műhelybizottságok és valamennyi 
szakszervezeti funkcionárius tartsa legelső rendű feladatának, hogy alaposan 
tanulmányozza és megismerje a Központi Vezetőség és Minisztertanács levelét. Ennek 
alapján fejtsenek ki állandó felvilágosító munkát a dolgozók között. Magyarázzák meg, 
hogy sorsuk, életszínvonaluk alakulása a dolgozók kezébe van letéve. Az új technika 
bevezetése, alkalmazása és továbbfejlesztése a tömegek aktív közreműködése nélkül 
megoldhatatlan feladat. Új technika nélkül viszont nem tudjuk emelni a munka 
termelékenységét, tehát életszínvonalunkat sem.  

 Az új technika alkalmazása nem csak növeli a munka termelékenységét, de egyben 
könnyebbé, biztonságosabbá is teszi a munka elvégzését. Az új technikát elsajátító 
munkás új módon végzett munkájával nem csak többet ad a társadalomnak, de 
keresetének növekedésével többet is kap vissza. Az új technika alkalmazásával tehát 
kifejezésre jut a társadalmi és egyéni érdekeltség egységének elve. A mi társadalmunkban 
nincsenek határai az új technika alkalmazásának, mert használatbavételét nem a profit, 
hanem a termelékenység növelése, a munka könnyebbé tétele határozza meg. 
Társadalmunk anyagi és erkölcsi megbecsülésben részesíti az új technika alkalmazóit és 
továbbfejlesztőit. Az új technika elsajátítása szerves része a munkásosztály és egész 
dolgozó népünk kulturális felemelkedésének. 

 
2. A Központi Vezetőség és a Minisztertanács levelét július 25-e és augusztus 20-a közötti 

időben üzemrészenként, termelési egységenként ismertetni kell a dolgozókkal. A 
szakszervezeti funkcionáriusok feladata, hogy mozgósítsák a munkásokat, műszaki 
vezetőket, alkalmazottakat és a tudomány dolgozóit a gyűléseken való részvételre, és 
érjék el, hogy e gyűléseken a munkások és alkalmazottak teljes számban vegyenek részt. 

 A SZOT elnökségének és titkárságának, a szakszervezetek központi vezetőségeinek és 
elnökségeinek tagjai vegyenek részt ezeken a gyűléseken, nyújtsanak segítséget az üzemi 
szerveknek a gyűlések megfelelő előkészítéséhez és lebonyolításához. A szakszervezeti 
funkcionáriusok kötelesek segítséget nyújtani a párt- és gazdasági vezetők számára a 
munkásgyűlések után, szeptember 10-ig tartandó aktívaértekezletek eredményes 
előkészítéséhez és lebonyolításához. 

 
3. A szakszervezeti funkcionáriusok fontos feladata, hogy a tömegek érdeklődését felkeltve 

kiváltsák alkotó kezdeményezésüket és elérjék, hogy már a levél ismertetése előtt, 
különösen azonban a levél ismertetése után minél több javaslatot tegyenek az új technika, 
a termelékenység színvonalának emelésére. A szakszervezeti funcionáriusok ennek 
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érdekében, műszaki vezetőktől kapott tájékoztatás alapján, irányítsák a dolgozók 
figyelmét az adott üzem, műhely, munkahely legfontosabb feladatainak megoldására. 

 A SZOT elnöksége felhívja a szakszervezeti funkcionáriusok és aktívák figyelmét, hogy 
a technika fejlesztésében különösen három olyan terület van, melyen a tömegek aktív 
tevékenysége elsősorban kibontakozhat: a szakmai színvonal emelése és a műszaki 
propaganda; az újítómozgalom; a technológiai fegyelem betartása. Mindezeket a 
feladatokat egyék a szocialista munkaverseny tartalmává. 

 
4. A szakszervezetek vezető szervei, a funkcionáriusok és aktívák kötelesek gondosan 

ellenőrizni a dolgozók javaslatainak felhasználását, és minden egyes dolgozót értesíteni 
javaslata sorsáról. Népszerűsíteni kell a legjobb javaslatok benyújtóit, követendő például 
állítva őket a többi dolgozók elé. Éljenek a szakszervezetek az elismerés különböző 
lehetőségeivel (pénzjutalom, oklevél, kitüntetés stb.). 

 
5. Az új technika bevezetésében, alkalmazásában és továbbfejlesztésében rendkívül fontos 

szerepe van a termelés újítóinak, ésszerűsítőinek, az élenjáró munkásoknak, a kiváló és 
szakma kiváló dolgozói címmel kitüntetetteknek. A szakszervezeti funkcionáriusok 
kötelesek különös figyelmet fordítani az e rétegekkel való foglalkozásra, rendszeres 
nevelő munkát folytatni közöttük, segítséget nyújtani javaslataik megvalósításához. Az 
újítókra, a kiváló és a szakma kiváló dolgozóira támaszkodva szervezzék meg a 
tömegméretű tapasztalatcseréket, a patronázs-mozgalmat, az élenjáró módszerek széles 
körű elterjesztését. Ily módon lehet és kell elérni az elmaradt vállalatoknak és 
dolgozóknak az élenjárók színvonalára való emelését. A sztahanovista feltételek 
megállapításánál az elkövetkező időben különös gondot kell fordítani az újításokra és a 
gyengébb munkások felé nyújtandó segítségadásra. 

 
6. A műszaki értelmiség és a tudomány dolgozóinak megfelelő tevékenysége az új technika 

bevezetésének alapvető követelménye. Ezért a szakszervezetnek az eddiginél nagyobb 
figyelmet kell fordítaniuk a műszaki értelmiség és a tudományos dolgozók körében 
végzett munkára. Segíteni kell problémáik megoldását nemcsak termelési, hanem 
szociális, kulturális és más vonatkozásban is. Elevenítsék fel és fejlesszék tovább a 
szakszervezetek a tudomány és gyakorlat embereinek alkotó együttműködését, neveljék a 
dolgozókat a műszaki értelmiség és a tudományos dolgozók munkájának még nagyobb 
megbecsülésére. 

 A SZOT elnöksége szükségesnek tartja, hogy a tudományos intézetekben folyó 
szakszervezeti munkát megjavítsák, elsősorban a tudományos intézetek üzemi 
bizottságainak és szakszervezeti funkcionáriusainak helyszínen nyújtandó fokozottabb 
segítséggel. 

 Megjegyzés (nem kerül nyilvánosságra): A SZOT szervezési osztálya a választások során 
gondoskodjék az egyes kutatóintézeteknek az illetékes ipari szakszervezetekhez való 
csatolásáról. 

 
7. A levél megtárgyalását és a feladatok végrehajtását a szakszervezeti sajtó, elsősorban a 

Népszava és a Munka, továbbá a szakszervezeti lapok is kötelesek elősegíteni. A 
Népszava cikkek, riportok formájában, a javaslatok sorsának figyelemmel kísérésével, a 
hibák feltárásával, az egyes munkamódszerek népszerűsítésével hajtsa végre ezt a 
feladatot. A Munka elvi cikkben foglalkozzék az új technika bevezetésének 
jelentőségével, világítsa meg ebben a tömegek szerepét. 
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8. A SZOT titkársága gondoskodjon arról, hogy a különböző szakszervezeti iskolákon és 
tanfolyamokon a tananyagok megfelelően foglalkozzanak az új technika kérdéseivel. 

 
9. A SZOT elnöksége kötelezi a szakszervezeti kultúrotthonokat, klubokat és más kulturális 

intézményeket, hogy programjukban az eddiginél sokkal alaposabban foglalkozzanak az 
új technika bevezetésével és alkalmazásával. Rendezzenek előadásokat, ankétokat, 
vitákat, konzultációkat, kiállításokat, gyakorlati bemutatókat, tapasztalatcsere-délutánokat 
és –estéket, filmvetítéseket, melyeken a dolgozók legszélesebb rétegei ismerkedhetnének 
meg az új technikával. 

 
10. Tekintettel a gépipar különleges fontosságára az új technika bevezetésében és 

fejlesztésében, az elnökség szükségesnek tartja, hogy a Vas- és Fémipari Dolgozók 
Szakszervezetének elnöksége külön ülésen tárgyalja meg a szakszervezet előtt álló 
feladatokat. 

 
A Központi Vezetőség és a Minisztertanács levele új, nagyszerű harci feladatok megoldását 
állítja elénk. Legyen az ipar minden dolgozójának szívügye a technika fejlesztésének 
meggyorsítása, a rejtett tartalékok feltárása. Széles körű vitákon, megbeszéléseken kell 
keresni és ismertetni azokat a lehetőségeket és módszereket, melyeknek megvalósításával 
rövid időn belül iparunk műszaki színvonala terén is elérhetjük a fejlett ipari országokat. 
 
A SZOT elnöksége kötelességévé teszi minden szakszervezeti funkiconáriusnak és a 
szakszervezetek vezető szerveinek, hogy teljes erőből harcoljanak a feladatok 
megvalósításáért, az éves tervek határidő előtti befejezéséért, második ötéves tervünk sikeres 
előkészítéséért, a szocializmus győzelméért. 
 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 225–229.) 
 
 

1955. augusztus 25. 
 

RENDELET AZ ÚJÍTÁSOKRÓL ÉS TALÁLMÁNYOKRÓL 
 
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa 53/1955. (VIII.25.) számú új rendeletének 
legfőbb célja, hogy az újítómozgalom fellendítéséhez és a legfontosabb feladatok (a technika 
fejlesztése, a termelékenység növelése, az önköltség csökkentése, a minőség javítása stb.) 
megoldására való irányításához teremtsen jobb feltételeket. Az új rendelet javítja az újítások 
bevezetésének, elterjesztésének feltételeit, anyagi ösztönzéssel is elősegíti ezt, s kiküszöböli a 
régi rendelet számos hibáját. E közleményünkben csupán a fontosabb új rendelkezések 
ismertetését kezdjük meg. 
 

Az újító és ésszerűsítő mozgalom fejlesztését és irányítását szolgáló új intézkedések 
 
Az új rendelet előírja, hogy az üzemekben, a trösztöknél, az iparigazgatóságoknál újítási 
feladattervet kell készíteni. A minisztériumnak gondoskodnia kell a vállalati újítási 
feladattervbe felvett, de meg nem oldott problémák megoldásáról is. (Szükség esetén a 
Műszaki és Természettudományi Egyesület Szövetsége, illetőleg a Magyar Tudományos 
Akadémia közreműködésével, pályázatok kiírásával stb.) 
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A szakszervezeteknek nagy szerepük van a feladattervek elkészítésében és népszerűsítésében 
is, de legfontosabb teendőjük, hogy a tervben megjelölt újítási feladatok megoldására 
mozgósítsák a dolgozókat, komplexbrigádokat szervezzenek stb. A minőség javulását 
eredményező újítások díját – a javulástól függően – 50 százalékos mértékig fel lehet emelni. 
Ilyen és hasonló lehetőségek is segítik az újítómozgalom irányításának megjavítását, a 
vállalat, az iparág problémáinak megoldását. 
 
Az irányító munka megjavításán kívül az újítási és ésszerűsítési mozgalom kiszélesítésének 
feltételeiről is gondoskodik a rendelet. Kimondja, hogy az újítások bevezetése és elterjesztése 
szerves része a gazdasági munkának. A gazdasági vezetőknek kötelességük, hogy az 
elfogadott újításokat beépítsék a tervbe, bevezessék őket, illetve a bevezetés előfeltételeit 
tervszerűen biztosítsák. A minisztériumokban nyilván kell tartani a nagy jelentőségű 
újításokat, s megvalósításukkal a minisztériumok műszaki tanácsai kötelesek rendszeresen 
foglalkozni. 
 
Azzal, hogy lehetővé teszik az átlagon felüli eredménnyel közreműködők jutalmazását, 
anyagilag is ösztönzik az újítások bevezetésének meggyorsítását. A jutalom az újítási díj 15–
20 százaléka lehet, s munkakörre való tekintet nélkül bárki megkaphatja. Természetesen nem 
az újítónak járó újítási díjból, hanem azon felül jár a jutalom. A visszaélések megelőzése 
céljából a rendelet kimondja, hogy a jutalomra jogosultak személyét, illetve, ha többen 
vannak, a felosztás arányát a megvalósító vállalat igazgatójának és üzemi (szakszervezeti) 
bizottságának együttes javaslatára a felettes gazdasági szerv vezetője állapítja meg. A 
tapasztalatcsere esetén járó díjat az eddigi 1 év helyett, 2 éven belül lehet kifizetni. 
 
Az új rendelet minisztériumonként a béralap fél százalékának megfelelő összeget biztosít az 
újítások kivitelezésére. A minisztérium e pénzösszeget a vállalatok szükségletei szerint osztja 
fel. Így például figyelembe véve a reális igényeket, egyik-másik vállalat 2 százalékot is 
kaphat. 
 
A szakszervezetek fontos feladata, hogy segítsék az újítások mielőbbi megvalósítását és 
alkalmazását. Különösen gondosan járjanak el a közreműködő jutalmak odaítélésében, 
hallgassák meg az újítók véleményét, rendszeresen ellenőrizzék az újítások kísérletezéseit, 
kivitelezését, a tervekbe való beépítését stb. 
 
A következő számunkban az újítások díjazására vonatkozó rendelkezéseket ismertetjük. 
 
 
Megjelent: Munka, 1955. 11. szám, 46–47. 
 
 

1955. október 6. 
 

A POLITIKAI BIZOTTSÁG HATÁROZATA 
A SZAKSZERVEZETI MUNKA NÉHÁNY KÉRDÉSÉRŐL 

 
A Központi Vezetőség Politikai Bizottsága 1955. október 6-án megtárgyalta a Szovjetunióban 
járt szakszervezeti delegáció jelentését, azt tudomásul vette és az alábbi határozatot hozta: 
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1. A Központi Vezetőség azon ülésén, amelyen az ipar fejlesztésének feladatait tárgyalják, a 
beszámoló és a határozat kellő súllyal foglalkozzék a szakszervezetek feladataival. 

 
2. Fokozatosan el kell hagyni a „sztahanovista”, „Sztahanov-mozgalom”16 elnevezéseket és 

helyettük új elnevezésekre tegyen javaslatot a Szakszervezetek Országos Tanácsa. 
 A névváltoztatást hivatalosan a munkaverseny mai egységes rendszerének 

felülvizsgálásával (MT–SZOT 1009-es határozat) egy időben kell végrehajtani. 
Átmenetileg – a névváltoztatás hivatalos végrehajtásáig – kerülni kell a sajtóban, a 
beszédekben a „sztahanovista”, „Sztahanov-mozgalom” kifejezéseknek a használatát.17 

 
3. A Politikai Bizottság megbízza Mekis József elvtársat, hogy a SZOT vezetőivel együtt – 

a szovjet tapasztalatok figyelembevételével – tanulmányozzák a bér- és normahelyzetet, 
és dolgozzanak ki átfogó javaslatokat a Politikai Bizottság elé bérrendszerünk 
továbbfejlesztésére.18 

 E feladat végrehajtásának elősegítése érdekében kb. egy-két hónap múlva hívjanak meg 
egy tanácsadót a Szovjetunió Minisztertanácsa mellett működő munka- és 
bérbizottságból. 

 
4. Emelni kell a kollektív szerződések jelentőségét. Az üzemi kollektív szerződésekben 

szerepeljen minden olyan lehetséges juttatás, melyet az állam a dolgozóknak az 
üzemekben adni tud. Nem szabad megengedni, hogy a kollektív szerződésekben vállalt 
kötelezettségeket (a megtervezett szociális és kulturális beruházásokat stb.) év közben 
önkényesen töröljék. Biztosítani kell, hogy a kollektív szerződések reálisak legyenek, a 
vállalt kötelezettségeknek meglegyenek a tárgyi feltételei. 

 
5. A Politikai Bizottság tudomásul veszi a SZOT határozatát, hogy a magyar 

szakszervezetek áttérnek 1956. január 1-jétől az 1%-on alapuló osztályos tagdíj 
rendszerre.19 A szakszervezetek a tagdíjmódosítás kapcsán az államtól több anyagi 
támogatást nem igényelhetnek. 

 
6. A Politikai Bizottság helyesli a SZOT határozatát, mely szerint 1956. január 1-jétől 

előnyben kell részesíteni a szakszervezeti tagokat egyes társadalombiztosítási 
szolgáltatásoknál. Így a 75%-os táppénzt a kétéves egy helyben való dolgozáson kívül 
egy éves szakszervezeti tagsághoz kell kötni. 

 A 85%-os táppénz bevezetését az ötéves folyamatos munkaviszonnyal és ötéves 
szakszervezeti tagsággal rendelkezők részére még a későbbiekben külön meg kell 

                                                 
16 A. G. Sztahanov donyecki bányász, a „szocialista munkaverseny” elindítója a Szovjetunióban 1935-ben. 
17 Lásd az 1.088/1955. (X.11.) számú minisztertanácsi határozatot az országos szocialista munkaverseny néhány 
szervezési elvének módosításáról és a munkaverseny rendszeréről szőlő 1.009/1954. (II.3.) számú 
minisztertanácsi határozat módosításáról. TRHGY 1955. 270–271. o. A PB 1955. december 29-én, a SZOT 
Titkárságának javaslatára határozatot hozott arról, hogy 1956-tól kezdve „sztahanovista” elnevezés helyett 
„kiváló dolgozó” elnevezés használatára kell áttérni. A cím elnyerésének feltételei és a kitüntetés fokozatai nem 
változnak meg, ezen kérdésekre továbbra is az 1009/1954. (II.3.) sz. minisztertanácsi (SZOT) határozat 
érvényes. A sajtóban, rádióban, valamint a propaganda- és agitációs anyagokban az új elnevezésre való áttérést 
haladéktalanul meg kell kezdeni. (MOL-M-KS 276. f. 60/604. ő. e.) A rendelkezést azzal indokolták, hogy a 
Szovjetunióban és a többi népi demokratikus országban is hasonló lépésekre kerül sor. (Uo. 276. f. 54/389. ő. e.) 
18 A bérrendszerre vonatkozó előterjesztés nem került a PB elé. A minisztertanács 1.092/1955. (X.23.) sz. 
határozata Bér- és Munkaügyi Tanács felállításáról intézkedett. TRHGY 1955. 271. o. 
19 A SZOT Elnöksége 1955. október 29-én hozott határozatot a szakszervezeti díjak leszállításáról (1956. január 
1-jétől) és – a határozat szerint – a múltban jól bevált osztályos tagdíjfizetési rendszer életbeléptetéséről. A 
határozat, a keresetektől függően, nyolc tagdíjfizetési osztályt állapított meg. 
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vizsgálni, és a pénzügyminiszterrel való megbeszélés alapján lehet előterjeszteni a 
Politikai Bizottság elé. 

 A szakszervezeti temetkezési és szülési segélyt össze kell olvasztani a 
társadalombiztosítás által hasonló alkalmakkor folyósított segélyekkel és a tagoknak 
szakszervezeti segélyként együtt kell kifizetni, a nem szakszervezeti tagok az eddigi 
SZTK-segélyeket kapják. 

 A fizetett szabadság igénybe vételére megállapított vasúti menetdíjkedvezményt 1956. 
január 1-jétől csak szakszervezeti tagok vezetik igénybe. 

 
7. A Szakszervezetek Országos Tanácsában, Elnökségében, Titkárságában, a 

szakszervezetek központi vezetőségeiben és ezek elnökségében, valamint a 
szakszervezetek megyei tanácsaiban, továbbá területi bizottságaiban 1956. január 1-jéig 
létre kell hozni az MDP-csoportokat, ezt követően pedig 1956. első félévében a 
szakszervezetek összes alsóbb választott szerveiben is. 

 
8. A káderek beállítására és leváltására vonatkozó javaslatok és egyéb – a Politikai 

Bizottság és a Titkárság elé kerülő – előterjesztések ügyrendjét, a szovjet tapasztalatok 
figyelembevételével, a Központi Vezetőségi Párt- és Tömegszervezetek Osztálya 
dolgozza ki és november 1-jéig terjessze a Titkárság elé.20 

 
9. Az előterjesztésben szereplő többi javaslat21 felett a Politikai Bizottság nem dönt, hanem 

azokat részletesen kidolgozva a SZOT és a Központi Vezetőség Párt- és 
Tömegszervezetek Osztálya terjessze a Politikai Bizottság, illetve a Titkárság elé. 

 
10. A Politikai Bizottság fél éven belül napirendre tűzi átfogóan a szakszervezetek 

munkáját.22 
 
A Politikai Bizottság felhívja a szakszervezetek figyelmét arra, hogy a fenti kérdések mellett 
használják fel a szovjet tapasztalatokat a szakszervezet vezetésének, munkamódszerének 
megjavítására, a szakszervezeti demokrácia erősítésére, az egész szakszervezeti mozgalom 
fellendítésére. 
 
A szakszervezeti munkában változatlanul a legfontosabb, hogy a szocializmus építésére 
mozgósítsa a dolgozókat, szervezze a szocialista munkaversenyt, harcoljon a 
munkafegyelemért, az önköltség és a selejt csökkentéséért. 
 
MOL-M-KS 276. f. 53/250. ő. e. – Géppel írott tisztázat. 
 
Megjelent: A Magyar Dolgozók Pártja határozatai, 1948–1956 c. könyvben. (Napvilág 
Kiadó, 1998, 365–367.) 
 
 
                                                 
20 Végül is 1956. május 17-én a PB ülésén született döntés arról, hogy (az ifjúsági szövetség kivételével) a párt 
vezető szerveinek hatáskörébe tartozó tömegszervezeti vezetőkáderek kinevezésére, illetve leváltására csak az 
illetékes tömegszervezeti vezető szerv egyetértésével kerülhet sor: „A káderek beállításánál és leváltásánál 
növelni kell a tömegszervezetek vezető szerveinek felelősségét, ezzel is erősítve a tömegszervezeti demokráciát 
és a kollektív vezetést, maradéktalanul érvényesítve továbbra is a párt vezetését, ellenőrzését a 
káderkérdésekben” – szögezte le a PB határozata. (MOL-M-KS 276. f. 60/635. ő. e.) 
21 E javaslatok a szocialista munkaverseny, a műszaki propaganda, a szakszervezetek kulturális és sportmunkája, 
nemzetközi tevékenysége kérdéseinek tervezett kidolgozására vonatkoznak. (Uo. 276. f. 53/250. ő. e.) 
22 A szakszervezetek munkájáról a megjelölt időpontban nem született párthatározat. 
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1955. december 22. 
 

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA KÖZPONTI VEZETŐSÉGÉNEK HATÁROZATA 
AZ ÜZEMI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEKRŐL 

 
Az üzemi kollektív szerződés a munkásosztálynak, a munkásosztály államának nagy 
vívmánya. A kollektív szerződések megkötése fontos gazdasági és politikai kampány, mely az 
üzemek életének évről-évre szervesebb részévé válik. 
 
Az ötéves tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a kollektív szerződések elősegítették a 
dolgozók alkotó kezdeményezésének fejlesztését, munka- és életkörülményeik javítását, a 
gazdasági és szakszervezeti munka hibáinak alulról jövő, széleskörű bírálatát. A kollektív 
szerződés sok üzemben erősítette a vezetők és a dolgozók szervezett kapcsolatát, növelte 
felelősségérzetüket. 
 
Egyes üzemekben a dolgozók és az üzem vezetői ma már becsületbeli ügynek tekintik a 
kollektív szerződés teljesítését. Ezekben az üzemekben a kollektív szerződés betartása 
hozzájárult a termelési sikerekhez és a dolgozókról való gondoskodás javulásához. 
 
Az igazgatók és a minisztériumok, valamint egyes szakszervezeti szervek súlyos mulasztásai 
következtében azonban az üzemek jelentős részében nagyon hiányos a kollektív 
szerződésekben vállalt kötelezettségek végrehajtása. Ezek teljesítése ugyan 1955-ben 
általában sikeresebb volt, mint az előző években, ez azonban jórészt annak a következménye, 
hogy a vállalások sok helyen óvatosabbak voltak, nem igen tartalmaztak olyan célkitűzéseket, 
amelyek megvalósítása nagyobb erőfeszítést, a dolgozók erőteljesebb mozgósítását igényelték 
volna. 
 
Nagyon háttérbe szorultak a kollektív szerződésekben a helyi adottságok és lehetőségek jobb 
kihasználására irányuló kötelezettségvállalások. A vezetők nem támaszkodnak eléggé a 
dolgozók kezdeményezéseire, nem tűznek ki olyan termelési célokat, amelyek megvalósítása 
a vezetők jó munkájától, a kollektíva erőfeszítésétől a párt és szakszervezet nevelő, mozgósító 
tevékenységétől függ. 
 
A kollektív szerződések előírásai alkalmazását befolyásolja az is, hogy a felsőbb állami 
szervek (iparigazgatóságok, minisztériumok) évközben több olyan rendeletet, utasítást adnak 
ki, amelyek alapján a kollektív szerződéseket többször meg kell változtatni. 
 
A szakszervezetek és különösen a minisztériumok nem ellenőrzik megfelelően a kollektív 
szerződések betartását. A vállalt kötelezettségek teljesítésének elhanyagolását nem követi 
szigorú felelősségrevonás. Ezért nagy elmaradás van a szakoktatási feladatok, a kulturális 
vállalások végrehajtásában, a munkafegyelem erősítésében, helyenként pedig a szociális és 
munkavédelmi beruházások teljesítésében. 
 
A kollektív szerződések hiányosságai és a végrehajtás lazasága nagymértékben csökkentette a 
szerződések ösztönző erejét és tekintélyét a dolgozók szemében. 
 
A kollektív szerződések ügye még nem foglalta el a jelentőségének megfelelő helyét a 
szakszervezeti munkában. A szakszervezetek nem fordítanak elég figyelmet arra, hogy a 
kollektív szerződések jelentőségét napról-napra magyarázzák, nem viszik eléggé a köztudatba 
azt a sok és jelentős eredményt, amelyet a kollektív szerződés biztosít a dolgozóknak. 
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Mindezek következtében a dolgozók között a kollektív szerződés iránti bizalom némileg 
megrendült. A dolgozók nagyrésze nem érti a kollektív szerződések jelentőségét, ezért igen 
gyenge a szerződések végrehajtásának tömegellenőrzése. 
 
Az üzemi kollektív szerződések terén fennálló hibákért felelősség terheli a pártszervezeteket 
is. Az üzemi pártbizottságok nem foglalkoznak megfelelően a kollektív szerződések 
betartásának ellenőrzésével és segítésével. Ebben is kifejezésre jut az a tény, hogy az üzemi 
pártmunkában a dolgozókról való gondoskodás még nem kielégítő. Nem vonják felelősségre 
azokat a kommunista vezetőket, akik nem hajtják végre a kollektív szerződésben vállalt 
kötelezettségeket. Az alapszervezetek nem határozzák meg a pártcsoportbizalmiak ezzel 
kapcsolatos feladatait. A népnevelők nem használják fel munkájukban a kollektív szerződés 
végrehajtásának adatait. 
 
A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége az üzemi kollektív szerződések terén 
meglévő hiányosságok felszámolása, valamint a kollektív szerződések tekintélyének 
megszilárdítása érdekében az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) Az 1956. évi kollektív szerződések elkészítése során, majd az ebben vállalt kötelességek 

végrehajtásában fokozottan szem előtt kell tartani: az élenjáró technika terjesztését, a 
fejlett munkamódszerek széleskörű alkalmazását, a dolgozók szakképzettségének 
emelését, az újítómozgalom további kiszélesítését, a munka- és technológiai fegyelem 
megszilárdítását, a munkakörülmények, a munka- és egészségvédelem további javítását. 

 A kétoldalú kötelezettségek vállalásánál az állami tervekben biztosított beruházások 
mellett fokozottabban kell számolni az üzemek belső erőforrásaival. Be kell venni a 
kollektív szerződésekbe az igazgatói alap felhasználását. A vállalásoknál ügyelni kell 
azonban arra – különösen a beruházásoknál –, hogy azok teljesíthetők legyenek. 
(Anyagot és a kapacitást biztosítsák.) A szerződő feleknek arra kell törekedniök, hogy a 
termelés korszerűsítéséhez, valamint a munkafeltételek javítását szolgáló beruházásokhoz 
a vállalatok saját eszközeikkel hozzájáruljanak. 

 Az 1956. évi kollektív szerződésekben kifejezésre kell juttatni, hogy a vállalat termelési 
célkitűzéseinek eredményes megvalósítása esetén miben részesülnek közvetlenül a 
dolgozók. Ezért a munkavédelmi, szociális, kulturális és sportintézmények fejlesztését, 
karbantartását, a felszerelések beszerzését az üzemi kollektív szerződések pontosan 
határozzák meg. A nagyüzemi kollektív szerződések – ott ahol jelentős számú lakás 
építését terveznek – rögzítsék azt is, hogy 1956-ban hány lakást kapnak a vállalat 
dolgozói. 

 Az élüzem cím elnyerésének fontos feltétele legyen a jövőben a kollektív szerződés 
teljesítése. A SZOT Elnökségének az 1956. évi üzemi kollektív szerződések 
megkötéséhez kiadandó útmutatásai és az ennek alapján készítendő szakmai 
útmutatásokban, minta kollektív szerződésekben ezeket az alapelveket érvényesítsék. 

 
2.) Az Országos Tervhivatal, illetve a miniszterek kellő időben gondoskodjanak arról, hogy 

az üzemi kollektív szerződéseket a jóváhagyott tervmutatók – ezek hiányában 
hozzávetőleges tervszámok – alapján dolgozhassák ki a vállalásokban. Azokban az 
üzemekben, ahol egyelőre csak negyedéves tervszámok vannak, a kollektív szerződéseket 
később – amikor az éves tervek elkészültek – pótvállalásokkal kell kiegészíteni. 

 Évközben a kollektív szerződéseket az igazgatók és az üzemi bizottsági elnökök a 
dolgozókkal egyetértésben egészítsék ki olyan vállalásokkal is, amelyeket a közben elért 
gazdasági eredmények, vagy előre nem látott anyagi eszközök révén valósíthatnak meg. 
A szerződésekben meg kell határozni azt is, hogy az év közben módosított 
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tervkövetelmények teljesítése esetén közvetlen vagy közvetett formában mit kapnak a 
dolgozók. 

 
3.) A Minisztertanács és a minisztériumok a Szakszervezetek Országos Tanácsa, illetve az 

illetékes szakszervezet központi vezetősége véleményének előzetes meghallgatásával 
hozzanak olyan rendeleteket, amelyek módosítják a kollektív szerződéseket, különösen a 
szociális és a munkavédelmi beruházásokra vonatkozó pontokat. 

 Az igazgató a kollektív szerződést önhatalmúlag nem változtathatja meg. Ha pedig a felső 
állami szervektől ilyen értelmű utasítást kap, a szakszervezet központi vezetőségének, 
illetve a SZOT-nak joga, sőt kötelessége, hogy óvást emeljen az illetékes felsőbb 
szerveknél. 

 A minisztériumi vállalatoknál kötött kollektív szerződéseket továbbra is a miniszterek, 
illetve a miniszterhelyettesek és a szakszervezetek elnökei, illetve titkárai írják alá. 
Növelni kell azonban a kollektív szerződések megkötésénél az iparigazgatók szerepét és 
felelősségét. 

 
4.) A Minisztertanács és a SZOT elnökség időközönként számoltassa be a kollektív 

szerződések végrehajtásáról a minisztereket, illetve a szakszervezeti elnököket. 
 A személy szerinti felelősségrevonást a legfelső vezetőkig alkalmazni kell. A 

szakszervezetek központi vezetőségei tegyenek javaslatot azon igazgatók 
felelősségrevonására, akik a kollektív szerződésben vállalt kötelezettségeiknek saját 
hibájukból nem tesznek eleget. A sajtóban rendszeresen nyilvánosságra kell hozni a 
kollektív szerződések nyomán elért eredményeket és a szerződések megszegéséért 
büntetésben részesített vállalati vezetők nevét. 

 
5.) 1956-ban határozott javulást kell elérni a kollektív szerződés agitációjában és a 

végrehajtás tömegellenőrzésében. 
 A párt- és a szakszervezeti aktivisták vigyék jobban a köztudatba a kollektív szerződések 

alkalmazása során elért eredményeket, neveljék a dolgozókat arra, hogy a kollektív 
szerződés mindkét szerződő félre, így a dolgozókra is kötelezettségeket ró. 

 A sajtóban és a rádióban a kollektív szerződésekkel kapcsolatos közlemények mellett 
különböző írásművek népszerűsítsék a kollektív szerződéseket és mozgósítsanak a 
szerződések betartására. 

 
6.) Az üzemi párt végrehajtóbizottságok legalább félévenként előzetes tanulmányozás 

alapján tárgyalják meg a kollektív szerződésekben vállalt célkitűzések végrehajtásában 
elért eredményeket, határozzák meg a pártalapszervezetek feladatait a szerződések 
végrehajtásának ellenőrzése és segítése terén. Vonják felelősségre azokat a kommunista 
vezetőket, akik elhanyagolják a kollektív szerződés rájuk vonatkozó kötelezettségeinek 
végrehajtását. 

 Időnként az alapszervezeti taggyűlések, pártcsoport- és népnevelőértekezletek is 
foglalkozzanak a kollektív szerződésekkel. Elsősorban azonban a szakszervezeteknek kell 
megjavítaniok munkájukat és őrködniök kell a kollektív szerződések maradéktalan, 
mindkét oldalú betartása felett. 

 
Kiküldve 1956. január 28-án. 
  
Levéltári jelzet: MOL M-KS 276.f. 53. cs. 262. ő. e. 
 
 



 140

1955. december 22. 
 

AZ MDP POLITIKAI BIZOTTSÁGÁNAK VITÁJA AZ ÜZEMI KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEKRŐL 
 
Előterjesztés az üzemi kollektív szerződések helyzetéről. 
Előadó: Gáspár Sándor elvtárs. 
 
Antos elvtárs: 
Az 1. pont az üzemek belső erőforrásaival foglalkozik. Meg kell mondani, hogy a vállalatok 
saját eszközeikre messzemenően építsenek, de ne keltsük azt a látszatot, hogy ezek jelentősek. 
 
Kérdés: 
Hegedüs elvtárs: 
SZOT hogyan irányítsa a szakszervezeti vezetőségeket, hogy megfelelő propagandát fejtsenek 
ki a kollektív szerződések érdekében? Volt-e felelősségrevonás üb. Szakszervezeti vezetőkkel 
szemben, akik nem hajtották végre a kollektív szerződés feladatát? 
 
Kovács elvtárs: 
Mikor lesz megközelítő pontossággal az újrakötés a különböző iparágakban? 
5. oldal 2. pontjával egyetért-e a Tervhivatal? Más országokban hogyan áll a kollektív 
szerződések rendszere? 
 
Válasz: 
Gáspár elvtárs: 
Minden évben a kollektív szerződések megkötése előtt nagy szervező munka folyik. A 
kollektív szerződés propagálásának legdöntőbb eszköze, hogy megkötik a kollektív 
szerződést. Folyik a sajtó nyilvánossága is. 
 Negyedévenként megtartják a beszámolót. Felülvizsgálják, hogy a kollektív szerződést 
mindkét részről hogyan teljesítették. A kollektív szerződés nyilvánosságával nincs sok baj. A 
baj ott van, amikor a sajtó és a rádió egy-egy üzem létesítményét propagálja, mindig 
megfeledkezik arról, hogy a kollektív szerződésben vállaltat hajtották végre. 
 Ami a felelősségrevonást illeti. Arra utalunk az anyagban, hogy a kollektív szerződések 
be nem tartásának egyik döntő oka, hogy nincs törvényes alap a gazdasági vezetőkkel 
szemben arra, hogy eljárjunk velük szemben. A Munka Törvénykönyve erre módot ad 1 
mondatával. 
 Ez év május 31-ig minden üzemben megkötik a kollektív szerződést, február elején 
kezdjük. 
 Az első negyedévben megtett üzemi év felajánlásokat, amit a dolgozók tesznek, ezeket az 
évi kollektív szerződésbe beépítik. 
 A belső erőforrásokat is sokkal jobban figyelembe kell venni. Abban igaza van Antos 
elvtársnak, hogy a termelés racionalizálására szánt összegek nem olyan nagyok, de azt is 
figyelembe kell venni. 
 Az első pont utolsó bekezdése a „lakás”. A kollektív szerződésekben a lakással 
kapcsolatban semmiféle utalás nincs. 
 
(Apró elvtárs: egy óriási gyárnál beírni, hogy 10 vagy 12 lakás készül?) 
 
A SZU-ban az elvtársak azt mondták, hogy náluk is a kollektív szerződés elég jelentéktelen 
volt addig, amíg ilyen tételek nem szerepeltek benne. Pl. Győrnél be kellett volna venni, hogy 
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80 lakást kapnak az idén. Ahol lehet feltétlenül be kell venni. A kollektív szerződéseket végső 
soron ez teszi perspektívikusokká. 
 A 2. ponttal nem tudom, egyetért-e a Tervhivatal. 
 Romániában próbálták legkésőbb bevezetni a kollektív szerződést. Kb. olyan cipőben 
járnak, mint mi. Lengyelországban óvatosabban voltak, 40–45 üzemben vezették be a 
kollektív szerződést. Mi hibát követtünk el, hogy törekedtünk a kiszélesítésre. 
Csehszlovákiában ugyan az a helyzet, mint nálunk. 
 Más országokban a felelősségrevonás igen komoly. Lengyelországban igazgatókat 
komoly pénzbírsággal büntetnek. SZU-ban két minisztert váltottak le, mert nem törődtek 
azzal, hogy a hozzájuk tartozó iparágak igazgatói teljesítsék a kollektív szerződésben 
vállaltakat. 
 
Ács elvtárs: 
Az 5. oldal 3. pontja alatt mit értenek? 
 
Gáspár elvtárs: 
Itt arra gondolunk, hogy a minisztérium leír egy utasítást, storníroz dolgokat és ezzel 
felborítja az egész kollektív szerződést. 
 
Kovács elvtárs: 
A jelentést és a javaslatot jónak tartom és egyetértek vele. Röviden két dolgot szeretnék 
felvetni. 
 Bele kellene dolgozni a jelentésbe, hogy nemcsak az a baj, hogy nem veszik komolyan a 
kollektív szerződést, hanem hogy az elért eredményeket sem a párt, sem a szakszervezet nem 
népszerűsítik megfelelően. Egy sor eredmény van nagyon sok üzemben, az állam és a 
szakszervezet is nagy segítséget nyújt. 
 Javaslat: A következő kollektív szerződésnél bele kellene venni, hogy ne csak a 
szakszervezet, hanem a DISZ, a gazdasági vezetés is segítsen a politikai előkészítő munkában. 
A kollektív szerződés az üzemben óriási esemény legyen. A Szovjetunióban az új kollektív 
szerződés megkötését 2 hónapi kampány előzi meg. Csoportonként megmagyarázni a 
munkásoknak, az lenne a helyes. 
 A lakásépítéssel kapcsolatos javaslatot ma nem lehet megvalósítani. A döntő 
nagyüzemeknél kell meghatározni, hogy hány lakást kap az üzem. Mi elkészítettük, hogy az 
idén kik kapták a lakást, 10–15% nem hajtották végre az ezzel kapcsolatos 2 év előtti 
határozatot. 
 Azt kellene csinálni, hogy megkérni a Minisztertanács Elnökségét, hogy kötelezze a 
minisztériumot, hogy a lakáselosztási tervet a szakszervezettel együtt csinálják és mutassák 
meg a Minisztertanács Elnökségének. 
 
Hegedüs elvtárs: 
Azt hiszem, hogy a kollektív szerződést Lengyelországban csinálták jól. Mi lejárattuk a 
kollektív szerződést akkor, amikor abba mindent belevettünk. Olyan feladatokat vettünk bele, 
amelyeket egy évtized múlva sem lehetett volna pontosan belevenni. Azután jött egy másik 
időszak, amikor üresek a kollektív szerződések. Nagy óvatosan tartalmassá tenni, nehogy 
előforduljon, mindent beleveszünk, aminek nincs meg az előfeltétele. 
 Az üzem belső erőforrásai milliókban nem kicsinyek. Az igazgatóknak a vállalati alapba 
befolyt 200–220 millió, a nyereség befizetésnek a 25%-át a vállalatok visszatartják. A jövő 
évben a forgalmi adót lecsökkentjük és megköveteljük a nyereség befizetést. Nőni fog az 
igazgatói alap, a nehézség abban van, hogy nem nagyon tudják felhasználni. 
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 Nagyon óvatosan kellene eljárni, hogy mindazokat az igényeket vegyük bele, amit el 
tudnak végezni és mindezt nagyobb társadalmi erők bevonásával kellene elvégezni. 
 Sokkal nagyobb súlyt kellene helyezni a már elért eredmények feltárására. Nem szabadna 
az elért eredményeket annyira semmibe venni, mint ahogy az az anyag veszi. Pl. az üzemi 
konyha, szociális, kulturális dolgok. Nem szabad arra gondolni, hogy a kollektív szerződés 
kérdése csak az új dolgokat, hanem a régit is tartalmazza. 
 Nem értek egyet én sem a 3. ponttal. Nem lehet kimondani, hogy a Minisztertanács csak 
a szakszervezet elnökével egyetértésben adhat ki rendeletet, ha az a kollektív szerződést 
érinti. Majdnem minden kérdés érinti a kollektív szerződést. Nem lehet megkötni a 
minisztériumnak és a Minisztertanácsnak a kezét. Azt meg lehet csinálni, hogy Gáspár elvtárs 
és a SZOT Elnöksége hívja fel a Minisztertanács, vagy a miniszterek figyelmét, ha valami 
rendellenességet tapasztalnak. A kollektív szerződéssel kapcsolatban eddig különösebb jelzést 
nem kaptunk. Kaptunk az árakról, a balesetekről, a kollektív szerződésről semmiféle jelzésre 
nem emlékszem. Nem arra kellene törekedni, hogy újabb rendeletekkel változtassunk, hanem 
az apróbb, mindennapi munkában. A szakszervezet és a miniszterek közös beszámoltatási 
módja teljesen semmitmondóvá vált. 
 
Hidas elvtárs: 
Én azzal egyetértek, hogy nem volt túlságosan helyes ennyire kiszélesíteni. Az sem volna 
helyes, ha a lengyeleknek a 47 üzemét vennénk példának. Ebből a jelentésből azt sem lehet 
megállapítani, hogy súlyos a helyzet a kollektív szerződésnél. Majdnem minden oldalról 
visszatér, hogy se a szakszervezet, se az üzem igazgatója, se a miniszterek semmibe veszik a 
kollektív szerződést. Fel kell tenni a kérdést, hogy hagyjuk-e hogy ez a folyamat menjen 
tovább, vagy meg akarjuk állítani. Ha a kollektív szerződésben így benne vagyunk, akkor 
bizonyos intézkedéseket foganatosítani kell, hogy rendbe szedjük a szénánkat. 
 Szerintem az intézkedést ott kell kezdeni, hogy példamutatóan felelősségre kell vonni, 
ahol nem teljesítik a kollektív szerződést. 
 Én sem értek egyet azzal, hogy a lakóházak építését bevegyük a kollektív szerződésbe. 
Legnagyobb üzemeknél, ahol nagyobb mennyiségű lakást tudunk adni. 
 Harmadik ponttal kapcsolatban, Hegedüs elvtárs kifogásolta ezt a szövegezést, ami itt 
van. Lényegében a szakszervezetnek igaza van. Mert ha kétoldalú szerződést kötnek, akkor 
nincs joga egyik félnek sem önhatalmúlag megváltoztatni a szerződést. Én a példával nem 
értek egyet. Az igazgatói alapot 15–20%-kal érinti, a 80%-nál úgy néz ki a helyzet, hogy a 
kollektív szerződésből veszi el a pénzt, mert azok nem szólnak egy szót sem. 
 A vállalat tervének megváltoztatásához kell a szakszervezet vezetőségének a 
beleegyezésen. Teljesen egyetértek azzal, hogy a munkavédelmi, szociális tervek 
megváltoztatását nem lehet végrehajtani, ami érinti a kollektív szerződést. 
 3. pont bér- és munkaügyi tanács. Én nem hiszem, hogy ez helyes. 
 Abban igaza van Hegedüs elvtársnak, hogy a szakszervezet nem nagyon követeli, hogy 
az illetőket vonjuk felelősségre. Hozzánk egyetlen egy szakszervezeti elnök problémájával 
sem fordult a SZOT, hogy ők meg akarják büntetni és a miniszter nem akarja megbüntetni. 
 6. ponttal kapcsolatban. Akkor, amikor ilyen sok baj van, lejjebb tolása a felelősségnek 
gyengíti a kollektív szerződést. Ha formális is a miniszterek részéről, akkor is fenn kell 
tartani. 
 
Apró elvtárs: 
A jelentés helyesen tüköri a helyzetet. Az elvtársak törekedtek a jelentésben igen komoly 
politikai vonatkozású problémák megoldására. A kollektív szerződés tekintélyének a 
csökkenése az nem egyszerű beruházás. A proletárdiktatúra államában a munka 
törvénykönyvében le van fektetve hogyan kell egy üzembe a dolgokat biztosítani. 
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 A munkásosztály jelentős vívmányának tartom a kollektív szerződés kivívását. Nálunk 
más viszonyok vannak, mint Lengyelországban. Nálunk a kollektív szerződésnek 
hagyományai vannak. Először egy iparágban kötöttünk és így szélesítettük tovább. 
 Én a kollektív szerződést olyan vívmánynak tartom, ami igen jelentős. Később mi a 
munka törvénykönyvében tisztáztunk egész sor alapvető kérdést. Egyes kivételektől 
eltekintve a kollektív szerződésben és a munka törvénykönyvében lefektetett kötelezettségek 
helyesek. A szakszervezetben dolgozó elvtársak – túl azon, hogy rengeteg probléma van – egy 
kicsit pesszimisták. Inkább a beruházást és egyéb dolgokat hoznak ki erősen és nem veszik 
észre, hogy ezerfajta eredmény van az üzemben, pl. bölcsőde, munkaruha stb. Ezt mind 
megadjuk és ennek ne lenne tekintélye a munkások körében. Ha ennek az ezerfajta dolognak 
nincs tekintélye, ezért egyedül mi vagyunk a felelősek. Van a tömegek között egy olyan 
hangulat, hogy azok a jogok, azok az eredmények, amelyek a kollektív szerződésben vannak, 
azoknak nincs tekintélye. Beszéljünk olyan iparágról, mint pl. az építőipar. A magyar iparban 
ezen a területen van a legnagyobb eredmény. 
 Én védem a kollektív szerződést és politikai kérdésnek tartom, hogy ezekről világosítsuk 
fel a tömegeket. 
 Én elfogadom azt a javaslatot, hogy pártmunkában is többet kell foglalkozni a kollektív 
szerződéssel. Egyetértenék Gáspár elvtárssal abban, hogy kirívó esetekben azonnal történjen 
felelősségre vonás. Ehhez törvény nem kell. Ha az elvtársak hoznak ilyen javaslatot, 8–10 
igazgatót, üb. Elnököt, aki megszegte a kollektív szerződést, aki hanyagságból, a dolgozók 
iránti közömbösségből hanyagolta el. Ilyeneket ki kell hozni a Szabad Népben, szükség esetén 
le kell váltani. 
 Javaslom, hogy nagyobb üzemeknél, vállalatoknál, bányáknál, ahol nagyobb mennyiségű 
lakást építünk, ezeket vegyük bele, de ne járassuk le magunkat azzal, hogy olyanokat veszünk 
bele, ahol kis mennyiségű lakás jut egy-egy üzemre. 
 A lakások elosztását a szakszervezettel együtt végezzék. 
 A minisztereknek és a miniszterhelyetteseknek tartsuk fenn a jogot az aláírásra. 
 A javaslatnál tovább nem kellene menni. Több szakszervezeti, tömeggyűlést kell tartani 
megmagyarázni a munkásoknak azokat a vívmányokat, amit elértünk. 
 
Köböl elvtárs: 
A 3. pontnál nem elsősorban formula kérdése. 
Javaslom, hogy a Minisztertanács elnöksége, amikor lezárja az 1955–56. évi kollektív 
szerződést egy nagy üzem kollektív szerződést tárgyalja meg és arról adjon tájékoztatót. 
 
Gáspár elvtárs: 
A PB tagjai nehogy azt higgyék, hogy mi taktikai érdekből fektettük le ilyen súlyosan a 
helyzetet. 
 Apró elvtársnak igaza van, hogy jó lenne jobb politikai munkát végezni, de ez a dolog 
lényegén nem változtat. De ez nem dönti el egyenlőre a kérdést. Az dönti el a kérdést, ha 
harcosabbak a szakszervezetek. A kollektív szerződések meg voltak kötve, de üresek voltak. 
A jó ellenőrzés és a végrehajtás akkor kezdődik, amikor megkötik a kollektív szerződést. A 
kollektív szerződéseknél nem az a baj, hogy nem tartják be, hanem hogy üresek és nem 
tükrözik vissza azt, amit az üzem nyújt a dolgozóknak. 
 
Ács elvtárs: 
A Politikai Bizottság vitája alapján az alábbi határozatra van szükség. A kollektív 
szerződések, úgy ahogy Apró elvtárs mondotta, a munkásosztály nagy vívmánya, a 
munkásállam nagy vívmánya. Az, hogy ma a kollektív szerződéseknél ilyen a helyzet, 
különböző okokra vezethető vissza, amelyeket a jelentés és az elvtársak elemeztek. 
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 Mi a teendő? A határozati javaslat alkalmas arra, hogy azt a PB elfogadja és végrehajtása 
jelentősen változtasson a helyzeten. 
 Mindenekelőtt a kollektív szerződésbe be kell venni mindazokat, amelyeket az állam, 
illetve az igazgató nyújt a munkásságnak, 1956-ban. Hiba volt az, hogy korábban, 1953 előtt a 
kollektív szerződésbe beírtak mindent, ami úgy látszott, hogy a munkásoknak jó. Abban az 
időben a nemzetközi helyzetről is voltak nagy fejezetek. Ez vezetett ahhoz, hogy a kollektív 
szerződést teljesen lejáratjuk. 
 Ennek ellenhatásaként tavaly a szerződésekbe nem vettek be semmit. A kollektív 
szerződésekbe bele kell venni, amit a munkásállam nyújt az üzemnek, bölcsőde, üzemi 
konyha stb. Az igazgatói alap megfelelő felhasználására is vegyenek fel a kollektív 
szerződésben megfelelő intézkedéseket. A PB változatlanul azon a véleményen van, hogy a 
realitás talaján kell maradni, sőt az óvatosság sem árt. Inkább valamivel kevesebb legyen, 
mint több. Ezt teljesítsék inkább túl, de a kollektív szerződés becsületes helyreállításának ez a 
fő eszköze. A fő eszköz az, hogy a kollektív szerződés tartalmas legyen. Tartalmazza mindazt, 
amit az igazgató és az állam tud adni ebben az évben és azt teljesítsék is. 
 A harmadik pontot ketté kellene bontani: 
 1. A Minisztertanács és a minisztérium csak az illetékes állami szerv meghallgatásával 
hozzon olyan rendeleteket, törvényeket és intézkedéseket, amelyek módosítják a kollektív 
szerződést általában és különösen a szociális beruházásokat, az üzemi konyhát stb. 
 2. Az igazgató a kollektív szerződést önhatalmúlag nem változtathatja meg. Ha pedig a 
felső szervektől erre vonatkozólag rendeletet kap, a szakszervezetnek joga, sőt kötelessége, 
hogy óvást emeljen ellene. 
 Felelősségrevonás. A SZOT képes-e az elmúlt kollektív szerződés megsértéséért valami 
javaslatot tenni a felelősségrevonásra, ha nem, a SZOT kísérje figyelemmel és a nyár derekán 
tegyen javaslatot anyaggal együtt a Titkárságnak. 
 Az a hiba, hogy a szakszervezet munkájára vonatkozóan külön határozati pont nincs. 
Elsősorban a szakszervezet feladata, hogy javítsa meg munkáját a kollektív szerződések körül. 
 Mutassa be, hogy ez a munkásosztály nagy vívmánya, milyen eredmények vannak. 
 Az ipari igazgató felelősségét növelni kell, de az idén még a miniszter és a 
miniszterhelyettes írja alá. 
 
Levéltári jelzet: MOL M-KS 276.f. 53. cs. 262. ő. e. 
 
 
 

1955. december 31. 
 

1955. ÉVI 39. SZÁMÚ TÖRVÉNYEREJŰ RENDELET 
A DOLGOZÓK BETEGSÉGI BIZTOSÍTÁSÁRÓL23 

(Részlet) 
 
„A Magyar Népköztársaság védi a dolgozók egészségét és segíti a dolgozókat 
munkaképtelenségük esetén. 
 A Magyar Népköztársaság ezt a védelmet és segítséget széleskörű társadalombiztosítással 
és az orvosi ellátás megszervezésével valósítja meg.” (Alkotmány 47.§.a.) 
 Felszabadulásunk, de különösen az Alkotmány megalkotása óta országunk szocialista 
fejlődés során a Minisztertanács a társadalombiztosítást kiterjesztette és népgazdaságunk 
erősödésével párhuzamosan a társadalombiztosítási szolgáltatásokat többízben emelte. 
                                                 
23 Kihirdetés napja: 1955. december 31. – Végrehajtására lásd a 71/1955. (XII.31.) M.T. sz. rendeletet és a 
6/1955. (XII.31.) SZOT sz. szabályzatot. 
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 Megszüntette a társadalombiztosítás szervezeti széttagoltságát és a társadalombiztosítási 
feladatok ellátását közvetlenül a dolgozókra, irányítását pedig a szakszervezetekre bízta. 
 A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a társadalombiztosítás további fejlesztése céljából az 
alábbi törvényerejű rendeletet hozza: 
 

ALAPELVEK: 
 

1.§ 
 
Népköztársaságunk egyik legfőbb törekvése a dolgozók egészségnek megvédése és a 
betegségek megelőzése, de magad minden támogatást ahhoz is, hogy a megbetegedett 
dolgozó vagy családtagja az egészségét mielőbb visszanyerje. Ezt a támogatást a Magyar 
Népköztársaság a társadalombiztosítás keretében a dolgozók széles körére kiterjedő kötelező 
betegségi biztosítással valósítja meg. 
 

2.§ 
 
 (1)  A betegségi biztosítással kapcsolatos kérdésekben a Minisztertanács a 
Szakszervezetek Országos Tanácsa véleményének meghallgatásával rendelkezik. 
 (2) A dolgozók betegségi biztosítását a Szakszervezetek Országos Tanácsa irányítja és 
ellenőrzi. 
[…] 
 
Megjelent: Törvényerejű rendeletek (88–89.) 
 
 

1956. január 17. 
 

A SZOT ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MÓDOSÍTÁSÁVAL, A 
TÁRSADALMI TULAJDON VÉDELMÉNEK MEGSZILÁRDÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

SZAKSZERVEZETI FELADATOKRÓL 
 
 
A munkafegyelem megszilárdítása, a társadalmi tulajdon megbecsülése és megóvása, 
valamint a túlóráztatások terén tapasztalható törvénytelenségek megszüntetése érdekében 
módosítani kell a Munka Törvénykönyvének azon rendelkezéseit, melyek nem mozdítják elő 
e célok elérését. 
A módosítás tartalmaz ezeken kívül néhány olyan intézkedést is, amelyek felvételét az Mt. 
hatálybalépése óta szerzett tapasztalatok indokolják. 
A társadalmi tulajdon védelme és megbecsülése jelenleg igen hiányos. Ezért kellett a fegyelmi 
büntetések körét szélesíteni, a társadalmi bíróságokat létrehozni. 
A túlórarendelkezések részben irreálisak, nem tarthatók be: ez tette szükségessé 
módosításukat viszont az új rendelkezéseknek érvényt kell szerezni. 
A szakszervezeti szerveknek elsősorban az tehát most a feladatuk, hogy ismertessék az Mt. 
módosítását és az ebből adódó feladatokat, megalakítsák a társadalmi bíróságokat, segítsék 
munkájukat és neveljék a dolgozókat a szocialista tulajdon megvédésére, a munkafegyelem 
megtartására. 
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I. Az új rendelkezések csak akkor érik el céljukat, ha ismertetésüket megfelelő agitációs- 
nevelő munka kíséri. Á szakszervezeti szervnek elsősorban a dolgozok nevelését kell 
végeznie. 
1./ Ahhoz, hogy eredményt érjünk el a munkafegyelem megszilárdításában és a társadalmi 
tulajdon védelmében, ismertetni kell a dolgozók előtt az új rendelkezéseket, a társadalmi bíró-
ságok létrehozását, a fegyelmi büntetések körének kiszélesítését, végül mindezek célját és 
szükségességét. Fel kell használni ehhez az üzemi sajtót, a hangos híradót, faliújságot, stb. 
2./ A dolgozók tájékoztatására, nevelésére használják fel a szakszervezetek, az üzemi 
bizottságok, a társadalmi bíróságok döntéseit, az igazgatók fegyelmi határozatait. 
Az ügyészséget, a bíróságot, a rendőrséget kérjék fel előadások megtartására. Ismertessék a 
dolgozók előtt a rendeleteket, a fontosabb bírósági döntéseket. Ez utóbbiak lehetnek olyanok, 
amelyek az üzemben dolgozók cselekményeivel kapcsolatosak, de lehetnek más üzemek 
dolgozóival kapcsolatos döntések is. 
A balesetek és az ezekkel gyakran összefüggő bűncselekmények megelőzése érdekében 
ismertessék a munkavédelmi rendszabályokat is. Ismertessék e célból az üzemi kollektív 
szerződésben foglalt kötelezettségeket, stb. is. 
A színjátszó csoportok, könyvankétek téma választása terjedjen ki olyan jelenetek 
bemutatására, olyan könyvek megvitatására, amelyek élményszerűen nevelik a dolgozókat a 
közös tulajdon védelmére, a tolvajok rongálok elítélésére. 
Ismertessék a dolgozók előtt a vállalatnál esetleg elkövetett bér- és táppénzcsalásokat és azok 
következményeit. 
3./ A társadalmi tulajdon megvédése céljából csökkenteni kell az ellene elkövetett 
bűncselekmények lehetőségét. Ezért az üzemi bizottságok ellenőrizzék a vállalaton belüli 
raktározást, s ha azt tapasztalják, hogy nincsenek meg a társadalmi tulajdon kellő védelmének 
a feltételei, hívják fel az igazgató figyelmét a szükséges intézkedésekre. 
Követeljék meg, hogy a vállalat igazgatója ellenőriztesse a ki-bejáró személyeket /a vállalat 
saját dolgozóit és az idegeneket is/, hogy ezáltal elejét vegyék a lopásoknak. 
4./ A nevelő munkában más módon kell foglalkozni azokkal, akik első ízben követtek el 
bűncselekményt és másképpen a visszaesőkkel. Olyan esetben, ha egy dolgozó lopott vagy 
másként okozott kárt, alaposan vizsgálják meg az illető életkörülményeit és mérlegeljék, hogy 
a társadalom szempontjából mennyire veszélyes a bűncselekmény. /Különbséget kell tenni 
ellenséges személy és megtévedt dolgozó között./ 
Ügyeljenek arra, hogy ne minden ügy kerüljön társadalmi bíróság elé, mert ez egyrészt a 
társadalmi bíróság túlterheléséhez, másrészt a tárgyalások nevelő erejének, csökkenéséhez 
vezet. 
Gondoskodjanak az üzemi bizottságok arról, hogy a bűncselekmények elbírálása rövid időn 
belül megtörténjék, mert a gyors intézkedésnek nagyobb a nevelő hatása. Azonnal döntsék el, 
hogy milyen úton kívánnak az ügyben eljárni. Ha társadalmi bíróság elé utalják az ügyet, 
rövid időn belül tartsák meg a tárgyalást. 
Az üzemi bizottságok nagyobb gonddal foglalkozzanak a javító nevelő munkára ítélt, 
fegyelmi büntetésüket töltő /pl. alacsonyabb munkakörbe áthelyezett/, vagy büntetésük 
letöltése után a vállalathoz visszahelyezett dolgozókkal. ügyeljenek arra, hogy a többi 
dolgozók ne taszítsák el őket maguktól, hanem legyenek segítségükre, hogy a büntetésre okot 
adó cselekményt ne kövessék el még egyszer. Ugyanakkor érjék el azt is, hogy a dolgozók 
minél nagyobb eréllyel fellépjenek a fegyelmezetlenek ellen. 
5./ A szakszervezetek üzemi szervei nevelő és ellenőrző munkájuk során teremtsenek 
kapcsolatot az üzemen működő más társadalmi szervekkel, elsősorban a DISZ-el, tekintettel 
arra, hogy a fiatal dolgozók nevelésére különösen nagy gondot kell fordítani. 
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II. 1./ A társadalmi bíróságok megválasztásának szervezéséért a szakszerkezetek szervezési 
osztályai felelősek. A SZOT szervezési osztálya adjon ehhez segítséget a szakszervezetek 
központi szervezési osztályainak. 
A társadalmi bíróságok működéséért a szakszervezetek bérosztályai a felelősek. A SZOT 
bérosztálya nyújtson megfelelő segítséget a szakszervezetek bérosztályainak, hogy 
feladatuknak eleget tehessenek. 
2./ A szakszervezetek elnökségei – figyelembe véve, hogy a társadalmi bíróságokat 
fokozatosan kell létrehozni - jelöljék ki szokat a nagyobb üzemeket és intézményeket, 
amelyekben, a társadalmi bíróságokat először kell létrehozni. 
3./ A társadalmi bíróság tagjait a dolgozók üzemi gyűlésen, nyílt szavazással választják meg. 
A társadalmi bíróság tagjaiként elismerten becsületes, tekintélyes dolgozókat kell 
megválasztani. Ügyelni kell arra is, hogy minden üzemrész képviselve legyen a bíróságban. A 
társadalmi bíróság tagjainak összetétele tükrözze az üzem dolgozóinak összetételét, megfelelő 
arányban legyenek benne képviselve a párttagok, a pártonkívüliek, a nők, a fiatalok, a 
munkások, a műszaki és az adminisztratív dolgozók. 
Jelöljenek a társadalmi bíróságba olyan dolgozókat is, akik a rendes bíróságban már 
ülnökként működtek. 
 
III. 1./ A szakszervezetek elnökségei - az elmondottak alapján - területük sajátosságainak 
megfelelően határozzák, meg az üzemi bizottságok feladatait. 
Határozatuk terjedjen ki arra is, hogy a rendelet megjelenése idején milyen módon beszélik 
meg a feladatokat a területi és ez üzemi bizottsági elnökökkel, milyen segítséget adnak a 
szakszervezet osztállyal az alsóbb szerveknek. 
Az üzemi bizottságok a rendeletek megjelenése után tartsanak ü.b. értekezletet, ezen 
ismertessék a rendeletek, célját és határozzák meg a feladatokat. 
2./ A társadalmi bíróságok tagjainak megválasztását az üzemi bizottság szervezi meg. /Az üb. 
ülésen tárgyalják meg a választás módszerét./ 
A társadalmi bíróság tárgyalásaira az üzemi bizottságnak kell mozgósítani a dolgozókat. 
Az üzemi bizottság gondoskodjék arról, hogy a dolgozók megismerhessék a társadalmi 
bíróság határozatait, a rendes bíróságnak a szocialista tulajdon megvédésével kapcsolatos 
döntéseit és a fegyelmi határozatokat. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3 161. ő. e. 
 
 

1956. május 26. 
 

A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA TITKÁRSÁGÁNAK SZÓBELI TÁJÉKOZTATÓJA AZ 
ELNÖKSÉG RÉSZÉRE 

HEGEDÜS ANDRÁS MINISZTERELNÖKKEL AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL FOLYTATOTT 
MEGBESZÉLÉSRŐL 

 
Fock elvtárs: Az elnökség megbízásából hattagú küldöttség kereste fel Hegedüs elvtársat. A 
küldöttség feladata volt, hogy a szakszervezeti mozgalmat foglalkoztató kérdésekről 
tájékoztatást adjon. Itt arról volt szó, hogy a szakszervezeti vezetők kapcsolata az állami 
vezetőkkel igen laza, a szakszervezet nem tudja időben közölni véleményét, mert későn 
értesül a problémákról, a tárgyalások témájáról. 
 
A küldöttség ismertette hegedüs elvtárssal a véleményt, és elmondották, hogy a 
szakszervezetek és a minisztériumok között még inkább megvan a kapcsolat, mint a SZOT és 
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a Minisztertanács között. Megemlítették példának azt, hogy a második ötéves terv 
irányelveinek kidolgozásába nem vonták be a SZOT-ot, a Minisztertanács ülése előtt ½ órával 
értesítették a tárgyalásról. Gyakran a sajtóból és egyéb mellékutakról kapják az értesítést, 
szerzik a tudomást olyan kérdésekről, amelyek a dolgozókat érintik vagy érdeklik. Az állami 
szervek néha tudatosan nem igénylik a szakszervezetek segítségét. Olyan anyagokat 
készítenek elő, melyek a dolgozókat érintik, de a szakszervezetek már csak a határozatokat 
kapják meg. Az állami szervek vezetői nem ismerik eléggé a szakszervezetek tevékenységét. 
A küldöttség kifejezést adott annak a véleményének, hogy a szakszervezetek igen sok 
segítséget tudnának adni a feladatok végrehajtásához. 
 
Tájékoztatta a küldöttség arról is Hegedüs elvtársat, hogy az életszínvonal kérdésében 
eltérőek a vélemények, és vannak a szakszervezeteknek elgondolásai. 
 
Hegedüs elvtárs általában egyetértett azzal, hogy változtatni kell az együttműködésen. 
Felvetődött az, hogy milyen formában történjen az együttműködés. Különböző bizottságok 
működnek, de a szakszervezetek nincsenek ezekben megfelelően képviselve. A küldöttség 
kérte Hegedüs elvtárs intézkedését, hogy ezekbe a bizottságokba a szakszervezeteket is 
vonják be. Ezzel Hegedüs elvtárs egyetértett. Figyelembe fogják venni az állami apparátus 
egyszerűsítésének kérdésénél a szakszervezetek véleményét. 
 
Hegedüs elvtárs javaslatára megállapodott a küldöttség abban, hogy a minisztertanácsi ülések 
anyagát rendszeresen elküldik a SZOT elnökének és a jegyzőkönyvet is. Felvetődött az is, 
hogy a Minisztertanács ülésén részt vehessen Gáspár elvtárs. Hegedüs elvtársnak aggálya 
volt, hogy egy plusz értekezlettel több lesz Gáspár elvtársnak, de bebizonyította a küldöttség, 
hogy az ülésen való részvétel szükségesnek látszik. Hegedüs elvtárs megígérte, hogy a 
Minisztertanács elnökségi ülésén ezt a kérdést megtárgyalják. 
 
Felvetődött az a kérdés is, hogy a vezetőkkel gyakrabban meg kell tárgyalni a szakszervezetek 
és az állami vezetés problémáit. Hegedüs elvtárs szerint ezt kéthavonként kellene megtartani, 
és meg kellene hívni a napirendi pontban szereplő anyagi illetékes tárca képviselőjét, hogy 
konkrét intézkedésekben azonnal megállapodhassanak. 
 
Hegedüs elvtárs kiadta azt az utasítást is, hogy előterjesztést nem szabad elfogadnia a 
Minisztertanácsnak, ha nincs megtárgyalva a szakszervezettel vagy a SZOT-tal. 
 
A megbeszélés másfél órán keresztül tartott, és igen hasznos volt. Alkalmat adott arra, hogy 
még számos kérdést vessen fel a küldöttség. Ebből a beszélgetésből azt is le kellett vonni, 
hogy egy-egy fontosabb ügyben helyes, ha küldöttség keresi fel a vezetőket, eredményesebb 
munkát lehet végezni. 
 
A dolgozókat érintő kérdésekben konkrét javaslatokat kell időben kidolgozni. Nagy súlyt kell 
helyezni a július első felében tartandó értekezletre. A titkárság készítse elő a napirendet, 
tárgyalja meg és időben értesítse Hegedüs elvtársékat, hogy melyik tárca képviselőjét hívják 
meg az értekezletre. 
 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 258–259.) 
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1956. május 30. 
 

1.041/1956. (V.30.) SZÁMÚ MINISZTERTANÁCSI HATÁROZAT 
A TÁRSADALMI BÍRÓSÁGOK LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS MŰKÖDÉSÉRŐL24 

 
A Minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Tanácsa szükségesnek tartja, hogy a 
munkafegyelem megsértése és a társadalmi tulajdon megkárosítása elleni aktív védekezésben 
a dolgozók minél szélesebb köre vegyen részt. A fegyelmezetlenekkel, rendbontókkal, a 
társadalmi tualjdon megkárosítóival szemben a felelősségrevonás eddiginél hatékonyabb 
módszerei kialakítása érdekében – a társadalmi bíróságok nevelőhatásaként – a becsületes 
dolgozók által olyan légkör kialakítását tartják szükségesnek, amely hozzájárul a dolgozóknak 
a munkafegyelemre, a szocialista együttélés követésére való neveléséhez. Ennek érdekében a 
Minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Tanácsa az alábbiakat határozza: 
 

I. A társadalmi bíróságok megszervezése. 
 
1. Minden olyan vállalatnál (üzemnél, telepnél) – a MÁV-ot és üzemi vállalatait kivéve –, 

ahol az egy városban (községben) foglalkoztatott állandó dolgozók száma a háromszáz 
főt eléri vagy meghaladja, társadalmi bíróságokat kell létrehozni. A miniszter a 
szakszervezettel egyetértésben háromszáz dolgozónál kevesebbet foglalkoztató 
vállalatoknál is engedélyezheti társadalmi bíróság alakítását. 

 
2. A társadalmi bíróságok megszervezése, irányítása és ellenőrzése a szakszervezetek 

feladata. 
 
3. A dolgozók létszámától függően a vállalatoknál 10–25 tagú társadalmi bíróságokat kell 

választani. A társadalmi bíróságok tagjait a dolgozók választják meg. A megválasztás egy 
évre szól. A társadalmi bíróságok megválasztásának módját a Szakszervezetek Országos 
Tanácsa határozza meg. 

 
4. A társadalmi bíróságok tagjainak lehetőleg azokat az élenjáró, példamutató dolgozókat 

kell megválasztani, akik már hosszabb ideje dolgoznak a vállalatnál, továbbá akik 
tanácstagok vagy népi ülnökök, illetve népi ülnökök voltak. A társadalmi bíróságok 
tagjainak megválasztásánál törekedni kell arra, hogy abban lehetőleg minden 
munkaterület képviselve legyen. 

 
5. A megválasztott társadalmi bíróság tagjai sorából maga választja meg állandó elnökét és 

1–4 elnökhelyettesét. 
 
6. Elnökké és elnökhelyettessé olyan dolgozókat kell választani, akik a bírósági tárgyalások 

levezetésére alkalmasak. 
 

II. A társadalmi bíróságok hatásköre és működése 
 
7. Társadalmi bíróság elé azokat az ügyeket lehet terjeszteni, amelyek 
 a) a munkafegyelem megsértésével, 
 b) a társadalmi tulajdon megkárosításával, 
 c) a szocialista együttélés szabályainak az üzemen belüli megsértésével, 

                                                 
24 Ezt a határozatot a Minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Tanácsával együtt adta ki. 
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 d) a személyi tulajdon ellen az üzemen belül elkövetett cselekményekkel kapcsolatosak. 
 
8. A 7. pontban említett ügyek közül azokat kell társadalmi bíróság elé utalni, amelyek a 

vállalatnál viszonylag nagyobb számban fordulnak elő, kiemelkedőbbek, illetve 
amelyeknél a társadalmi bíróság közreműködése a dolgozók kollektívájára különösen 
nagy nevelőhatással járhat. A 7. d) pont esetében csak a sértett beleegyezésével lehet az 
ügyet a társadalmi bíróság elé terjeszteni. 

 
9. A fegyelmi ügyet a vállalat igazgatója terjeszti a társadalmi bíróság elé az üzemi 

bizottsággal egyetértésben. A fegyelmi ügy társadalmi bíróság elé való terjesztése 
bármely dolgozó kezdeményezésére is történhet. 

 
10. A társadalmi bíróság állandó elnöke az ügynek hozzá való érkezése után megalakítja az 

ügyben eljáró társadalmi bíróságot és gondoskodik arról, hogy az ügy benyújtásától 
számított 15 napon belül befejezést nyerjen. 

 
11. A tárgyaláson háromtagú bíróság jár el. A tárgyalás levezetését vagy maga az állandó 

elnök látja el, vagy arra az egyik elnökhelyettest jelöli ki. Az állandó elnök jelöli ki a 
megválasztott bírósági tagok közül a bíróság másik két tagját is. A bíróság tagjait úgy kell 
kijelölni, hogy azok lehetőleg az eljárás alá volt dolgozót, illetve az ügyet jól ismerjék és 
közülük lehetőleg az egyik az eljárás alá volt személy közvetlen munkatársa legyen. 

 
12. Az állandó elnök gondoskodik 
 a) az eljárás alá vont dolgozó és 
 b) a tanuk megidézéséről, továbbá 
 c) a tárgyalás tárgyának, helyének és időpontjának megfelelő közhírré tételéről. 
 
13. A társadalmi bíróság munkaidőn kívül ülésezik. Ülése nyilvános. 
 
14. Az ülés rendjének biztosítása az eljáró bíróság elnökének feladata. 
 
15. A társadalmi bíróság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 
16. A társadalmi bíróság ügyvitelével kapcsolatos tennivalók ellátásáról (helyiség, 

jegyzőkönyvvezető, fűtés stb.) a vállalat igazgatója gondoskodik. 
 
17. A társadalmi bíróság tagjai a bíróság munkájában társadalmi munkaként vesznek részt. 
 
18. Törekedni kell arra, hogy az ügyet lehetőleg egy tárgyaláson befejezzék. 
 
19. A tárgyalás az ügy rövid ismertetésével kezdődik. Ezt követően meg kell hallgatni az 

eljárás alá vont dolgozót. Ha a dolgozó nem jelenik meg, de időben értesítették a 
tárgyalásról és távolmaradását előzőleg elfogadhatóan nem mentette ki, a tárgyalást 
távollétében is meg lehet tartani. A tárgyaláson a dolgozó meghallgatása után ismertetni 
lehet az ügy szempontjából lényeges okiratokat, tanúkat lehet kihallgatni. Az elnök 
bárkinek szót adhat a hallgatóság köréből is. Az eljárás befejezése előtt ismét meg kell 
adni a szót az eljárás alá vont dolgozónak. 
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20. A tárgyalás során törekedni kell arra, hogy bizonyítékok feltárásával meg lehessen győzni 
a dolgozót cselekménye helytelenségéről és így a tárgyalás az eljárás alá vont dolgozó 
nevelését szolgálja. 

 
21. A társadalmi bíróság határozatát a tárgyaláson ki kell hirdetni és három napon belül 

írásban is meg kell küldeni a vállalat igazgatójának. 
22. A társadalmi bíróság határozatában 
 a) a dolgozót szóbeli feddéssel vagy írásbeli megrovással büntetheti, illetőleg 
 b) javaslatot tehet a vállalat igazgatójának a dolgozónak alacsonyabb munkakörbe 

helyezésére vagy azonnali hatályú elbocsátására, esetleg büntető eljárás 
kezdeményezésére, valamint az okozott kár megtérítésére, illetőleg 

 c) ha úgy találja, hogy a dolgozó fegyelmi vétséget nem követett el, a fegyelmi eljárás 
megszüntetésére. 

 
23. A vállalat igazgatója, ha a társadalmi bíróság üléséne jelen van és annak határozatával 

egyetért, fegyelmi határozatát lehetőleg a társadalmi bírósági tárgyaláson hozza meg és 
hirdesse ki. A fegyelmi határozatot azonban ilyenkor is írásba kell foglalni és három 
napon belül a dolgozónak kézbesíteni kell. 

 
24. A Minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Tanácsa felkéri a társadalmi 

szervezeteket, gondoskodjanak arról, hogy a társadalmi bíróság tárgyalásokon a dolgozók 
minél nagyobb számban vegyenek részt. 

 
III. Hatálybalépés 

 
25. Jelen határozat kihirdetése napján lép hatályba. Végrehajtásáról – ideértve a társadalmi 

bíróságok megalakításának időpontját is – a Szakszervezetek Országos Tanácsa 
gondoskodik. 

 
Megjelent: Minisztertanácsi határozatok (153–154). 
 
 

1956. július 
 

AZ MDP KÖZPONTI VEZETŐSÉGÉNEK 1956. JÚLIUS 18–21-I HATÁROZATA 
(Részlet) 

 
7. A DOLGOZÓK TÖMEGSZERVEZETEI ÉS A HAZAFIAS NÉPFRONT 
 
Társadalmi életünk demokratizálásának kiszélesítése jelentősen megnöveli a 
tömegszervezetek szerepét és pártunk feladatait a tömegszervezetekkel kapcsolatban. 
Pártszervezeteink sokkal nagyobb figyelmet fordítsanak a dolgozók valamennyi 
tömegszervezetére és tömegmozgalmára, a Hazafias Népfrontra, a szakszervezetekre, a 
Dolgozó Ifjúság Szövetségére, a Magyar–Szovjet Társaságra, a földműves-szövetkezetre, a 
sportszervezetekre stb. Mindenütt meg kell javítani az e szervekben dolgozó kommunisták 
MDP-csoportjainak munkáját és segítségükkel, példamutató magatartásukkal bátorítaniuk kell 
a tömegszervezetek vezetőségeit, hogy öntevékenyek és harcosak legyenek, hogy 
munkaterületükön elvégezzék sajátos feladataikat, kidolgozzák a megfelelő szervezeti 
formákat, a tömegmunka tartalmát és módszereit. 
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Különösen nagy gondot fordítson a párt a fejlődő népfrontmozgalomra, a munkásosztály 
legnagyobb és legfontosabb szervezeteire, a szakszervezetekre, s az ifjúsági szövetségre, a 
DISZ-re. 

[…] 
 b) A szakszervezetek az utóbbi hónapokban fokozottabban vették ki részüket a termelés 

és termelékenység emelésére irányuló munkából, jobban mozgósítottak a tervek 
teljesítésére, az üzemi rend és fegyelem megerősítésére, a második ötéves terv 
irányelvei eredményes megvitatására. A szakszervezeteknek változatlanul a termelést 
kell munkájuk homlokterébe állítaniuk, mert a dolgozó nép felemelésére irányuló 
politika legfőbb feltétele a termelés növelése. 

 
Különösen nagy gondot fordítsanak a szakszervezetek a műszaki színvonal fejlesztésére, az 
ipar technikai színvonalának emelésére, a dolgozók szakmai képzésére. A szakszervezetek 
határozottabban és harcosabban lépjenek fel a munkásság érdekeinek védelmében, őrködjenek 
a kollektív szerződések betartásán, bátrabban kezdeményezzenek, következetesebben állítsák 
munkájuk középpontjába a dolgozókkal való törődést. A szakszervezeteknek mint a 
munkások és alkalmazottak önkéntes, nem pártjellegű demokratikus tömegszervezeteinek 
pártunk és kormányunk minden lehetőséget megad arra, hogy teljesen megfeleljenek a 
dolgozók beléjük helyezett bizalmának. A Központi Vezetőség a felelős párt- és állami 
funkcionáriusoktól elvárja, hogy határozottan vessenek véget a szakszervezetek és a 
szakszervezeti munka még gyakran előforduló lebecsülésének. Üzemi pártszervezeteink 
kötelessége, hogy minden irányban bátorítsák és támogassák az üzemi szakszervezeti 
bizottságok tevékenységét. 
 
A demokratizmus fejlesztése az üzemekben, a munkahelyeken magában foglalja azt a 
követelményt, hogy a szakszervezeti szerveket az eddiginél sokkal bátrabban vonják be a 
tervezés, a gazdasági vezetés kérdéseinek megtárgyalásába, s egyre nagyobb mértékben rájuk 
bízzák a dolgozók szociális ügyeinek intézését. A szakszervezeti vezetőknek, aktivistáknak 
lelkiismeretesen foglalkozniuk kell a dolgozók ügyes-bajos dolgaival, panaszaival, s elő kell 
segíteniük a dolgozók és a műszaki gazdasági vezetők közötti konfliktusok gyors és igazságos 
megoldását. 
 
A túlzott központosítás megszüntetése, a demokratizmus fejlesztése kulcskérdés magában a 
szakszervezeti mozgalomban is. Ily módon kell a függetlenített apparátust fokozatosan 
csökkenteni, az önkéntes társadalmi munkát nagymértékben kibontakoztatni és eredményesen 
harcolni a megcsontosodott, bürokratikus módszerek ellen. 
 
Megjelent: A Magyar Dolgozók Pártja határozatai, 1948–1956 c. könyvben. (Napvilág 
Kiadó, 1998, 451–452.) 
 
 

1956. július 23. 
 

GÁSPÁR SÁNDOR FŐTITKÁR BESZÁMOLÓJA 
A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA KÖZPONTI VEZETŐSÉGE ÜLÉSÉRŐL, A SZAKSZERVEZETEK 

FELADATAIRÓL 
 
Teendők a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségi Ülése után 

Előadó: Gáspár elvtárs 
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Gáspár elvtárs: 
Nem tartja szükségesnek a K.V. ülés beszámolójában foglaltakat megismételni, ugyancsak 
nem szükséges a határozati javaslatokat sem ismertetni. Feltételezi, hogy az elnökség tagjai 
ezeket ismerik, tanulmányozzák. Tudják azt is az elnökség tagjai, hogy a K.V. komoly 
intézkedéseket foganatosított, hogy a pártapparátus a határozatokkal megismerkedjék és a 
tagság is. Jövő héttől kezdve taggyűléseken és munkásgyűléseken lesznek ismertetve a 
határozatok. 
 A szakszervezeteknek ezt a lépcsőzetes ismertetést megismételni nem szükséges. A 
szakszervezetekben történjék annyi, hogy a K.V. határozataiból adódó szakszervezeti 
feladatokat vitassák meg a szakszervezeti aktívákkal. Azt javasolja, hogy az elnökség ülés 
után az apparátusban dolgozók vitassák meg az anyagot és határozzák meg a tennivalókat. 
 Ezután néhány kérdésben információt ad: a rehabilitáció, Farkas Mihály, Nagy Imre és 
jugoszláv kapcsolat ügyében.  
 A szakszervezetek feladatait illetően: helyesen járnak el a szakszervezetek, ha abból 
indulnak ki, hogy a K.V. ülése és a szervezeti intézkedések is nagyon kedvező légkört 
teremtettek az országban. Választ adtak ezek a határozatok arra, amik a dolgozó népet 
foglalkoztatták. Feladat a szakszervezetek területén a párt politikáját támogatni, a saját 
eszközökkel. Néhány kérdést tesz szóvá, mellyel foglalkozni kell. Milyen feladatokra gondol? 
 Pl. bármerre járnak, ipari üzemekben központi kérdés a munka folyamatosságának 
biztosítása. Nem új dolog ez, néhány év óta állandóan felvetődő probléma. A K.V. határozat 
tükrében mind jobban kell ezzel foglalkozni. A rendelkezésre álló eszközökkel mindjobban 
biztosítani kell a folyamatosságot. Ha csak egy kis eredményt tudunk elérni, ez a munkásság 
szempontjából óriási jelentőségű lesz. A szakszervezeteknek oda kell hatni, hogy együttesen 
hozzanak konkrét intézkedéseket a folyamatosság biztosítása érdekében, foglalkozzanak ezzel 
az elnökségek. 
 A másik dolog a munkásosztály szociális helyzete, bérrendszerünk. 
 Meg lehet állapítani, hogy a szakszervezetek bérrendszerrel általában az utóbbi években 
komolyan nem foglalkoztak. Nem érdekes taglalni, hogy a szakszervezetek hogyan lettek 
erről leszoktatva. A bérkérdésekkel ezentúl nem általában, hanem gyakorlatiasan kell 
foglalkozni. Bérrendszerünkre az jellemző, hogy már nem kapitalista, de még nem szocialista 
bérrendszer. Nem szocialista azért, mert nem érvényesül a munka szerinti elosztás elve. 
Bérrendszerünknek van néhány olyan fogyatékossága, amiről évek óta beszélünk. A dolog 
természetéből adódik, hogy átmeneti állapotban vagyunk. 
 De ez nem magyaráz mindent. Nagyon sokat ártottunk a bérrendszerünk eltorzulásában 
azzal, hogy szorgalmaztuk minden körülmények között a teljesítménybérrendszer 
alkalmazását ott is, ahol nincs erre lehetőség. Ezt a kérdést szakemberekkel együtt felül kell 
vizsgálni. Az általunk elkövetett hibák eredménye, hogy egyes iparágakban és üzemekben a 
segédmunkások átlagkeresete magasabb, mint a jó szakmunkásoké és a szakmák közötti 
átlagkeresetek között sincs meg az egészséges különbség. Hiba tehát a bérrendszerünkben ott 
van, hogy a teljesítmény bérrendszer bevezetését erőszakoltuk, további fogyatékossága a 
bérrendszernek, hogy az alapkeresetek illzórikussá váltak, mert legtöbb esetben az alapkereset 
az összkereset 40%-át teszi ki. Ez helytelen! 
 Javaslatunkra határozatot hozott a Minisztertanács, hogy néhány üzembe be kell vezetni 
kísérletképpen az önálló bérezést. Bérrendszerünk további alakításánál azt kell nézni, hogy az 
ügynek mi használ. Tudni kell azt, hogy nagyon sok pénzösszeg nem áll rendelkezésre, de a 
rendelkezésre álló lehetőségeket feltétlenül ki kell használni. 
 A második ötéves terv irányelveiben szereplő adatok azt mutatják, hogy a nemzeti 
jövedelemből való részesedés jónak mondható és 25%-os életszínvonal-emelkedés érhető el. 
Tehát a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel jobban kell bánni és arra kell törekedni, hogy 
bérezésünk igazságos legyen. 
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 Javasolja, hogy a szakszervezeteknél a szakmai szervező bizottságok bevonásával 
hozzanak létre bérbizottságokat társadalmi munkában és ezek legyenek a bérosztályok segítői. 
 A Bér- és Munkaügyi Tanácsot átszervezték, a SZOT és az OT szerve lesz és operatívan 
fog intézkedni. 
 Üzemenként kell tehát a problémát megnézni, a szociális és társadalmi 
igazságtalanságokat is meg kell szüntetni. A bérrendszerrel , mint alapvető szakszervezeti 
feladattal kell foglalkozni. 
 Foglalkozni kell még a szocialista munkaversennyel is. Most már itt az ideje, hogy új 
tartalommal töltsük meg. Ez a terület az, ahol a szakszervezet a K.V. ülése után a leggyorsabb 
eredményt felmutathatjuk. 
 Biztosítani kell a törvényesség betartását minden szinten és minden vonatkozásban. Itt 
döntően a túlóráról van szó, de nemcsak erről. Azoknak a szakszervezeteknek, akik komolyan 
vették a törvényesség betartását, továbbra is komolyan kell folytatni eredményes munkájukat. 
 Munkaidő csökkentése: nem lenne helyes módszer, ha felső szinten akarnánk minden 
egyes problémát megoldani. Javaslatunkra minden minisztérium kötelezve lett, hogy 
konkrétan dolgozza ki a javaslatot a munkaidő csökkentésével kapcsolatban. A 
szakszervezeteknek pedig állandóan sürgetni kell ezt a munkát. 
 A lakásépítkezésekről már sok szó esett az elnökségi ülésen. A titkárság elhatározza, 
hogy a szakszervezetek is saját anyagi eszközeiket felhasználva, saját lakásépítési akciót 
kezdjenek. Ezzel kapcsolatos tervet Vincze elvtársék dolgozzák ki. 
 A munkaerő probléma: sokoldalú, széles területű. Egy sor iparágban nincs munkaerő, és 
viszont egy sor területen munkaerőfelesleg mutatkozik. A szakszervezeteknek feladatuk az, 
hogy akármilyen racionalizálás van, ne engedjék, hogy tömeges jelenséggé váljon a 
munkaerőfelesleg. Azt az elvet kell érvényesíteni, hogy addig nem lehet leépítés, amíg 
nagyjából nincs biztosítva a feleslegessé vált munkaerők elhelyezése. 
 Nem szabad megengedni azt, hogy a munkanélküliség tömeges jelenség legyen. Ez ellen 
küzdeni kell, mert racionalizáláskor is – tapasztalat szerint – ezek visszamaradnak. 
 A kulturnevelési munkával kapcsolatban: megállapítást nyert, hogy a dolgozók 
keresetének megoszlásánál a 60%-ot költik élelemre, és 10%-át költik művelődésre. Ez 
nagyon riasztó jelenség. Ezen a helyzeten változtatni kell és ezt minden szakma tekintse 
fontos feladatának. Addig eredménnyel nem lehet beszélni a technika fejlesztéséről sem, amíg 
a dolgozók általános kulturális színvonalának emelése érdekében nem teszünk semmit, vagy 
csak keveset. 
 Szóvá lehetne tenni egész iskolarendszerünket is. Megállapítás az, hogy a szülőknek 
olcsóbban lehet technikusokat nevelni gyermekeikből, mint jó szakmunkásokat. Ez pedig 
szintén nem helyes. 
 Az utolsó dolog, amire felhívom a figyelmet: a szakszervezeti mozgalom további 
demokratizálása, a szakszervezeti munka decentralizálása. A SZOT Szervezési Osztályának 
van egynéhány kidolgozott javaslata, amelyet vezető szerveink a közeljövőben tárgyalnak, de 
helyes, ha ezzel a kérdéssel foglalkoznak a szakszervezetek is. 
 Az apparátusok csökkentését nem lehet százalékos arányban megállapítani, tehát erre 
határozatot nem is hozunk. Minden elnökség a maga területén nézze meg, hogyan tudja 
egyszerűbbé, olcsóbbá tenni az apparátust. Tegyük a szakszervezetek központi vezetőségeit 
olyan szervekké, melyek elégségesek ahhoz, hogy elvileg irányítsák a szakszervezeti munkát. 
 A szakszervezeti elnökségek foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, tegyenek lépéseket ezen a 
téren. Most próbáljunk érvényt szerezni annak, hogy a munka súlypontja az üzem. Az élet 
sürgősen követeli, hogy a szakszervezeti munkát sokkal jobban a szakszervezeti tagság 
ellenőrzése alá kell helyezni. Egyre követelőbben hangzanak el, hogy pl. a szakszervezetek 
pénzügyi gazdálkodását is a tagság elé vigyük. Ez jogos kívánság és feltétlenül a tagság elé 
kell vinni. Ezzel a SZOT-nak és a szakszervezeteknek is – de döntően az üzemi 
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bizottságoknak – foglalkozni kell. Felül kell vizsgálni, hogy a szakszervezetek által a SZOT-
nak fizetett járulék helyes-e. Többet kell hagyni lent az üzemeknél, hogy legyen pénzügyi 
fedezet a különböző szociális dolgokra. 
 Másik kérdés: a régi, kiöregedett szakszervezeti tagok anyagi támogatása, segítése. 
Sajnos nem kielégítő az a bánásmód, ahogyan a szakszervezetek a régi szervezett 
munkásokkal, régi szakszervezeti tagokkal foglalkoznak. A SZOT főkönyvelősége az 
Elnökség ösztönzésére elkészített egy anyagot, azonban a Titkárság nem fogadta el, mert szűk 
keretek között akarja szabályozni. Azzal bízott meg a Titkárság bennünket, hogy itt tegyük 
szóvá. Ezt a kérdést felül kell vizsgálni, ez erkölcsi kötelessége a szakszervezetek 
elnökségeinek. 
 Elmondhatjuk, hogy nem olyan nagy ez a garnitúra, amely ide tartozik, egy-egy 
szakmánál 10, esetleg 100 embert jelent. Ezek közül is néhány van csak olyan, aki rá van 
szorulva a segítésre. Itt arra van szükség, hogy a régi szakszervezeti tagokat lajstromba 
vegyék és meg kell vizsgálni, hogy ezek közül ki van rászorulva anyagi támogatásra (pl. 
kevés nyugdíj, lehet javaslatot tenni kiemelt nyugdíjra, ha nem megy, úgy adjunk segítséget). 
 A soron következő plénum problémája: azt javaslom, hogy az Elnökség elvileg foglaljon 
állást, hogy szeptember első 10 napjában tartsuk meg a plénumot azzal a két napirenddel, amit 
már jóváhagytunk. 
 Azt javaslom, hogy az Elnökség küldjön ki egy bizottságot az 1. napirendi pont 
összeállítására. A bizottságba javaslom Ligeti, Hári és Láncos elvtársakat. Szükség szerint 
vonjanak be elvtársakat, akár elnökségi tagokat, akár az apparátus munkatársait. 
 A 2. napirendi pont összeállítására nincs szükség bizottság kiküldésére, a kulturosztály 
már hónapok óta dolgozik ezen.  
 Kérem, hogy az Elnökség hagyja jóvá a javaslatot. Javaslom még, hogy vitát ne nyissunk, 
esetleg kérdések vannak, tegyék meg az elvtársak. 
 Az Elnökség egyetért. 
 
 
Megjelent: A magyar szakszervezeti mozgalom válogatott dokumentumai II. k. (SZOT 
Központi Iskola kiadása d.n., 585–591.) 
 
 

1956. július 28. 
 

GÁSPÁR SÁNDORNAK, A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA ELNÖKÉNEK 
ELŐTERJESZTÉSE AZ ELNÖKSÉG ÜLÉSÉN 

A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA KÖZPONTI VEZETŐSÉGE HATÁROZATAIBÓL ADÓDÓ 
SZAKSZERVEZETI FELADATOKRÓL 

 
Gáspár elvtárs nem tartja szükségesnek a központi vezetőségi ülés beszámolójában foglaltakat 
megismételni, ugyancsak nem szükséges a határozati javaslatokat sem ismertetni. Feltételezi, 
hogy az elnökség tagjai ezeket ismerik, tanulmányozzák. Tudják azt is az elnökség tagjai, 
hogy a Központi Vezetőség komoly intézkedéseket foganatosított, hogy a pártapparátus a 
határozatokkal megismerkedjék és a tagság is. Jövő héttől kezdve taggyűléseken és 
munkásgyűléseken lesznek ismertetve a határozatok. 
 A szakszervezeteknek ezt a lépcsőzetes ismertetést megismételni nem szükséges. A 
szakszervezetekben történjék annyi, hogy a Központi Vezetőség határozataiból adódó 
szakszervezeti feladatokat vitassák meg a szakszervezeti aktivistákkal. Azt javasolja, hogy az 
elnökség ülése után az apparátusban dolgozók vitassák meg az anyagot, és határozzák meg a 
tennivalókat. 
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 Ezután néhány kérdésben információt ad: a rehabilitáció, Farkas Mihály, Nagy Imre és a 
jugoszláv kapcsolat ügyében. 
 A szakszervezetek feladatait illetően: Helyesen járnak el a szakszervezetek, ha abból 
indulnak ki, hogy a Központi Vezetőség ülése és a szakszervezeti intézkedések is nagyon 
kedvező légkört teremtettek az országban. Választ adtak ezek a határozatok arra, amik a 
dolgozó népet foglalkoztatták. Ez az ülés megteremtette a nyugalmi helyzetet, és 
megelégedéssel tölti el a párttagságot. A hangulat most jónak mondható. De hiba volna ebből 
azt a következtetést levonni, hogy ezentúl minden jól fog menni. Feladat a szakszervezetek 
területén a párt politikáját támogatni, saját eszközökkel. Néhány kérdést tesz szóvá, mellyel 
foglalkozni kell. 
 Milyen feladatokra gondol? Például bármerre járnak, ipari üzemekben központi kérdés a 
munka folyamatosságának biztosítása. Nem új dolog ez, néhány év óta állandóan felvetődő 
probléma. A központi vezetőségi határozat tükrében mind jobban kell ezzel foglalkozni. A 
rendelkezésre álló eszközökkel mind jobban biztosítani kell a folyamatosságot. Hacsak egy 
kis eredményt tudunk elérni, ez a munkásság szempontjából óriási jelentőségű lesz. A 
szakszervezeteknek oda kell hatni, hogy együttesen hozzanak konkrét intézkedéseket a 
folyamatosság biztosítása érdekében, foglalkozzanak ezzel az elnökségek. 
 A másik dolog a munkásosztály szociális helyzete, bérrendszerünk. Meg lehet állapítani, 
hogy a szakszervezetek a bérrendszerrel általában az utóbbi években komolyan nem 
foglalkoztak. Nem érdekes taglalni, hogy a szakszervezetek hogyan lettek erről leszoktatva. A 
bérkérdésekkel ezentől nem általában, hanem gyakorlatiasan kell foglalkozni. 
Bérrendszerünkre az a jellemző, hogy már nem kapitalista, de még nem szocialista 
bérrendszer. Nem szocialista azért, mert nem érvényesül a munka szerinti elosztás elve. 
Bérrendszerünknek van egy néhány olyan fogyatékossága, amiről évek óta beszélünk. A 
dolog természetéből adódik, hogy átmeneti állapotban vagyunk. De ez nem magyaráz 
mindent. Nagyon sokat ártottunk a bérrendszerünk eltorzulásában azzal, hogy szorgalmaztuk 
minden körülmények között a teljesítmény-bérrendszer alkalmazását ott is, ahol nincs erre 
lehetőség. Ezt a kérdést szakemberekkel együtt felül kell vizsgálni. Az általunk elkövetett 
hibák eredménye, hogy egyes iparágakban és üzemekben a segédmunkások átlagkeresete 
magasabb, mint a jó szakmunkásoké és a szakmák közötti átlagkeresetek között sincs meg az 
egészséges különbség. Hiba tehát a bérrendszerünkben ott van, hogy a teljesítmény-
bérrendszer bevezetését erőszakoltuk. További fogyatékossága a bérrendszernek, hogy az 
alapkeresetek illuzórikussá váltak, mert legtöbb esetben az alapkereset az összkereset 40%-át 
teszi ki. Ez helytelen! 
 Javaslatunkra határozatot hozott a Minisztertanács, hogy néhány üzembe kísérletképpen 
be kell vezetni az önálló bérezést. Bérrendszerünk további alakításánál azt kell nézni, hogy az 
ügynek mi használ. Tudni kell azt, hogy nagyon sok pénzösszeg nem áll rendelkezésre, de a 
rendelkezésre álló lehetőségeket feltétlenül ki kell használni. 
 A második ötéves terv irányelveiben szereplő adatok azt mutatják, hogy a nemzeti 
jövedelemből való részesedés jónak mondható és 25%-os életszínvonal-emelkedés érhető el. 
Tehát a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel jobban kell bánni, és arra kell törekedni, hogy 
bérezésünk igazságos legyen. 
 Javasolja, hogy a szakszervezeteknél a szakmai szervező bizottságok bevonásával 
hozzanak létre bérbizottságokat társadalmi munkában, és ezek legyenek a bérosztályok 
segítői. 
 A Bér- és Munkaügyi Tanácsot átszervezték, a SZOT és az OT szerve lesz, és operatívan 
fog intézkedni. 
 A bérkérdést egyik központi problémának kell tekinteni, mert nemcsak a lakásheylzet 
tarthatatlanságáról van szó, hanem egyes munkáskategóriák, a szociális helyzet 
tarthatatlanságáról is. Üzemenként kell tehát a problémát megnézni, a szociális és társadalmi 
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igazságtalanságokat is meg kell szüntetni. A bérrendszerrel, mint alapvető szakszervezeti 
feladattal kell foglalkozni. 
 Foglalkozni kell még a szocialista munkaversennyel is. Most már itt az ideje, hogy új 
tartalommal töltsük meg. Ez a terület az, ahol a szakszervezet a Központi Vezetőség ülése 
után a leggyorsabb eredményt felmutathatja. Nem akar ismételni, de nem szabad megengedni, 
hogy a szocialista munkaverseny továbbra is a túlteljesítés eszköze legyen, emelője kell hogy 
legyen a gazdaságosabb, minőségi termelésnek. Szervezetileg át kell építeni a munkaversenyt, 
mert a régi módon tovább csinálni nem lehet. 
 Foglalkozni kell még az egész nyugdíjrendszerünk felülvizsgálásával, illetőleg 
módosításával. Hamarosan elnökség elé kell ezt az anyagot hozni, mert jelenleg is nagyon 
széles körben foglalkoztatja munkásosztályunkat nyugdíjrendszerünk módosításának kérdése. 
 Biztosítani kell a törvényesség betartását minden szinten és minden vonatkozásban. Itt 
döntően a túlóráról van szó, de nem csak erről. Azoknak a szakszervezeteknek, akik 
komolyan vették a törvényesség betartását, továbbra is komolyan kell folytatni eredményes 
munkájukat. 
 A munkaidő csökkentése terén nem lenne helyes módszer, ha felső szinten akarnánk 
minden egyes problémát megoldani. Javaslatunkra minden minisztérium kötelezve lett, hogy 
konkrétan dolgozza ki a javaslatot a munkaidő csökkentésével kapcsolatban. A 
szakszervezeteknek pedig állandóan sürgetni kell ezt a munkát. 
 Egyéb bejelentésként megemlíti, hogy Budapesten és a nagyobb ipari centrumokban 
megszűnik a letelepedési engedélyhez kötöttség. 
 A szabad munkavállalás is bevezetésre kerül. Ezzel kapcsolatban nagyon sok konkrét 
feladat hárul a szakszervezetekre. Meg kell nézni, hogy adminisztrációs intézkedések helyett 
mivel lehet a dolgozókat az üzemekhez kötni, hogy szeressék az üzemet, ahol őket szeretettel 
veszik körül és igazságosan intézik ügyeiket. 
 A lakásépítkezésekről már sok szó esett az elnökségi ülésen. A titkárság elhatározza, 
hogy a szakszervezetek is, saját anyagi eszközeiket felhasználva, saját lakásépítési akciót 
kezdjenek. Ezzel kapcsolatos tervet Vince elvtársék dolgozzák ki. 
 A munkaerő-probléma sokoldalú, széles terület. Egy sor iparágban nincs munkaerő, és 
viszont, egy sor területen munkaerő-felesleg mutatkozik. A szakszervezeteknek feladatuk az, 
hogy akármilyen racionalizálás van, ne engedjék, hogy tömeges jelenséggé váljon a 
munkaerő-felesleg. Azt az elvet kell érvényesíteni, hogy addig nem lehet leépítés, amíg 
nagyjából nincs biztosítva a feleslegessé vált munkaerők elhelyezése. 
 Nem szabad megengedni azt, hogy a munkanélküliség tömeges jelenség legyen. A 
szakszervezeteknek kötelessége és joga, hogy e felett őrködjön. Egyáltalán nem megnyugtató 
jelenleg a vidéki helyzet. Általános tapasztalat az, hogy azokban a városokban, ahol tömeges 
munkanélküliség van, a legfelsőbb helyi, állami, párt- és egyéb vezetők feleségei, különböző 
területeken szintén vezető funkciót töltenek be. Ez ellen küzdeni kell, mert a racionalizáláskor 
is – tapasztalat szerint – ezek megmaradnak. 
 A kultúrnevelési munkával kapcsolatban megállapítást nyert, hogy a dolgozók 
keresetüknek 60%-át költik élelemre és 1%-át művelődésre. Ez nagyon riasztó jelenség. Ezen 
a helyzeten változtatni kell, és ezt minden szakma tekintse fontos feladatának. Addig 
eredménnyel nem lehet beszélni a technika fejlesztéséről sem, amíg a dolgozók általános 
kulturális színvonalának emelése érdekében nem teszünk semmit vagy csak keveset. 
 Szóvá lehetne tenni egész iskolarendszerünket is. Megállapítás az, hogy a szülőknek 
olcsóbban lehet technikusokat nevelni gyermekeikből, mint jó szakmunkásokat. Ez pedig 
szintén nem helyes. 
 Az utolsó dolog, amire felhívom a figyelmet: a szakszervezeti mozgalom további 
demokratizálása, a szakszervezeti munka decentralizálása. A SZOT szervezési osztályának 



 158

vagy egynéhány kidolgozott javaslata, amelyet vezető szerveink a közeljövőben tárgyalnak, 
de helyes, ha ezzel a kérdéssel foglalkoznak a szakszervezetek is. 
 Az apparátusok csökkentését nem lehet százalékos arányban megállapítani, tehát erre 
határozatot nem is hozunk. Minden elnökség a maga területén nézze meg, hogyan tudja 
egyszerűbbé, olcsóbbá tenni az apparátust. Tegyük a szakszervezetek központi vezetőségeit 
olyan szervekké, melyek elégségesek ahhoz, hogy elvileg irányítsák a szakszervezeti munkát. 
 A szakszervezeti elnökségek foglalkozzanak ezzel a kérdéssel, tegyenek lépéseket ezen a 
téren. Most próbáljunk érvényt szerezni annak, hogy a munka súlypontja az üzem. Az élet 
sürgősen követeli, hogy a szakszervezeti munkát sokkal jobban a szakszervezeti tagság 
ellenőrzése alá kell helyezni. Egyre követelőbben hangzanak el, hogy például a 
szakszervezetek pénzügyi gazdálkodását is a tagság elé vigyük. Ez jogos kívánság, és 
feltétlenül a tagság elé kell vinni. Ezzel a SZOT-nak és a szakszervezeteknek, de döntően az 
üzemi bizottságoknak is, foglalkozni kell. Felül kell vizsgálni, hogy a szakszervezetek által a 
SZOT-nak fizetett járulék helyes-e. Többet kell hagyni lent az üzemeknél, hogy legyen 
pénzügyi fedezet a különböző szociális dolgokra. 
 Másik kérdés: a régi, kiöregedett szakszervezeti tagok anyagi támogatása, segítése. 
Sajnos nem kielégítő az a bánásmód, ahogyan a szakszervezetek a régi szervezett 
munkásokkal, régi szakszervezeti tagokkal foglalkoznak. A SZOT főkönyvelősége, az 
elnökség ösztönzésére, elkészített egy anyagot, azonban a titkárság nem fogadta el, mert szűk 
keretek között akarja szabályozni. Azzal bízott meg a titkárság bennünket, hogy itt tegyük 
szóvá. Ezt a kérdést felül kell vizsgálni, ez erkölcsi kötelessége a szakszervezetek 
elnökségeinek. 
 Elmondhatjuk, hogy nem olyan nagy az a garnitúra, amely ide tartozik, egy-egy 
szakmánál 10, esetleg 100 embert jelent. Ezek közül is néhány van csak olyan, aki rá van 
szorulva a segítségre. Itt arra van szükség, hogy a régi szakszervezeti tagokat lajstromba 
vegyék, és meg kell vizsgálni, hogy ezek közül ki van rászorulva anyagi támogatásra (pl. 
kevés nyugdíj, lehet javaslatot tenni kiemelt nyugdíjra, ha nem megy, úgy adjunk segítséget). 
[…] 
 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 267–270.) 
 
 

1956. szeptember 10–12. 
 

A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA IX. TELJES ÜLÉSÉNEK HATÁROZATA 
A SZAKSZERVEZETEK FELADATAIRÓL A DOLGOZÓK ÉLET- ÉS MUNKAKÖRÜLMÉNYEINEK 

JAVÍTÁSÁBAN 
 
A SZOT IX. teljes ülése megállapítja, hogy az MDP Központi Vezetőségének legutóbbi ülése 
után kedvező politikai légkör alakult ki hazánkban. A Központi Vezetőség választ adott a 
munkásosztályt foglalkoztató leglényegesebb kérdésekre, és intézkedéseket foganatosított a 
dolgozók élet- és munkakörülményeinek javítása érdekében. 
 
Munkásosztályunk, dolgozó népünk azért fogadta megelégedéssel a Központi Vezetőség 
határozatait, mert véget vetett a politikai bizonytalanságnak, világosan és határozottan 
megszabta a szocializmus építésének soron levő feladatait. Dolgozó népünk helyesli a túlzott 
centralizáció és a bürokratikus kötöttségek felszámolását célzó határozatokat, intézkedéseket 
is. Alapjában demokratikus társadalmi rendünk lényegéhez tartozik a szocialista 
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demokratizmus következetes továbbfejlesztése. Ez népi demokratikus rendszerünk erősítését 
szolgálja, a nép ügyéhez hű dolgozók millióinak helyeslésével találkozik. 
 
A Központi Vezetőség határozatai kedvező feltételeket és nagyobb önállóságot biztosítanak a 
népi demokrácia rendszerében helyet foglaló minden egyes szervnek, így a 
szakszervezeteknek is, az önálló ügyintéző, a szocializmus építését meggyorsító munkához. 
 

A második ötéves terv maradéktalan végrehajtása 
az életszínvonal emelésének alapvető biztosítéka 

 
A SZOT IX. teljes ülése megállapítja, hogy a második ötéves tervben a termelésnek a 
tervezett mértékű növelése, a nemzeti jövedelemnek az irányelvekben meghatározott 
elosztása lehetővé teszi az életszínvonal tervezett növekedését, az ipar és a mezőgazdaság 
bővített újratermelését. A nemzeti jövedelem felhasználása, a tervezett felosztás biztosíték 
arra, hogy nem ismétlődnek meg újra az első ötéves tervben elkövetett hibák. 
 
A teljes ülés megállapítja, hogy a szakszervezetek tevékenyen részt vettek a második ötéves 
terv vitáinak megszervezésében. A vitában elhangzott észrevételek felhasználásával számos 
helyes javaslatot tettek a népgazdasági arányok kialakítására, a fogyasztási alap 
felhasználására. 
 
A szakszervezetek egyetértenek az életszínvonal tervezett emelésével, a legalább 25%-os 
reálbéremelés évről évre egyenletes ütemben történő teljesítésével. 
 
A SZOT teljes ülése szükségesnek tartja felhívni a szakszervezetek, a szervezett dolgozók 
figyelmét arra, hogy az életszínvonal, a reálbér emelésére előirányzott tervek megvalósítása 
mindenekelőtt gazdasági életünk egészséges fejlődésén, az egész dolgozó nép alkotó 
munkáján, a termelési tervek teljesítésén és túlteljesítésén múlik. 
 
Ennek érdekében szakszervezeteink eddigi eredményeinkre támaszkodva minden erejükkel 
fejlesszék a tömegek alkotó tevékenységét a termelési tervek minőségi, gazdaságos és 
mennyiségi teljesítésére és túlteljesítésére. Továbbra is küzdjenek a SZOT VIII. teljes ülése 
határozatának következetes végrehajtásáért, az újítómozgalom, a munkamódszer-átadás, a 
tapasztalatcsere fellendítéséért. 
 

A szakszervezetek érvényesítsék jobban 
az anyagi érdekeltség elvét a bérezésben 

 
A SZOT teljes ülése szükségesnek tartja a szocialista bérezés következetes alkalmazását. A 
bérarányokat úgy kell kialakítani, hogy egyrészt messzemenően figyelembe kell venni a 
népgazdaság munkaerőigényét, másrészt bérrendszerünk juttassa érvényre, illetve hozza 
összhangba az egyéni és társadalmi érdekeket. 
 
Számos területen nem kielégítően vagy éppen helytelenül alkalmazzák az anyagi érdekeltség 
elvét, bérezési rendszerünk rendkívül bonyolult, a dolgozók számára nem elég érthető. A 
darabbér alkalmazása általában helyes, mert ezen keresztül jut legjobban kifejezésre a 
szocialista elosztás elve. Helytelen azonban, hogy ott is alkalmazzák, ahol a munka jellege 
miatt mind a dolgozó, mind a népgazdaság szempontjából előnyösebb lenne más bérezési 
forma bevezetése. Sok helyütt nem veszik figyelembe azt sem, hogy a Munka Törvénykönyve 
szerint a meghatározott darabbérek csak a munka megfelelő minőségű elvégzése után járnak. 
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A jó minőségű munkát végző, a legfontosabb egyedi darabokon dolgozó munkások bére nem 
megfelelő, nincs arányban az általuk végzett munka fontosságával, bonyolultságával. 
 
Szakszervezeteinknek a népgazdaság lehetőségeit figyelembe véve körültekintően kell 
foglalkozniuk általában az alacsony keresetűek, ezen belül a nagycsaládos, alacsony 
keresetűek életkörülményeinek javításával. 
 
Az anyagi érdekeltség helytelen alkalmazása nyilvánul meg a műszakiak 
prémiumrendszerében is. A műszakiak összkeresetében túl nagy helyet foglal el a bizonytalan 
prémiumból származó összeg, ugyanakkor a prémiumok nem hatnak megfelelően a termékek 
minőségének javítása, a gazdaságosabb termelés irányába. 
 
A SZOT teljes ülése javasolja a következő két kérdés megoldását, amelyek jelentősen 
segíthetik bérrendszerünk hibáinak kiküszöbölését: 
 
1. Növelni kell a vállalatok önállóságát és ezen belül a bérmegállapítás terén is lehetővé kell 

tenni, hogy a vállalatok döntsenek a munkák besorolásáról, az alkalmazható 
bérrendszerekről stb. 

 
2. A vállalati munka eredményességét, a mennyiségi tervek teljesítése mellett, elsősorban a 

vállalat jövedelmezőségének alapján kell mérni. 
 A vállalatok önállóságának növelése, az igazgató jogkörének szélesítése mellett együtt 

kell járjon az üzemi bizottság hatáskörének növelésével. A szakszervezetek központi 
vezetőségei ezen feladatok végzésére készítsék fel az üzemi bizottságokat. 

 
Az ipar számos területén nem megfelelő az anyagellátás, különösen az alapanyagokban és az 
importanyagokban. Az üzemek belső szervezési hibái következtében a meglevő 
nyersanyaggal és félkész termékkel sem gazdálkodnak megfelelően. 
 
Mindezek a hibák, valamint az anyagi ösztönzés helytelen alkalmazása okozzák a hó eleji 
kényszerű tétlenséget és a hó végi hajrákat, az egészségtelen mértékű, lényegében 
törvénytelen túlóráztatást. 
 
A gazdasági vezetők – nemegyszer a szakszervezeti vezetők is – a munkaverseny 
eredményeiként könyvelték el a hó végi, utolsó dekádbeli eredményeket, és úgy vélekedtek, 
hogy a szakszervezet ilyenkor – és a hó végi rohammunka versenyszerű szervezésével – járul 
hozzá a legnagyobb mértékben a termelés segítéséhez. Ez a nézet a helytelen, a szakszervezeti 
szervek küzdjenek alkalmazása és elterjedése ellen. 
 
A SZOT teljes ülésének véleménye szerint a szakszervezetek a következőképpen segíthetik az 
egyenletes munka kialakítását: 
 
1. Az üzemi bizottságok vonják be a dolgozókat a folyamatos munkaszervezés 

problémáinak megoldásába. Kérjék ki tanácsaikat, javaslataikat, hiszen az egyenletes 
termelés megvalósítása a dolgozók közvetlen anyagi érdekeinek védelmét szolgálja. 

 
2. A szakszervezetek központi vezetőségei megfelelő szakemberek bevonásával 

foglalkozzanak a szakma munkaszervezési kérdéseivel. Rendezzenek tanfolyamokat, 
vitákat, tapasztalatcseréket stb. Foglalkozzanak ezen belül az üzemi adminisztráció 
egyszerűsítésével. 
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3. A SZOT elnöksége vizsgálja felül az 1009-es MT–SZOT határozatot és igyekezzék olyan 

irányelveket kidolgozni, amelyek jobban segítik a dolgozók alkotó kezdményezéseinek 
kibontakozását. Úgy kell átdolgozni a közös határozatot, hogy az a minőségi, 
gazdaságossági célkitűzések elterjesztésére a legmesszebbmenőkig figyelembe kell venni 
a helyi, üzemi sajátosságokat, végleg felszámolva azokat a formális, bürokratikus 
vonásokat, melyek versenymozgalmunkban megnyilvánultak. 

 
Erősítsük a szocialista munkafegyelmet és szüntessük meg 

a munkafegyelem lazaságának okait 
 
A SZOT teljes ülése nagy fontosságot tulajdonít a munkafegyelem megszilárdításának és ezen 
belül a munkaerő-vándorlás megszüntetésének. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a 
dolgozók egy része indokolatlan akarja munkahelyét változtatni. Az esetek többségében 
lehetne azokon a panaszokon segíteni, amelyeket a munkások felvetnek. Sok gazdasági és 
szakszervezeti vezető nem veszi figyelembe a dolgozók jogos kívánságait, igényeit. Azzal a 
munkással, aki ott akarja hagyni a munkahelyét, úgy bánnak, mint aki nem viseli szívén az 
üzem sorsát, akinek közömbösek a termelés érdekei. Vannak olyan munkások, akik ok nélkül, 
meggondolatlanul változtatják munkahelyüket. Ezeket nevelni, segíteni kell, hogy 
megszeressék üzemüket, az üzem gazdáinak érezzék magukat. 
 
A szakszervezeti funkcionáriusok nem keresik a gyakori munkaerő-vándorlás okait, és nem 
törekszenek eléggé ennek megszüntetésére. Az önkényes kilépőkre vonatkozó korlátozó 
rendelkezések pedig csak hátráltatják az üzemszervezés, a szociális, a kulturális ellátás 
hibáinak megszüntetését, hiszen egyes gazdasági vezetők úgy gondolják: úgysem mennek el a 
munkások, mert nem vállalják az önkényes kilépés következményeit. A SZOT teljes ülése 
ezért javasolja, hogy a dolgozók szabad munkahely-változtatására vonatkozólag intézkedések 
történjenek. 
 
A SZOT teljes ülése feltételezi, hogy ez az intézkedés mind a gazdasági, mind a 
szakszervezeti vezetőket arra fogja késztetni, hogy az adminisztratív intézkedések helyett 
konkrét lépéseket tegyenek az üzemi munkaszervezés, bérezés, szociális és kulturális ellátás 
megjavítására. A szakszervezeti szerveknek ezzel egyidejűleg az eddiginél sokkal 
alaposabban, körültekintőbben kell foglalkozniuk a munkások nevelésével. 
 
A SZOT teljes ülése szükségesnek tartja annak megvizsgálását, hogy lehet fokozott előnyben 
részesíteni azokat a dolgozókat, akik hosszabb időn át folyamatosan egy helyen dolgoznak. 
Meg kell vizsgálni például azt, hogy a vállalat nyereségéből évenként a régebben ott 
dolgozóknak szolgálati idejük alapján bizonyos összeget fizessenek, vagy egyes területeken 
vizsgálat tárgyává kell tenni a korpótlék bevezetésének lehetőségét. 
 

A munkaidő csökkentéséről 
 
A SZOT teljes ülése úgy gondolja, hogy az ötéves terv feladatainak végrehajtásával, az ország 
gazdasági helyzetének erősödésével további lehetőség nyílik a munkások és az alkalmazottak 
munkaidejének csökkentésére. A munkaidő csökkentése természetesen megfelelő anyagi 
alapot igényel: csak olyan mértékben valósítható meg, amilyen mértékben nő a termelés, 
emelkedik a termelékenység. 
 
A munkaidő további csökkentését a következő elvek alapján javasolja végrehajtani: 
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1. Elsősorban az egészségre ártalmas munkaterületeken kell 48 óránál rövidebb munkaidőt 

megállapítani. 
 
2. Csökkenteni kell a munkaidőt abban a néhány munkakörben, ahol a törvényes munkaidő 

meghaladja a 48 órát (pl. gépkocsivezetőknél). 
 
3. Foglalkozni kell a nők munkaidejének csökkentésével, elsősorban a szombat éjjeli 

műszak megszüntetésével a textiliparban és általában a három műszakos üzemekben. 
 

Gondoskodni kell az ésszerűsítés során felszabadult dolgozók elhelyezéséről 
 

A SZOT teljes ülésének az a véleménye, hogy az állami és gazdasági munka ésszerűsítése 
szükséges és helyes. Minden munkás és alkalmazott érdeke, hogy csökkenjen a bürokrácia, 
könnyebben és egyszerűbben intézhesse el az ügyét akár a tanácsnál, akár a vállalati 
igazgatásnál, valamennyi dolgozó érdeke, hogy olcsóbbá tegyük az államigazgatást, a 
vállalatok irányítását. 
 
A SZOT teljes ülése szükségesnek tartja hangsúlyozni, hogy az ésszerűsítés alkalmazásával 
felszabadult dolgozóknak munkalehetőséget kell biztosítani. Ennek során figyelembe kell 
venni azokat a munkaterületeket is, melyek a dolgozók jobb ellátását szolgálják (p. 
egészségügy, közlekedés, kereskedelem). 
 
A szakszervezetek gondoskodjanak arról, hogy az új munkahelyre került dolgozók minél 
gyorsabban megszokják, megszeressék új munkakörüket. Szorgalmazzák a szakmai átképzés 
gyors megszervezését és lebonyolítását. 
 
A SZOT teljes ülése felhívja a gazdasági szervek, szakszervezetek figyelmét, hogy 
fokozottabban törődjenek a csökkent munkaképességű dolgozókkal is. 
 

Az 1956. évi lakásépítési terv teljesítéséért 
 
A második ötéves terv 210 000 lakás építését írja elő. Ez több mint kétszerese az első ötéves 
tervben elkészültnek. Ennek a lakásmennyiségnek a felépítése komoly feladat elé állítja az 
építőipart. A szakszervezeteknek mindent el kell követniük, hogy segítsék ennek a 
lakásépítési programnak maradéktalan megvalósítását. 
 
Az építőipar munkáját nagymértékben gátolja a munkaerőhiány. A SZOT szükségesnek tartja, 
hogy ezt a kérdést a Bér- és Munkaügyi Tanács minél előbb megvizsgálja, és hathatós 
intézkedéseket hozzon. 
 
Az 1956–1957. évre vonatkozó tervek nagy számban írják elő a csökkentett értékű lakások 
építését. Az ilyen típusú lakások építése csak átmeneti jelenségnek tekinthető, mivel ezek nem 
megfelelőek a leginkább rászoruló három- vagy többgyermekes, alacsony keresetű 
dolgozóknak, akik magánépítkezés vagy szövetkezet útján nem tudnak lakáshoz jutni. Ezért 
felkérjük a Minisztertanácsot, hogy legkésőbb 2–3 éven belül szüntesse meg ezeknek a 
lakásoknak az építését. 
 
A lakáshelyzet javítását szolgálja az irodahelyiségek felszabadítása, átalakítása lakásokká. 
Ezen a téren értünk el eredményeket, azonban az irodák átadása lakások céljára nem folyik 
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kellő ütemben. A SZOT véleménye szerint a Minisztertanácsnak sokkal határozottabban kell 
biztosítania az állami intézmények átszervezése során az irodák átadását. 
 
Sok jogos panasz hangzik el a dolgozók részéről a lakások elosztásával kapcsolatban is. A 
szakszervezetekre, üzemi bizottságokra vár az a fontos feladat, hogy tevékenyen részt 
vegyenek az üzemek részére épülő lakások társadalmi ellenőrzésének megszervezésében és a 
lakások elosztásában. 
 
A SZOT rendkívül fontos gazdasági és politikai kérdésnek tartja, hogy az ez évre tervezett 
több mint 40 000 lakás (köztük 16 300 állami építésű) elkészüljön. A szakszervezetek 
elnökségei és a minisztériumok közösen vizsgálják meg a lakásépítés helyzetét, és hozzanak 
megfelelő intézkedéseket a terv teljesítésére. Foglalkozzanak a szakszervezetek a helyi 
lakásépítési lehetőségek kihasználásával. A teljes ülés helyesnek tartja azoknak a 
vállalatoknak a kezdeményezéseit, amelyek önerőből (hulladékból, melléktermékből stb.), 
társadalmi munka felhasználásával igyekeznek dolgozóiknak lakásokat építeni. Szükségesnek 
tartja, hogy mind az illetékes minisztériumok, mind az Építésügyi Minisztérium 
messzemenően támogatásban részesítse a vállalatok ilyen kezdeményezéseit. 
 

Csökkentjük nyugdíjrendszerünk aránytalanságait 
 
A nyugdíjasok helyzetében gyökeres változást hozott az 1954. évi új nyugdíjtörvény. A 
legmagasabb korhatárt 65 évről 60-ra, illetve nőknél 55-re szállította le. A törzsnyugdíj 
összegét a kereset 50%-ában állapította meg, amihez hozzájön még a felszabadulás óta 
munkában töltött minden év után járó 1–1%-os pótlék. Jelentős vívmány az 500 Ft-os 
nyugdíjminimum is. A nehéz testi munkát végzők és egészségre veszélyes helyen dolgozók 
külön kedvezményekben is részesülnek. 
 
Ez a rendezés – és ezt világosan le kell szögezni – jelentős előrehaladást jelentett, igen nagy 
költségemelkedéssel járt, és megvalósítását az adott gazdasági körülmények közt csak az tette 
lehetővé, hogy dolgozóink vállalták az 1%-os kereseti adó 3%-os nyugdíjjárulékra történő 
felemelését. 
 
Az új nyugdíjtörvényünknek azonban vannak fogyatékosságai is. Így, a többi közt, hogy bár 
emelték a régi nyugdíjasok ellátását is, ezek a legtöbb esetben nagyon elmaradnak az új 
nyugdíjaktól. Sok jogos bírálat hangzik el a dolgozók részéről azért is, hogy a törzsnyugdíj 
egyformán a kereset 50%-a, akár 10 évi, akár ennél több munkaviszonnyal rendelkeznek. Ez 
eltünteti a különbséget a több évtizede dolgozó és a csak 10 éve bérből és fizetésből élő 
nyugdíjjogosultak között. Bár kétségtelen, hogy ez a helyzet mindeddig előnyös volt a régen 
dolgozókra is, hiszen jól tudjuk, hogy a felszabadulás előtt sok tízezer munkás és alkalmazott 
a munkanélküliség következtében nem tudott rendszeresen munkához jutni, és a háborús 
események következtében is nehézzé vált a régi munkaviszonyok igazolása. 
 
Sok észrevétel hangzott el azok részéről is, akik mint nyugdíjasok is tovább dolgoznak. 
Sérelmezik, hogy csak újabb 10 évi munkaviszony után cserélhetik át régi nyugdíjukat az új 
törvény szerinti nyugdíjra. Igen sok észrevételt, panaszt kaptunk mezőgazdasági munkásoktól, 
valamint a nyugdíjasok más kategóriáitól is. 
 
Természetesen figyelembe kell vennünk, hogy mi az, amit a jelenlegi gazdasági körülmények 
közt tehetünk a nyugdíjasok helyzetének megjavítására. A második ötéves terv első évében 
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vagyunk még csak, és a terv megvalósítása az, ami az általános rendezés anyagi feltételeit 
megteremti. 
 
Mindezek figyelembevétel azt javasoljuk a kormánynak, hogy sürgősen emelje fel a 
legalacsonyabb nyugdíjakat. Javasoljuk azt is, hogy a még munkaviszonyban levő 
nyugdíjasok számára tegyék lehetővé, hogy lemondva jelenlegi nyugdíjukról, 
munkaviszonyuk megszüntetésekor az új törvény szerint kapjanak nyugdíjat. Szükségesnek 
tartjuk azt is, hogy sürgősen felemeljék a mezőgazdasági nyugdíjasok, az őgynevezett OMBI-
sok igen alacsony ellátását. 
 
Helyesnek tartjuk a Mezőgazdasági Dolgozók Szakszervezetének azt a javaslatát, hogy 
sajátos helyzetükre való tekintettel a mezőgazdasági idénymunkásoknál az évenként legalább 
8 ledolgozott hónap számítson nyugdíj szempontjából 1 évnek. Időszerűnek tartjuk – 
figyelembe véve, hogy a felszabadulás óta immár 11 év telt el –, hogy újra rendezzük a 
nyugdíjhoz szükséges várományi időt, mégpedig úgy, hogy a jövőben már a nyugdíj 
összegében is előnyösen megmutatkozzék a munkában eltöltött évek nagyobb száma. 
 
A SZOT teljes ülése szükségesnek látja, hogy különösen a nehéz fizikai munkát végző 
dolgozóknál a szolgálati időt az eddigieknél nagyobb mértékben figyelembe vegyék. 
 
A SZOT elnöksége vizsgálja meg nyugdíj-megállapító és –folyósító szervei összevonásának 
lehetőségét, valamint a nyugdíj-megállapítás rugalmasabb rendszerének kialakítását. 
 
A szakszervezetek kötelessége, hogy tovább napirenden tartva a nyugdíjasok kérdését, 
minden lehetőséget felhasználjanak a nyugdíjasok helyzetének javítására. 
 

A szakszervezetek szerezzenek feltétlenül érvényt 
a Munka Törvénykönyve előírásainak 

 
A Munka Törvénykönyve és számos egyéb rendelet és határozat gondoskodik a dolgozók 
biztonságos, egészséges munkakörülményeiről. Törvényeink meghatározzák a túlóráztatás 
méreteit, a fiatalok és a nők számára megengedett munkaköröket, gondoskodnak a terhes 
anyákról és üzemi óvórendszabályokat tartalmaznak. 
 
A teljes ülés megállapítja, hogy ma már szakszervezeti szerveink egyre határozottabban 
lépnek fel a dolgozók érdekeinek védelmében, a törvények érvényesítésében. Ennek 
köszönhető, hogy az utóbbi időben egyre inkább érvényt tudnak szerezni a rendelkezéseknek. 
Számos üzemi igazgató, üzemvezető azonban még ma sem látja, hogy a termelés ügyét is 
hátráltatja, ha nem biztosítja a dolgozóknak törvényes jogaikat. 
 
Szakszervezeti szerveinknek semmiképpen nem szabad eltűrniük a törvénytelen és meg nem 
fizetett, úgynevezett „fekete” túlóráztatást, akármilyen formában is történjék. 
 
Fokozott figyelmet fordítsanak a szakszervezetek a fiatalok és a dolgozó nők biztonságos 
munkakörüményeire. Az üzemi adatok azt mutajták, hogy igen magas a fiatalkorúak között a 
balesetet szenvedettek száma. 1955-ben ezer 20 éven aluli közül kétszer annyit ért baleset, 
mint az idősebbek közül. Ennek a kedvezőtlen aránynak alapvető oka, hogy az üzemek egy 
részében megszegik a fiatalkorúak védelmére hozott törvényes rendelkezéseket. Számos 
üzemnél, így például a legtöbb szénbányászati üzemnél nem tartják meg a Munka 
Törvénykönyvében előírt időszakos orvosi felülvizsgálatokat. A Munka Törvénykönyve 
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szerint 16 éven aluli fiatalkorút egyáltalán nem, 16–18 éves közöttit pedig csak orvosi 
engedéllyel lehet éjszaka foglalkoztatni. A tapasztalat szerint a legtöbb három műszakos 
üzemben nem kérik az orvosi engedélyt, nem tartanak időszakos vizsgálatokat. Ugyanilyen 
jelenségek tapasztalhatók a nők védelmére hozott rendeletek betartásánál is. 
 
Az üzemi szakszervezeti szerveknek feltétlenül érvényt kell szerezniük ezeknek az 
előírásoknak. Szigorúan felelősségre kell vonni azokat az üzemi gazdasági vezetőket, akik 
megszegik a törvényeket. 
 
A SZOT IX. teljes ülése szükségesnek tartja, hogy munkajogi törvények, rendeletek terén 
mielőbb rendet teremtsenek, és egyszerű – a dolgozók által könnyen megérthető – egységes 
munkaügyi jogszabályokat dolgozzanak ki. A SZOT elnöksége legyen ebben kezdeményező 
és nyújtson messzemenően segítséget az illetékes szerveknek. 
 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 286–293.) 
 
 

1956. szeptember 10–12. 
 

GÁSPÁR SÁNDOR, A SZOT ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA A SZOT IX. TELJES ÜLÉSÉN 
Részlet 

 
Növeljük a szakszervezetek jogait a lakások elosztásában 

 
Foglalkoznunk kell a dolgozók egyik legégetőbb anyagi kérdésével, a lakáskérdéssel. 
Ismeretes, hogy a lakáshelyzet hazánkban nem kielégítő és a Horthy-rendszer súlyos 
örökségét sem tudtuk felszámolni. A budapesti lakásoknak több mint 70 százaléka sérült meg, 
s a lakószobák csaknem egynegyedrésze pusztult el. 
 1945 és 49 között több tízezer lakást állítottunk helyre, s az első ötéves terv során több 
mint százezer lakást adtunk át, de lakáshelyzetünk távolról sem kielégítő. 
 
A dolgozók joggal várnak intézkedést lakáskörülményeik megjavítására. 
 
E kívánság jogosságának tudatában nyíltan meg kell mondanunk, bár javítunk a jelenlegi 
helyzeten, a következő néhány év alatt döntő változást nem tudunk elérni. 
 A második ötéves terv 210 ezer lakás építését írja elő. Ez komoly feladatok elé állítja az 
építőipart. Szakszervezeteinknek mindent el kell követniük, hogy a lakásépítési terv 
hiánytalan megvalósítását biztosítsák. A SZOT elnöksége nemrég megvizsgálta az 1956. évre 
tervezett építkezések helyzetét és ennek eredményeképpen fontos határozatokat hozott. A 
dolgozók levélben kifejezett kívánságai és észrevételei szükségessé teszik, hogy néhány 
kérdést ezzel kapcsolatban részletesen megvizsgáljunk. 
 A lakásépítkezések tervezése nem kielégítő, az éves tervek megállapítása és jóváhagyása 
gyakran késik. 
 
Intő figyelmeztetés számunkra, hogy a lakásépítkezések minisztertanácsi jóváhagyással 
felállított éves tervét még egyetlen évben sem teljesítették. 
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Mind a magán, mind az állami lakásépítkezéseket döntően hátráltatja az építőanyag hiánya. A 
földrengés-, vagy árvízsújtotta vidékek lakóházainak helyreállítása nagy anyagmennyiségeket 
kötött le. A dolgozó parasztság részére is nagy mennyiségű építőanyagot kell biztosítani. 
 Gondoskodjunk arról, hogy megfelelően tárolják az építőanyagot, építsenek 
téglaszárítókat, csökkentsék az építőanyagok felesleges utaztatását stb. Még sok a tennivalónk 
az építkezéseknél a felelőtlen anyaggazdálkodás megszüntetése terén. Az építők 
szakszervezetére vár a feladat, hogy a minisztériummal közösen dolgozzon ki javaslatokat az 
anyagfelhasználás csökkentésére, de természetesen a lakások minőségének lerontása nélkül. 
Az elavult építkezési módszerek felülvizsgálata is szükséges. 
 
Az építkezéseket hátráltatja a munkaerőhiány. A SZOT elnöksége szükségesnek tartja, hogy a 
bér- és munkaügyi tanács mielőbb foglalkozzék ezzel a kérdéssel és hozzon hathatós 
intézkedéseket. 
 
Az 1956–57. évi tervek sok csökkentett értékű lakás építését irányozzák elő. Ezek 
fürdőszobanélküli, csak mosdófülkével ellátott egyszobás lakások. Az ilyen típusú lakásépítés 
szerintünk csak átmeneti jelenség, azért, hogy a megtakarítás révén több lakást építhessünk. 
Ezek nem alkalmasak a leginkább rászoruló három- vagy több gyermekes alacsony keresetű 
dolgozóknak, akik magán- vagy szövetkezeti építkezés révén nem tudnak lakáshoz jutni. 
 A tervek szerint a legtöbb lakást építő Építésügyi Minisztérium az 1956. évben az épített 
lakások mintegy háromnegyed részét a negyedik negyedévben adja át. Az elmúlt idők 
tapasztalata alapján ez az ütemezés nem tartható fenn, a szerelési és egyéb munkák 
megnövekedése folytán rohammunka, túlórák, vasárnapi műszakok nem képesek sem a 
munkálatok befejezését, sem a megfelelő minőséget biztosítani. 
 Az irodahelyiségek felszabadítása és átalakítása lakásokká ugyancsak a helyzet javítását 
szolgálja. Az e téren elért eredmények még csekélyek. 
 
Az átadás nem folyik megfelelő ütemben, a Minisztertanácsnak sokkal határozottabban kell 
biztosítani az állami átszervezés során felszabaduló irodák átadását. 
 
Sok a jogos panasz a lakások elosztása tekintetében. Világos, hogy a sok jogos igénylő mellett 
nehéz egy-egy lakás odaítélésénél igazságot tenni. Mégis azt látjuk, hogy a panaszok nagy 
része indokolt. Az állami erőből épült lakások egy részét a tanácsok, más részét a 
minisztériumok, illetve üzemek osztják el. Egyaránt gyakori, hogy kevés fizikai dolgozó jut 
lakáshoz és gyakran érvényesül a protekció, vagy személyi összeköttetés. 
 A szakszervezetekre, üzemi bizottságokra vár az a fontos feladat, hogy tevékenyen részt 
vegyenek az üzemek részére épített lakások elosztásában. Ma már többnyire biztosítva van, 
hogy az építkezések megkezdésekor értesüljenek az üzemek arról, hol épül bizonyos számú 
lakás dolgozóik részére. Az érdekelt vállalatok, üzemi bizottságok megkezdhetik a 
lakásépítkezések társadalmi ellenőrzését. 
 
Terjedjen ki ellenőrzésük a lakások minőségére, az ü.b. vegyen részt az átadásnál és ha 
komoly minőségi hibákat tapasztal, tagadja meg az átvételt, harcolja ki a sürgős javítást. 
 
A szakszervezetek jogait a lakások ellenőrzésében és elosztásában szükségesnek látjuk 
megnövelni, ezért javasoljuk, hogy ezt minisztertanácsi határozat szabja meg, hogy a 
gazdasági vezetők lakásokat csak az ü.b-vel egyetértésben adhassanak át. 
 A gazdasági vezetőknek, igazgatóknak, vagy minisztereknek egyaránt fontos érdekük, 
hogy a tárcáikhoz tartozó lakásépítkezéseket elvégezzék, mert a lakás, különösen a 
szénbányászatban egyik legfontosabb eszköze a munkás törzsgárdák kialakításának. A 
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szakszervezeti elnökségek és a minisztériumok közösen vizsgálják felül a lakásépítkezési terv 
teljesítését és hozzanak intézkedéseket a terv végrehajtására. 
 
Segítsenek a helyi lakásépítési lehetőségek kiaknázásában, amire már több kezdeményezés is 
történt, például téglaégetők üzemeltetésére stb. 
 
A SZOT elnöksége rendkívül fontos gazdasági és politikai érdeket lát abban, hogy az egy évre 
tervezett több mint negyvenezer lakás (közte 16 300 állami építkezés) elkészüljön. A 
szakszervezetek központi vezetőségei és elsősorban az építők szakszervezete mozgósítson 
minden erőt e cél érdekében. 
 

Minden lehetőséget felhasználunk a nyugdíjellátás javítására 
 
A felszabaduláskor társadalombiztosításunk szinte megoldhatatlannak látszó terheket vett át 
az öregekről és rokkantakról való gondoskodás területén. Ezek döntő többsége csak egész 
minimális járadékban részesülhetett, mert hiszen Magyarország, majdnem utolsóként 
Európában, csak 1929-ben rendezte törvényesen az öregek és rokkantak ellátását, de a korábbi 
munkaviszonyokat akkor se vették figyelembe. 
 Új rendelkezésekkel több ízben emeltük a nagyon alacsony nyugdíjakat. Az 1954. évi új 
nyugdíjtörvény gyökeres változást hozott. A legmagasabb korhatárt 65 évről 60-ra, illetve 
nőknél 60-ról 55-re szállította le. A törzsnyugdíj összege a kereset 50 százaléka, amihez 
hozzájön a felszabadulás óta munkában eltöltött minden év után egy százalék pótlék. Jelentős 
eredmény az 500 forintos nyugdíjminimum is. A nehéz testi munkát végzők és az egészségre 
veszélyes helyeken dolgozók külön kedvezményben részesülnek. 
 De nyugdíjtörvényünknek vannak fogyatékosságai is, így a többi között 
 
a régi nyugdíjasok ellátását még mindig nagyon elmaradottnak kell ítélnünk. 
 
Jogosan kifogásolják a dolgozók, hogy a törzsnyugdíj a kereset 50 százaléka, akár tízévi, akár 
ennél több évi munkaviszonnyal mennek nyugdíjba. Ez eltünteti a különbséget a több évtized 
óta dolgozó és a csak tíz éve bérből, vagy fizetésből élő nyugdíjjogosultak közt. Bár ez a 
helyzet mindeddig előnyös volt a régen dolgozókra is, mert hiszen a felszabadulás előtt sok 
tízezer ember nem tudott rendszeresen munkához jutni a munkanélküliség folytán és a 
háborús események is megnehezítették a munkaviszonyok igazolását. 
 Sok kifogás hangzott el azok részéről is, akik mint nyugdíjasok is tovább dolgoznak, s 
régi nyugdíjukat az új nyugdíjra csak újabb tízévi munkaviszony után cserélhetik át. Igen sok 
panasz érkezik a mezőgazdasági munkásoktól és a nyugdíjasok több más kategóriájától is. 
 Meg kell vizsgálnunk, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között mit tehetünk a 
nyugdíjasok érdekében. A második ötéves tervnek még csak az első évében vagyunk és a terv 
végrehajtása lesz az, ami az általános rendezés anyagi feltételeit megteremti. Már ma is több 
mint 550 000 ember kap nyugdíjat, özvegy vagy árvaellátást és ez az új törvény lényegesen 
nagyobb juttatása alapján körülbelül évi 35–40 ezer ellátatlannal emelkedik. A nyugdíjra 
fordított összeg tartós növekedésével kell számolni. 
 
Mindezt figyelembe véve javasoljuk a kormánynak, hogy mind a nyugdíjasoknál, mind az 
özvegyeknél, emelje fel a legalacsonyabb nyugdíjakat. 
 
Azt is javasoljuk, hogy a még munkaviszonyban levő nyugdíjasok számára – feltéve, hogy ez 
nekik kedvező – tegyék lehetővé, hogy lemondva jelenlegi nyugdíjukról, munkaviszonyuk 
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megszüntetésekor az új törvény szerint legyenek nyugdíjazva. Szükségesnek tartjuk továbbá a 
mezőgazdasági nyugdíjasok úgynevezett OMBI-sok igen alacsony ellátásának felemelését. 
 Helyes a MEDOSZ-nak az a javaslata, hogy a mezőgazdasági munkásoknál nyolc 
ledolgozott hónap számítson nyugdíj szempontjából egy évnek. Tekintettel arra, hogy a 
felszabadulás óta 11 év telt el, szükséges újrarendezni a nyugdíjhoz szükséges várományi 
időt, mégpedig úgy, hogy az évek nagyobb száma megmutatkozzék a nyugdíj összegében. 
Javaslataink nem oldanak meg minden kérdést. A legsürgősebbek megoldása után is 
kötelességünk a problémákat tovább is napirenden tartva, minden lehetőséget felhasználni a 
nyugdíjellátás javítására. 
 

Szakszervezeteink ne tűrjék a törvénytelen túlóráztatást 
 
A szakszervezetek kezében a dolgozók élet- és munkakörülményeinek javítására rendkívül 
hatékony eszköz a Munka Törvénykönyve. Ez szabja meg a túlóráztatások mértékét, a 
fiatalkorúak és nők számára engedélyezett munkaköröket stb. Vannak e törvénykönyv mellett 
munkaügyi és munkajogi kérdéseket szabályozó törvényerejű rendeletek. E törvények és 
rendeletek betartásáról való gondoskodás a szakszervezeteknek nemcsak joga, hanem 
kötelessége is. 
 A közelmúltban lezajlott szakmai kongresszusok tanúsították, hogy még igen gyakoriak a 
törvénysértések, ez elsősorban a túlóráztatások terén mutatkozik, amiről más vonatkozásban 
már beszéltünk. 
 A vállalatok egy részénél rendszerré vált, hogy a Munka Törvénykönyvében megszabott 
mértéken túl veszik igénybe a túlórákat, s hogy egyes területeken, például az 
élelmiszeriparban már terveiket is túlórák megtervezése alapján készítik el. 
 Ezen a területen vannak eredmények, de a helyzet még távolról sem kielégítő, különösen 
nem az a szénbányászatban. Valamennyi szakszervezeti szervünk, beleértve még az üzemi 
bizottságokat is, túlzott megértéssel viseltetik a túlórázási kérelmek iránt. Abból kiindulva, 
hogy ez a termelés érdeke, hogy a tervteljesítés megköveteli a hóvégi rohammunkát, 
jóváhagyják a túlórák szinte korlátlan növelését. 
 Akik ebbe a hibába esnek, nem veszik észre, hogy nem a termelés érdekeit szolgálják, 
hanem a szervezetlenséget, a rossz munkamódszerek megrögződését segítik elő. 
 A munkások egy része szívesen túlórázik, de nem azért, mert a nyolc órán túli időt nem 
szánná szívesebben pihenésre, vagy szórakozásra. Erről szó sincs. De látják, hogy a hó elején 
nincs megfelelő munka, keresetük nem elég, tehát túlóráznak hogy elérjék átlagkeresetüket. 
Ezen nincs mit csodálkoznunk. 
 
De a szakszervezeti vezetőknek az a feladatuk, hogy biztosítsák a munkásoknak a havi 
átlagkeresetet az egész hónapi egyenletes munkával, mert így képviselik igazán a munkások és 
egyúttal a termelés érdekeit. 
 
Akkor és ott, amikor és ahol növekszik a túlóra, növekszik a baleseti arányszám is. A 
túlórázás fokozottan veszélyezteti a munkások testi épségét és nem lehet vitás, hogy a tíz- 
vagy tizenkét órás munkanap során végzett munka kevésbé termelékeny, mint a normális 
munkanap alatt végzett. A túlórázás gazdaságilag sem előnyös, különösen ha figyelembe 
vesszük a magasabb túlórabéreket. Gyakran előfordul, hogy az igazgató csak utólag kéri ki a 
túlórázásról az üzemi bizottság véleményét. Kénytelen aláírni az igazolást, hogy a munkás 
meg is kaphassa jogos keresetét, de ezzel az igazgató mentesül a felelősség alól. 
 A szakszervezeteknek alaposan meg kell vizsgálniuk az üzemeken belüli helyzetet, az 
anyagellátás tényleges nehézségeit és a munkások véleményének, tanácsának meghallgatása 
alapján kell megállapítani, hogy mennyi túlóra szükséges a termelés érdekében. Javasoljanak 
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a túlórázás csökkentésére irányuló intézkedéseket. A feltétlenül szükséges mértéken túl 
jelentkező igényeket utasítsák vissza. 
 
A törvénytelen túlóra elrendelése esetén habozás nélkül törvényes úton vonják felelősségre a 
gazdasági vezetőket. 
 
Az alkalmazottaknál elsősorban jelentkezik a „feketetúlóra”. A tanácsoknál, kereskedelmi 
vállalatoknál a dolgozó gyakran nem kapja meg a túlóra ellenértékét. Egyes tanácsi szervek 
felelősségük csökkentésére a munkanap alatt el nem végzett munkákat otthon végeztetik el az 
alkalmazottakkal. 
 Mindez súlyos sérelme a dolgozók törvényben biztosított jogának. Sem termelési, sem 
gazdasági érdekekre való hivatkozás nem teszi ezt megengedhetővé. Szakszervezeteink ne 
tűrjék a törvénytelen és meg nem fizetett túlóráztatást, történjék ez akármilyen formában. 
Keményen és határozottan kell állást foglalni a túlórázás csökkentéséért. Segítsék a 
vállalatvezetést a munkaszervezés megjavításában, biztosítsák, hogy a dolgozók elérjék 
jogosan megérdemelt keresetüket és a munkásokat kell bevonni abba az akcióba, amely a 
szükségtelen, indokolatlan túlóráztatás megszüntetésére irányul, felvilágosítva őket az 
egészségükre káros, munkaképességüket csökkentő és kulturális fejlődésüket hátráltató 
hatásról. 
 

Munkavédelem, üzemegészségügy 
 
Bőségesen akad tennivaló a munkavédelmi és egészségügyi rendeletek betartása terén is. 
Számos panasz érkezik, hogy még az újonnan létestült nagyipari létesítményeknél sem 
gondoskodnak az üzemi szociális rendelkezések betartásáról, a biztonságos 
munkafeltételekről. A nemrégiben üzembehelyezett sztálinvárosi kokszolóműnél, mint ahogy 
azt Koltai elvtárs, a Sztálin Vasmű ü.b. elnöke a Népszavában nemrég közzétette, rendkívül 
sok a kívánni való a szociális és egészségvédelmi berendezések üzemeltetése terén. Olyan 
üzemrészeknél is hiányoznak a szociális létesítmények, mint a diósgyőri hengersor, vagy a 
Borsodi Vegyikombinát. A Hámán Kató Fűtőház több mint egymillió forintért épült öltöző-
mosdóját műszakilag nem vették át, de a MÁV magasépítő és fűtőház főnökségét mégis 
rávette, hogy üzemeltessék, s megígérték, hogy majd később rendbehozzák. Az ígéretet nem 
tartották be, s végül az öltözőnek egyik fala bedőlt. 
 A békéscsabai fűtőháznál műszakilag máig sem vették át az öltöző-mosdót, mert rossz a 
fűtőberendezés, de a fűtőház főnöksége a MÁV Magasépítő ígéreteinek ugyanúgy áldozatul 
esett, mint a Hámán Kató Fűtőházé. Most házilag igyekeznek a fűtési berendezést 
megjavítani. 
 Nem kielégítő a fiatalkorúak és a nők védelme sem. A SZOT Elnöksége a közelmúltban 
vitatta meg a fiatalkorúak foglalkoztatásával kapcsolatos tapasztalatokat. Az adatok szerint 
igen magas a baleseti arány, 1955-ben a húsz éven aluliaknál bekövetkezett balesetek száma 
ezer főre számítva kétszer annyi volt, mint az idősebb dolgozóknál. 
 
Ennek a kedvezőtlen aránynak döntő oka, hogy az üzemek egy részében nem tartják be a 
fiatalkorúak védelmére vonatkozó törvényes rendelkezéseket. 
 
A Munka Törvénykönyve szerint a fiatalkorúaknál meghatározott munkakörökben előzetes és 
időszaki orvosi vizsgálatot kell tartani. Az RM Acélművekben az orvos által fizikai munkakör 
betöltésére alkalmasnak talált fiatalkorúakat orvosi jóváhagyás nélkül nehéz és veszélyes 
munkára osztották be. Tatabányán, Dorogon, a Nógrádi trösztnél stb. nem tartják meg az 
időszaki orvosi felülvizsgálatot. 
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 A Munka Törvénykönyve szerint tizenhat éven aluliakat egyáltalán nem, 16–18 év 
közöttieket pedig csak orvos engedélyével lehet éjszaka foglalkoztatni. A legtöbb 
háromműszakos üzemben azonban nem kérik ki az orvosi engedélyt, nem tartják meg az előírt 
vizsgálatokat. A fiatalkorúak számára tiltott munkakörben foglalkoztatnak fiatalkorúakat a 
Sajószentpéteri Üveggyárban, a Salgótarjáni Üveggyárban és számos építőipari üzemben az 
anyagmozgatásnál. 
 A szénbányászati üzemek sem a túlóráztatásnál, sem a vasárnapi műszaknál nem tesznek 
különbséget fiatalkorúak és felnőttek között. A tatabányai XI. aknán március hónapban 34 
fiatalkorú közül tíz túlórázott. A sajószentpéteri II. aknán számos fiatal egy-egy héten két-
három pótműszakot is végez. 
 Egyes vasúti pályafenntartási főnökségek fűtisztítás céljára felvettek 12–16 éves 
gyerekeket, napi 10 és fél órát foglalkoztatták őket, csak félórai ebédidőt adtak, de ebéd előtt 
még tisztálkodási lehetőséget sem nyújtottak nekik. Tisztítószert nem kaptak, de a felnőtt 
munkára előírt normákat követelték meg tőlük. 
 Az üzemek többségében azzal indokolják a fiatalkorúak ilyen foglalkoztatását, hogy más 
munkakört nem tudnak biztosítani számukra. A fiatalkorúak is hajlanak arra, hogy a nagyobb 
kereset érdekében nehezebb, veszélyesebb munkát vállaljanak. 
 
Az üzemi szakszervezeti szerveknek kötelességük érvényt szerezni a Munka Törvénykönyve 
előírásainak. A törvényt megsértő üzemi gazdasági vezetőket szigorúan felelősségre kell 
vonni. 
 
A központi vezetőségek, a területi bizottságok szigorúan vonják felelősségre azokat az ü.b. 
elnököket, akik eltűrik a törvény semmibevételét. 
 Sok hiba van még a nők védelmére vonatkozó szabályok betartásánál. 
 A Borsodi Vegyiművek generátor-üzemében napi 12 órán keresztül foglalkoztatnak nőket 
számukra eltiltott munkakörben. Az Ikarusban női dolgozók dolgoznak a részükre tiltott 
nitrofesték anyaggal. Felhívtuk és utasítottuk az igazgatót, hogy az ott dolgozó nőket helyezze 
más munkakörbe, de a felszólításra nem hallgatott. Nem teljesítette a később megadott 
határidőt sem, s ezért Szőcs igazgatót és Zerkovitz mérnököt 200–200 forinttal 
megbírságoltuk. Arra hivatkoztak, hogy 600–650 forint kereset mellett erre a munkára nem 
találnak férfimunkást, ezért kell nőket foglalkoztatni. 
 A törvénysértések megszüntetését azért is szorgalmaznunk kell, mert ez elősegíti a 
törvényességbe vetett hit megerősödését, növeli kormányunk iránt a bizalmat. 
 A Központi Vezetőség júliusi ülése előtt dolgozó népünk egy emberként követelte vezető 
szerveinktől az SZKP XX. kongresszusán kapott útmutatások gyakorlati megvalósítását a mi 
országunkban is. Általános volt a követelmény közéletünk demokratizálására, a szocialista 
törvényesség megszilárdítására. A párt és a kormány eltökélte magát a szocialista 
törvényesség megszilárdítására. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy ezzel kapcsolatban 
csak a felső szinten van tennivaló. A régi közmondás, hogy mindenki a maga portája előtt 
söpörjön, itt is érvényes. És hangsúlyozni kívánom, hogy 
 
egyetlen gazdasági vezetőnek sincs erkölcsi alapja, ha megsérti a törvényességet és így nem 
lehet joga arra, hogy fellépjen a munkájuk közben mulasztást elkövető dolgozóval szemben 
sem. 
 
A közeljövőben életbe lép a munkavállalást szabályozó új rendelet, s ennek egy pontja 
véleményünk szerint elő fogja segíteni a dolgozókkal való fokozottabb törődést, a törvények 
és rendeletek betartását. E pont szerint ugyanis, ha az üzem nem teljesíti a törvényes 
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kötelezettségét a dolgozóval szemben, úgy az kiléphet, anélkül, hogy hátrányos helyzetbe 
kerülne. 
 Mai ülésünk napirendje a dolgozók élet- és munkakörülményeivel kapcsolatban csak 
néhány, legfontosabbnak vélt kérdéssel foglalkozott. De ez a néhány kérdés is megmutatja, 
hogy milyen felelősségteljes feladat áll szakszervezeteink előtt. 
 

A demokrácia a szakszervezeti mozgalom éltető ereje 
 
A társadalmi és gazdasági élet demokratizálásában való tevékeny részvétel, az egész 
szakszervezeti munka eredményesebbé, hatékonyabbá tételét követeli meg. Ezért helyes, ha a 
mai teljes ülés legalábbis elvi síkon foglalkozik a szakszervezetek mai munkamódszerével. 
 Mindjárt kezdetben állapítsuk meg, hogy 
 
a szakszervezetek munkájának hatékonnyá tétele a tömegkapcsolatok megerősítésétől és 
elmélyítésétől függ. 
 
Az elmúlt években a magunk bőrén éreztük Lenin ama tanításának igazságát, hogy „a 
kapcsolat a tömegekkel, azaz a munkások (azután pedig az összes dolgozók) hatalmas 
többségével – a szakszervezetek bármiféle tevékenységének legfontosabb, legalapvetőbb 
feltétele.” 
 Az igazi, helyesen értelmezett tömegkapcsolat az, hogy a vezetőszervek akár üzemi, akár 
felsőbb szinten, hogyan foglalkoznak a dolgozók mindennapi problémáival, milyen 
eredményeket érnek el azok megoldásában. A vezetőszervek tömegkapcsolatát azon lehet 
mérni, hogy üléseiken azokkal a kérdésekkel foglalkoznak-e, amelyek a dolgozókat 
foglalkoztatják. A maguk elé tűzött feladatok a dolgozók igényeinek, akaratának felelnek-e 
meg. 
 Ezen a téren az utóbbi időben kétségtelen a javulás. Szakszervezeti vezető szerveink ma 
már többségükben a dolgozókat foglalkoztató kérdéseket tűznek napirendre. Ismerik a 
dolgozók fájdalmait, ismerik a hangulatot, az igényeket – egyszóval tudják, hol szorít a cipő. 
Ámde intézkedéseik hatékonysága sokkal kisebb. Csak ritkán jutnak túl a problémák 
feltárásán. Nagyon csekély az olyan átgondolt javaslatok száma, amelyek a problémák 
tényleges megoldásához hozzásegítenek. Azt hiszem, megközelítem az igazságot, ha azt 
mondom, hogy ennek oka a szakszervezeti demokrácia hiányosságában keresendő. Nem 
kérjük ki a dolgozó tömegek tanácsát, nem használjuk ki tapasztalataikat, bölcsességüket a 
felvetődő problémák megoldásában. 
 
A tömegkapcsolatok fejlesztése a szakszervezeti demokrácia fejlesztése nélkül nem érhető el. 
 
Munkánk megjavításának legfontosabb feltétele a tagság tényleges bevonása a szakszervezet 
vezetésébe. Ha biztosítjuk és hiánytalanul érvényre juttatjuk a tagság részvételét és 
ellenőrzését a vezető szervek munkája felett, akkor beszélhetünk eleven tömegkapcsolatokról. 
 Nem szükséges itt részletekre kitérnem, mert mindenki előtt ismeretes a személyi kultusz 
kárhozatos hatása, a túlzott centralizmus kifejlesztésével, a szakszervezeti demokrácia 
fejlődésének rovására. Alighanem mindenki egyetért abban, hogy a szakszervezeti 
demokrácia az egész szakszervezeti mozgalom éltető ereje, s annak erősítése nélkülözhetetlen 
alapfeltétele további munkánknak. Meg kell vizsgálnunk, hogy mi a teendőnk a túlzott 
centralizmus megszüntetése, a szakszervezeti munka decentralizálása érdekében. 
 A szakszervezeti demokrácia kiszélesítésénél abból az elvből kell kiindulnunk, hogy a 
gazdasági szervek és az üzemek önálló jogkörét növelnünk kell. Az üzemek fokozott 
gazdasági önállóságának vissza kell tükröződnie az üzemi szakszervezeti szervek, a területi 
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bizottságok, a központi vezetőségek, sőt a SZOT munkájában is. A SZOT elnöksége úgy véli, 
hogy az üzemekben új szervre nincsen szükség. Álláspontja az, hogy 
 
a munkásellenőrzésnek gyakorlatilag a szakszervezeti szervek útján kell megvalósulnia. 
 

Nagyobb hatáskört a szakszervezeteknek! 
 
Javasoljuk, hogy a teljes ülés bízza meg a SZOT Elnökségét a felelősség és a jogkör 
decentralizálásának, a szakszervezetek hatásköre kiszélesítésének alapvető elvi 
kidolgozásával és az elveket még ez év folyamán bocsássa a tagság megvitatására. 
 Nem tudunk egyszerre minden részletet megoldani, nem is szabad elsietnünk a dolgot. 
Ám nem maradhatunk el az állami decentralizálás mögött. A problémákat az üzemek, illetve 
igazgatók jogkörének növelésével párhuzamosan kell megoldanunk. 
 Milyen alapvető kérdésekről van szó? 
 
1. A népgazdasági tervek előkészítésében és összeállításában való részvétel mind üzemi, 

mind felső szinten. Elveit később kell kidolgoznunk, hogy azokat a Minisztertanács elé 
terjeszthessük. Ennek révén felelősséggel veszünk részt olyan kérdések kidolgozásában, 
amelyek közvetlenül érintik a munkásosztályt, egész dolgozó népünket. 

2. Teljes felelősségű részvétel a bérügyi intézkedések kidolgozásában. Itt elsősorban a 
szakszervezetek központi vezetőségeinek hatáskörét kell növelni. Egyfelől úgy, hogy az 
egyes iparági bérügyi intézkedések jogát a SZOT-tól át kell adni a szakszervezeteknek, 
másrészt pedig teljes mértékű érvényesítése annak az elvnek, hogy semmiféle bérügyi 
intézkedés nem léphet életbe a szakszervezetek központi vezetőségeinek hozzájárulása 
nélkül. Ugyanez valósítandó meg üzemi szinten is. 

3. Növelni kell a szakszervezetek szerepét az állami szerveknek mindazon intézkedéseiben, 
amelyek közvetlenül, vagy közvetve kihatnak a munkások és alkalmazottak élet- és 
munkakörülményeire, szociális és kulturális helyzetére. 

4. Növelni kell a szakszervezetek felelősségét és hatáskörét a dolgozók törvényben biztosított 
jogainak védelmében, tehát munkaügyi kérdésekben, a Munka Törvénykönyve 
betartásában, a kollektív szerződések maradéktalan végrehajtásában. A SZOT Elnöksége 
összeállította erre vonatkozó javaslatát és indítványozza, hogy azt széleskörű vitára 
bocsássuk. 

 
Mindez persze a decentralizálás végrehajtásának biztosítását, a merev szervezeti formák 
felülvizsgálását, rugalmasabbá tételét teszi szükségessé. Úgy gondoljuk, hogy itt is csak 
néhány irányelvet határoznánk meg, s ezeknek alkalmazása a szakszervezetek központi 
vezetőségeire hárulna. 
 Az alsóbb szakszervezeti szervek önállóságának növelése lehetővé teszi a központi 
apparátus csökkentését. Persze, ez csak akkor következik be, ha a szakszervezeti szervek 
élnek is jogaikkal, ha a helyszínen felvetődő problémákat maguk intézik el és nem terhelik 
szükségtelenül a felsőbb szerveket. Ehhez szükség van arra, hogy üzemi szerveinket készítsük 
fel e feladatok megoldására, tanítsuk meg őket ebben a szellemben dolgozni. Ne zúdítsuk 
rájuk egyszerre a feladatok tömkelegét, hanem fokozatosan adjuk át a feladatokat figyelembe 
véve teherbíróképességüket. Persze, ez nem felszólítás arra, hogy ölbetett kézzel üljünk. 
Számos terület van, ahol a kérdések többé-kevésbé már tisztázódtak. Szakszervezeteink 
központi vezetőségeinek kell a szükséges intézkedéseket meghatározni és a megvalósítás 
ütemét megszabni. 
 Pártunk Központi Vezetősége július 18–21-i ülésének határozata megteremtette feltételét 
annak, hogy eredményes munkát végezhessünk. Bátran mondhatjuk, hogy ilyen körülmények 
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között nemcsak öröm, hanem nagy hivatás is szakszervezeti munkát végezni. Talán még soha 
nem voltak a maihoz hasonló lehetőségeink. A Központi Vezetőség határozata nagy bizalmat 
fejez ki a szakszervezet iránt és ez a bizalom jobb munkára kötelez valamennyiünket. 
 Az a feladatunk, hogy megszervezzük, mozgósítsuk a tömegeket a termelési feladatok 
megoldására, a munkaszervezés megjavítására, a technika fejlesztésére. Szüntelenül kísérjük 
figyelemmel a munkások és az alkalmazottak életszínvonalának alakulását. Fáradhatatlanul 
dolgozzunk ki javaslatokat a dolgozók élet- és munkakörülményeinek folyamatos 
megjavítására, őrködjünk éberen a törvényesség betartásán és egész munkánkkal segítsük még 
hatékonyabban a szocializmus építésének nagy ügyét. 
 
Megjelent: Munka, 1956. 8–9. sz. 
 
 

1956. szeptember 16. 
 

10/1956. (XI.16.) KORM. SZÁMÚ HATÁROZAT 
A MAGYAR SZABAD SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ELNÖKÉNEK RÉSZVÉTELÉRŐL 

A MUNKÁS-PARASZT FORRADALMI KORMÁNY ÜLÉSEIN 
 
A Magyar Munkás-Paraszt Forradalmi Kormány meghívja Gáspár Sándort, a Magyar Szabad 
Szakszervezetek Országos Szövetsége elnökét, hogy a Kormány ülésein rendszeresen vegyen 
részt. 
 
Megjelent: A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány határozatai (192) 
 
 

1956. október 3. 
 

A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA 
AZ ÚJ NYUGDÍJTÖRVÉNY-TERVEZETRŐL 

 
Az elnökség alapelvként kimondja, hogy az új nyugdíjtörvényben senkinek kevesebb 
nyugdíja nem lehet. A régi nyugdíjasok önkéntességi alapon lemondhatnak nyugdíjukról, és 
ilyen módon a korhatár elérése után az új nyugdíjtörvény szerint kérhetik nyugdíjukat. 
 
A 400 Ft-on aluli nyugdíjakat 400 Ft-ra kell emelni. A 400 és 500 Ft közötti nyugdíja 
kiegészítésképpen 10%-os emelést kapjanak. Az özvegyi nyugdíjak minimális határa 200 Ft 
legyen. 
 
Az elnökség elfogadja azt az elvet, hogy a munkában eltöltött idő az új tervezetben kifejezésre 
jusson, mégpedig úgy, hogy 10–20 év munkaviszony után évi 1%, 20–30 évi munkaviszony 
után évi 2% legyen a nyugdíj emelkedése. 
 
Az elnökség ragaszkodik ahhoz, hogy az új nyugdíjtörvény 1957. január 1-jétől lépjen 
érvénybe. 
 
A régebben megvont nyugdíjakat felülvizsgálat alapján vissza lehet adni, kb. 20 millió Ft 
keret erejéig. 
 
Ezeket az elveket tárgyalási alapként képviselje a tárgyalásokon részt vevő elvtárs. 
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A végleges tervezet kerüljön írásban újra az elnökség elé. 
 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 312.) 
 
 


