
1956. november 30. 
 

A PEDAGÓGUSOK, A KÖZALKALMAZOTTAK, A POSTÁSOK, AZ ORVOSOK ÉS AZ 
EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETEINEK ELŐTERJESZTÉSE A 

MINISZTERTANÁCSHOZ 
A KÖZALKALMAZOTTAK VASÚTI KEDVEZMÉNYEINEK VISSZAÁLLÍTÁSÁRA 

 
A Magyar Pedagógusok, a Közalkalmazottak, a Postások és Orvos-Egészségügyi Dolgozók 
Szabad Szakszervezetének elnökségei kérik a forradalmi munkás–paraszt kormányt, hogy az 
1952-ben a közszolgálati dolgozóktól jogtalanul megvont 50%-os vasúti kedvezményt (MÁV 
fekete arcképes igazolvány) állítsa vissza. A kedvezmény megvonásával dolgozóink sohasem 
értettek egyet, sérelmesnek tartották, ezért visszaállítását a leghatározottabban követelik. 
 
Az ipari szakmáknál is visszaállították a dolgozók részére a különböző természetbeni 
juttatásokat és kedvezményeket, sok esetben nagyobb mérvűt, mint amit korábban 
megvontak. A mi területünkön a kedvezmények jelentősebb részét képezte az 50%-os vasúti 
bérlet. Kérjük, hogy ezt 1957. január 1-jével az említett szakmák dolgozói részére a 
kormányzat biztosítsa. Meg kívánjuk jegyezni, hogy az államháztartást ezzel kapcsolatban 
kiadások nem terhelik. 
 
Kérjük, hogy a jóváhagyást sürgősen hozzák a dolgozók tudomására. 
 
Magyar Pedagógusok Szabad 
Szakszervezete nevében 
(s.k., pecsét) 

Magyar Közalkalmazottak Szabad
Szakszervezete nevében

(s.k., pecsét)
Magyar Postások Szabad  
Szakszervezete nevében 
(s.k., pecsét) 

Magyar Orvos-Egészségügyi Dolgozók
Szabad Szakszervezete nevében

(s.k., pecsét)
 
Dr. Konya Albert s.k. 
kormánybiztos 
(pecsét) 

Dr. Drexler Miklós s.k.
Miniszterhelyettes

(pecsét
 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 360–361.) 
 
 

1956. december 19. 
 

GÁSPÁR SÁNDORNAK, A SZAKTANÁCS FŐTITKÁRÁNAK NYILATKOZATA A 
SZAKSZERVEZETEKNEK 

A KORMÁNYHOZ INTÉZETT JAVASLATAIRÓL AZ INFLÁCIÓ ELKERÜLÉSÉRE, A MUNKANÉLKÜLISÉG 
MEGOLDÁSÁRA ÉS A BÉREK RENDEZÉSÉRE 

 
[…] 
Az infláció elkerülésére: 
 
a) Az 1957. évi költségvetés összeállításánál jelentősen csökkenteni kell az államigazgatási 

kiadásokat, elsősorban az államapparátus és a honvédelem terén. 
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b) 1957-ben csökkenteni kell a termelő beruházásokat, illetőleg csak azokat a beruházásokat 

kell folytatni, amelyek viszonylag kis költséggel fejezhetők be és amelyek elősegítik a 
fogyasztási alap növelését. 

 
c) Felül kell vizsgálni a külkereskedelmi szerződéseket. Fogyasztási cikkből kivitelt csak 

olyan mértékben tartsunk fenn, amely a gazdasági élet folyamatosságának biztosításához 
szükséges importcikkek beszerzéséhez nélkülözhetetlen. 

 
d) A nehéziparban nagyobb mértékben kell előállítani a lakosság számára szükséges 

fogyasztási cikkeket, valamint olyan exportcikkeket, amelyek az előbbi célok 
megvalósításához szükségesek. Az ipar ilyen irányú átállítására lehetőséget nyújt a 
termelő beruházásoknak az 1957. évre javasolt szüneteltetése. 

 
e) A kormány haladéktalanul dolgozza ki a vállalatok pénzügyi ellátásának ideiglenes 

rendszerét. Feltétlenül szükség van arra, hogy a vállalatok munkástanácsai a reájuk bízott 
anyagi eszközökkel felelősséggel gazdálkodjanak. Tűrhetetlennek kell tekinteni azt a 
helyzetet, hogy a dolgozó nép vagyonát felelőtlen elemek elherdálják, és például 
Budapesten olyan mértékben fizessenek ki béreket – a törvényes rendelkezések 
semmibevételével –, mintha a termelés 20–30%-kal növekedett volna. 

 
f) Jelenleg különösen szükséges, hogy a szűkös anyag- és energiakészletekkel a 

leggondosabban gazdálkodjunk, és úgy osszuk el, hogy az a legfontosabb helyekre 
kerüljön. Ennek érdekében a kormánynak meg kell bíznia valamilyen szervet e gyors 
intézkedések végrehajtására. 

 
A javasolt intézkedések ideiglenesek és a jelenlegi rendkívüli helyzet teszi többségüket 
indokolttá. Megvalósításuk azonban feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az infláció 
elkerülésének, az életszínvonal fenntartásának anyagi feltételeit megteremtsük. 
 
A munkanélküliség problémájának megoldására: 
 
a) A munkanélkülivé vált dolgozók számára munkanélküli-segélyt kell fizetni. A segély 

megállapításánál figyelembe kell venni a családok szociális helyzetét, a családtagok 
számát és jövedelmét. A munkanélküli-segélynek biztosítania kell a minimális 
életfeltételek megteremtését. 

 
b) Be kell vezetni a kötelező munkaközvetítés rendszerét. 
 
c) Ahhoz, hogy a dolgozó nők visszatérhessenek családjukhoz és a családok életszínvonala 

emelkedjék, emelni kell – a lehetőségek figyelembevételével – a családi pótlék összegét 
úgy, hogy a sokgyermekes családokban a feleség munkájára ne legyen szükség. 

 
d) Az idős dolgozók életviszonyainak megjavítására feltétlenül szükség van a nyugdíjak 

emelésére. Ez lehetővé teszi majd, hogy a közigazgatásban és a népgazdaság más 
területén, a nyugdíjkorhatárt elért dolgozók megfelelő anyagi ellátás alapján 
megválhassanak állásuktól és nyugdíjba mehessenek. 

 
e) Meg kell keresni az ideiglenes munkaalkalmak lehetőségét is, mint például közmunkák 

beindítása, különösen Budapesten, a bekövetkezett károk helyreállítása stb. 



 3

 
f) Gondoskodni kell a munkanélküliek megfelelő kiképzéséről, olyan szakmákra, amelyekre 

a jövőben szükség lesz, vagy már jelenleg is szükség van. 
 
g) A szolgáltató vállalatoknál – az egészségügyi intézményeknél – és másutt is igen 

alacsony a segédszemélyzet száma. Az eddiginél reálisabb létszámnormák megállapítása 
itt is számos munkaerő – különösen a nők – foglalkoztatását teszi lehetővé. Néhány 
helyen magas a munkaidő, mint például a pedagógusok kötelező óraszáma, itt is 
csökkenteni kell a munkaidőt. 

 
h) A munkaerőkérdést véglegesen csak a népgazdaság megfelelő arányainak végleges 

kialakítása oldja meg. Ennek keretében elsősorban azokat a népgazdasági ágakat 
fejlesztjük majd, amelyek munkaigényes termékeket állítanak elő. A termékek 
minőségének emelése is fokozza a munkaigényességet. Ezért már most foglalkozni kell 
ezeknek a népgazdasági ágaknak fejlesztésével és a termékek minőségének emelésével. 

 
i) A szakszervezetek korábbi javaslatainak megfelelően, néhány népgazdasági ágban – 

különösen ott, ahol sok nő dolgozik – részleges foglalkoztatottságot kell bevezetni. 
 
j) A kormány az alkalmazottak legmagasabb fizetését 3500 Ft-ban szabja meg. Ez alól – a 

nyereségrészesedést nem számítva – csak a különös képzettségű szakembereknél, 
tudományos dolgozóknál lehet kivételt tenni. 

 
Az elhatározott és a még megvalósítandó béremelések: 
 
A már eddig hozott intézkedésekkel az iparban, építőiparban a munkabéralap 10%-os 
emelkedését, a szénbányászatban ennél is nagyobb mérvű emelését határozta el a 
szakszervezetek javaslatára a kormány. A minimális kereseteket a jelenlegi gyakorlat szerint 
800 Ft-ban állapították meg az eddigi 650 Ft-tal szemben. 
 
A szakszervezetek természetesen nagyon jól tudják, hogy ez a keresetemelés legkevésbé sem 
jelenti a dolgozók valamennyi jogos igényének kielégítését. A szakszervezetek feltétlenül 
szükségesnek tartják, hogy vezessék be a közlekedésnél és a kereskedelemben is – ahol a 
kereset igen alacsony – a többi népgazdasági ágakban megvalósított átlagkereset-emelést. 
 
A szakszervezetek szükségesnek tartják, hogy minél előbb kidolgozzák a fontosabb bérezési 
alapelveket, amelyek lehetőséget nyújtanak a munkástanácsoknak arra, hogy a legcélszerűbb 
bérezési rendszert alkalmazhassák. 
 
A szakszervezetek helyeslik, hogy a vállalatok munkástanácsai a helyi szakszervezeti 
szervekkel egyetértésben mindenütt, ahol nincsenek meg a technikai és műszaki feltételek, 
szüntessék meg a normákat. Javasolják azonban mind a munkástanácsoknak, mind a 
szakszervezeteknek, hogy a munka szerinti elosztásnak megfelelően alkalmazzák a 
teljesítmény szerinti bérezést ott, ahol ennek műszaki feltételei megvannak. 
 
A szakszervezetek általában helyeslik a bérezés egyszerűsítésére, áttekinthetőségére 
vonatkozó, a vállalatoknál eddig megtett intézkedéseket. Helyesnek tartják például azt, hogy a 
munkásokat nem az eddigi bonyolult tarifarendszer szerint, hanem a régebben kialakult 
kategóriák szerint sorolják be. Azt is helyeslik a szakszervezetek, hogy a múltban bevált 
bérezési rendszereket (pl. a szakmánybérezést) megfelelő helyeken alkalmazzák. 
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A fogyasztási cikkeket gyártó iparágakban a szakszervezetek javaslatára általában visszatértek 
a természetbeni juttatások régebben alkalmazott rendszerére. A szakszervezetek általában 
helyeslik, hogy a munkások kedvezményes áron jussanak az általuk előállított termékekhez. 
Nem lehet azonban helyesnek elismerni azt, hogy egyes munkástanácsok az egész társadalom 
érdekeit semmibe véve elherdálják, szétosztogatják az üzemükben előállított termékeket. 
Ahhoz, hogy ezek az állapotok megszűnjenek, az szükséges, hogy a minisztériumok a 
szakszervezetekkel együtt dolgozzák ki a természetbeni juttatások helyes rendszerét, és 
javaslataikat terjesszék a kormány elé. 
 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 373–375.) 
 
 

1957. január 5. 
 

TÖRVÉNYTERVEZET 
A SZAKSZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS JOGAIRÓL 

 
A Magyar Népköztársaság az Alkotmánynak megfelelően biztosítja a munkások és 
alkalmazottak – minden bérből és fizetésből élő dolgozónak – a szakszervezetekben való 
szervezkedés jogát. Ezzel egyidejűleg biztosítja a szakszervezeteknek, illetve a 
szakszervezetben tömörült dolgozóknak a néphatalom gyakorlásában való legtevékenyebb 
részvétel jogát. 
 
Jelen törvény – figyelembe véve a szakszervezeteknek a Magyar Népköztársaságban elfoglalt 
helyét és szerepét, valamint az idevonatkozó nemzetközi egyezményeket – a következő 
jogokat és hatáskört biztosítja a szakszervezeteknek: 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1.§ 

 
Minden állami vagy magánszektorban (vállalatnál, hivatalnál, intézménynél, iskolákban stb.) 
alkalmazott munkásnak és értelmiségi dolgozónak joga van a szakszervezetben való 
szervezkedéshez. 
 

2.§ 
 
A szakszervezeteknek jogukban áll szabadon megválasztani képviselőiket és a 
szakszervezetek kongresszusa által elfogadott alapszabályok szerint meghatározni cselekvési 
programjukat, illetve megszervezni működésüket. 
 

3.§ 
 
A magyar szakszervezeti mozgalom fő képviselője: a Magyar Szabad Szakszervezetek 
Országos Szövetsége. 
1. A Magyar [Szabad] Szakszervezetek Országos Szövetsége jogi személy. 
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2. A szakszervezetek legfelsőbb vezető szerve: 
 a) A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos kongresszusa. 
 b) A [Magyar] Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségének központi tanácsa 

(Szakszervezeti Tanács). 
 

4.§ 
 
A szakszervezetek feladatát és működését a [Magyar] Szabad Szakszervezetek Országos 
Szövetségének alapszabályai, illetve a szövetséghez tartozó szakszervezetek alapszabályai 
határozzák meg. 
A [Magyar] Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségének alapszabályait a szabad 
szakszervezetek országos kongresszusa állapítja meg. 
 

5.§ 
 
(1) Új szakszervezet alakítását a [Magyar] Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségéhez 

kell bejelenteni, amelynek jóváhagyása után gyakorolhatja a jelen törvényben lefektetett 
jogokat. 

(2) Mindazon szervezetek, amelyek nem a törvényekben előírt feltételeknek megfelelően 
alakulnak – nem nevezhetők szakszervezetnek, és nem rendelkezhetnek a törvényben 
lefektetett jogokkal. 

 
6.§ 

 
(1) Az állami szervek minden fokon a [Magyar] Szabad Szakszervezetek Országos 

Szövetsége, a szakszervezetek központi vezetőségei, területi és üzemi bizottságai 
rendelkezésére bocsátják a szükséges épületeket és berendezési tárgyakat, amelyek a 
szakszervezeti szervek zavartalan munkájához szükségesek. 

(2) A népi demokratikus kormány szervei minden fokon ugyanolyan jogokat biztosítanak a 
szakszervezeteknek a posta, távírda, telefonhálózat, a vasúti, a légi, a közúti és vízi 
közlekedési eszközök használatában, mint amilyennel a megfelelő színvonalú állami 
intézmények rendelkeznek. 

 
7.§ 

 
(1) A szakszervezetek, illetve a szakszervezetbe tömörült dolgozók kötelesek a Magyar 

Népköztársaság törvényeit és az állami szervekkel kötött kollektív szerződéseket 
betartani. 

(2) A Magyar Népköztársaság kormánya nem hozhat olyan rendelkezéseket, amelyek a 
szakszervezeteket megakadályozzák jelen törvényben biztosított jogainak gyakorlásában. 

 
8.§ 

 
A szakszervezeteknek, illetve a Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségének 
joga van bármely nemzetközi szakszervezeti szövetséggel kapcsolatot tartani, illetve bármely 
nemzetközi szövetséghez csatlakozni. 
 

9.§ 
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Nem alakíthatók szakszervezetek a fegyveres testületeknél, illetve a szakszervezetekbe nem 
szervezhetők be a Magyar Népköztársaság fegyveres erőinek (honvédség, rendőrség stb.) 
fegyveres szolgálatot teljesítő tagjai. 
 

II. 
A szakszervezetek jogai 

 
10.§ 

 
A szakszervezetek, az alapszabályokban és jelen törvényben meghatározott feladatok és jogok 
gyakorlása terén – a dolgozók általános érdekeit érintő kérdésekben – mind a szervezett, mind 
pedig a szervezeten kívüli dolgozókat képviselik. 
 

11.§ 
 
(1) A [Magyar] Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségének és a szövetségbe tömörült 

szakszervezeteknek – mint a dolgozók érdekvédelmi képviseletének – joga, hogy a 
dolgozók anyagi és kulturális színvonalának állandó emelése, valamint jelen és egyéb 
törvényekben biztosított jogainak védelme érdekében foglalkozzanak a dolgozók 
életkörülményeit – különösen a munkafeltételeket, munkabéreket, munkásellátást, 
munkavédelmet, társadalombiztosítást, a kultúrát és a sportot – érintő kérdésekkel. A 
Minisztertanács, minisztériumok és egyéb állami szervek a dolgozók anyagi és kulturális 
színvonalát érintő kérdésekben a határozathozatal előtt kötelesek a szakszervezetek 
véleményét kikérni. 

 A szakszervezetek joga, hogy a dolgozók képviseletében, azok jogainak érvényesítése és 
megvédése érdekében hatóságok és bíróságok előtt fellépjenek. 

(2) A [Magyar] Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége központi tanácsa 
(Szakszervezeti Tanács) és a szakszervezetek a dolgozók jogait és érdekeit biztosító 
jogszabályok megtartása érdekében a miniszterektől, a gazdasági vezető szervektől, a 
munkástanácsoktól és a Minisztertanácsnak közvetlenül alárendelt szervektől a 
jogszabályok végrehajtásáról tájékoztatást kérhetnek, és a végrehajtás ellenőrzése 
érdekében helyszíni vizsgálatot tarthatnak. A vállalat igazgatója és munkástanácsa 
köteles a vizsgálathoz szükséges minden felvilágosítást megadni és adatokat 
rendelkezésre bocsátani. 

 A Szakszervezeti Tanács és a szakszervezetek a dolgozók élet- és munkakörülményeire 
vonatkozó rendelkezések végrehajtásával kapcsolatban 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 indítását kezdeményezhetik. 

 
III. 

Az üzemi, szakszervezeti szervek jogai 
 

12.§ 
 
(1) A [Magyar] Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége alapszabálya alapján működő 

üzemi, szakszervezeti szervek értelemszerűen gyakorolják mindazokat a jogokat, 
amelyeket az 1–10.§-ok, valamint a további §-ok meghatároznak. 

(2) A szakszervezet üzemi vezető szerve képviseli a vállalat igazgatósága, valamint 
munkástanácsa előtt – a dolgozók élet- és munkakörülményei, valamint az 
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alapszabályokban és jelen törvényben biztosított jogok gyakorlásában – a vállalat 
összdolgozóit, tekintet nélkül a szervezettség mértékére. 

 
13.§ 

 
Az üzemi bizottságoknak joguk van részt venni a vállalat vezetőségének, az 
igazgatótanácsnak, a munkástanácsnak az ülésein, illetve tanácskozásain. 
 

14.§ 
 
A szakszervezet üzemi szervezete felügyeletet gyakorol a munkajogi jogszabályoknak az 
üzem által történő betartása felett, a kollektív szerződés rendelkezéseinek, a 
társadalombiztosítási feladatoknak végrehajtása, a dolgozókat megillető juttatások biztosítása, 
valamint a dolgozók mindennapos ügyeinek intézése felett. 
 

15.§ 
 
(1) A gyárak, bányák, vállalatok, gazdaságok, hivatalok, intézmények, iskolák vagy 

bármilyen más kereskedelmi és közlekedési vállalatok vezetősége, ahol a törvényben 
előírt feltételeknek megfelelő szakszervezeti alapszerv működik – kötelesek havonta vagy 
negyedévenként a teljes béralap 1%-ának megfelelő összeget – kulturális és sportalap – 
címen az üzemi (szakszervezeti) bizottság rendelkezésére bocsátani. 

(2) A dolgozók szociális, kulturális és sportigényeinek kielégítését szolgáló – a béralap 1%-
át kitevő – szakszervezeti alap felhasználása felett az üzemi szakszervezeti taggyűlés 
dönt. 

(3) A béralap 1%-át kitevő kulturális és sportalap csak a vállalat dolgozói részére 
használható fel, tehát felsőbb szakszervezeti szervek vagy más vállalatok dolgozói ebből 
nem részesedhetnek. 

 
16.§ 

 
A dolgozókat azonnali hatállyal elbocsátani csak az üzemi, szakszervezeti vezető szerv 
hozzájárulásával lehet. 
 

17.§ 
 
A dolgozóknak felmondás útján történő elbocsátása vitathatóvá tehető a szakszervezet üzemi 
vezető szerve által. Ha a szakszervezet írásbeli óvással él, úgy a felmondás nem lép érvénybe. 
 

18.§ 
 

Az üzem vezetősége, illetve munkástanácsa bérügyi intézkedéseket csak az üzemi 
szakszervezeti bizottság egyetértésével léptethet életbe. Az üzemi szakszervezeti szerveknek 
joguk van tiltakozni a dolgozók olyan újrabesorolása, más munkakörbe való helyezése vagy 
olyan bérezés alkalmazása ellen, amelyek bércsökkentést eredményeznek. A tiltakozás 
bejelentése hatálytalanítja az üzem vezetőségének döntését. 
 

19.§ 
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A vállalatok igazgatóságai és munkástanácsai lakásokat csak az üzemi szakszervezettel való 
egyetértésben utalhatnak ki. Az üzemi szakszervezeti vezető szerv hozzájárulásának hiánya 
hatálytalanítja a döntést. 
 

20.§ 
 
Az üzemi szakszervezeti vezető szerv javaslatára az üzem vezetősége köteles leállítani a 
gépek vagy berendezések működését vagy általában a munkát valamely munkaszakaszon, ha 
az említett gépek vagy berendezések, illetve munkakörülmények az adott munkaszakaszon 
közvetlenül veszélyeztetik a dolgozók életét vagy egészségét. 
 

21.§ 
 
A munkaruhák besorolásának és kihordási idejének megállapítása a veszélyességi és 
melegségi pótlékok odaítélése, az egészségügyi pótszabadság, valamint a védőétel-, 
védőruha-jogosultság megállapítása csak a szakszervezeti bizottság egyetértésével történhet. 
Az ebből eredő esetleges vitákat a munkástanács és a szakszervezeti bizottság közös ülése elé 
kell vinni döntés végett. A további vitát a szakszervezet felső szerve és a minisztérium dönti 
el. 
 

22.§ 
 

Az üzemi szakszervezeti vezető szerv közvetít a dolgozók és az üzem igazgatósága, illetve 
munkástanácsa közötti vitában. A közbenjárás eredménytelensége esetén a szakszervezet – 
amennyiben megállapítja a dolgozó jogainak megsértését – saját kezdeményezéséből vagy a 
dolgozó nevében és javára keresetet indíthat az egyeztetőbizottság vagy a bíróság előtt. 
 

23.§ 
 
Az üzem vezetősége köteles szakszervezeti taggyűlésen vagy a bizalmi testület ülésein – 
meghatározott időközönként beszámolni a dolgozók munka- és életkörülményeinek 
megjavítására irányuló tevékenységéről. 
 

24.§ 
 
Az üzemi bizottságnak joga van ahhoz – ha úgy látja, hogy a munkástanács a fennálló 
törvényes rendelkezésekkel ellentétben jár el, vagy a dolgozók érdekei ellen cselekszik –, 
hogy munkásgyűlést hívjon össze, ahol javaslatot tehet egyes munkástanácstagok 
visszahívására vagy a munkástanács újjáválasztására. Ez esetben értesíteni kell mind az üzem 
felsőbb szervét, mind pedig saját szakszervezetének központi vezetőségét. 
 

25.§ 
 
Az üzemi bizottságok joga és kötelessége, hogy a kormány által előírt időben – a törvényes 
rendelkezéseknek megfelelően – a munkástanács-választásokat előkészítse, jelölteket 
javasoljon és a választást levezesse. 
 

IV. 
A választott szakszervezeti funkcionáriusok 

működéséhez szükséges feltételek biztosítása és jogvédelmük 
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26.§ 

 
(1) Azokban az üzemekben, amelyek legalább 500 dolgozót foglalkoztatnak, az üzemi 

szakszervezeti vezető szerv egy tagját a szakszervezeti taggyűlés kívánságára mentesíteni 
lehet a szakmai teendők ellátása alól: ha a foglalkoztatott dolgozók száma 1500–3000 fő, 
két tagot, ha a foglalkoztatott dolgozók száma 3000–5000 fő, három tagot lehet 
mentesíteni. 

(2) Ha az üzemben foglalkoztatott dolgozók létszáma meghaladja az 5000 főt, minden 
megkezdett további 5000 dolgozó után mentesíteni lehet a vezető szerv egy-egy további 
tagját. 

(3) A szakmai teendőktől mentesített üzemi szakszervezeti vezetőségi tagok a vállalattól 
teljes illetményt kapnak, és kapják mindazon juttatásokat is, melyek a munkaviszonyból 
kifolyólag megilletik őket. 

(4) A szakmai teendők ellátásától nem mentesített szakszervezeti vezetőségi tagok 
költségmegtérítésben részesülnek, az üzemtől megkapják az elkerülhetetlen kereseti 
veszteségek egyenértékét, amely azonban havi 2 munkanapnál több nem lehet. 

(5) A létszámkereteken túlmenő mentesítés csak a szakszervezet terhére, illetve költségére 
történhet. 

 
27.§ 

 
(1) Az üzem nem bonthatja fel a munkaszerződést a bizalmiakkal, a választott szakszervezeti 

vezetőség tagjaival, valamint az egyeztetőbizottság tagjaival megbízatásuk időtartama 
alatt, valamint a megbízatás megszűntétől számított 3 esztendőn keresztül, hacsak a 
dolgozó maga nem kéri elbocsátását, vagy olyan körülmények merülnek fel, amelyek 
indokolttá teszik az érvényes jogszabályok értelmében a dolgozó azonnali hatályú 
elbocsátását. Ebben az esetben a dolgozó elbocsátásához a felettes szakszervezeti 
szervnek hozzá kell járulnia. 

(2) Az üzemi bizottsági tagsági funkció gyakorlása alatt és a megbízatás lejártát követő 
három éven keresztül a tagsági tisztséget viselő dolgozó nem helyezhető át rosszabbul 
fizetett munkakörbe, mint az a munkakör, amelyet a funkció átvétele előtt látott el. 

 
28.§ 

 
Az üzem köteles az üzemi szakszervezeti alapszervek részére a szükséges helyiségeket 
rendelkezésre bocsátani, valamint köteles biztosítani azokat az anyagokat és egyéb technikai 
eszközöket, amelyek az üzemi szakszervezeti vezető szerv feladatainak ellátásához 
szükségesek. 
 

29.§ 
 
A Szakszervezeti Tanács a Magyar Népköztársaság kormányával egyetértésben állapítja meg 
azt, hogy a jelen törvény mely rendelkezései kerülnek alkalmazásra a hivatalokban, 
intézményekben működő szakszervezeti vezető szerveket illetően. 
 

V. 
Büntetőjogi rendelkezések 

 
30.§ 
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Azok a személyek, akik a jelen törvény előírásainak megsértésében vétkesek, 1000–5000 Ft 
pénzbüntetéssel sújtandók. 
 

31.§ 
 
Abban az esetben, ha a jelen törvény előírásait rendszeresen vagy kirívó módon megsértik, a 
bíróság 6 hónapig terjedő fogházbüntetést, vagy 10 000 Ft-ig terjedő pénzbüntetést vagy 
mindkét büntetést együttesen szabhatja ki. 
 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 380–384.) 
 
 

1957. január 26. 
 

A MAGYAR SZABAD SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE X. TELJES ÜLÉSÉNEK 
HATÁROZATA 

A SZAKSZERVEZETEK FELADATAIRÓL 
 
A teljes ülés jóváhagyja az elnökség beszámolóját, egyetért az abban foglalt értékeléssel és 
javaslatokkal. Határozottan állást foglal a szilárd elvi alapokon nyugvó szakszervezeti egység 
mellett. A főbb elvi és időszerű mozgalmi kérdésekben a következőképpen foglal állást: 
 
1. A szocializmust építő magyar munkásosztálynak szervezetileg önálló, osztályharcos, a 

munkáshatalmat erősítő szakszervezetekre van szüksége, amelyek fő feladatuknak 
tekintik a dolgozók érdekeinek védelmét. 

 
2. A magyar szabad szakszervezetek vallják és védik a nemzetközi proletárszolidaritás 

elvét. A teljes ülés kimondja, hogy a magyar szakszervezetek továbbra is változatlanul a 
Szakszervezeti Világszövetséghez tartoznak, szoros barátságot kívánnak fenntartani 
minden ország munkásosztályával és különböző irányzatú szakszervezeteivel. 

 
3. A magyar szabad szakszervezetek helyeslik és támogatják a forradalmi munkás–paraszt 

kormány nyilatkozatában meghirdetett, a gazdasági élet talpraállítására vonatkozó 
terveket. Elengedhetetlenül szükségesnek tartják, hogy a gazdasági felemelkedéssel 
párhuzamosan állandóan emelkedjék a dolgozók jóléte is. Ezt a célt kell követni a 
tervezésben és az egész gazdasági vezetésben. Közös erőfeszítéssel meg kell találni a 
helyes módszereket a központi gazdasági vezetés és az üzemi munkásigazgatás 
együttműködésére. 

 
4. A teljes ülés megerősíti az elnökség határozatát az ipari szervezés elvének betartására, 

valamint a szakszervezeti választások később időpontban való megtartására vonatkozóan. 
A demokratikusan választott, illetve az alapszabályszerűen kiegészített szakszervezeti 
vezető szerveket teljes hatáskörrel kell felruházni, megszüntetve minden fokon a vezetés 
ideiglenességét. 

 
5. A szakszervezeti bizottság vagy főbizalmi kérdésről folytatott nyilvános vitát a teljes ülés 

azzal zárja le, hogy feltétlenül szükségesnek tartja a szakszervezeti bizottságok 
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működését, mivel ezek kollektíven vezetnek, és jobb munkamegosztást tesznek lehetővé. 
Ez a felfogás nem áll ellentétben azzal a követelménnyel, hogy feltétlenül erősítsük a 
bizalmiak és a bizalmi testület tekintélyét. 

 
A teljes ülés utasítja az elnökséget, hogy záros határidőn belül készítse el a szakszervezeti 
törvényt, és azt nyújtsa be a kormányhoz azzal, hogy terjessze az országgyűlés elé. 
 
A teljes ülés köszönetét fejezi ki a Szakszervezeti Világszövetségnek és mindazon országok 
szakszervezeteinek, amelyek önzetlenül segítik a magyar dolgozókat és családtagjaikat. 
 
A teljes ülés felhívja a szakszervezetek központi vezetőségeit, a szakszervezeti sajtót, a 
szakszervezeti bizottságokat és az öntudatos szakszervezeti dolgozókat, hogy az elhangzott 
beszámoló és vita alapján folytassanak széles körű nevelő és felvilágosító tevékenységet a 
dolgozók között. 
 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 389–390.) 
 
 

1957. január 30. 
 

A MUNKÁSÖNKORMÁNYZATOT ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 
 
A bizottság harmadik ülését 1957. január 30-án tartotta. Az ülésen nem jelent meg: Czottner 
Sándor, Gáspár Sándor, Kisházi Ödön, Kléger István, Zgyerka János. Ezenkívül Jámbor 
Miklós és Komoróczi László levelet küldtek, melyben lemondtak bizottsági tagságukról. 
Nagy Elek a Csepeli Vas- és Fémművek központi munkástanácsának elnöke pedig ezen szerv 
megszűnte miatt nem vesz részt tovább a bizottság munkájában. 
 
A bizottság ülésén Apró Antal elnökölt. Elnöki megnyitójában tájékoztatta a bizottságot a 
kormánynak a munkástanácsokkal kapcsolatos álláspontjáró. Leszögezte, hogy a kormány a 
25. sz. törvényerejű rendeletben foglaltak alapján az üzemi önkormányzatok mellett van, bár a 
jelenlegi helyzet, az elkerülhetetlenül szükséges központosítási intézkedések látszatra ennek 
néha ellentmondanak. Ilyen összeütközések vannak, de a gazdasági decentralizálás, az 
üzemek önállóságának növelése – a minisztériumok irányító és gazdálkodó szerepének, a 
tervgazdálkodás biztosításának fenntartása mellett – szükséges. Hangsúlyozta, hogy ma még 
van ellentmondás az államigazgatás jelenlegi módja és a munkástanácsok közt, de ez csak 
átmeneti helyzet lehet. 
 
Ezután tájékoztatta a bizottságot a kormány által létrehozott többi bizottság munkájáról. 
Helyeselte, hogy a szakszervezetek segítik a munkástanácsokat, mert az államapparátus kevés 
segítséget ad. Javasolta, hogy a szakszervezetek dolgozzák ki és szervezzék meg a 
munkástanácsok oktatását. A minisztériumok ehhez adjanak segítséget. Szólt arról is, hogy ki 
kell dolgozni annak rendszerét, hogy a minisztériumok hogyan foglalkozzanak a 
munkástanácsokkal. 
 
Az elnöki megnyitó, valamint Kossa István pénzügyminiszter a II. sz. pénzügyi tervezethez 
kapcsolódó bevezető szavai után a vitában felszólalt Havas Péter, Balázs József, Fock Jenő, 
Sattler Tamás, Szurdi István, Herczeg Ferenc és Czukor György. Havas Péter ismertette a 
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bizottság tagjaiból kiküldött öttagú albizottság munkáját. Kihangsúlyozta, hogy az albizottság 
a gazdasági mechanizmus átalakításának számos kérdésében nem tájékozott. E kérdésekkel 
konkrétan más szakbizottságok foglalkoznak. Meg kell ismerni ezek elgondolásait, a 
pénzügyi, hitel-, ár-, anyaggazdálkodás-, bér-, tervezés-, kül- és belkereskedelmi stb. 
kérdésekben. Ezek ismeretében képes a bizottság a munkásönkormányzat speciális 
kérdéseiben állást foglalni és javaslatokat kidolgozni. Ezért az albizottság az egész gazdasági 
mechanizmust átfogó kérdéseket dolgozott ki, melyet a titkárság útján eljuttat a bizottság 
tagjainak és más kormánybizottságoknak. 
 
Fock Jenő javasolta, hogy Apró Antal elnöknek, mint a kormány tagjának, elnöki megnyitója 
jelenjen meg a sajtóban, mert ez megnyugtató választ ad a kormányunk munkástanácsokkal 
kapcsolatos álláspontjára. A bizottság céljául megjelölte, hogy mindazzal foglalkozzon, ami a 
munkástanácsokkal kapcsolatos, s összekötő legyen a munkástanácsok és a kormány között. 
Javasolta, hogy a többi kormánybizottság által kidolgozott és a munkásönkormányzatot érintő 
javaslatokat kapja meg a bizottság és véleményével ellátva kerüljenek a javaslatok a kormány 
elé. Javasolta, hogy mivel szerinte már a második negyedévben lesznek jó eredményeket elérő 
nagyüzemek, ezek közül kijelölés alapján adjon a kormány néhánynak önálló gazdálkodási 
jogot kísérletképpen – majd ezek tapasztalatait használjuk fel a későbbiekben. Beszélt a 
szakszervezetek és munkástanácsok viszonyáról, majd javasolta, hogy küldjünk ki 
Jugoszláviába, Lengyelországba és a Német Demokratikus Köztársaságba küldöttségeket a 
munkástanácsok működési tapasztalatainak helyszíni tanulmányozására. 
 
Sattler Tamás felszólalásában bővebben foglalkozott a bizottság eddigi munkájával, 
hangsúlyozta, hogy a bizottság akkor képes tervszerű munkát végezni és konstruktív 
javaslatokat tenni a kormánynak, ha ülései jól előkészítettek és meghatározott ügyrendje van. 
 
Balázs József is csatlakozott Sattler Tamás javaslatához, és kérte, hogy mielőbb határozzák 
meg a bizottság feladatait és ügyrendjét. 
 
Szurdi István leszögezte, hogy bár a munkástanácsok összetételében még sok a hiba, de a 
munkások mégis magukénak érzik ezen szerveket. Elismerte ezeknek a gazdasági 
irányításban való bizonyos fokú szükségességét, ennek kapcsán bizonyos központi szervek 
létrehozását, de ugyanakkor rámutatott arra is, hogy máris többet lehetne tenni a 
decentralizáció irányában. 
 
Herczeg Ferenc felszólalásában különösen azt elemezte, hogy a szükséges központosított 
intézkedések megint a régi vállalati kötöttségekhez vezetnek. Elmondta, hogy ezek miatt már 
nemcsak a munkástanácsok, hanem az igazgatók körében is nyugtalanság tapasztalható. 
 
Czukor György bejelentette, hogy több észrevétele van a pénzügyi rendelettervezethez. 
Ezeket írásban megküldi a Pénzügyminisztériumnak. Felhívta a figyelmet, hogy a 
centralizáció címén ne engedjük tönkretenni a decentralizáció már meglévő jó eredményeit. 
Bírálólag szólt egyes központi intézkedésekről, mint például a Munkaügyi Minisztérium 
létrehozásáról. Szintén foglalkozott a bizottság eddigi munkájával, és szorgalmazta a 
bizottság munkájának határozottabb körvonalazását. Felszólalásában foglalkozott azzal is, 
hogy a munkásönkormányzat külföldi tapasztalatainak tanulmányozásánál mindenkor 
tekintettel kell lenni az illető ország gazdasági, földrajzi, történelmi helyzetére, fejlettségére. 
Így elkerülhetjük, hogy a mai körülményekre vonatkozó javaslataink elkészítésénél a másolás 
hibájába essünk. Végül megállapította, hogy egyre több jól működő munkástanácsunk van, 
melyeknek tapasztalatai elsikkadnak. A munkástanácsok irányában kétségkívül meglévő 
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bizalmatlanság eloszlatása érdekében a pozitív tapasztalatok fokozott nyilvánosságra hozását 
sürgette. 
 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 392–394.) 
 
 

1957. február 6. 
 

VISI ISTVÁNNAK, A GANZ HAJÓGYÁR FŐTECHNIKUSÁNAK JAVASLATA A MAGYAR SZABAD 
SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGÉHEZ 

A MŰSZAKI DOLGOZÓK ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETÉNEK LÉTREHOZÁSÁRA 
 
A magyar műszaki értelmiségnek a múltban nem volt olyan szervezete, amely érdekeit 
kielégítően képviselte volna. Ez nemcsak az érintett szakemberek számára jelentett súlyos 
sérelmet, hanem közvetve az ország gazdasági leromlásához is hozzájárult. 
 
Az utóbbi hónapokban a műszaki és tudományos dolgozók meglévő szervezeteikben és 
különböző fórumokban határozottan felléptek a műszakiak szervezett érdekvédelmének 
megoldása érdekében. 
 
A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségének titkársága e kívánságot magáévá 
tette és előterjesztését a SZOT X. teljes ülése egyhangúlag elfogadta. 
 
I. Célkitűzések 
 
Biztosítani a szakemberek munkájának méltó elismerését, a szellemi alkotó munka 
fellendítését, hogy a mérnökök, technikusok, tudományos dolgozók képzettségük és 
munkájuk megfelelő elismerése mellett élhessenek. Ennek anyagi és erkölcsi feltételeit 
biztosítani kell. 
 Képviselni az alkalmazott műszaki értelmiség érdekeit bér-, munkaügyi és szociális 
kérdésekben. 
 Társadalmi ellenőrzést gyakorolni az állami munkaközvetítő szervek felett. 
 Biztosítani a szakemberek találmányi, újítási és szerzői jogvédelmének törvényes 
betartását. 
 Ellátni az önálló tervező és tanácsadó tevékenység érdekvédelmét is. 
 Részt venni mindezen törvények, rendeletek stb. kidolgozásában, amelyek a műszaki és 
tudományos dolgozók anyagi vagy erkölcsi megbecsülésével kapcsolatosak. 
 Erkölcsi támogatáson kívül konkrét jogi, szakértői segítséget nyújtani érdekvédelmi 
ügyekben (pl. méltánytalan felmondás, áthelyezés, fegyelmi és bírósági ügyek, bérügyek stb.). 
 A műszaki tudományos egyesületekkel szoros együttműködésben érvényt szerezni a 
szakértelemnek az ipar és mezőgazdaság irányításában, állást foglalni országos műszaki-
gazdasági kérdésekben, előmozdítani a műszakiak szakmai tájékozódását, továbbképzését. 
 
II. Szervezeti kérdések 
 
Alapelvek: 
a) a műszakiak érdekeit minden szinten az általuk választott emberek képviseljék; 
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b) az iparági szervezkedés elvének megfelelően fenntartani a munkások és műszakiak 
egységét. 

 
Az alapelveknek megfelelően az alábbi szervezeti felépítést javasoljuk: 
 Alapszervekben (üzemek, vállalatok, intézmények) a mérnökök, technikusok, műszaki 
dolgozók a szakszervezeti alapszabálynak megfelelően, saját maguk által választott bizalmiak 
útján képviseltetik érdekeiket. A műszaki bizalmiak saját soraikból alakítsanak szakszervezeti 
műszaki bizottságot, amelynek egy vagy több képviselője legyen tagja a szakszervezeti üb-
nek is. Az üb mindenkor a szakszervezeti műszaki bizottság állásfoglalása alapján döntsön a 
műszaki dolgozókat érintő kérdésekben. 
 Az iparági szakszervezetek hozzanak létre műszaki szakosztályokat, melynek vezető 
szerve a műszaki elnökség. Ennek tagjait az üzemi szakszervezeti műszaki csoportok 
küldöttei választják saját soraikból. A műszaki elnökség egy vagy több tagja legyen tagja 
egyben az iparági szakszervezet elnökségének és egyéb vezető szerveinek is. 
 Az országos érdekképviseleti szerv legfelsőbb fokon képviseli a műszaki dolgozók 
érdekeit. Az országos szerv vezetőségébe az ipari szakszervezetek műszaki elnökségeinek 
megbízottai foglalnak helyet. Az elnökség az iparági műszaki szakosztályok elnökeiből, a 
tervezők, kutatók központi szakosztályainak vezetőiből, a MTESZ és MEFESZ delegáltjaiból 
áll. Az elnökségnek jogában áll önmagát meghívott tagokkal kiegészíteni. A meghívottak 
száma legfeljebb a rendes tagok egynegyede lehet. 
 Az elnökség operatív szerve a héttagú titkárság, melynek vezetője a szervezet elnöke. A 
tagokat az elnökség tagjai saját soraiból választja. 
 Az elnökség elvi jelentőségű határozatai a SZOT titkárságának, illetve elnökségének 
jóváhagyásával válnak az iparági szakszervezetekre nézve kötelező erejűvé. 
 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 395–396.) 
 
 

1957. február 27. 
 

A MAGYAR SZABAD SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE MUNKAVÉDELMI 
OSZTÁLYÁNAK ELŐTERJESZTÉSE AZ ELNÖKSÉGHEZ 

A MUNKAVÉDELMI FELÜGYELETRŐL 
 
1950-ben az OTI balesetelhárítási főosztályának megszüntetésével egyidejűleg az MT 240-es 
sz. rendeletével a Szaktanácsra bízta a munkavédelmi jogszabályok betartása feletti 
felügyeletet. E rendelet alapján a Szaktanács elnöksége 1950. október 6-i határozatával 
rögzítette a munkavédelmi felügyelet ellátásával kapcsolatban a szakszervezetek feladatait. A 
szakszervezetek a munkavédelmi szakfelügyeletet – a Szaktanács elnöksége határozatának 
megfelelően – a munkavédelmi felügyelők, a társadalmi ellenőrzést pedig az üb-k és a 
munkavédelmi aktívák útján valósították meg. 
 
A Szaktanács és a szakszervezetek a munkavédelem terén jelentős eredményeket értek el. 
Munkájuk során a munkások és vezetők nagy számban ismerték fel a munkavédelemmel való 
foglalkozás fontosságát. A szakszervezetek szervező és nevelő munkája folytán sok üzemben 
a munkavédelem tömegmozgalommá fejlődött. A dolgozók ezrei kapcsolódtak be a 
munkavédelmi feladatok ellátásába. 
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A szakszervezetek javaslatai és segítő munkája következtében az állami és gazdasági szervek 
is – különösen az utóbbi években – egyre szervezettebben foglalkoztak a munkavédelmi 
feladatokkal. A munkavédelmi tudnivalókból vizsgáztatták a műszaki vezetőket, és 
hathatósabb intézkedéseket tettek a balesetek számának csökkentése érdekében. 
 
Általában megállapítható, hogy a szakszervezetek a munkavédelem terén – különösen 1955 
végén, 1956 elején – egyre erőteljesebb intézkedéseket tettek a hiányosságok 
megszüntetésére. 
 
Az október 23-át követő események azonban nagy zavart okoztak a szakszervezetek 
munkavédelmi tevékenységében is. Egyes szakszervezeteknél a munkavédelemmel való 
foglalkozás abbamaradt. Ebben a helyzetben a Szaktanács titkársága szükségesnek látta, hogy 
a munkavédelmi szakfelügyelet ellátására a Szaktanács elnöksége mellett ideiglenes jelleggel 
Országos Munkavédelmi Felügyelőséget hozzon létre. 
 
Az utóbbi időben különböző helyeken (minisztériumoknál stb.) olyan nézetek és álláspontok 
hangzottak el, hogy a munkavédelem szakfelügyeletét ki kell venni a szakszervezetek 
hatásköréből, és olyan iparfelügyelőséget kell felállítani, amilyen a Horthy-rezsimben 
működött. 
 
Különösen élénk tevékenységet fejtettek ki, és fejtenek ki ma is ebben a volt iparfelügyelőség 
és OTI balesetelhárító felügyelőség egyes tagjai, akik így szeretnének újra pozícióhoz jutni. A 
szakszervezetek szerzett jogai ellen támadást intézett a Munkaügyi Minisztérium is, amikor a 
Minisztertanács felé javasolja – a Szaktanács elnöksége és titkársága véleményének kikérése 
nélkül – „annak előkészítését, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos felügyelet munkáját 
minél előbb az állami szervek vegyék át”. 
 
Ezek a javaslatok mindenféle elvi alapot nélkülöznek, és lényegében a szakszervezetek és 
ezen keresztül a szervezett dolgozók jogainak szűkítését célozzák. Igaz, hogy a 
szakszervezetek munkavédelmi tevékenységében voltak hibák, amelyek elsősorban az 
üzemek rendszeres műszaki ellenőrzésénél jelentkeztek. Ezeket a hibákat viszont ki lehet 
javítani. 
 
A szakszervezeti munkavédelmi felügyeletnél jelentkező hiányosságok semmit sem 
változtatnak azon a tényen, hogy a szakszervezetek – miután az állami szervekkel szemben 
nincsenek függő viszonyban – a legalkalmasabbak a nevelő és propagandatevékenység 
folytatása mellett a munkavédelmi jogszabályok végrehajtásának rendszeres ellenőrzésére. 
Ezt igazolják a Szovjetunió és a népi demokratikus országok tapasztalatai is. 
 
A szakszervezetek nem engedhetik ki kezükből a munkavédelmi felügyeletet az alábbiak 
miatt sem: 
 
1. A munkavédelmi jogszabályok a dolgozók testi épségét és egészségét szolgálják, a 

szakszervezetek mint érdekvédelmi szervek számára pedig a proletárdiktatúra viszonyai 
között elengedhetetlen olyan jogok biztosítása, amelyekkel kötelezhetik az állami és 
gazdasági szerveket ezeknek a jogszabályoknak a betartására, továbbá a munkavédelmi 
jogszabályok megszegőivel szemben közvetlen intézkedéseket tehetnek. Így többek 
között: a dolgozók testi épségét veszélyeztető gépek, üzemek leállítása, a gazdasági 
vezetőkre nézve kötelező erejű munkavédelmi felhívások kibocsátása stb. terén. E 
feladatok ellátásához viszont elengedhetetlenül szükséges, a szakszervezetek keretein 
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belül, műszakilag jól képzett, tapasztalatokkal rendelkező munkavédelmi felügyelői 
hálózat is. 

 Ebből az elvből kiindulva rendelkeznek a szocialista országok szakszervezetei a 
munkavédelmi felügyelet jogával és ezt követelik a kapitalista országok haladó 
szakszervezetei is. 

 
2. A szakszervezetek önállóak, nincsenek függő viszonyban az állami szervekkel, ennek 

következtében a szakszervezeti munkavédelmi felügyelet nincs alávetve olyan 
bürokratikus megkötöttségnek, mint az állami szervek. Ezért hatékonyabb intézkedést 
tudnak tenni a munkavédelmi jogszabályok betartására is. 

 A munkavédelmi ellenőrzés csak akkor lehet a leghatásosabb, ha azt a munkavédelmi 
felügyelők a dolgozók széles tömegeire támaszkodva végzik. Ezt viszont csak a 
szakszervezeti mozgalom kereteiben működő felügyelők képesek megvalósítani. 

 A tapasztalatok továbbá azt is bizonyítják, hogy az állami és gazdasági szervek sokszor 
népgazdasági érdekekre hivatkozva súlyosan veszélyeztetik a dolgozók testi épségét. 
Gyakran előfordult, hogy a miniszter munkavédelmi rendeletek ellenére üzemeltetett 
életveszélyes üzemeket, berendezéseket. A munkavédelmi felügyelet eddig is csak 
annyiban tudott ilyen hibák ellen fellépni, amennyiben a szakszervezeteknek megvolt az 
önállósága az állami szervekkel szemben. Erre az önállóságra a munkavédelmi felügyelet 
terén a továbbiakban is feltétlen szükség van, mert így eredményesebben lehet fellépni az 
állami szervek mulasztásainak megszüntetéséért. 

 
3. A szakszervezetek legfontosabb feladata nevelni és felvilágosítani a munkásokat a 

proletárdiktatúra erősítése érdekében. Ez a befolyás annál hatékonyabb, minél 
eredményesebb intézkedéseket tesznek a dolgozók érdekeinek védelmére. Ennek most 
különösen nagy a jelentősége. A munkavédelmi szakfelügyelet megvonása viszont 
jelentősen gyengítené a szakszervezetek tömegbefolyását, ugyanakkor csorbítaná a 
szakszervezetek jogait és a szervezett munkások rosszallását is kiváltaná. 

 
Mindezek nyilvánvalóvá teszik, hogy a munkavédelmi felügyeletnek továbbra is a 
szakszervezetek kezében kell maradni. […] 
 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 400–402.) 
 
 

1957. március 2. 
 

A SZOT ELNÖKSÉG JAVASLAT-TERVEZETE A LAKÁSKÉRDÉS MEGOLDÁSÁRA 
ELŐTERJESZTÉS A MINISZTERTANÁCSHOZ AZ ÜZEMI, VÁLLALATI ÉS SZOLGÁLATI LAKÁS, 

VALAMINT SAJÁT CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSI AKCIÓ TÖMEGMOZGALOMMÁ TÉTELE ÉRDEKÉBEN. 
 
Államunk mind nagyobb erőt fordít a dolgozók lakásigényeinek kielégítésére. A múlt évben 
állami erőből csaknem kétszer annyi lakás került átadásra, mint 1955 év folyamán. Ennek 
ellenére a lakásépítés üteme nincs arányban a szükséglettel. Súlyosbítja a jelenlegi helyzetet 
az is, hogy az 1956. évre befejezni tervezett lakások egy részének felépítése az építő kapacitás 
és anyaghiány miatt, valamint az 1956. október 23-i események miatt 1957-re húzódik át. 
Az állami erőből épülő lakásokon kívül a szövetkezeti és OTP, köles ön-akcióból a II. ötéves 
terv irányelveiben kb. az állami erőből épülővel azonos számú lakás felépítését tervezi. A 
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magánerőből állami támogatással épülő lakások anyagellátásának hiányosságai, valamint 
lebonyolításának szervezetlensége a tervezett mennyiség felépítését kérdésessé teszi. 
A most említett szervezetlenség következtében az állam által rendelkezésre bocsátott anyagi 
erőforrások nem a legrászorultabb dolgozóknak jutnak, hanem azokon, akik a nehézségeket, a 
legkönnyebben tudják elhárítani. Érvényes a szervezetlenségre vonatkozó megállapítás a terü-
leti elosztás aránytalanságára is. Bizonyos gazdaságilag szükséges rendelkezések 
következtében pl. a mezőgazdasági lakosság nagyobb százalékban jut lakóházhoz, mint az 
arra jobban rászoruló ipari lakosság. 
Élénken bizonyítja fenti megállapításainkat az az aránytalanság, mely az üzemi 
lakáskontingensek elosztásánál mutatkozik, az igényelt és rendelkezésre bocsájtott lakások 
mennyisége között. Az eddigi tapasztalatok bizonyítják, hogy az üzemi lakásigényeket a fönti 
két. forrás ellenére megközelítőleg sem tudják kielégíteni. Ez az állapot rendkívül rossz 
hatással van az üzemi dolgozók hangulatira és munkakedvére. 
Ezek a körülmények teszik érthetővé, hogy különböző tárcák és vállalatok javaslatot tettek az 
üzemi lakásépítés tömegmozgalommá tételére. E javaslatok olyan anyagi és munkaerő-
felhasználást tesznek lehetővé, és olyan munkaerőket mozgósítanak lakásépítés céljára, 
melyeket eddig az állami építőipar nem használt fel a magánépítő tevékenység során pedig 
részben a szervezettség hiányában, részben korlátozó rendelkezések miatt nem lehetett 
igénybe venni. Pl. az egyes vállalatok építkezésre alkalmas elfekvő anyagai, munkaerő 
tartalékai, szállítási lehetőségei, a kooperatív együttműködés felhasználása a terven felüli 
nyereség e célra való igénybevétele a munkaidőn túli munkateljesítés lehetőségének 
kiaknázása, az állami gazdaságokban a munka-kampány, illetve a munka ütemek közötti 
időszakok e célra való kihasználása, stb. 
A Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetsége igen nagy gondot fordít arra, hogy a 
dolgozók által kezdeményezett lakásépítési mozgalom párhuzamosan a vállalatok 
önállóságának megerősödésével kiszélesedjék és mielőbb megfelelő keretek között 
eredményesen beinduljon. Ezért a tárcák és üzemek különböző javaslatait rendszerezve az 
érdekelt szaktárcákkal és irányító szervekkel lehetőségeket megtárgyalva az alábbi javaslatot 
terjeszti a Minisztertanács elé: 
 

Határozati javaslat 
 
1./ A Minisztertanács magáévá teszi az ipari dolgozóknak a Magyar Szabad Szakszervezetek 
Országos Szövetsége útján előterjesztett javaslatát, mellyel a lakásépítő ténykedésbe a 
vállalaton belüli lehetőségeket felhasználva, saját tevékenységükkel is be kívánnak 
kapcsolódni. 
2./ A vállalaton belüli lakásépítő ténykedés két féle módját állapítja meg: 
a./ szolgálati lakás építés 
b./ sajátház építés tevékenységének vállalati támogatása. 
3./ Minden vállalat a terven felüli nyereség 25 %-a erejéig lakásépítési alapot képezhet a 2./ 
pontban foglaltak pénzügyi forrásaként. Ez a 25 % nem érinti a vállalati fejlesztési alap 
dotálására felhasználható terven felüli nyereség részét. 
4./ Szolgálati lakást építhet a vállalat akkor, ha- legalább a lakásépítkezéshez szükséges 
anyagok, szerkezetek, felszerelések 40 %-át 
a./ elfekvő, 
b./ bontási, 
c./ hulladékanyag felhasználásával, 
d./ helyi anyagok kitermelésével, 
e./ a profilon kívül előállított építőanyagokat pl. salakblokk, panel, stb. beépítését, valamint 
más vállalatokkal történő kooperációt biztosítani tudja. 
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5./ A 4./ pontban felsorolt anyagokon felüli további anyagokat az Országos Tervhivatal 
biztosítja. Az anyagfedezet összetételénél figyelemmel kell lenni arra, hogy nagyobb súllyal 
tartalmazzon olyan anyagokat, melyek a 4./ szerinti módon egyáltalán nem biztosíthatók. 
Úgymint cement, egészségügyi szerelvények, előgyártott szerkezetek, tetőfedő anyagok, 
szegező lakatos anyagok, üvegek stb. 
6./ A vállalatoknak a lakásokat saját maguknak kell megépíteni úgy, hogy igénybe vehetik a 
dolgozóiknak akár társadalmi, akár pedig megfelelő munkabér ellenében kifejtett munkáját, 
továbbá az érvényes rendelkezések keretén belül szövetkezetek, valamint magán kisiparosok 
tevékenységét. A vállalatok igénybe vehetik továbbá a vállalat szállítóeszközeit, 
munkaeszközeit, telephelyeit, műhelyeit, és energiaforrásait. 
7./ A vállalatok igazgatói a munkástanácsokkal együttműködve lakásépítéssel kapcsolatban 
kifizetett munkabérek erejéig a vállalat béralapját külön engedély nélkül megemelhetik. 
8./ A vállalatok a lakásépítkezéssel kapcsolatban felhasznált anyagot, fuvart, stb. önköltségi 
áron kötelesek elszámolni. 
9./ A vállalatok a lakásépítkezéshez szükséges tervek elkészítéséhez 
az építkezés lebonyolítására, műszaki irányítására megfelelő képzettségű szakemberek 
magántevékenységét is igénybe vehetik. A magántevékenységet a 7./ pont szerint 
megemelhető béralap terhére kell díjazni. 
10./ A lakásépítési alapot csak a lakásépítkezés önköltsége terheli. Az állóeszköz értékelésnél 
azonban a lakóépületek állami áron számított értékkel kell figyelembe venni. 
11./ A dolgozóknak a vállalat által támogatott sajátház építő ténykedésnek forrásai: saját 
anyagi ereje, OTP. kölcsön, vállalati támogatás. 
12./ A vállalati támogatás az alábbiak szerint történik: 
a./ a vállalat 3./ pont alatti lakásépítési alap terhére tervező és műszaki irányító munkát, 
valamint pénzbeli segítséget nyújt. 
b./ A 4./ pontban felsorolt anyagokat a 6./ pontban felsorolt munkaerőt és szolgáltatásokat 
közvetítő szerv nélkül önköltség térítés mellett a dolgozó rendelkezésére bocsátja. 
13./ A saját anyagi erő az OTP kölcsön és a vállalati támogatás együttes értéke nem 
haladhatja meg a sajátház építés tényleges költségeit. 
14./ A vállalat szolgálati lakás építkezései, valamint az általa támogatott sajátház építkezés 
forgalmi adómentesek. 
15./ A vállalatoknak joguk van az ily módon épített szolgálati lakásokat hosszúlejáratú 
kölcsön-törlesztési feltételek mellett a dolgozóknak adni. A dolgozóval kötött szerződés 
alapján a törlesztést hitelakció formájában az OTP bonyolítja le. 
16./ A fenti rendelkezések végrehajtásáról 1957. február 28-ig a pénzügyminiszter az 
Országos Tervhivatal elnökével, az építésügyi miniszterrel, valamint az Országos Építésügyi 
Hivatallal és a Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségével, egyetértésben 
gondoskodjék. 
 
Megjegyzés: A határozati javaslat 3. pontjában foglaltak nem véglegesek, mivel ebben a 
kérdésben az illetékes pénzügyi szervek még állást nem foglaltak. 
Az elnökség a lakásprobléma minél előbb Minisztertanács elé terjesztése mellett foglalt állást. 
a bürokratizmus oldása, a társadalmi akciók lehetővé tétele érdekében. Olyan bizottság 
felállítását tartotta szükségesnek, amely az építési anyagszükséglet szempontjából meg tudja 
ítélni az építkezéseket. Kiállt amellett, hogy a tervezett 20 ezer lakás szociális szempontú 
elosztását tartotta szükségesnek, pl. a nagyüzemek számára többet juttatott volna. 
 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3 182. ő. e. 
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1957. április 20. 

 
A MAGYAR SZABAD SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGÉNEK 

HATÁROZATA 
A SZAKSZERVEZETEK TERMELÉSI TÖMEGMUNKÁJÁRÓL 

 
A magyar szabad szakszervezetek X. teljes ülése a szakszervezeti mozgalom fontos 
feladatává tette a termeléssel való foglalkozást. Szocialista viszonyok között a termelés 
elősegítése a szakszervezetek alapvető feladata: így teremtődnek meg az életszínvonal 
emeléséhez szükséges feltételek, anyagi javak, amelyek elosztásában a szakszervezetek részt 
kívánnak venni. 
 
A népgazdaság fejlesztése terén elért jelentős eredmények megteremtéséhez a 
szakszervezetek nagymértékben hozzájárultak sajátos eszközeikkel. A termelés elősegítését az 
érdekvédelmi munka szerves részének tekintették. A termelési tömegmunka különböző 
eszközeivel eredményesen mozgósították a dolgozókat a népgazdasági tervek teljesítésére. 
Tömegkapcsolataik révén hasznosítani tudták a munkások és műszakiak termelési 
tapasztalatait, alkotó kezdeményezéseit. 
 
Az eredmények mellett hiba volt az elmúlt évek során, hogy a közvetlen érdekvédelemmel, a 
dolgozók szociális, munkavédelmi problémáinak megoldásával keveset foglalkoztak. A 
termelésnél egyoldalúan, főleg csak a munkaverseny szervezésével foglalkoztak, és nem 
sikerült a termelési tömegmunka homlokterébe állítani a műszaki fejlesztést, a 
gyártmányfejlesztést és az új technika alkalmazását. Nem tudtuk ennek érdekében 
megfelelően felhasználni a szakszervezetek termelési munkájának olyan fontos területeit, 
mint a szakmai oktatás, a műszaki propaganda és az újítómozgalom. 
 
Ahhoz, hogy a szakszervezetek eredményesen támogathassák a dolgozók széles körű 
bevonásával a népgazdasági tervek megvalósítását, hogy jó gazdaságos termelőmunkával 
megalapozhassuk az életszínvonal emelését, meg kell szüntetni a termelési tömegmunka 
vitelénél tapasztalt hiányosságokat. 
 
A magyar munkásosztály a szocialista munkaverseny útján bebizonyította, hogy gazdag 
termelési tapasztalatait eredményesen tudja felhasználni a termelési feladatok jobb megoldása 
érdekében. Számos munkasiker bizonyítja, hogy a munkások, alkalmazottak saját ügyüknek 
tekintik a rájuk bízott feladatok lelkiismeretes végrehajtását. A versenymozgalmak útján 
kibontakozhat a dolgozók alkotó kezdeményezése, nagyobb munkakedve. A munkaverseny-
mozgalom ösztönző erejét azonban lecsökkentették az irányításában és szervezésében 
elkövetett hibák. Helytelen volt a versenymozgalom felülről való diktálása, az önkéntesség 
sok esetben való mellőzése, formális vállalások erőltetése. A versenyzők számarányának 
növelését szorgalmaztuk – helytelenül –, ez volt a fokmérője a munkaverseny-mozgalomnak, 
és nem a verseny útján elért gazdasági eredményeken keresztül értékeltük a munkaverseny 
eredményességét. A kialakult jutalmazási rendszer nem ösztönözte a tömegek széles rétegeit a 
versenyben való részvételre, csak kevesen nyerhették el a kitüntető címeket és jutalmakat. A 
múltban a munkaversenyt helytelenül célnak tekintettük. A szocialista munkaverseny eszköze 
a jobb, több és gazdaságosabb termelésnek. 
 
A szakszervezeteknek az az álláspontjuk, hogy a lenini tanítások alapján helyesen értelmezett, 
a bürokratikus torzításoktól megtisztított szocialista munkaverseny a dolgozók 



 20

kezdeményezéseinek felkarolása, az egészséges versengés tömeges kibontakozása döntő 
tényezője a szocializmus építésének. 
 
Ennek megfelelően eleven mozgalommá kell tenni a versenymozgalmat, amely eleve kizárja a 
központosított, merev sémákat, felülről való diktálást. A versenymozgalmakat összhangba 
kell hozni a népgazdaság legfontosabb feladatainak, problémáinak megoldásával, csak így 
válhat elősegítőjévé a gazdálkodás megjavításának. 
 
Népgazdaságunk továbbfejlesztésének elengedhetetlen feltétele a termelés műszaki 
színvonalának fejlesztése. A szocialista iparfejlesztés parancsolóan írja elő az élenjáró, új 
technika minden területén való alkalmazását, a korszerű gyártástechnológia és 
gyártmányfejlesztés megvalósítását. E feladatok mielőbbi megoldásának alapfeltétele: 
1. a munkások, technikusok és mérnökök, általában a dolgozók szakmai ismereteinek 

állandó emelése; 
2. az újító és ésszerűsítő mozgalom széles körű kibontakozása. 
 
Különösen a dolgozók szakmai továbbképzése terén kell sokat tennünk, mert ez egyik 
legelhanyagoltabb területe volt szakszervezeti munkánknak. Meg kell találnunk annak módját, 
hogy rövid időn belül biztosítsuk, hogy a magyar munkások hagyományos jó szakmai 
felkészültségükhöz mérten, tudásuk legjavát nyújthassák a termelés-gazdálkodás 
megjavításához. 
 
Meg kell szüntetni azokat az akadályokat, gátló körülményeket, amelyek az új technika 
megteremtésének fontos eszközét, az újítómozgalmat korlátozzák a műszaki haladás, a 
gyártmányfejlesztés és a termelékenység emelése terén. 
 
A szakszervezetek termelési tömegmunkájában az elmúlt évek során elkövetett hibákat a 
SZOT IX. teljes ülése 1956 őszén már elemezte, és határozatot hozott azok felszámolásának 
módjáról. Következetes végrehajtásukat az ellenforradalmi események megzavarták. A 
további feladatok és módszerek helyes meghatározása érdekében a tapasztalatokat 
megfelelően hasznosítani kell. 
 
A szakszervezetek termeléssel kapcsolatos munkájának fő célkitűzése: a gazdasági feladatok 
megoldásának elősegítése a dolgozók széles körű mozgósításán keresztül. A szakszervezetek 
tömegkapcsolataik révén: 
1. tevékenyen részt vesznek a vállalat és népgazdasági tervek kialakításában, a termeléssel 

kapcsolatos intézkedések kimunkálásában; 
2. meggyőző, felvilágosító munkával mozgósítják a dolgozókat a tervfeladatok 

megvalósítására; 
3. társadalmi ellenőrzést gyakorolnak a termelés-gazdálkodás területén, és gondoskodnak a 

jó munkát végző dolgozók erkölcsi és anyagi megbecsüléséről. 
 
A feladatok megoldásának alapvető módszere: a dolgozókkal való rendszeres tanácskozás, 
véleményüknek és javaslataiknak kikérése, ezeknek megvalósítása. […] 
 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 411–413.) 
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1957. április 30. 
 

GÁSPÁR SÁNDOR, A MAGYAR SZABAD SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
FŐTITKÁRÁNAK LEVELE APRÓ ANTAL MINISZTERELNÖK-HELYETTESHEZ 

A TERVEZETT ÁRPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEKRŐL 
 
Kedves Apró elvtárs! 
A Szaktanács elnöksége és titkársága több alkalommal foglalkozott az ország gazdasági 
helyzetével, tudatában van annak, hogy a nyersanyag- és értékesítési nehézségek súlyos 
helyzetet teremtenek népgazdaságunkban, emiatt a beruházások a szükségesnél 
alacsonyabbak, és kihatnak az áru- és vásárlóalap egyensúlyára is. 
 Az elnökség és titkárság úgy foglalt állást, hogy az itt fellépő hiányt elsősorban a 
termelés növelésével, a termelékenység emelésével kell fedezni, azonban egyes területeken 
ideiglenes kényszerintézkedések meghozatalát is elkerülhetetlennek tartotta. 
 Ezért egyetértettünk egyes mezőgazdasági termelőeszközök árának növelésével, a benzin 
árának az emelésével stb. A gazdasági bizottság legutóbbi ülésén tárgyalt árrendezési javaslat 
I. és II. pont alatt felsorolt intézkedéseit is támogatjuk (építőanyagok, egyes luxuscikkek és a 
vendéglátóipari árak emelése). Ezzel a javaslattal azért értünk egyet – ismerve az ország 
gazdasági helyzetét –, mert kevéssé érintik a bérből és fizetésből élők széles rétegeit. 
 Nem értünk azonban egyet az árintézkedési javaslat III. pontjával, amely minőségi és 
választékeltolódás és új árucikkek árszínvonalának emelése útján kíván megtakarításokat 
elérni. 
 Az ebben a pontban tett javaslat már érinti a dolgozók legszélesebb rétegeit, és a 
végrehajtás módja – a burkolt áremelés – teljesen ellenőrizhetetlen, és lehetőséget nyit mind a 
kereskedelem, mind az ipar számára, a tervezett megtakarításokon felül olyan áremelésekre, 
amely lényegében csak e szervek jövedelmezőségének növelését jelenti. 
 Javasoljuk, hogy a kormány a tervezett – III. pontban foglalt – intézkedések helyett a 
következő lehetőségeket vegye figyelembe: a békekölcsön-visszafizetések megszüntetését 
hosszabb időszakra, a munkaruha-juttatások rendezését, a fizetett ebédidő megszüntetését, a 
nyugdíjjárulék növelését (az alacsony nyugdíjak emelésével egyidejűleg). 
 Megjegyezzük, hogy egy sor egyéb intézkedés is a vásárlóerő csökkentését eredményezi: 
a természetbeni juttatások felső határának megállapítása, tervezett illetékemelések stb. 
 Mindezek az intézkedések jelentős mértékben csökkentik a bérből és fizetésből élők 
eddig kialakult életszínvonalát, és – ha a tervezett intézkedések megvalósulnak – ez 
feltehetően az 1957. évre eredetileg tervezett színvonalat sem fogja elérni. (Az 1957-re 
eredetileg tervezett fogyasztási alap 83,2 milliárd volt, a jelenlegi tervek szerint 83,3 
milliárd.) Ennek a fentieken kívül a már eddig is bekövetkezett és a jövőben végrehajtásra 
kerülő létszámcsökkentés az oka. 
 Véleményünk szerint ilyen és ehhez hasonló megtakarításokból a népgazdaságban 
szükséges szerkezeti átalakítások anyagi fedezete gyorsan nem teremthető meg, ezért a 
felsorolt intézkedések következtében beálló életszínvonal-csökkentést ideiglenesnek tekintjük, 
amely a kapacitás kihasználása útján, az értékesítési helyzet megjavulása nyomán 
egyszerűsíthető lesz. 
 Nem tartjuk kielégítőnek a javasolt intézkedések politikai előkészítését. Az utóbbi 
időkben elhangzott nyilatkozatok még csak említést sem tesznek ilyen jellegű tervekről, sőt az 
életszínvonal biztosításából indulnak ki. 
 Feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy a végrehajtandó árintézkedésekről a Szaktanács 
elnöksége még meghozataluk előtt érdemben tárgyalhasson. Ez eddig azért nem volt 
lehetséges, mert ennek előkészítésében a Szaktanács szervei nem vettek részt. Ahhoz, hogy a 
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szakszervezeti szervek a javasolt intézkedések végrehajtása érdekében a szükséges politikai és 
egyéb feladataikat elvégezzék, feltétlenül szükség van az elnökség állásfoglalására. 
 

Elvtársi üdvözlettel 
Gáspár Sándor 

főtitkár 
 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 414–415.) 
 
 

1957. augusztus 21. 
 

A MAGYAR SZABAD SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK JAVASLATA A 
MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT POLITIKAI BIZOTTSÁGÁHOZ 
A SZAKSZERVEZETI TÖRVÉNY TERVEZETÉNEK VITÁRA BOCSÁTÁSÁRA 

 
I. 

 
A munkásosztály hatalomra jutásával bővült a szakszervezetek feladatköre, tevékenységük 
kiterjedt politikai, gazdasági és kulturális életünk minden területére. A szakszervezetek 
meghatározott jogkört kaptak a dolgozók élet- és munkakörülményeit érintő számos kérdés 
szabályozásában (társadalombiztosítás, üdülés, sport, kultúra stb.). E jogokat döntően a 
Munka Törvénykönyve és részben különböző törvények, rendeletek tartalmazzák. 
 
A szakszervezetek a részükre biztosított jogokat nem tudták kellőképpen érvényesíteni a 
dolgozók jogos igényeinek kielégítésére. Ez nemcsak a szakszervezetek hibája, hanem 
közrejátszott ebben az akkori gazdasági és politikai vezetés is. A szakszervezetek részére 
biztosított jogkörök eléggé korlátozottak voltak. Egyes olyan fontos kérdésekben, ahol a 
szakszervezetek súlyát növelni kellett volna, az egyetértési jog helyett csak meghallgatási 
jogot kaptak. Emiatt a szakszervezetek véleményét az illetékes állami szervek sok esetben 
nem vették figyelembe. Mindezek következtében kevésbé volt lehetőségük arra, hogy kellő 
súllyal befolyásolják a dolgozók anyagi, szociális és kulturális helyzetének javítását. 
 
Célszerűnek látszik egységes törvénybe foglalni a szakszervezetek meglévő jogait. Az 
egységes törvény kiadásának gyakorlati haszna mellett elsősorban politikai jelentősége lenne. 
Ha a SZOT elnöksége javaslatára az országgyűlés megtárgyalná a törvénytervezetet, az 
ország és mindenekelőtt a dolgozók közvéleménye a szakszervezetek felé irányulna. 
 
A SZOT elnöksége néhány fontos kérdésben a szakszervezetek eddigi véleményezési jogát 
egyetértési joggá javasolja változtatni. Például a Munka Törvénykönyve 4/a)§ 2. bekezdése 
szerint a munkafeltételeket, a munkabéreket, a munkavédelmet, a munkásellátást, a 
munkaversenyt, a társadalombiztosítást, a kultúrát és a sportot érintő kérdéseket az állami 
szervek a Szaktanácsnak és a szakszervezeteknek a közreműködésével szabályozzák. E 
kérdésekben a közreműködés helyett egyetértést kellene biztosítani. 
 
A törvény magában foglalná a szakszervezetek jogaival kapcsolatos, Magyarországon 
ratifikált nemzetközi egyezmények főbb elveit (szabad szervezkedési jog, képviselőik szabad 
megválasztása, jogi személyként való elismerésük, működésüknek az alapszabályok szerint 
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való megszervezése, nemzetközi szövetséghez való csatlakozás, illetve kapcsolatok 
fenntartásának joga). 
 
Természetszerűen a törvény a szakszervezeteknek csak az állam által biztosított jogait 
rögzítené le. A szakszervezetek önként vállalt kötelességeinek a szakszervezetek szabályaiban 
kell szerepelni. 
 

II. 
Határozati javaslat 

 
1. A szakszervezetek társadalmi súlyának növelése érdekében szakszervezeti törvényt kell 

kiadni. E törvény tartalmazza a szakszervezetek már meglévő és néhány kérdésben 
bővített jogait. 

 
2. A Politikai Bizottság helyesli, hogy a SZOT elnöksége a szakszervezeti törvény 

tervezetét vitára bocsássa. 
 
3. A SZOT elnöksége a vita befejezése után a törvénytervezetet terjessze a Minisztertanács, 

ezt követően az országgyűlés elé. 
 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 385–386.) 
 
 

1957. október 16. 
 

A MAGYAR SZABAD SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ELNÖKSÉGÉNEK 
HATÁROZATA 

AZ ÜZEMI TANÁCSOKRÓL 
 
A magyar forradalmi munkás–paraszt kormány és a Magyar Szabad Szakszervezetek 
Országos Szövetségének elnöksége abból kiindulva, hogy a szocializmust felépíteni csakis a 
munkásosztály, a dolgozó tömegek túlnyomó többségének akaratából, támogatásával és aktív 
közreműködésével lehetséges, fontos feladatának tekinti az üzemi demokrácia 
továbbfejlesztését. 
 
Az üzemi demokrácia kiszélesítése, a dolgozóknak – mindenekelőtt a munkásosztálynak és a 
termelés területén munkálkodó értelmiségieknek – a gazdasági építőmunkába való 
fokozottabb bevonása elősegíti a dolgozók alkotó kezdeményezésének kibontakozását a 
szocializmus építésében. Meggyorsítja a szocialista gazdaság felépítését, ezzel párhuzamosan 
hozzájárul a népjólét további emeléséhez, s mindezek következtében tovább erősíti a 
néphatalmat, a proletárdiktatúra államát. 
 
Az üzemi demokrácia továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok legeredményesebb 
megvalósítására, a hazánkban nagy tradíciókkal és a szocialista építőmunka terén is gazdag 
tapasztalatokkal rendelkező szakszervezetek – mint a dolgozók, mindenekelőtt a 
munkásosztály legátfogóbb tömegszervezetei – a legalkalmasabbak. 
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A magyar forradalmi munkás–paraszt kormány és a Magyar Szabad Szakszervezetek 
Országos Szövetségének elnöksége az üzemek dolgozóinak a vállalatok gazdasági 
tevékenységének irányításában, a gazdasági vezetés munkája társadalmi ellenőrzésébe 
fokozottabb bevonása céljából szükségesnek tartja a termelő vállalatoknál a szakszervezetek 
irányítása alatt, üzemi tanácsok létrehozását és működését, biztosítva a tervgazdálkodás 
érvényesülését, az állami vállalatok társadalmi tulajdonának megszilárdítását, valamint az 
állami vállalatok egyszemélyi felelős vezetését. 
 
Az előzőekben foglaltak figyelembevételével, a magyar forradalmi munkás–paraszt kormány, 
a Magyar Szabad Szakszervezetek Országos Szövetségének elnökségével egyetértésben, az 
üzemi tanácsok megalakítását, szervezetét és jogkörét az alábbiakban szabályozza: 
 

I. 
Üzemi tanácsok megalakítása 

 
1. Minden ipari vállalatnál, bányában, állami mezőgazdasági vállalatnál – ideértve az egyes 

állami intézmények (MÁV, Posta stb.) ipari termelő vállalatait is –, ahol üzemi 
bizottságok működnek, üzemi tanácsot kell létrehozni. 

 
2. A termelő tevékenységet nem végző vállalatok, hivatalok, intézmények, szervezetek, 

középfokú irányító szerv, továbbá a vasúti és postaforgalom, a közhasználatú 
autóközlekedés, villamos- és légi közlekedés, valamint a hajózás területén és a 
kereskedelemben (raktározó és készletező vállalatok is) üzemi tanácsok nem alakíthatók. 

 
3. Nem alakíthatók üzemi tanácsok a kisipari, földműves és egyéb szövetkezeteknél, 

amelyeknek ügyeit választott szervek (közgyűlés, vezetőség stb.) intézik. 
 

II. 
Az üzemi tanácsok hatásköre 

 
4. Az üzemi tanácsoknak ellenőrző, véleményező és döntési jogköre van. 
 
5. Az üzemi tanács ellenőrzi a vállalat gazdaságos működését, így főleg a 

termelőberendezések, a nyersanyag, a pénzügyi eszközök és a munkaerő tervszerű 
felhasználását; a műszaki fejlesztés feladatainak végrehajtását; a minőségi ellenőrző 
szervezet működését; a munkafegyelem megtartását és a társadalmi tulajdon védelmére 
hozott rendelkezések végrehajtását. 

 
6. Az üzemi tanács véleményét ki kell kérni az alábbi kérdésekben: 
 a) a minisztérium keretszámai alapján elkészített vállalati tervjavaslat; 
 b) a vállalat saját eszközeiből, illetőleg a rövid lejáratú hitelekből történő beruházásainak 

meghatározása, valamint a felújításokra szánt összegek felhasználása; 
 c) a meghatározott vállalati szervezeti felépítés és munkarend módosítása; 
 d) a főbb bérezési formák kialakítása; 
 e) az alkalmazotti létszám meghatározása; 
 f) a nagyobb jelentőségű újítások és találmányok bevezetése; 
 g) a mérlegbeszámolóból adódó feladatok. 
 
7. A vállalat igazgatója, illetőleg az üb olyan kérdésekben is kikérheti az üzemi tanács 

véleményét, amelyre nézve a jelen határozat 6. pontja ezt nem írja elő. 
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8. Azokban a kérdésekben, melyekben az üzemi tanácsot véleményező jogkör illeti meg (6. 

pont), sürgős esetekben az igazgató és az üb saját hatáskörében az üzemi tanács 
meghallgatása nélkül intézkedhet, azonban intézkedéséről a következő üzemi tanács 
ülésen beszámolni tartozik. 

 
9. Az üzemi tanács dönt az alábbi kérdésekben: 
 a) a szociális beruházásokra szánt összegek felhasználása; 
 b) a vállalati nyereségrészesedés felosztásának irányelvei; 
 c) a Minisztertanács–SZOT vándorzászlóval, illetve az élüzem címmel járó pénzjutalom 

összegének felosztása; 
 d) az igazgatói alap szociális és kulturális célokra fordítható részének felhasználása; 
 e) a munkaruha elosztása a törvényes rendelkezések keretén belül; 
 f) külön jogszabályok által hatáskörébe utalt kérdésekben. 
 
10. Az igazgató köteles végrehajtani az üzemi tanács által hatáskörében hozott döntéseit, és 

az üb ellenőrzi a határozatok végrehajtását. Nem hajthatja végre az igazgató az üzemi 
tanács olyan határozatát, amely jogszabályt sért, vagy amelynek meghozatalával 
hatáskörét túllépte. 

 
III. 

Az üzemi tanácsok kötelezettségei 
 
11. Az üzemi tanácsok kötelessége, hogy munkájuk során – a vállalat gazdaságos 

működéséhez a népgazdaság érdekeinek szem előtt tartásával – nyújtson segítséget a 
vállalat igazgatójának, hogy 

 – tartsa be és tartassa be a törvényes előírásokat, 
 – őrizze és védje a társadalmi tulajdont, 
 – segítse, elsősorban személyes példamutatással, a munkafegyelem megszilárdítását. 
 
12. Az üzemi tanács tagja a tanácstagsággal járó munka során tudomására jutott, illetőleg 

birtokába került állami és hivatali titkokat köteles az államtitok, illetőleg a hivatali titok 
büntetőjogi védelméről szóló rendelkezések szerint megőrizni. 

 
13. Az üzemi tanácsok kötelessége, hogy határozataikkal, javaslataikkal elősegítsék az üzemi 

demokrácia kifejlesztését, a dolgozók tömegeinek bevonását a népgazdaság, a vállalat 
előtt álló feladatok megoldásába; tevékenységükkel neveljék a dolgozókat a szocialista 
munkaerkölcsre, az üzem, a haza szeretetére. 

 
IV. 

Az üzemi tanácsok tagjainak megválasztása, jogállása 
és a tanácstagság megszűnése 

 
14. Az üzemi tanácsok megalakításáról az üb-k gondoskodnak. Az üzemi tanács 15–121 

tagból áll; e kereten belül az üzemi tanács tagjai számát az üb határozza meg. Az üzemi 
tanács elnöke az üb elnöke. 

 Az üzemi tanácsok tagjait részben választják, részben pedig az üzemben betöltött állásuk, 
illetve tisztségük folytán nyerik el a tagságot. 

 a) Választott tagok: 
  – az üzemi bizottság tagjai, valamint a műhelybizottságok elnökei, 
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  – a bizalmiak közül az általuk delegáltak, 
  – a termelési tanácskozásokon választott tagok. 
 b) Állásuk, illetőleg tisztségük folytán nyerik el tagságukat: 
  – a vállalat igazgatója, főmérnöke (főagronómus), főkönyvelője, 
  – a vállalat MSZMP-titkára, KISZ-titkára. 
 
15. A termelési tanácskozásokon az üzemi tanácsba szakszervezeti tagságra való tekintet 

nélkül, csak olyan büntetlen előéletű, a dolgozó néphez és a Népköztársaság 
Alkotmányához hű dolgozó választható meg, aki legalább két éve a vállalatnál dolgozik. 

 
16. Az üzemi tanács tagjait üzemrészenként, műhelyenként, telephelyenként tartott termelési 

tanácskozásokon az üzem dolgozói választják, kétéves időtartamra. Egy-egy üzemrész, 
műhely, telep az ott dolgozók számarányának megfelelően az üb által megállapított 
számban választ üzemi tanácsi tagokat. 

 A jelölés a műhelybizottság, ahol ilyen nem működik, a szakszervezeti bizalmi feladata. 
A választás kézfelemeléssel történik, és annak érvényességéhez az üzemrész, műhely, 
telep dolgozói kétharmadának a választásnál való részvétele szükséges. 

 
17. Megszűnik a választott tagok üzemi tanácsi tagsága a megbízatás lejártával, a 

munkaviszony megszűnése, a tisztségről való lemondása, az összeférhetetlenség 
megállapítása, továbbá a visszahívás esetén. 

 Az üzemi tanácsnak nem választott tagja tanácstagságát csak abban az esetben veszti el, 
ha megszűnik az a tisztsége vagy állása, amelynek alapján az üzemi tanácsnak tagjává 
vált. 

 
18. Az üzemi tanács választott tagjait a Munka Törvénykönyvében szabályozott, az üzemi 

választott szakszervezeti vezetőkre vonatkozó jogvédelem illeti meg. 
 
19. Minden politikai, gazdasági vagy egyéb tevékenység, illetőleg magatartás, amely 

ellentétben áll a dolgozó nép érdekeivel, összeférhetetlen az üzemi tanácstagsággal. Az 
összeférhetetlenséget az üzemi tanács állapítja meg, és egyidejűleg az üzemi tanácsi 
tagság megszűnik. 

 Ha az üzemi tanács tagja egyben valamely államhatalmi szerv (országgyűlési képviselő, 
helyi tanácstag) választott tagja is, vele szemben az üzemi tanács összeférhetetlenséget 
nem állapíthat meg. Ilyen esetben az üzemi tanács javaslatot tehet az összeférhetetlenség 
megállapítása iránt ahhoz az államhatalmi szervhez, melynek a tanácstag választott tagja. 

 Összeférhetetlenség megállapítása nélkül az üzemi tanács tagját csak választói hívhatják 
vissza. A visszahíváshoz kétharmad szótöbbség szükséges. 

 
V. 

Az üzemi tanácsok működése 
 
20. Az üzemi tanács az üb irányítása alatt működik. Az üzemi tanács tevékenységét ülésein 

fejti ki. Az üzemi tanácsot szükség szerint, de legalább negyedévenként össze kell hívni. 
Mindenkor össze kell hívni az üzemi tanácsot, ha azt az igazgató, illetve az üb vagy az 
üzemi tanács tagjainak legalább egyharmada kéri. Az üzemi tanács üléseit munkaidőn 
kívül kell megtartani. 

 
21. Az üzemi tanácshoz a tanács bármely tagja előterjesztést tehet. Az üzemi tanács 

napirendjét az elnök állapítja meg. 
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22. Az üzemi tanács akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmad része megjelent. A tanács 

döntéseit szótöbbséggel hozza, döntéseit jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 
 
23. Az üzemi tanács jogkörében a tanács egyes tagjai nem járhatnak el. 
 
24. Az üzemi tanács működéséről a dolgozókat rendszeresen tájékoztatni kell. 
 

VI. 
Vegyes és zárórendelkezések 

 
25. Ahol üzemi tanács nem működik, a szakszervezeti bizottság jogai ott is változatlanok. 
 
26. Az üzemi tanács tagját az üzem többi dolgozójával szemben semmiféle anyagi előny nem 

illeti meg, de e tisztsége miatt hátrányt sem szenvedhet. 
 
27. Jelen határozat alapján az üzemi tanácsokat első ízben 1958. március 1-jéig kell 

megválasztani. 
 
28. A jelen határozat kihirdetése napján lép hatályba. Végrehajtásáról, az iparág 

sajátosságainak figyelembevételével, az illetékes szakszervezetek központi vezetőségei, 
az illetékes miniszterrel egyetértésben gondoskodnak. 

 
Október 23-án, 500–600 fővel üzemi szakszervezeti, pártfunkcionáriusok, valamint igazgatók 
részére aktívaülést kell tartani, hogy a határozat politikai szükségességét indokoljuk. 
 
Az elnökségnek az az álláspontja, hogy az aktíván feltétlenül jelenjen meg és szólaljon fel a 
kormány és a párt nevében egy vezető elvtárs. 
 
Az aktíva megszervezése a szervezési osztály feladata. 
 
Vas János          Martin 
 
 
Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 430–434.) 
 
 

1957. november 4. 
 

BECKL SÁNDORNAK, A MAGYAR SZABAD SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
KÖZGAZDASÁGI TITKÁRSÁGA VEZETŐJÉNEK ELŐTERJESZTÉSE A SZAKTANÁCS 

TITKÁRSÁGÁHOZ 
A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
Az új Munka Törvénykönyve kidolgozására létrehozott bizottságok már elkészítették 
javaslatukat, ezeknek a javaslatoknak megtárgyalása magasabb szinten most van folyamatban. 
A tárgyalások során felvetődött lényegesebb kérdésekről a Munkaügyi Minisztérium a 
mellékelt előterjesztést teszi a Bér- és Munkaügyi Tanácshoz; szükségesnek tartjuk, hogy 
ezekben a kérdésekben a titkárság állást foglaljon. A Bér- és Munkaügyi Tanács ülése után a 
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kérdések a Politikai Bizottsághoz kerülnek, ezt megelőzően véleményünk szerint az elnökség 
elé kell terjeszteni. 
 
Az előterjesztésben foglaltakkal általában egyetértünk. Az egyes pontokhoz észrevételeink a 
következők: 
 
1.a) ponthoz: Azzal nem lehet egyetérteni, hogy a felvételtől számított egy évig a dolgozó 
bizonytalanságban legyen. Ehelyett két megoldás lehetne: az egyik megoldás szerint a 
próbaidő jelenlegi mértékét kellene felemelni 7–30 nap helyett, legfeljebb 3 hónapig; a másik 
megoldás lenne az, hogy a javaslat szerint 1 év helyett 3–6 hónapra biztosítanánk az indoklás 
nélkül történő felmondás lehetőségét, fontosabb munkakörökben 6 hónapig, kisebb 
szakképzettséget igénylő munkakörökben 3–4 hónapig. 
 
1.b) ponthoz: A javaslat szerint indoklás nélkül is megszüntetheti a dolgozó a 
munkaviszonyát, amennyiben indoklás nélkül mond fel, a munkaviszony folyamatosságát 
elveszíti. 
 
1.c) 4. pontjához: Szükségesnek tartjuk leszögezni, hogy a vállalat részéről történő felmondás 
esetén 15 napra köteles a dolgozót felmenteni, s erről nem lehet 8 napra leszállni. 
 
1.e) ponthoz: A tervezet szerint az indoklás nélkül kilépő dolgozó a munkakönyvét csak a 
felmondási idő utolsó napján kapja meg, az igazolatlanul távol töltött napoknak megfelelő 
mértékben a szabadságból le kell venni. Ezt javasoljuk úgy módosítani, hogy a kilépés évében 
szabadságot egyáltalán nem kaphat (ha már vett ki, le kell vonni), a következő évben pedig 
csak 6 nap alapszabadságot kaphat, pótszabadságot csak egészségre ártalmas és fiatal kor 
címén kaphat. A munkakönyvet pedig azon a napon kell kiadni, amelyen a vállalat a 
munkavégzés alól a dolgozót felmenti. 
 
1.f) ponthoz: Javasoljuk a jelenlegi rendszert fenntartani, mely szerint az áthelyezésre a 
vállalatok igazgatói jogosultak. 
 
2.1.b) ponthoz: Javasoljuk azzal kiegészíteni, hogy ha a dolgozó betegség címén szünteti meg 
a munkaviszonyát, a munkaviszonya folyamatos marad. 
 
3.a) ponthoz: Javasoljuk azzal kiegészíteni, hogy a felsőbb szervek által előírt (törvényes) 
előléptetésből nem lehet a dolgozót kizárni. 
 
A tárgyalások során az új Munka Törvénykönyvének anyagi kihatásairól részleteiben még 
nem volt szó. A kihatás kiszámítására lényegében akkor kerülhet sor, ha az illetékes szervek 
az alapvető kérdésekben előzetesen állást foglalnak. Előzetes és hozzávetőleges becslés 
alapján kb. évi 300–400 millió Ft kihatással járna a módosítás. 
 

Javaslat 
 
1. A titkárság a mellékelt tervezettel a fenti kiegészítések figyelembevételével egyetért. 
2. A titkárság felkéri a munkaügyi minisztert, hogy a Munka Törvénykönyve módosításával 

kapcsolatos költségkihatást munkáltassa ki. 
 

Beckl Sándor 
Közgazdasági titkárság 
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Megjelent: a Magyarországi szakszervezeti mozgalom dokumentumai 1953–1958 c. 
kötetben. (Népszava Kiadó Vállalat, 1989, 435–436.) 
 
 

1957. november 23. 
 

ELŐTERJESZTÉS AZ ELNÖKSÉGNEK 
A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEKRŐL1 

 
Az ellenforradalmi események következtében beállott termelési zavarok miatt ez év elején az 
üzemi kollektív szerződések megkötésére nem került sor. Az azóta eltelt időszakban a kérdés 
úgy vetődött fel, hogy legyen-e egyáltalán kollektív szerződés és ha igen, iparági vagy üzemi 
és minden területre kiterjedő legyen-e. 
 
Néhány szakszervezet véleménye és az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy 
egyértelműen egyik területen sem vetik el a kollektív szerződések megkötését, azonban 
mindenütt az az igény mutatkozik, hogy a korábbi kollektív szerződéseket formájukban és 
tartalmukban is meg kell változtatni. 
 
Ez az igény a korábbi kollektív szerződések hiányosságaiból adódik, s ezért a dolgozók 
többsége és a vállalatok is meglehetősen közömbösen kezelik a kollektív szerződések 
megkötésének kérdését. A hiányosságok főbb vonásait az alábbiakban látjuk: 
 
a.) A korábbi kollektív szerződésekben sok helyen olyan követelményeket állítottak mindkét 

szerződést kötő fél, de főleg a vállalat elé, amelyeknek teljesíthetősége a felettes szervek 
későbbi jóváhagyásától, vagy menetközbeni intézkedéseitől függtek. Emiatt több ízben 
módosításra volt szükség és ez a kollektív szerződések hitelét megdöntötte és az 
ellenőrizhetőséget is meggátolta. 

 
b.) Az üzemi kollektív szerződésekben mechanikusan lemásolták a felettes szervektől kapott 

irányelveket és nem az üzem sajátosságát vették figyelembe. Emiatt a szerződések a nagy 
általánosságot ölelték fel és így a dolgozók nem tekintették eléggé magukénak. Továbbá 
olyan pontokat is tartalmaztak – eléggé részletesen –, amelyeket a Munka 
Törvénykönyve, vagy egyéb kormányrendeletek szabályoztak. 

 
c.) Sok helyen a kollektív szerződéseket terjedelmükben is túlméretezték, pl. a Ganz 

Vagongyár egyik kollektív szerződése 99 pontból és 49 alpontból állt. A Dej hajógyárban 
készített kollektív szerződés 59 oldal volt. Emiatt a kollektív szerződések nehezen 
áttekinthetők és a nagyszámú formai vállalások között elvesznek a lényeges pontok, 
amelyek a termelési feladatok, a dolgozók szociális-kulturális helyzetének javítását 
célozzák. 

 
d.) A szerződések jelentőségét nagymértékben lerontotta az, hogy a szerződésekben vállalt 

kötelezettségek betartásának ellenőrzését, mind vállalaton belül, mind a felettes szervek 
részéről elhanyagolták és a teljesítések elmaradásának semmiféle következménye nem 
volt. 

                                                 
1 Az elnökség kiállt a kollektív szerződések szükségessége mellett, de 1958-ra nem tartotta célszerűnek 
megkötésüket, mert a Munka Törvénykönyve módosítása nem készült el. 
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Ezen főbb hiányosságok ellenére és azok kiküszöbölésével a megfelelően kötött kollektív 
szerződések igen nagy jelentőséggel bírnak a szocialista gazdasági rendszerben. Ezért 
szükségesnek látszik a kollektív szerződések rendszerének további fenntartása. 
 
Az újonnan kötendő kollektív szerződésekkel kapcsolatban javaslatunk a következő: 
 
1. A kollektív szerződéskötések üzemi szinten történjenek. 
 Megjegyzés: A bányászat, nyomdaipar, bőripar és építőipar területéről iparági 

keretszerződést javasolnak, a régi tradícióra és az iparág sajátosságaira való tekintettel. 
 A nyomdaipar és az építőipar területére az iparági keretszerződésen belül, szűkebb körű 

üzemi kollektív szerződést javasolnak. 
 Véleményünk szerint a Munka Törvénykönyve mellett nem szükségesek, de nem is 

indokoltak az iparági kollektív szerződések. 
 
2. A kollektív szerződések megkötését – véleményünk szerint – nem kellene kötelezővé 

tenni. A szakszervezeti központok és a minisztériumok döntésére kellene bízni, hogy a 
területükhöz tartozó iparágakban melyek azok az üzemek, amelyeknél – az üzemi 
kollektíva véleményének figyelembevétele után – előírnák az üzemi kollektív 
szerződések megkötését. 

 1958-ra csak az üzemek szűkebb körében kellene kollektív szerződést kötni, az idő 
rövidségére és az új alapokon nyugvó kollektív szerződések kidolgozásába a felsőbb 
szervek által nyújtott segítségadási lehetőségre való tekintettel. 

 
3. Az üzemi kollektív szerződések tartalma olyan vállalásokra terjedjen ki, amelyeknek 

konkrét rendezése nem a felettes szervek központi intézkedéseit tartalmazza, hanem 
azokra, amelyek az üzem sajátosságainak és belső életének legjobban megfelel. Pl. a 
bérezés területén nem a meglévő minisztertanácsi vagy egyéb rendeletek felsorolását 
látjuk szükségesnek, vagy azoknak függelékként való alkalmazását, hanem annak 
leszögezését a kollektív szerződésben, hogy egy-egy üzemrészben milyen bérezési forma 
van érvényben, vagy milyen bérezési formát kívánnak a jövőben alkalmazni. 

 
4. A kétoldalú vállalások rövidek és konkrétak legyenek, elsősorban a jövedelmező 

gazdálkodás, az anyagi alapok megteremtését juttassák kifejezésre. Tartalmaznia kell 
továbbá a társadalmi tulajdon fokozott megvédését és a munkafegyelem javítását célzó 
vállalásokat is. Ezenkívül tartalmaznia kell jóléti, egészségügyi, munkavédelmi, 
üdültetési vonatkozású kérdéseket, a dolgozók egészségvédelme, a baleseti veszély 
csökkentése érdekében teendő intézkedéseket, továbbá olyan vállalásokat, amelyek a 
dolgozók nevelését, továbbképzését, művelődését, szórakozását és testnevelését 
biztosítják. 

 
5. A kollektív szerződések a vállalat igazgatója és az üzemi bizottság között létrejött 

megállapodások legyenek, amit a két fél aláírásával hitelesít. Feleslegesnek tartjuk a 
jövőben a felsőbb szervek jóváhagyásától függővé tenni azok érvényét, a vállalati 
önállóság és az üzemi demokrácia fokozottabb érvényesítése érdekében. 

 Meggondolandó volna, hogy a vállalatnál történő aláírás előtt a felsőbb szervek 
véleményét kikérjék. 
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6. Javasoljuk továbbá, hogy az új kollektív szerződések ne egy éves időtartamra szóljanak, 
egyrészt az áthúzódó gyártmányok, építkezések, beruházások miatt, másrészt az ezzel 
kapcsolatos adminisztrációs munkatöbblet elkerülése végett. 

 Az időtartammal kapcsolatban kétféle javaslat merült fel: 
 a.) a népgazdasági terv időszakának megfelelő időtartam, 
 b.) határozatlan időre szóló. 
 Mindkét esetben helyes azonban az évenkénti felülvizsgálás és ha szükséges, egyes 

pontok módosítása. 
 
7. A korábbi szerződéseknél lényegesen jobban kell biztosítani a kollektív szerződésekben 

vállaltak teljesítésének ellenőrzését. Ezt elsősorban vállalaton belül kell elérni és ehhez a 
munkához be kellene vonni az üzemi tanácsokat is. 

 Ugyancsak jobban kell biztosítani a kollektív szerződésekben vállalt feladatok tényleges 
teljesítését. Amennyiben üzemen belül nem sikerül kikényszeríteni bármely szerződő fél 
által nem teljesített kötelezettséget, úgy a felettes szakszervezeti és állami szervek, 
irányító és felügyeleti hatáskörük útján biztosítsák a vállalt kötelezettségek teljesítését. 
(Pl. fegyelmi felelősségre vonással, kötelező utasítás kiadásával stb.) 

 
*** 

 
A Munka Törvénykönyve módosításával kapcsolatban jelenleg folyó munkálatoknál felmerült 
a kollektív szerződésekre vonatkozó résznek a szövegezése. Véleményünk szerint a Munka 
Törvénykönyvében továbbra is helyt kell adni a kollektív szerződéseknek, olyan 
megfogalmazásban, amelyeknek keretén belül mód legyen a még ki nem kristályosodott 
döntés végrehajtására is. 
 
Felmerült továbbá a kollektív szerződés és a vállalati munkarend egyesítésének kérdése. 
Véleményünk szerint semmi esetre sem lenne helyes, mert a kollektív szerződés kétoldalú 
vállalásokat tartalmaz, a vállalati munkarend pedig az igazgató utasításait és határozatait öleli 
fel, a vállalat belső életének és rendjének szabályozására. 
 

Határozati javaslat 
 
1. Az Elnökség utasítja a Közgazdasági titkárságot, hogy az előterjesztésben foglaltak 

alapján dolgozza ki a kollektív szerződés irányelveit. 
 
2. A Közgazdasági titkárság az előterjesztésben foglaltak alapján tegyen javaslatot a Munka 

Törvénykönyve idevonatkozó rendelkezéseinek módosítására. 
 
Budapest, 1957. november 18. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 205. ő. e. 
 
 

1958. április 26. 
 

A SZOT ELNÖKSÉG HATÁROZATA 
A SZAKSZERVEZETEK MUNKÁSELLÁTÁSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
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A szakszervezetek sokoldalú tevékenységet fejtenek ki a munkások és alkalmazottak élet- és 
munkakörülményeinek javításáért. Ennek a tevékenységnek fontos területe a munkásellátás. 
Ez a munka kiterjed az üzemi szociális intézmények működésére, fejlesztésére, ellenőrzésére, 
a közellátás, lakáskérdések, a dolgozókat érintő kedvezményes utaztatási problémák 
intézésére, valamint az egyes szakmák adottságaiból folyó egyéb munkásellátási feladatok 
végzésére. Az ilyen irányú munkánál az eddiginél alaposabban tanulmányozzák és 
érvényesítsék a dolgozók véleményét, észrevételeit. Tudatosítsák a dolgozók között a 
munkásellátás jelentőségét, nevelő, agitációs munkát fejtsenek ki a szociális intézmények 
berendezésének, felszerelésének megóvására. 
 
E feladatok végzésére a SZOT Elnöksége a következőkben szabályozza a szakszervezetek 
munkásellátási tevékenységét: 
 

I. 
 
A Szakszervezeti Tanács Elnöksége: 
 
1. Népgazdasági szinten részt vesz a munkásellátási vonatkozású tervek, határozatok 

kidolgozásában. 
 
2. Részt vesz legfelső szinten az állami erőből épülő lakások elosztásában. 
 
3. Figyelemmel kíséri a munkásellátás különböző területeit, és a szükséges intézkedések 

megtételére felhívja a szakmák, állami szervek vezetőit. 
 
4. Segíti és ellenőrzi a szakszervezetek elnökségeit, a szakszervezetek megyei tanácsait a 

munkásellátási feladatok végzésében, éspedig: 
 a közellátás, az üzemétkeztetés, a kereskedelem társadalmi ellenőrzése, a különböző 

vásárlási akciók lebonyolítása, a dolgozók lakásellátása, a munkásszállások, 
gyermekintézmények, kedvezményes vasúti jegyek és a hétvégi munkahelyi 
utaztatásokkal való foglalkozás területén. 

 
A Szakszervezetek Megyei Tanácsai: 
 
1. Összehangolják és segítik a szakszervezetek területi bizottságainak munkásellátási 

tevékenységét. Figyelemmel kísérik a megye üzemeinek, vállalatainak munkásellátási 
helyzetét, a problémákról tájékoztatják az illetékes szakszervezetek elnökségeit, illetve a 
Szakszervezeti Tanácsot. 

 
2. Megyei szinten résztvesznek a munkásellátásra vonatkozó tervek kidolgozásában, az 

állami erőből épülő lakások elosztásában. 
 
3. A munkásellátási feladatok végzésére a helyi adottságoknak megfelelően aktivákat 

állítanak be, szükség esetén munkabizottságot szerveznek. 
 
A szakszervezetek központi vezetőségei, elnökségei: 
 
1. Irányítják az iparág, illetve a szakma területén a szakszervezeti munkásellátási 

tevékenységet, részt vesznek a tervek kidolgozásában és ellenőrzik az idevonatkozó 
határozatok, valamint a kollektív szerződésben vállalt kötelezettségek betartását. 
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2. Segítséget nyújtanak a közétkeztetés és a kereskedelem társadalmi ellenőrzése területén 

jelentkező problémák megoldásához, társadalmi aktivák útján gondoskodnak a 
folyamatos ellenőrzés biztosításáról. Tevékenyen részt vesznek a dolgozók ellátását 
megkönnyítő akciók lebonyolításában. 

 Elősegítik a dolgozók lakásviszonyainak állandó javítását. Részt vesznek az érdekelt 
minisztériumokkal az állami erőből épülő lakások elosztásában. Támogatják az arra 
érdemes és rászorult, OTP-kölcsönből építkező munkásokat és alkalmazottakat. 
Törődnek a munkásszállásokon elhelyezett dolgozókkal, ellenőrzik a szociális normák 
betartását. Nevelő munkát fejtenek ki a szálláson lakó dolgozók között. 

 Ellenőrzik a napközi otthonokban, bölcsődékben elhelyezett gyermekek ellátását, az 
egészségügyi szabályok betartását, a gyermekintézmények gazdálkodását. 

 Foglalkoznak a dolgozók utazási kedvezményeinek intézésével, az érdekelt szakmák, a 
hétvégi munkásszállítás problémáival. 

 
3. A munkásellátási tevékenység végzésére a szakma adottságának megfelelően szervezetet 

hoznak létre, és irányítják a területi bizottságok és a szakszervezeti bizottságok ezirányú 
munkáját. Gondoskodnak az aktivák oktatásáról. 

 
III. 

 
A szakszervezeti bizottságok: 
 
1.a) Ellenőrzik: 
 – az üzemi konyhában és a hozzá tartozó helyiségekben, éttermekben, ételkiosztó 

helyeken az egészségügyi szabályok betartását, a konyha dolgozóinak kötelező orvosi 
vizsgálaton való részvételét; 

 – az ételek főzéséhez szükséges nyersanyagok minőségét, raktározását, a nyersanyagok 
felhasználását, készételek mennyiségét, minőségét, az ételek változatosságát, valamint 
a konyha egész gazdasági tevékenységét. 

 Elősegítik az étkeztetés kultúrájának emelését, a többféle étrend, a kímélő étkezés, étlap-
szerinti főzés bevezetését, üzemi falatozók létesítését. 

 
 b) Ellenőrzik: 
  – azokat az üzleteket, áruházakat, vendéglátóipari üzemeket, melyeket az illetékes 

tanács az üzem részére ellenőrzés céljából kijelölt; 
  – az üzletekben, áruházakban, vendéglátóipari üzemekben a tisztasági szabályok 

betartását, az áruk kezelését és raktározását, harcolnak az áruk minőségének állandó 
javításáért; 

  – a kereskedelmi dolgozóknak a fogyasztókkal szembeni magatartását, az előírt árak 
betartását, a mérés és számolás pontosságát. Segítséget adnak a fogyasztók 
panaszainak kivizsgálásához. Foglalkoznak a piacok ellenőrzésével. 

 
 c) Segítik a különböző vásárlási akciók lebonyolítását. Gondoskodnak arról, hogy a 

rendelkezésre álló utalványok az arra legjobban rászorult dolgozók között kerüljenek 
szétosztásra. 

 
2. Ellenőrzik az üzem, vállalat szolgálati lakásainak rendszeres karbantartását és tatarozását. 

Az üzem részére juttatott lakások elosztásánál javaslatot készítenek, szem előtt tartják azt 
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az elvet, hogy a lakásokat olyan dolgozók kapják, akik a termelésben elért eredmények és 
szociális helyzetük folytán erre leginkább érdemesek. 

 Magánerőből történő építkezés esetén szorgalmazzák a vállalat részéről adható 
segítségnyújtást. (Elfekvő építőanyagok, szállítás, műszaki tanácsadás stb.) Elősegítik az 
építkezést társadalmi munka megszervezésével. Propagandát fejtenek ki az 
előtakarékossági mozgalom szervezésére. 

 
3. Ellenőrzik a munkásszállásokon a szociális normák betartását, megvizsgálják, hogyan 

biztosították az ott lakók részére az előírt felszerelési tárgyakat és tisztálkodási 
lehetőségeket. 

 Segítséget nyújtanak a szobabizalmiaknak, a szállásbizottságoknak a munkásellátási 
feladatokkal kapcsolatos munka végzéséhez, a szállástisztasági verseny szervezéséhez és 
kiszélesítéséhez. 

 Nevelőmunkát fejtenek ki a szálláson lakó dolgozók között. Gondot fordítanak az előírt 
szállásrend betartására, a szállás felszerelésének és berendezésének fokozott 
megőrzésére. 

 
4. Ellenőrzik a bölcsőde, napközi otthon helyiségeiben az egészségügyi szabályok 

betartását, az intézményben elhelyezett gyermekek tisztántartását és a bölcsőde, napközi 
otthon dolgozóinak orvosi vizsgálaton való részvételét. Elősegítik a bölcsőde, napközi 
otthon dolgozói és a szülők közötti kapcsolat kialakítását, támogatják a szülői 
munkaközösségek munkáját. Ellenőrzik a gyermekintézmények kihasználását, a 
gyermekek ellátását, a költségvetés elkészítését és a pénz felhasználását. Szükség esetén 
javaslatot tesznek az intézmény bővítésére, felszerelési, berendezési tárgyak beszerzésére. 

 Szorgalmazzák az üzemek, vállalatok dolgozói között a területi intézmények patronálását. 
 
5. Intézik a dolgozók 50%-os utazási kedvezményre jogosító utalványainak kiadását, az 

érdekelt üzemekben törődnek a hétvégi munkásvonaton utazók problémáival. 
 
6. A feladatok elvégzése érdekében a szakszervezeti bizottságok munkásellátási felelőst 

jelölnek ki. A helyi adottságoknak megfelelően gondoskodnak aktivák beállításáról, ahol 
a meglévő szociális intézmények indokolttá teszik, bizottságot szerveznek. A 
munkásellátási bizottság a szakszervezeti bizottság irányítása alatt végzi munkáját. 

 A szakszervezeti bizottság a munkásellátás területén dolgozó aktivákat szociális 
létesítmények látogatására feljogosító megbízólevéllel látja el. Az üzemétkeztetés és a 
kereskedelem társadalmi ellenőrei részére az e célra rendszeresített arcképes igazolványt 
kiadja. A munkásellátási bizottság a szükség szerint tartja értekezleteit. 

 A kereskedelem és üzemétkeztetés társadalmi ellenőrzésének jelentőségét 
figyelembevéve az e területen dolgozó aktivákat megválasztják. A megválasztást 
indokolja az, hogy ezen feladatot végző aktivák tevékenysége jórészt üzemen kívüli 
területre esik, és munkájuk során külső gazdasági és állami szervekkel kerülnek 
kapcsolatba. 

 A szakszervezeti bizottság szoros kapcsolatot tart az Állami Egészségügyi Felügyelettel, 
az Állami Kereskedelmi Felügyelet helyi szerveivel, a tanácsok egészségügyi, oktatási, 
kereskedelmi osztályaival, és szükség esetén segítségüket, intézkedésüket kéri. 

 A szakszervezeti bizottság a szakszervezeti központtól kapott irányelvek alapján 
gondoskodik a munkásellátás területén dolgozó aktivák megfelelő oktatásáról, 
továbbképzésük biztosításáról. 
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7. E határozattal a munkásellátás területére vonatkozó minden más határozat érvényét 
veszti. 

 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 215. ő. e. 
 
 

1958. április 26. 
 

A SZOT KÖZGAZDASÁGI TITKÁRSÁGA KÖZGAZDASÁGI CSOPORT ELŐTERJESZTÉSE 
A SZAKSZERVEZETEK RÉSZVÉTELÉRŐL A TERVEK KIALAKÍTÁSÁBAN2 

 
A szakszervezetek felelőssége az államhatalom politikai és gazdasági erősítéséért, a dolgozók 
élet- és munkakörülményeinek alakulásáért szükségessé teszi, hogy az eddiginél 
hatékonyabban vegyenek részt a tervek elkészítésében, a gazdasági folyamatok elemzésében, 
a tervek, rendeletek és törvények végrehajtásának ellenőrzésében. A tervezésben való 
részvétel abban is segítséget nyújt a szakszervezeteknek, hogy helyesen ítéljék meg a 
népgazdaság helyzetét és ennek alapján az élet- és munkakörülmények javításának 
lehetőségét. 
 
A tervezésben való részvétel hatékonysága a tervezés színvonalának emelkedésével együtt 
fokozódik: növekedett a vállalatok önállósága az üzemi tervek kialakításában, kidolgozás alatt 
állnak a távlati tervek, készülnek az ország egyes területeire vonatkozó felmérések és tervek 
is. A tervezésben való részvétel lehetősége és módszerei természetesen összefüggnek a 
gazdasági irányítás formáival. 
 
Bizonyos tapasztalatokat már szereztünk az élet- és munkakörülmények kialakításában való 
részvételnél. Voltak ilyen kezdeményezések még 1956 év közepén és később 1957 elején. Ez 
azonban korántsem kielégítő. Vannak egyes szakszervezetekben, megyei szakszervezeti 
szerveknél hasonló törekvések. Különösen a bányászoknál, a Kereskedelmi és Pénzügyi 
Dolgozók Szakszervezeténél és a postásoknál. 
 
A Szakszervezetek XIX. Kongresszusának határozatai megkövetelik ennek a munkának a 
továbbfejlesztését, általánosabbá tételét a vállalatoknál, a szakszervezeteknél és a SZOT-ban 
egyaránt. 
 

I. 
 
A szakszervezetek a tervezésben való részvételükkel: 
– felhasználhatják a tömegek sokirányú tapasztalatait mind a termelő tevékenységük, mind 

az élet- és munkakörülmények alakítása terén, 
– növelhetik a munkások és alkalmazottak termelési aktivitását, 
– népszerűsíthetik közöttük a gazdaságpolitikai célkitűzéseket és intézkedéseket, 
– hozzájárulnak az egyes állami szervek és vezetők bürokratikus elhajlásainak 

leküzdéséhez, 
– a népgazdasági tervek adta lehetőségeken belül a lehető legcélszerűbben használhatják fel 

a bérből és fizetésből élők számára rendelkezésre álló fogyasztási alapot, ennek alapján a 
lehetőségek maximális felhasználásával javíthatnak az életviszonyokon. 

 

                                                 
2 Az előterjesztést az Elnökség levette napirendjéről. 
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Mindez együttvéve fokozza a szakszervezeti munka mozgalmi jellegét, mert konkrétabbá 
teszi a szakszervezetek termelési munkáját, érdekvédelmi tevékenységét és a politikai 
nevelőmunkáját is. 
 
A szakszervezeteknek a tervezésben való részvétele az egész szakszervezeti munka szerves 
része, amely természetszerűen a választott vezető szervek határozatainak alapján valósul meg. 
Az apparátus itt is – mint minden esetben – a tapasztalatok összegyűjtésével, feldolgozásával, 
elemzésével, anyagok előkészítésével, előzetes tárgyalások lebonyolításával foglalkozik. 
 
A tervezésben való részvétel eredményessége lényegében attól függ, hogy helyesen 
összegezzük a munkások és valamennyi dolgozó sokirányú tapasztalatait, másrészről ezeket a 
tervekben és intézkedésekben megfelelően érvényesítjük. Ez a munka teremtheti meg a 
tudományosan megalapozott, előrelátható és tervszerű szakszervezeti tevékenység 
alapját. 
 
A tervezésben való részvétel módszere a különböző területeken a következő: 
– a népgazdasági, minisztériumi, tanácsi tervek elkészítésénél a szakszervezetek részt 

vesznek az állami szervek apparátusainak – kollégiumi ülések stb. – előkészítő 
munkájában. Már ennek során kifejthetik nézetüket, de mindenképpen megismerik a 
tervek pontos tartalmát. Ha a terv – a megfelelő párt- és államhatalmi szervek elé kerül, a 
szakszervezeti vezető szervek megtehetik észrevételüket, közölhetik javaslataikat. Így 
ezek a helyzet pontos ismeretére épülnek és konstruktívak lesznek. A szakszervezeti 
vezető szervek és vezetők a terveket és intézkedéseket természetesen a tömegek elé csak 
akkor vihetik, ha ezekre már megfelelő párt- és állami szervek határozatot hoztak. 

– A tervnek – az adott arányokon belül – az élet- és munkakörülmények 
meghatározására vonatkozó mutatóinak kidolgozásában már maguk is közvetlenül 
munkálkodnak, alakítanak ki elgondolásokat, elsősorban a bérből és fizetésből élők 
fogyasztási alapjainak felhasználására, az életszínvonalat meghatározó egyes tényezők 
kialakítása, bérpolitika, társadalombiztosítás stb. Ezeket a javaslatokat megfelelő szervek 
elé terjesztik, illetőleg ezek alapján vesznek részt a szakszervezeti apparátus egyes részei 
a terveket előkészítő tárgyalásokon. 

 
A tervezésben való részvétel gyakorlatilag a következőket jelenti: 
1. A helyzetkép alapos és ellenőrzött kialakítását. 
2. Ennek alapján a tennivalók és azok megvalósítási sorrendjének meghatározását, 

figyelembe véve azok gazdasági kihatását. 
3. Végül az elgondolásoknak a terv egészére való összhangba hozatalát és a tervekben való 

érvényesítését a megfelelő állami szervekkel való tárgyalás útján. 
 

II. 
 
Az egyes szakszervezeti szerveknél ez a tevékenység a következőt jelenti: 
 
A vállalatoknál: a szakszervezeti szervek és az üzemi tanács rendszeres tevékenységük során 
vesznek részt a tervek összeállításában, megtárgyalásában, a termelőmunka eredményeinek 
elbírálásában. 
 
E tevékenységük a következő főbb területekre irányuljon: 
– a vállalat termelési tervének kialakításában való részvétel, 
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– a munkaügyi tervek és bérügyi intézkedések (besorolás, bérmegállapítás, létszámok stb.) 
kialakítása, 

– üzemszervezési kérdések (műhelyek összevonása, profilja, újak alakítása stb.), 
– üzemegészségügyi és munkavédelmi intézkedések, 
– lakáselosztás, 
– beruházások és 
– a Munka Törvénykönyvében és más olyan kérdésekben, amelyek eldöntésében való 

részvételt a törvények és rendeletek biztosítják a szakszervezeteknek. 
 
A szakszervezetek üzemi szervezetei mind a rövidebb, mind a hosszabb távlati tervek 
előkészítésében vegyenek részt. Különösen a hosszabb távlatra alakítsák ki az elgondolásaikat 
az egyes feladatok megoldására (elsősorban bérügyi intézkedésekre, munkavédelmi, 
üzemegészségügyi stb. feladatok megvalósítására). A helyesen kialakított elgondolásokat meg 
kell tárgyalni a dolgozókkal és ha a megvalósításuk lehetősége már megítélhető, 
népszerűsíteni kell ezeket a konkrét politikai agitáció során. 
 
A szakszervezetek központi vezetőségénél: az alapvető tennivaló az üzemi tapasztalatok 
összegyűjtése és feldolgozása. Ennek alapján vesznek részt a szakszervezetek központi 
vezetőségei a tervek elkészítésében. 
 
Ez konkrétabban – többek közt – a következőket jelenti: 
– a termelési, beruházási és munkaügyi tervek kialakítása, bérügyi intézkedések 

(bérarányok iparágak, vállalatok, szakmák között, bérrendszer stb.), 
– foglalkoztatottság, 
– szakmai reálbér alakulás, munkaidő alakulás (túlórák, esetleges munkaidő csökkentés 

stb.), 
– az egészségtelen és veszélyes munkakörülmények megjavítása, 
– a nehéz fizikai munka gépesítése, 
– az üzemi szociális és egészségügyi ellátás megjavítása (üzemi étkeztetés, 

munkásszállások és üzemegészségügy), 
– gyermekintézmények fejlesztése, 
– munka- és védőruha ellátás, 
– a dolgozók közlekedésének problémái, 
– lakásépítkezés és lakáselosztás, 
– üdültetés fejlesztése, 
– munkaszervezési kérdések, 
– ipairányítási kérdések (többek közt az ügyvitel egyszerűsítése és más hasonlóak), 
– a szakképzettség növelése (ipari tanulóképzés és továbbképzés), 
– műszaki propaganda megjavítása, 
– kulturális munka fejlesztése (tömegkultúra, művészeti munka, kulturális létesítmények 

stb.), 
– a testnevelés és sporttevékenység fejlesztése (létesítmények, felszerelés, szervezetek 

stb.). 
 
A központi vezetőség e kérdésekben mind a rövidebb, mind a távlati tervek időszakára 
alakítsa ki véleményét, elgondolását, elsősorban természetesen az élet- és 
munkakörülményeket érintő kérdésekben. Ezeket a részletes minisztériumi tervek 
elkészítésénél – amelyek a népgazdasági terveknek megfelelő keretszámot szabnak meg – 
használják fel. 
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Rendszeresen ellenőrzi részben a minisztériumok vezetőinek beszámoltatása, részben pedig 
az apparátus jelentései alapján a hozott gazdasági intézkedések megvalósulását, a 
termelőmunka eredményességét, az élet- és munkakörülmények alakulását, a tervek 
teljesítését. 
 
Ezeknek alapján hoznak határozatot a szakszervezeti szervek tennivalóira és javaslatokat 
tesznek az állami szerveknek a tapasztalt hiányosságok kiküszöbölésére. 
 
A szakszervezetek területi szerveinél: a tervezésben való részvétel lehetőségét az határozza 
meg, hogy az adott területen működő szakszervezeti szervekkel párhuzamos gazdasági 
szervezet létezik-e (ilyenek vannak többek közt a postás, vasutas, helyiipar területi szerveinél, 
bányászati trösztöknél). Ilyen esetben az állami szerv jogainak megfelelően folytathatják a 
szakszervezeti szervek ilyen irányú munkájukat. 
 
A szakszervezetek szakmaközi szervei – a jelen körülmények között elsősorban a 
szakszervezetek megyei tanácsai – részt vesznek a helyi tanácsok munkájában és az 
előbbiekkel hasonló módon vesznek részt a tervezésben – e munkájuk a következő főbb 
területekre irányuljon: 
– a megye területén lévő üzemek gazdasági tevékenységének azon kérdéseire, amelyek a 

megyei tanács hatáskörébe tartoznak (az előbbieknek megfelelően), 
– a területen élő dolgozók életviszonyai (reálbérük, fogyasztásuk stb.), 
– kereskedelmi szervezés kérdései (áruelosztás, áruellátás, ár- és minőségalakulás), 
– területi kulturális és sportfejlesztés, ezek összhangjának a biztosítása különböző 

szakszervezeteknél, 
– üdülési létesítmények, 
– szakmaközi műszaki propaganda, 
– egészségügy (betegellátás, egészségügyi létesítmények, társadalombiztosítás). 
 
A szakmaközi szervek e téren meglévő hatásköre – az előbbieken kívül – attól is függ, hogy 
általában a szakszervezeti munka egészében milyen jogkörrel rendelkeznek e szervek. 
Gyakorlatilag ezt a munkát a szakszervezetek egyrészről apparátusokon keresztül, másrészről 
a vezető szervek tagjainak a tanácsok munkájában való közvetlen részvétele során valósítják 
meg. 
 
A Szakszervezetek Országos Tanácsánál: kell összegezni azokat a tapasztalatokat, 
amelyeket a vállalatoknál, a központi vezetőségeknél és a területi szerveknél összegyűjtöttek 
és feldolgoztak. 
 
A SZOT ennek alapján vesz részt a népgazdasági tervek elkészítésében. 
 
A SZOT-nak ezenkívül még a következő kérdésekben van tennivalója: 
– a fogyasztási alap alakulásának vizsgálata, 
– a népgazdasági arányok figyelemmel kísérése (ennek alapján beruházási és fejlesztési 

terv), 
– a fogyasztói alap elosztásának kialakítása népgazdasági ágak és felhasználási módok 

szerint (bér, béren felüli juttatás, társadalombiztosítási juttatás stb.), 
– a foglalkoztatottság népgazdasági szinten való alakulása, a teljes foglalkoztatottság 

megteremtésének lehetőségei figyelembe véve a munkaképes korúak számának 
alakulását, 

– árpolitikai intézkedések, 
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– fogyasztói cikkek mennyiségének, minőségének, választékának, kereskedelmi hálózat 
fejlesztésének alakulása, 

– a dolgozók közlekedésének megjavítása (munkásszállás, helyi közlekedés stb.), 
– a kommunális beruházások (lakásépítkezés, kulturális, egészségügyi létesítmények 

fejlesztése), 
– népegészségügy fejlesztése, 
– a szakszervezeti üdültetés fejlesztése, 
– a gazdasági irányítás kérdései, 
– béren és fizetésen felüli juttatások és mások. 
 
Ezen kívül a SZOT-ra hárul: 
– a szakszervezeteknél és a szakmaközi szerveknél folyó tervezési munka segítése, 
– káderek képzés, informálása, 
– bizonyos kutató- és elemző munka, amely elsősorban a szakszervezeteket közvetlenül 

érintő kérdésekre vonatkozik, mint pl. az élet- és munkakörülmények, a gazdasági 
irányítás módszere stb., 

– a nemzetközi tapasztalatok feldolgozása, összesítése az előbbi kérdésekre vonatkozóan. 
 
A SZOT a népgazdasági tervek alapján kialakított elgondolásokat a tervszakaszoknak 
megfelelően tárgyalja meg és egyúttal összesíti az előző időszakban szerzett tapasztalatokat, 
ennek alapján alakítják ki a tennivalókat és tesznek javaslatokat egyes kérdések megoldására. 
A SZOT Elnöksége és Titkársága rövidebb időközökben is foglalkozik a tervek 
elkészítésével, az életviszonyok alakításával stb. 
 
A SZOT-nak és a szakszervezeteknek a tervezési tevékenysége hozzájárul ahhoz is, hogy 
világosabb perspektívák alakuljanak ki a munkások között az életviszonyok 
alakulásáról, az egész gazdaságpolitikánkról. 
 

III. 
 
A fent felsorolt célok elérése érdekében a SZOT és a szakszervezetek apparátusát az eddiginél 
inkább alkalmassá kell tenni a tervezésben való részvétellel, gazdasági kérdésekkel való 
átfogó foglalkozásra. 
 
E munkánál igen fontos – a SZOT-ban és a szakszervezetben egyaránt –, hogy a különféle 
elgondolások egységes, átfogó keretbe kerüljenek, hiszen maga a népgazdasági és 
minisztériumi terv is egységes egészet alkot, amelynek főbb arányai a részletfeladatokat is 
meghatározzák, legalábbis fő vonalában. 
 
A tervkészítés munkája a jövőben is természetesen a megfelelő reszort osztályokra, 
csoportokra hárul. Ezek ismerik a dolgozók problémáit, rendelkeznek megfelelő 
hozzáértéssel, alkotnak ki kapcsolatot a párhuzamos állami szervekkel. 
 
A szakszervezetek egységes tervezési munkájával ezeket a különböző területeken kialakult 
elgondolásokat kell összegezni, majd a vezető szervek elé terjeszteni és segíteni az egyes 
szerveket e munka helyes hozzáértő végzésében. 
 

IV. 
 

A SZOT Titkársága dolgozza ki: 
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1. Az éves terv elkészítésében való részvétel részletes módját 
 1958. július 1-ig. 
 
2. A távlati tervek elkészítésében való részvétel formáit és módszereit 
 1958. július 1-ig. 
 
3. A népgazdaságban jelenleg alkalmazott tervezési módszerekről tájékoztató anyagot a 

szakszervezetek központi vezetőségei és a szakszervezetek megyei tanácsa számára 
 1958. május 15-ig. 
 
Budapest, 1958. április 17. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 215. ő. e. 
 
 

1958. augusztus 30. 
 

JAVASLAT A SZOT ELNÖKSÉGE SZÁMÁRA 
A TÁVLATI ÉLETSZÍNVONAL POLITIKA KIDOLGOZÁSÁRA3 

 
A munkások és alkalmazottak életszínvonala, bár számos tényezőből áll, de egységes egészet 
alkot. Az életszínvonalra vonatkozó tervekben e tényezőket a lehetőség határain belül 
arányosan kell fejleszteni. 
 
Ezért szükség van arra, hogy az egész életszínvonal alakítására hosszabb időszakra szóló 
átfogó elgondolások készüljenek, amelyek azután az adott években megszabják a tervek és 
intézkedések fő irányát. Ezzel elkerülhetővé válik az életszínvonal egyes tényezőinek a 
szükségesnél aránytalanabb fejlődése. 
 
A munkásosztály, a dolgozók egyre inkább igénylik, hogy konkrétabban ismerjék meg a 
szocializmus felépítésének távlatait, életszínvonaluk megjavításának ütemét. 
 
A távlati életszínvonal politika természetesen az egész gazdaságpolitika része. Ezért ennek 
elkészülte után ezt bele kell illeszteni a távlati népgazdaság fejlesztési tervbe és a kidolgozás 
során figyelembe kell venni – amennyire ez részletesebb tervek nélkül lehetséges – a 
népgazdaság fejlesztésére vonatkozó lehetőségeket. 
 
Az életszínvonal távlati fejlesztésének a tervét – mihelyt a realitását az egész gazdaságpolitika 
alapján meg lehet ítélni – széleskörű vitára kell bocsátani annak végleges elfogadása előtt. 
 

I. 
Az életszínvonal távlati tervének tartalma és főbb fejezete 

 
Az életszínvonal távlati terve az életszínvonal egészének és egyes tényezőinek fejlődését 
állapítja meg 15 éves időszakra, ezen belül 5 éves ütemezésben. A terv nemcsak számokat, 
adatokat tartalmaz, hanem bizonyos alapelveket, irányelveket és intézkedési javaslatokat. 
 

                                                 
3 Az Elnökség a javaslatot elfogadta. 
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Az életszínvonal alakításának terve elsősorban az életszínvonal egyes tényezői szerinti 
csoportosításban épül fel és csak a konkrét gazdasági tervekben kerül kidolgozásra, mint 
egyes főhatóságok tervkötelezettsége. 
 
A távlati életszínvonal terv főbb fejezetei: 
 
1.) A várható nemzeti jövedelem felhasználása 
 – személyi fogyasztási alap, 
 – közületi fogyasztási alap, 
 – lakosság életszínvonalát növelő nem termelő árualap növekedés. 
 
2.) A lakosság fogyasztása a legfontosabb élelmezési és iparcikkekből, a fogyasztás forrása: 

közvetlen, közületi stb. 
 
3.) A lakosság pénzjövedelmének forrásai: 
 – bérek, 
 – béren kívüli pénzjövedelmek, 
 – felvásárlás stb. 
 
4.) A jövedelem és a fogyasztás megoszlása: 
 – jövedelemcsoportok, 
 – családnagyság, 
 – szakmák, 
 – terület- és más csoportosításban. 
 
5.) Reálbérek: 
 – normál bérek, 
 – árak. 
 Ez a fejezet tartalmazná nagy vonásokban a távlati bérpolitikát és az esetleges tervezett 

nagyobb méretű árváltozásokat. 
 
6.) Népesedési politika: 
 – házasságok, 
 – születésszabályozás stb. 
 
7.) Foglalkoztatottság alakítása: 
 – nők bevonása a termelőmunkába, 
 – a munkaképes kor meghatározása. 
 
8.) Ifjúsági politika: 
 – családipótlék-rendszer, 
 – gyermekintézmények fejlesztése, 
 – iskolarendszer. 
 
9.) A nők helyzetének megjavítása – foglalkoztatottság: 
 – háztartási gépek, 
 – háztartási szolgáltatások, 
 – gyermekellátás. 
 
10.) Lakáspolitika: 
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 – lakásellátottság, 
 – lakáselosztás, 
 – lakáskultúra, 
 – lakbérrendszer, 
 – lakásépítés finanszírozási módszerei. 
 
11.) Egészségügyi ellátottság: 
 – egészségügyi intézmények, 
 – társadalombiztosítási juttatások, 
 – korszerű gyógymódok bevezetése. 
 
12.) Üzemi szociális ellátás: 
 – üzemi szociális intézmények fejlesztése és üzemeltetése. 
 
13.) Üzemegészségügy: 
 – termelési folyamatok korszerűsítése, 
 – munkaidő rövidítés, 
 – konkrét tennivalók egyes üzemek munkakörülményeinek megjavítására, 
 – üzemegészségügyi és munkavédelem szervezet fejlesztése. 
 

II. 
A távlati életszínvonal terv elkészítésének módszere és szervezése 

 
A terv elkészítéséhez először rendkívül alapos helyzetismeretre kell szert tenni. Ez feltételezi 
– az adatok pontos felmérését, 
– a meglévő intézkedések, rendeletek, határozatok, törvények számbavételét és elbírálását, 
– az életszínvonal egyes tényezőinek a lakosság különböző csoportjaira való részletes 

vizsgálatát. 
 
A terv kidolgozásában részt kell venniök az állami tervezési szerveknek, főhatóságoknak, 
társadalmi szerveknek és a szakértők széles körének. 
 
A terv elkészítésének menete a következő lehet: 
1. Az Országos Tervhivatal a szakszervezetekkel együtt kidolgozza az életszínvonal távlati 

terv elkészítésének alapvető módszereit, mutatóit és a 15 évben követendő életszínvonal 
politika főbb vonásait. 

2. Ennek alapján egyes állami főhatóság a társadalmi szervek segítségével bizottságokat 
létesítenek, amelyek egyes részterületekre készítik el a javaslataikat a helyzet felmérése 
alapján. 

3. Ezeket megfelelő szervek feldolgozzák és összhangba hozzák. 
4. Az így kialakult javaslatot egybevetik a távlati gazdaságpolitikai elgondolásokkal. 
5. Az így elkészült javaslatot széleskörű, hosszabb ideig tartó vitára bocsátják egészében, 

vagy egyes részeket külön-külön. 
6. Ezután kerül a távlati életszínvonal politika, mint irányelv elfogadásra és realizálása az 5 

éves és éves tervek feladata. 
 
A terveknek a bérből és fizetésből élőkre vonatkozó részének elkészítésében nagy részt kell 
vállalniok a szakszervezeteknek, egyrészt a dolgozók tapasztalatainak gondos összegyűjtése, 
elemzése útján, másrészt a javaslatok kialakításában. A tennivalókat pontosabban az alapvető 
elgondolások kialakítása után lehet meghatározni. 
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Az előzetes elgondolások kialakításához kb. 2–3 hónap szükséges, az egész javaslat 
elkészítése jövő év végéig elvégezhető. 
 

III. 
A távlati életszínvonal politika néhány főbb vonása 

 
A távlati életszínvonal politika kialakításánál a következő gazdaságpolitikai elvekből kell 
kiindulni: 
1. A nemzeti jövedelemmel együtt emelkednie kell a munkások és alkalmazottak 

életszínvonalának. 
2. Az életszínvonal egyes tényezői között kialakult aránytalanságokat az elkövetkező 

tervidőszakban úgy kell csökkenteni, hogy az elmaradt tényezőket – lakás, egészségügyi 
intézmények stb. – erőteljesebben fejlesszük, más tényezőket – a fogyasztás egyes 
oldalai, népművelési intézmények – lassabban fejlesszük. 

3. A lakosság egyes rétegei között lévő olyan jellegű és méretű életszínvonal 
aránytalanságokat, amelyek nem adódnak szükségszerűen, a szocialista elosztásból 
csökkenteni kell – így pl. javítani kell a sokgyermekes családok, a nyugdíjukból élők stb. 
helyzetét. Ezt úgy kell megvalósítani, hogy a lakosság minél nagyobb része a mindenkor 
meglévő létminimumot elérje. 

4. A lakosság jövedelmének forrásait úgy kell kialakítani 
 – a jövedelem minél nagyobb része kerüljön közvetlenül a béren keresztül 

felhasználásra; 
 – hogy az árrendszer és a jövedelemelosztás módja a fogyasztási javak és szolgáltatások 

minél takarékosabb és célszerűbb felhasználását segítse. 
5. A távlati életszínvonal politikának különös figyelmet kell fordítania a gyermekek és 

fiatalok életviszonyainak megjavítására. 
6. Az egyes intézkedési javaslatok kidolgozásánál nagy gondot kell arra fordítani, hogy az 

anyagi és kulturális ellátás rendszere egyszerűsödjék, hogy a lakosság minél könnyebben 
bürokrácia-mentesebben jusson hozzá jövedelméhez, különböző szolgáltatásokhoz (a 
bérek, egészségügyi ellátás stb.). 

 
*** 

 
Javasoljuk, hogy a SZOT Elnöksége bízza meg a Titkárságot az előbbiekkel kapcsolatos 
részletes tennivalók kidolgozására és végrehajtására és a hozott intézkedésekről, kialakult 
elgondolásokról időszakonként tegyen jelentést a SZOT Elnökségének és egy későbbi teljes 
ülés foglalkozzék a nyilvánosság elé kerülő javaslattal. 
 
Budapest, 1958. augusztus 25. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 222. ő. e. 
 
 

1958. augusztus 30. 
 

JELENTÉS 
A 3 ÉVES TERV MUNKAVÉDELMI ÉS ÜZEMEGÉSZSÉGÜGYI BERUHÁZÁSAIRÓL 
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A dolgozók munkakörülményeinek javítására a 3 éves terv során négy forrásból van 
lehetőség. 
 
1. Új ipari beruházások 
Ezeknél a szakszervezetek ellenőrzése többé-kevésbé biztosítja a munkavédelmi 
követelmények érvényesülését. Esetenként vannak ugyan olyan törekedések, hogy a normákat 
takarékosságra való hivatkozással áthágják, de a szakszervezetek helyes fellépése 
megakadályozhatja az ilyen törekvéseket. 

 
2. Rekonstrukciók és a meglévő üzemekben a termelés fejlesztését szolgáló 
beruházások 
A régi üzemek korszerűsítése igen nagy lehetőséget ad a nehéz fizikai munkák gépesítésére, 
az üzemek zsúfoltságának csökkentésére, az egészségre ártalmas munkafolyamatok 
veszélytelenné tételére, a rossz állapotban lévő üzemi épületek megjavítására. A 
szakszervezetek többsége ezt helyesen is látja, így pl. a Textiles Szakszervezet javaslata 
alapján kerül sor a 3 éves tervben az életveszélyes üzemi épületek rekonstrukciójára, a Vasas 
Szakszervezet kezdeményezésére több elavult üzem korszerűsítésére stb. Hiba viszont, hogy 
több esetben a rekonstrukcióknál különböző nehézségekre való hivatkozással nem tartják be 
az óvórendszabályok egyes előírásait. 

 
3. Munkavédelmi és üzemegészségügyi beruházások 
(Ezzel a ponttal részletesebben később foglalkozunk.) 

 
4. Felújítások 
A munkakörülmények megjavítására ez is komoly anyagi alapot jelent. Központilag kihatását 
nem lehet kimutatni. Az üzemi szerveken múlik, hogy mennyire hatékonyan használják fel. 
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint sok helyen a munkavédelmi beruházások összegének 
többszörösét is biztosították a felújítási keretből az elavult munkavédelmi és 
üzemegészségügyi berendezések felújítására és a dolgozók munkakörülményeinek javítására. 
 

*** 
 
Munkavédelmi és üzemegészségügyi beruházások 
Ebből kell fedezni az OT 9/1958. sz. tervezési utasítása alapján a meglévő üzemekben a 
balesetelhárítási és szellőzőberendezések, öltözők, fürdők, mosdók, zuhanyzók, WC-k, orvosi 
rendelők, fektetők, melegedők, elsősegélyhelyek, ivókutak stb. létesítési költségeit. E 
területen a jelenlegi helyzet a következő: az Országos Tervhivatalhoz beküldött adatok szerint 
3 év alatt a termelő szervek össz beruházására 223,5 milliárdot fordítanak. Ebből 
biztonságtechnikai és üzemegészségügyi beruházásra 372,2 millió forint jut. Ez megfelel az 
összberuházás 1,9%-ának. (Az OT adatok a mellékletben.) Az Országos Tervhivatal által 
megadott beruházási összegben – amint a minisztériumok és a szakszervezetek részletes 
adataiból kiderül – azonban nemcsak munkavédelmi, hanem szociális, kulturális beruházás is 
van, amely kiteszi az összegnek mintegy a felét. A szociális-kulturális beruházásokra ugyanis 
a tervutasítás külön rovatot nem tartalmaz. Ennek megfelelően a tényleges munkavédelmi 
beruházások nem érik el az összberuházások 1%-át sem. Ez jóval kevesebb mint az elmúlt 
években bármikor, amikoris az arány 2% körül volt. Egyes tárcáknál a 10%-ot is elérte. 
 
A szakszervezetek felmérései alapján a munkavédelmi beruházásokra beállított összeg nem 
fedezi a legsürgősebb szükségleteket (pl. a vasút évi 3 milliót kap, holott a szükséglet 15–16 
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millió évenként. A Textil Szakszervezet véleménye szerint 26 millió az igény, amiből csak 6 
millió áll rendelkezésre stb.). 
 
A munkavédelmi beruházások felosztása és jóváhagyása eddig még nem történt meg, mert a 
tervezés még most folyik és az Országos Tervhivatal sem adta még ki a részletes lebontásra az 
utasítást. 
 
A munkavédelmi beruházások részletes terve így még nem készült el, azok pontos összege és 
felosztása még nem ismeretes. Annyi azonban már most is látható, hogy egyes 
minisztériumok és szakszervezetek ezirányú munkájában komoly lemaradás van. Pl. a Vasas 
Szakszervezet még a globál keretet sem ismeri és csak a napokban derült ki, hogy a Csergő 
elvtárs által bejelentett 30 millióból mindössze 5 milliót lehet konkrétan kimutatni. Az Orvos-
Egészségügyi Szakszervezet és a KPDSZ területén semmilyen munkavédelmi beruházás nincs 
tervezve. Igaz, hogy vannak a lemaradásnak objektív okai. Régen nem volt ilyen 
áttekinthetetlen helyzet és keveredés a munkavédelmi és üzemegészségügyi beruházások 
területén, mint jelenleg van. Ez azonban nem teljes egészében menti fel a szakszervezeteket e 
felelősség alól a lemaradásért. Megállapítható, hogy a Szakszervezetek Elnökségeinek 
többsége csak általában tárgyalta a 3 éves terv beruházásait, de a munkavédelmi 
beruházásokkal részletesen – annak ellenére, hogy a SZOT Titkársága felhívta erre 
figyelmüket, a Vasutas, Vegyész, ÉDOSZ, Bányász, Közlekedés, Textiles, Nyomdász és 
MEDOSZ Szakszervezetek kivételével – nem foglalkoztak. Annak érdekében, hogy a 
munkavédelmi beruházások terén előbbre tudjunk jutni, sürgősen fel kell számolni a jelenlegi 
zavart a tervezés területén, ugyanakkor a szakszervezeteknek is fokozottabb tevékenységet 
kell kifejteniök ezen a téren. 
 
Fentiek alapján javasoljuk, hogy a SZOT Elnöksége a következő határozatot hozza: 
 
1. Az Elnökség felkéri az Országos Tervhivatal elnökét, hogy biztosítsa a munkavédelmi és 

üzemegészségügyi beruházások tervezésének a jelenleginél áttekinthetőbb, 
ellenőrizhetőbb rendszerét. 

 
2. Az Elnökség javasolja a szakszervezetek elnökségeinek, hogy október 1-ig tárgyalják 

meg a 3 éves terv munkavédelmi beruházásainak felosztását. Vizsgálják meg, hogy a 
minisztériumok munkavédelmi és üzemegészségügyi célokra milyen összeget fordítanak 
és hogy a beruházásokat a legfontosabb területeken kívánják-e felhasználni. Továbbá azt, 
hogy mennyire vették figyelembe az ipari beruházáson belül a munkakörülmények 
javítását. 

 Erről tájékoztassák a SZOT Titkárságát. 
 
3. Az Elnökség javasolja, hogy a szakszervezetek hassanak oda, hogy a 3 éves ipari 

beruházás keretén belül a termelési célkitűzésekkel párhuzamosan segítsék: 
 a/ a nehéz fizikai munkák gépesítését, 
 b/ az üzemek zsúfoltságának megszüntetését, 
 c/ az egészségre ártalmas munkafolyamatok veszélytelenné tételét, 
 d/ a rossz állapotban lévő, veszélyes üzemi épületek megjavítását. 
 
4. Az Elnökség javasolja a Szakszervezetek Központi Vezetőségeinek, hogy az illetékes 

állami szervekkel együtt dolgozzák ki az üzemekben lévő munkakörülmények javítását 
célzó távlati terveket, azt használják fel a második 5 éves terv készítésében. A távlati terv 
elkészítéséhez mérjék fel alaposan a 3 éves terv végére az üzemi munkakörülményeket, 
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állapítsák meg a helyzet megjavításához szükséges anyagi eszközöket és a fontossági 
sorrendet. Ebben támaszkodjanak az üzemi szakszervezeti szervek sokoldalú 
tapasztalataira. A kialakult elgondolásokról tájékoztassák a SZOT Elnökségét 1959. 
október 1-ig. 

 
5. A szakszervezetek nagyobb gonddal őrködjenek azon, hogy az új létesítményeknél és az 

üzemek rekonstrukcióinál a biztonságtechnikai és üzemegészségügyi előírásokat 
maradéktalanul betartsák. 

 
Budapest, 1958. augusztus 26. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 222. ő. e. 
 
 

1958. augusztus 30. 
 

A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA ELNÖKSÉGÉNEK 1958. AUGUSZTUS 30-I 
ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATA 

A 3 ÉVES TERV MUNKAVÉDELMI ÉS ÜZEMEGÉSZSÉGÜGYI BERUHÁZÁSAIRÓL 
 
Döntés: 
 
Az Elnökség javasolja a szakszervezetek elnökségeinek, hogy október 1-ig tárgyalják meg a 3 
éves terv munkavédelmi beruházásainak felosztását. Vizsgálják meg, hogy a minisztériumok 
munkavédelmi és üzemegészségügyi célokra milyen összeget fordítanak, és hogy a 
beruházásokat a legfontosabb területeken kívánják-e felhasználni, továbbá azt, hogy mennyire 
vették figyelembe az ipari beruházáson belül a munkakörülmények javítását. 
Erről tájékoztassák a SZOT Titkárságát. 
 
A szakszervezetek hassanak oda, hogy a 3 éves ipari beruházás keretén belül a termelési 
célkitűzésekkel párhuzamosan segítsék 
a./ a nehéz fizikai munkák gépesítését, 
b./ az üzemek zsúfoltságának megszüntetését, 
c./ az egészségre ártalmas munkafolyamatok veszélytelenné tételét, 
d./ a rossz állapotban lévő, veszélyes üzemi épületek megjavítását. 
 
A szakszervezetek központi vezetőségei az illetékes állami szervekkel együtt dolgozzák ki a 
munkakörülmények javítását célzó távlati terveket, azokat használják fel a második ötéves 
terv készítésében. A távlati terv elkészítéséhez állapítsák meg az üzemi munkakörülmények 
megjavításához szükséges anyagi eszközöket és a fontossági sorrendet. Ebben 
támaszkodjanak az üzemi szakszervezeti szervek sokoldalú tapasztalataira. A kialakult 
tervekről 1959. október 1-ig tájékoztassák a SZOT Elnökségét. 
 
A szakszervezetek nagyobb gonddal őrködjenek azon, hogy az új létesítményeknél és az 
üzemek rekonstrukcióinál a biztonságtechnikai és üzemegészségügyi előírásokat 
maradéktalanul betartsák. 
 
A munkavédelemre előirányzott beruházással kapcsolatos kérdéseket a Tervhivatal elnökével 
és a munkaügyi miniszterrel meg kell beszélni. 
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Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 222. ő. e. 
 
 

1958. október 25. 
 

JELENTÉS A SZOT ELNÖKSÉGÉNEK 
A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK HELYZETÉRŐL4 

 
A SZOT Elnökségének múlt év novemberében, majd a Titkárságnak ez év májusában hozott 
határozatai alapján egy 8 tagú bizottság bevonásával megvizsgáltuk a kollektív szerződések 
helyzetét. 
 
Az 1956 októberi ellenforradalmi eseményekig üzemi kollektív szerződések voltak 
érvényben, de ezeknek megújítására 1957-ben nem került sor. Ezeknek az üzemi kollektív 
szerződéseknek célja és feladata volt, hogy a dolgozók felelősségérzetét a vállalati tervek és 
feladatok teljesítésében növelje, jogaikat és kötelességeiket szabályozza, a szociális és 
kulturális igényeiket kielégítse. Az üzemek gazdasági vezetőinek pedig segítséget nyújtson a 
vállalati tervek teljesítésében, a bérezési kérdések megoldásában, a munkaviszonnyal és a 
munkafegyelemmel kapcsolatos kérdéseknek stb. rendezésében. 
 
Ezek az üzemi kollektív szerződések részben a teljesíthetetlen vállalásaik miatt, részben 
tartalmi hiányosságaik és egyoldalúságok miatt nem váltak be a gyakorlatban, de tartalmaztak 
olyan pontokat is, amelyek nem lehettek kétoldalú szerződés megállapodásai. 
 
Az üzemi kollektív szerződésekben sok helyen olyan követelményeket állítottak mindkét 
szerződést kötő fél, de főleg a vállalat elé, amelyeknek teljesíthetősége a felettes szervek 
későbbi jóváhagyásától, vagy menetközbeni intézkedéseitől függtek. Emiatt több ízben 
módosításra volt szükség, és az a kollektív szerződések hitelét megdöntötte, és az 
ellenőrizhetőséget is meggátolta. 
 
Az üzemi kollektív szerződésekben mechanikusan lemásolták a felettes szervektől kapott 
irányelveket, és nem az üzem sajátosságát vették figyelembe. Emiatt a szerződések a nagy 
általánosságot ölelték fel, és így a dolgozók nem tekintették eléggé magukénak. Továbbá 
hiányosságuk volt az is, hogy olyan pontokat is tartalmaztak részletesen, amelyeket a Munka 
Törvénykönyve vagy egyéb kormányrendeletek szabályoztak. 
 
Sok helyen a kollektív szerződéseket terjedelmükben is túlméretezték. Emiatt a kollektív 
szerződések nehezen voltak áttekinthetők. A nagyszámú formai vállalások között elvesztek a 
lényeges pontok, amelyek a termelési feladatok megoldásának, a dolgozók szociális-kulturális 
helyzetének javítását célozták. 
 
A szerződések tekintélyét nagymértékben lerontotta az is, hogy az abban vállalt 
kötelezettségek betartásának ellenőrzését, mind vállalaton belül, mind a felettes szervek 
részéről elhanyagolták és a teljesítések elmaradásának semmiféle következménye nem volt. 
 
Így a kollektív szerződéseknek nem volt meg a várt mozgósító hatása és azzal a ténnyel, hogy 
vegyesen tartalmaztak kötelező feladatokat és vállalásokat, elvesztették szerződés-jellegüket. 

                                                 
4 Az Elnökség 1959. második felére halasztotta a Politikai Bizottsági döntést. 
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A vállalásaik bár a tervre épültek, általában formaiak voltak és a dolgozókat érdeklő 
problémákkal kevésbé foglalkoztak. 
 
Mindezek következtében az üzemi kollektív szerződések szerződés-jellege egyre inkább 
elmosódott, az üzemek többsége, de a szakszervezetek és a minisztériumok is egyre inkább 
kényszerű kötelességnek érezték az újabb szerződések megkötésével járó munkát. Ez olyan 
helyzetet teremtett, hogy az üzemek, a szakszervezetek nagy része a kollektív szerződés 
gondolatát elvetette, és ezzel együtt elvetette azt is, ami ezekben a szerződésekben jó és 
hasznos volt. Mindehhez hozzájárultak az ellenforradalmi események következtében beállott 
zavarok is, úgy hogy ma az a helyzet állt elő, hogy kollektív szerződések nincsenek, de 
általában igény sincs rá sem a dolgozók, sem a vezetők részéről. De, akik igénylik, azok is 
olyan szerződéseket akarnak, amelyek teljesen kiküszöbölik az előző szerződések hibáit, hogy 
az esetleg kötendő szerződések olyanok legyenek, amelyek valóban csak önkéntes 
vállalásokat tartalmaznak, és mind a vállalat, mind a dolgozók érdekeit elősegítik. 
 
Véleményünk szerint az újonnan kötendő szerződésben a szakszervezeti bizottság és az 
igazgató által önkéntesen vállalt, nem kötelezően előírt feladatokat kell lefektetni. 
 
Ez a szerződés nem a vállalat részére kötelezően előírt terv- és egyéb feladatokat tartalmazná, 
hanem azok túlteljesítésére tett kétoldalú vállalásokat, melyek arra irányulnának, hogy a 
vállalat dolgozóiban tudatosítsák azt, hogy a vállalások teljesítése azon túl, hogy hathatós 
segítséget nyújt a vállalat eredményes és gazdaságos munkájához, közvetlen vagy közvetett 
előnyt jelent számukra is azon keresztül, hogy az elért többlet-bevételből biztosítható lenne 
szociális és kulturális igényeiknek terven felüli kielégítése. Ezen kívül tartalmazná még 
– a terven felüli bevételek felhasználási módját, 
– a nem kötelezően előírt, de a vállalat belső életében szükséges egészségügyi, 

munkavédelmi, szociális, kulturális, sport stb. tevékenység terveit, illetőleg vállalásait, 
– az igazgatói és vállalatfejlesztési alap, a nyereségrészesedés és a szervezeti hozzájárulás 

felhasználásának módját stb. 
 
A kollektív szerződés tehát csak olyan vállalásokat tartalmazna, melyben a szerződést kötő 
feleknek joguk van határozni és teljesítéséért felelősséget is vállalni. 
 
Az 1086/1957. sz. kormányrendelet, amely az üzemi tanácsok jogkörével foglalkozik, ennek a 
szervnek feladatkörébe sorolja ugyan a nyereségrészesedés és igazgatói alap felosztásának 
irányelveiről hozandó határozatot, de ez nem ellentétes azzal, hogy egy kollektív szerződés 
részletezze az üzemi tanács által – a keret globális felosztásáról – hozott határozatát. Ezen 
kívül a terven felüli beruházások céljaira egyéb anyagi források is vannak, melyek 
felhasználásának módja nem tartozik az üzemi tanács döntési hatáskörébe. Pl. a saját erőből 
történő beruházásoknál elért megtakarítás, vagy a kiselejtezett állóeszközök értékesítéséből 
származó bevétel, vagy a szakszervezeti tagdíjrészesedés stb. 
 
Az új szerződés lényegében két fő feladatot foglalna magában: 
Az első rész az eredményes gazdálkodás feladatainak elősegítését (vállalások, módszerek), 
míg a második rész az eredményes gazdálkodás nyújtotta többletbevétel felhasználásának 
módját tartalmazná. 
 
Véleményünk szerint egy ilyen tartalmú szerződés alkalmas eszköz lenne arra, hogy a 
dolgozóknak kézzelfoghatóan igazolja közvetlen érdekeltségüket a szocialista termelésben és 
mozgósító erővel bírna. Ezt bizonyítják tapasztalataink is, amit négy budapesti üzemnél 



 49

szereztünk. Ennél a négy vállalatnál – kísérletképpen – a fenti elvek alapján szerződésmintát 
készíttettünk. Az eddigi tapasztalatok természetesen még nem nyújtottak kellő alapot arra, 
hogy az új kollektív szerződést – amelynek elnevezését „vállalati kollektív szerződés”-nek 
javasoljuk – széles körben bevezessük, mert még sok bizonytalan tényezőt hordanak 
magukban. Ezért azt javasolnánk, hogy néhány helyen kísérleti jelleggel próbáljunk ilyen 
jellegű szerződést kötni. 
 
A kötelezően előírt feladatokat külön kell szabályozni, mert az üzemek önállóságának 
kiterjesztésével, az üzemi demokrácia kiszélesítésével (üzemi tanács, szakszervezeti 
bizottságok hatáskörének növelése) egyre inkább látszik annak a szükségessége, hogy a 
vállalatokat érintő kérdések egységes szabályozást nyerjenek vállalaton belül. Erre 
vonatkozóan külön előterjesztést teszünk. 
 

Határozati javaslat 
 
1. A vállalati kollektív szerződést 1959. év folyamán előkészítve, 1960. évre kísérletképpen 

meg kell kötni iparáganként legalább 3–4 termelő vállalatnál. 
2. A szakszervezetek és az illetékes minisztériumok adjanak ki irányelveket a vállalati 

kollektív szerződés készítéséhez. 
3. Az 1960. évben megkötendő vállalati kollektív szerződések tapasztalatainak értékelése 

alapján kell dönteni a vállalati kollektív szerződések további alkalmazásáról. 
4. A fentiekkel kapcsolatos teendők összefogására és irányítására az Elnökség a SZOT Bér- 

és Munkaügyi Osztályát bízza meg. 
 
Budapest, 1958. október 20. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 224. ő. e. 
 
 

1958. november 22. 
 

A MUNKAVÉDELMI OSZTÁLY ELŐTERJESZTÉSE A SZOT ELNÖKSÉGÉHEZ 
AZ 1965-IG SZÓLÓ MUNKAIDŐCSÖKKENTÉSRŐL 

 
A mellékelt tervezetet a minisztériumok és a szakszervezetek javaslatai alapján a Munkaügyi 
Minisztérium a SZOT Munkavédelmi Osztályával együttesen készítette el. 
 
Az előterjesztést minden minisztérium és szakszervezet véleményezésre megkapta, amelyben 
foglaltakkal elvileg egyetértettek és észrevételt csupán egyes részletkérdésekben tettek. 
 
1. A minisztériumok és a szakszervezetek túlnyomó többsége jelentős bővítést javasolt az 

egészségre ártalmas munkaterületeken, illetve az 1960–65 évre javasolt 
munkaidőcsökkentés jórészének 1959-re való előrehozatalát kérte. Ha ezeket a 
javaslatokat mind figyelembe vennénk, akkor a 7 évre tervezett 100–120 ezer főt érintő 
munkaidőcsökkentés mintegy felét 1959-ben kellene megvalósítani. 

 Az 1959-es tervezetbe nem javasoljuk újabb munkakörök felvételét, mert: 
 a.) az adott keret mellett ez más munkakörök kihagyását tenné szükségessé. 
   (Javasoljuk, hogy a tárcák és a szakszervezetek kapjanak arra jogot, hogy a 

Minisztertanács határozata után a SZOT-tal és a Munkaügyi Minisztériummal, 
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valamint az Egészségügyi Minisztériummal egyetértésben a munkaköröknél a részükre 
meghatározott kereteken belül változtatásokat hajtsanak végre.) 

 b.) Újabb munkakörök felvétele esetén az 1959-es keretet kellene bővíteni – ezt nem 
javasoljuk. 

 
2. Több minisztérium és szakszervezet a munkaköri jegyzékkel kapcsolatban tett 

észrevételt. Pl. a Vasas Szakszervezet és a KGM a munkaköri jegyzék összevonását, más 
minisztériumok és szakszervezetek részletesebb bontását javasolják. 

 A távlati előterjesztés mellékletében szereplő munkaterületek sem tekintendők 
véglegesen meghatározottnak, ezek csupán a főirányt mutatják, tehát indokolt esetben az 
adott kereten belül az évi tervek kidolgozásánál változások lehetségesek. 

 
3. Több minisztérium és szakszervezet javasolta egyes mező- és erdőgazdasági dolgozók 

(állattenyésztők és fogatosok), portások, őrök stb. munkaidejének leszállítását 1965-ig 
terjedő időszakban. 

 Véleményünk szerint a felvetett kérdéseket meg kell vizsgálni, a jelen előterjesztésbe 
ezek felvétele még nem volt lehetséges. 

 
Kiegészítés a határozattervezethez: 
A távlati előterjesztés határozati javaslatának 1/b. pontja az alábbiakkal egészül ki: „A 
célkitűzések megvalósítása érdekében az érdekelt minisztériumok a Munkaügyi 
Minisztériummal és a szakszervezettel egyetértésben készítsenek ütemtervet.” 
 
A fentiek alapján kérjük az Elnökséget fogadják el a mellékelt határozattervezeteket. 
 
Budapest, 1958. november 18. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 227. ő. e. 
 
 

1959. április 25. 
 

JELENTÉS A MUNKÁSOK ÉS ALKALMAZOTTAK 1958. ÉVI ÉLETSZÍNVONALÁRÓL5 
(Részlet) 

 
Következtetések 

 
1. Folyamatosan elemezni kell az 1959. évi gazdálkodás tapasztalatait, az életviszonyokra 

vonatkozó tervek teljesítését és a terv végrehajtása során feltárt tartalékok egy részének 
az életszínvonal további javítására való felhasználását. Erre javaslatot kell tenni. A 
figyelmet elsősorban az elmaradt rétegekre, valamint az életszínvonal elmaradt 
tényezőire kell irányítani. 

 
2. Rendszeresen figyelemmel kell kísérni, hogy az átlagbérek tervszerű alakítására hozott 

intézkedések minden területén végrehajtásra kerülnek-e – és ennek alapján a terv szerint 
alakul-e a munkások reálbére. 

 

                                                 
5 A SZOT Elnöksége a jelentést tudomásul vette és megbízta a Titkárságot a következtetések részben lévő 
javaslatok érvényesítésére. 
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3. A társadalmi ellenőrzés eszközeivel is hatékonyabban kell ellenőrizni az állami és 
szabadpiaci árak alakulását.  

 Meg kell gátolni az esetleges olyan törekvéseket, amelynek során a termelői árváltozást 
bármilyen módon a fogyasztókra igyekeznek áthárítani. 

 
4. Változást kell elérni a rendelkezésre álló lakásépítési alap felhasználásában: érvényt kell 

szerezni azoknak a rendelkezéseknek, amelyek a lakáshoz való juttatás sorrendjét a 
dolgozók termelésben betöltött szerepe és a szociális helyzete alapján szabályozzák. 

 Ezért felül kell vizsgálni a jelenleg kialakult lakásfinanszírozási módszereket – az 
öröklakás és OTP-kölcsön rendszert, valamint a lakások elosztásának mostani szabályait 
és gyakorlatát. Nagy figyelmet kell fordítani a most meginduló szövetkezeti 
lakásépítésre. 

 
5. A szakszervezetek minden rendelkezésükre álló eszközzel – elsősorban azonban minél 

szélesebb körű társadalmi ellenőrzéssel – lépjenek fel az életviszonyok alakulásánál még 
mindig tapasztalható bürokráciák ellen és szerezzenek érvényt a Központi Bizottság a 
munkásosztály helyzetéről szóló határozatának és a XIX. Kongresszus döntésének. A 
figyelmet – többek közt – a bérezés terén lévő önállóság helyes alkalmazására, a 
helyesebb áruterítésre, az árellenőrzésre, a gyermekintézmények helyesebb 
igénybevételére és általában a törvényesség betartására kell fordítani. 

 
6. Elemezni kell a jelenleg folyó részletakció tapasztalatait: meg kell vizsgálni a 

részletrendszerek kiterjesztésének reális lehetőségét, a jelenlegi ügyvitel módszereit és a 
kamattételeket. 

 
7. A belkereskedelemnél lévő elfekvő, jelenlegi áron értékesíthetetlen cikkek árának 

csökkentésére meg kell vizsgálni a mostaninál nagyobb mértékű ideiglenes árleszállítás 
lehetőségeit. A mostani készletek indokolatlanul veszik igénybe az amúgyis szűkösen 
rendelkezésre álló raktár területét. 

 
8. A kenyérellátásban mutatkozó indokolatlan zavarok megszüntetésére az illetékes 

szervekkel együtt javaslatokat kell kidolgozni. 
 
9. Továbbra is nagy figyelmet kell fordítani a következő évek életszínvonala alakulása 

szempontjából lényeges távlati – 1961–1965 évekre szóló – tervek kialakításában való 
részvételre – a SZOT Elnöksége erre vonatkozó irányelveinek megfelelően. 

 
10. Az illetékes állami és tudományos szervekkel együtt kell tisztázni az életszínvonal 

fogalmának tervezési és mérési módszereinek fontosabb megoldatlan kérdéseit. El kell 
érni, hogy a második 5 éves terv során az életszínvonal tervezési és mérési módszerei 
összhangba kerüljenek és a legfontosabb mérőszámok a szükséges időközökben 
rendelkezésre álljanak. 

 
Határozati javaslat 

 
Az Elnökség a jelentést elfogadja és megbízza a Titkárságot, hogy a jelentés alapján – az 
előző évhez hasonlóan – tegyen közzé tájékoztatót a szakszervezeti sajtóban, valamint azzal, 
hogy a jelentés alapján szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 235. ő. e. 
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1959. május 23. 
 

A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA ELNÖKSÉGÉNEK IRÁNYELVEI 
A NYERESÉGRÉSZESEDÉS FELOSZTÁSÁRA 

 
Az 1958. évi jó munkáért az üzemekben már kifizették a nyereségrészesedést. A 
nyereségrészesedés elosztásának irányelveit az üzemi tanácsok határozták meg. Az elosztás jó 
tapasztalatai az üzemi tanácsok döntésének helyességét mutatják. Többségük helyesen 
használta fel a SZOT Elnökségének, valamint az egyes szakszervezetek és minisztériumok 
nyereség elosztására vonatkozó irányelveit. A tavalyinál jobban érvényesült az az elv, hogy 
aki a közösségnek többet ad, az a közösségtől többet is kapjon. Lényegesen kevesebb helyen 
volt tapasztalható egyenlősítés is. Az üzemi tanácsok nagyjából azonos módon alakították ki a 
nyereségrészesedésből történő növelés, csökkentés és megvonás eseteit is. A tapasztalatok 
azonban azt is mutatják, hogy egyes helyeken túlzottan eltérőek voltak a felosztás módszerei. 
Egyes vállalatoknál szélsőségek voltak tapasztalhatók. 
 
A SZOT Elnöksége az üzemi tanácsok munkájának elősegítése érdekében 1959. évre a 
következő felosztási módszert javasolja: 
 

A nyereségrészesedés vállalaton belüli felosztásának elvei: 
 
Minden üzemben alkalmazzák a következő általános elveket: 
– nyereségrészesedést kell adni mindazoknak a dolgozóknak, akik munkájukkal 

hozzájárultak a vállalat gazdaságos termeléséhez; 
– a dolgozók a nyereséghez történő hozzájárulás arányában részesüljenek a 

többletnyereségből; 
– a nyereségrészesedés segítse elő a munkahelyhez való ragaszkodást és a munkafegyelem 

megszilárdítását. 
 
1. Nyereségrészesedésre jogosultak a vállalatnál munkaviszonyban lévő főfoglalkozású 

olyan dolgozók, akik december 31-én állományban voltak és ezt megelőzően legalább 3–
6 hónapon át folyamatosan ledolgozott munkaidejük volt. Jogosultak továbbá az előírt 
minimális folyamatosan ledolgozott idővel rendelkező és december 31-e előtt 
nyugállományba került, határozott időre alkalmazott, szerződése lejárt, népgazdasági 
érdekből áthelyezett, tényleges katonai szolgálatra bevonult, vagy létszámcsökkentés, 
átszervezés folytán elbocsátott dolgozók. 

 
2. Állományon kívüli dolgozók részére nyereségrészesedés csak akkor fizethető, ha az 

üzemi tanács erre külön határozatot hoz, pl. üzemi orvosnál. 
 
3. A nyereségrészesedésre jogosultak az év folyamán a ténylegesen munkában eltöltött 

idejük alapján kapjanak nyereségrészesedést. Tényleges munkában eltöltött időnek kell 
tekinteni a ledolgozott időn kívül a fizetett szabadságot, a szülési szabadságot, a nem 
tényleges katonai szolgálatot, az ülnöki megbízatást, a mozgalmi szervek és az üzem 
részéről történt iskolára küldés idejét, a foglalkozási betegség, vagy a dolgozó önhibáján 
kívül bekövetkezett üzemi baleset miatt betegállományban eltöltött időt. 

 A hozzájárulással kilépett, saját kérésére áthelyezett dolgozók esetében iparáganként, 
illetve üzemenként kell dönteni. Ugyanígy kell elbírálni a különböző távollét idejét. 
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4. A népgazdasági érdekből történő áthelyezés esetén az eltöltött idő alapján arányos 

részesedést kell adni mindkét vállalat részéről. Ezen dolgozók munkaviszonya 
folyamatosnak tekintendő. 

 
5. A vállalatnál huzamosabb idő óta dolgozók az egyébként járó részesedésen felül, az 

eltöltött évek arányában nagyobb mértékű nyereségrészesedést kapjanak. A 
többletrészesedés megállapításával csak a folyamatos munkaviszonyban eltöltött évek 
vehetők figyelembe. 

 A többletnyereség elérése érdekében különösen kimagasló munkát végző egyes 
üzemrészek dolgozói az egyébként járó nyereségrészesedésnél magasabb összeget 
kaphatnak. 

 
6. Minden olyan ténykedésért, amely a gazdaságosságot hátrányosan befolyásolja, 

csökkenteni kell a nyereségrészesedést. Ezért: 
 a.) fegyelmi vétség, ezen belül fokozottan a társadalmi tulajdon elleni vétség esetén, a 

fegyelmi határozat súlyosságától függően, százalékosan meg kell határozni a 
nyereségrészesedés csökkentésének mértékét, 

 b.) az igazolatlan mulasztás minden napja a nyereségrészesedést meghatározott 
százalékkal csökkentse, 

 c.) olyan számszerűen kimutatható egyéb tényezők fennforgása esetén, amelyek gátolják, 
illetve rontják a vállalat gazdaságos termelését, mint pl. selejt, szerszámtörés, 
géptörés, kötbérfizetés, felesleges anyagok beszerzése, helytelen raktározás, terv-, 
pénzügyi és bizonylati fegyelem megsértése stb. is csökkentsék az egyébként járó 
összegeket. 

 Ezeket a csökkentéseket csak akkor alkalmazzák, ha a vétség bizonyíthatóan a dolgozó 
hibájából keletkezett. A nyereségrészesedés csökkentésének indokait és mértékét a 
dolgozókkal az eset felmerülésétől számított 15 napon belül írásban kell közölni. 

 Az üzemi tanácsok határozzák meg azt is, hogy a személyenkénti csökkentés kinek a 
hatáskörébe tartozik. 

 
8. Nyereségrészesedésre nem jogosultak: 
 a.) akik nem töltötték le az előírt minimális munkaidőt, 
 b.) az év folyamán a vállalattól jogszabályellenesen kilépett, alkalmatlanság címén 

jogerős fegyelmi határozattal elbocsátott dolgozók, 
 c.) akik meghatározott napon felül igazolatlanul hiányoztak, 
 d.) akiket egyébként súlyos bűntett miatt a bíróság jogerősen elítélt. 
 
Egyéb kérdések: 
 
1. A fennálló rendeletek alapján a vállalatok által adományozható „Kiváló Dolgozó” 

kitüntetéssel évközben kifizetett jutalmakat a felosztható nyereségrészesedésből le kell 
vonni és csak a fennmaradó összeg osztható fel a vállalat dolgozói között, azonban ezen a 
címen az egyes jutalmazott dolgozók nyereségrészesedése nem csökkenthető. 

 
2. Az üzemi tanácsok a felosztható nyereségrészesedésből évközi jutalmazásokra, kulturális, 

szociális, sportintézmények fejlesztésére, valamint az esetleges reklamációk fedezésére, a 
rendelkezésre álló összeg meghatározott kb. 5–15%-át tartalékolják. A tartalékolt és 
igazgatói alapba helyezett összeg felhasználásának módját is határozzák meg. 
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3. Az egyéni nyereségrészesedés számítási alapja általában a dolgozó egy napra eső 
átlagkeresete legyen. Az egyes dolgozóknál a különböző jogcímeken megemelt 
nyereségrészesedés összege nem haladhatja meg a dolgozó 6 heti átlagkeresetét. 

 
4. A vállalatok vezető állású dolgozóinak nyereségrészesedését az üzemi tanács által 

jóváhagyott elvek alapján kell kiszámítani. Amennyiben az egyébként járó összeget 
növelni, vagy csökkenteni akarják, akkor a szakszervezeti központhoz és az illetékes 
minisztériumhoz kell felterjeszteni jóváhagyás végett. 

 
Eljárási kérdések: 
 
1. Az üzemi tanácsok a nyereségrészesedés ezévi feltételeinek kézhezvétele után sürgősen 

tárgyalják meg a többletnyereség biztosítása érdekében teendő feladatokat és a 
többletnyereség felosztásának üzemi módszerét. 

 Az irányelvekben határozzák meg a vállalatra, valamint az üzemrészekre vonatkozó 
gazdasági feladatokat; így a termelés, termelékenység, termelés ütemessége, minőség, 
selejt, önköltség – ezen belül anyag-, energia-, bér-, rezsiköltségek –, gyártmányfejlesztés 
és más mutatók alakulását, ezeknek a többletnyereségre vonatkozó hatását. A feladatokat 
lehetőleg bontsák le üzemrészekre is. 

 
2. Az üzemi tanács által elfogadott felosztási módszert írásban rögzítsék és a tanácsülést 

követő 15 napon belül, közérthető módon hozzák minden dolgozó tudomására. A 
nyereségrészesedés vállalati módszerét összefoglaló leírás, az elosztáson kívül 
tartalmazza a többletnyereség biztosítására kitűzött feladatokat és az anyagi érdekeltség 
más formáinak felhasználását is. 

 Az üzemi tanácsok a növelő és csökkentő tényezőket, ezek mértékét előre, százalékban 
kifejezve határozzák meg. Ismertessék a nyereségrészesedés felosztásával kapcsolatos 
vitás ügyek intézésének (panasztétel, fellebbezés stb.) módját is. 

 
3. Minden újonnan belépett dolgozóval ismertessék meg a nyereségrészesedés elveit, illetve 

a kilépett, valamint a kilépni szándékozó dolgozókat tájékoztassák a 
nyereségrészesedésre való jogosultságukról. 

 
4. Biztosítani kell, hogy a dolgozók mozgósítása a nyereségrészesedés anyagi alapjának 

megteremtésére minél hathatósabban érvényesüljön. Ezért – lehetőleg a negyedév és a 
mérlegbeszámolók elkészítése után – tájékoztatni kell az üzemi tanácsot, valamint a 
dolgozókat a nyereségrészesedés tapasztalatairól, alakulásáról, de kerülni kell a 
megalapozatlan ígérgetéseket. 

 
5. A szakszervezetek és a minisztériumok a fenti irányelvek alapján az iparágak 

sajátosságait figyelembevéve, a hivatalos közlönyökben a nyereségrészesedés 
feltételeivel együtt adjanak részletes szempontokat a vállalatok részére a 
nyereségrészesedés elosztásának üzemi módszerére. 

 
Budapest, 1959. május 25. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 236. ő. e. 
 
 

1959. július 25. 
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AZ ÜZEMI ÉTKEZÉS HELYZETE ÉS TÁVLATI FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYELVEI6 

 
I. 

Jelenlegi helyzet 
 
Az üzemi étkezés rendszerének bevezetése és széles körben való elterjesztése a szocialista 
építés egyik nagy vívmánya, ebben fontos szerepe volt a szakszervezeteknek. Jelenleg az 
üzemi étkezést átlagosan 600–700 ezer dolgozó veszi igénybe, a dolgozóknak 25–30%-a. Az 
elmúlt években az üzemi étkezés jelentős mértékben fejlődött. Számos korszerű konyha és 
étterem létesült (pl. Csepeli Vas- és Fémművek, Csepeli Autógyár, Darugyár, Dej Hajógyár, 
Dorog, Tatabánya, Padrag, Várpalota, Ajka, Pécsi Hőerőmű, Diósgyőr, Kazincbarcika, Ózd 
stb.). Javult az ételek minősége és választéka, megnövekedett a szabad választású ételek 
forgalma, egyes helyeken már diétás ételeket is szolgálnak fel, fejlődött a büféforgalom is. 
 
Az elért eredmények ellenére a forgalom nem fejlődött kielégítően – az üzemétkeztetésben 
résztvevők aránya 1952-től számottevően csökkent az egész kereskedelmi vendéglátás 
gyorsütemű fejlődése mellett. Az üzemi étkezés főbb hiányosságai és a fejlődést gátló 
tényezők a következőkben foglalhatók össze: 
 
a.) kevés helyen van még csak menüválaszték, az egységek 6%-ában kínálnak csupán 

szabadválasztású ételeket, a dolgozóknak nyújtott szolgáltatások nem terjedtek el 
tömegesen. Sok helyen nem kielégítő az ételek minősége és választéka; 

 
b.) számos helyen nincs meg a lehetősége az üzemi étkezés kiterjesztésének (szétszórt 

munkahelyek); 
 
c.) nem teljesen kielégítő még az üzemi éttermek és konyhák hálózata; 
 
d.) jelentős színvonalbeli különbségek vannak az egyes egységek között, mert nagyon 

differenciált az állami hozzájárulás mértéke és az alkalmazott nyersanyagnorma (emellett 
ezeknek a gyakorlatban nincs egységes rendszere); 

 
e.) magas az üzemi étkezés önköltsége, az alacsony technikai színvonal (a gépesítés miatt) 

nem fejlődött még mindenütt kellően a technológia, sok a probléma a szakképzettség 
terén is, a felszolgálás rendszere sokba kerül, legutóbb a termelői árrendezés nagyon 
megnövelte a rezsiköltséget, még sok a kívánnivaló az üzemi konyha anyagellátásánál; 

 
f.) az anyagi érdekeltség rendszere kifejezetten arra ösztönöz, hogy az előfizetéses étkezés 

csökkenjen; 
 
g.) nem alakult ki egységes vélemény és álláspont a fejlődés irányára. 
 
Az üzemi étkezés további fejlesztése szükségszerű követelmény. Ezt indokolja az, hogy az 
üzemi étkezés az életszínvonal emelésének egyik fontos eszköze, s mint ilyen a jövőben egyre 
bővítendő. Az üzemi étkezés az élelmiszeralapok gazdaságosabb és célszerűbb felhasználását 
biztosítja, a háztartási munka megkönnyítésével társadalmi munkamegtakarítást eredményez, 
feltétele a nők fokozottabb bevonásának a termelő munkába. Az üzemi étkezés elősegíti 
                                                 
6 A SZOT Elnökség a fejlesztésre vonatkozó irányelvekkel egyetértett, de a költségeket csak a második ötéves 
tervben lehet körvonalazni. 
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egyfelől az egészségesebb, jobb táplálkozást, új élelmiszerfogyasztási szokások kialakítását, 
jelentős befolyást gyakorol az élelmiszerfogyasztás összetételének előnyös megváltozására is. 
 

II. 
A fejlesztés iránya 

 
A dolgozók étkezése továbbfejlesztésének irányelveit a következőkben lehet meghatározni: 
 
1. A dolgozók étkeztetése fejlesztésének távlatait az egész társadalmi étkeztetés keretében 

kell kialakítani, ezen belül az üzemi étkezés jelenlegi rendszerét tovább kell fejleszteni; ki 
kell dolgozni annak feltételeit, hogy az üzemi étkezést a dolgozók egyre nagyobb 
hányada vegye igénybe. Ennek megfelelően kell a tervekben az üzemi étkezés állami 
hozzájárulását figyelembevenni. 

 
2. Az üzemi étkezés előbbiekben említett elvének fenntartása mellett szükség van azonban 

bizonyos rendezésre is, amit az egyes üzemek közötti igen nagy szintkülönbség, s a 
helyenként túlzottan magas rezsiköltség indokol. A rendezésnek főképpen a következőkre 
kell kiterjednie: 

 a.) a nyersanyagnormák (forintnormák) egységes rendszerének kialakítására, azaz a 
jelenlegi nagyon sokféle norma helyett egy szűkebb, áttekinthetőbb skála bevezetése; 

 b.) az állami hozzájárulás mértékének hasonló jellegű egységesítése, figyelemmel részben 
a kialakult jó gyakorlatra, részben azokra az elvekre, hogy egyes iparágakban, 
üzemekben indokolt a differenciált hozzájárulás (bányászat, építőipar, mezőgazdaság 
stb.); 

 c.) olyan intézkedések végrehajtását kell biztosítani, amelyek a rezsiköltségek 
csökkentésével járnak. 

  E kérdés megoldására – távlatban – kétféle lehetőség kínálkozik: 
   a) az állami hozzájárulás mértékének limitálása (egy főre számítva). Ezt egyelőre 

egyedileg kellene meghatározni az egyes üzemekre. Ha az üzem a limitet túllépi ezt 
csak olyan alap terhére tehesse, ami felett végső fokon az üzem dolgozói 
rendelkeznek (nyereségvisszatérítés, igazgatói alap stb.); 

   b) az üzem dolgozói térítsék a nyersanyag teljes értékét az állami hozzájárulás a 
rezsiköltség legyen. (Ezzel a jelenlegi helyzethez képest a dolgozók általában 
többet fizetnének, így ezt béremeléssel kellene ellentételezni, amelynek bérkihatása 
kb. évi 1–1,5 milliárd forintot tenne ki.) 

 A II. ötéves terv időszaka alatt ezek az intézkedések azonban csak részben valósíthatók 
meg, mert ez ebben az időszakban vagy a reáljövedelmek csökkenésével, vagy az állami 
terhek emelkedésével járna. 

 
3. Meg kell javítani az üzemi étkezésben kiszolgáltatott ételek mennyiségét és minőségét, 

messzemenően alkalmazkodni kell e tekintetben az üzem dolgozóinak igényeihez. Ennek 
érdekében: 

 a.) az üzem dolgozóinak döntésére kell bízni, hogy a szűkített skálájú nyersanyagnormák 
közül melyikből kívánják az ételek főzését. A nyersanyagnorma emelése esetén az 
ebből származó többletköltséget a dolgozóknak kell viselni, a csökkentése esetén 
arányosan le kell szállítani az ételek árát; 

 b.) a nyersanyagnormákat nemcsak forintértékben kell meghatározni, hanem elő kell írni 
a kötelező anyaghányadokat is, a főzési receptúrát, valamint az ételek 
tápértékmutatószámát; 
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 c.) az ételek mennyiségét és tápértékét a kiegészítő ételek (köret, főzelék stb.) útján is 
növelni kell, s azt fel kell használni az ételek átlagárának csökkentésére; 

 d.) messzemenően biztosítani kell – ha szükséges központi beavatkozással – az ételek 
változatosságát, meg kell szabni a napi választékok felső határát. Ugyanakkor be kell 
vezetni az előfizetéses, választékos menüt is. 

 
4. Az üzemi étkezés színvonalának emelése, s az átlagos árrés növelése, ezzel az állami 

hozzájárulás mértékének csökkentése érdekében meg kell változtatni az üzemi étkezés 
forgalmának struktúráját. Ezért biztosítani kell, hogy a szabadválasztású ételek (és 
menük) forgalma gyorsabb ütemben növekedjék. Támogatni kell minden olyan 
egészséges kezdeményezést, amely egyidejűleg a dolgozók jobb ellátását és az eredmény 
javulását szolgálja (büféforgalom, nyílt vendéglátás, félkészételek árusítása, 
szolgáltatások stb.). 

 
5. Az üzemi étkezés gyorsabbá és kényelmesebbé tétele, valamint a bérköltségek egy 

részének megtakarítása érdekében ki kell kísérletezni az üzemi éttermekben a modern, 
kulturált önkiszolgálás formáit, s a leginkább bevált módszerek elterjesztéséről 
gondoskodni kell. 

 
6. Az üzemi étkezésben résztvevők körének bővítése, a háztartási munka megkönnyítése és 

az állami hozzájárulás csökkentése érdekében fejleszteni kell a szolgáltatásokat. 
Különösen a következőkre kell nagy figyelmet fordítani: 

 a.) fokozatosan rá kell térni – ahol ennek a feltételei megvannak (kapacitás stb.) – a napi 
két főétkezés biztosítására. Ebbe már be lehet vonni a dolgozók családtagjait és a 
környéken lakókat (teljes térítéssel); 

 b.) megfelelő fogyasztói körzettel rendelkező konyháknál be lehet vezetni a vasárnapi 
főzést; 

 c.) be kell vezetni az utcán át való kiszolgálást, s megfelelő térítés mellett a 
házhozszállítást; 

 d.) ki kell kísérletezni az előrendelés legkedvezőbb formáit; 
 e.) jelentősen bővíteni kell a büfészolgáltatást. Az éttermi büféken kívül a 

nagyüzemekben az egyes műhelyekhez is büféket kellene telepíteni. Ha a feltételek 
megvannak, a büfék árusításának zóna jellegű melegételeket is. A munkaidő-kiesések 
csökkentése érdekében be kell vezetni a mozgóárusítást (nagyüzemekben 
mozgóárusok útján, a kisüzemeknél pedig több üzemet ellátó mozgóbüfékkel); 

 f.) széles körben meg kell kezdeni félkész és előkészített ételek árusítását az üzemekben. 
 
7. Ki kell alakítani az üzemi étkezés propagandáját, azt olyan hatékonnyá kell tenni, hogy az 

étkezés előnyeit kézzelfoghatóan bizonyítsa. 
 
8. Meg kell javítani az üzemi konyhák anyagellátását. Ennek érdekében: 
 a.) tovább kell folytatni a központi árualapokból való kiutalásnál az üzemi konyhák 

előnyben való részesítésének gyakorlatát; 
 b.) nagyobb önállóságot kell biztosítani az üzemi konyhák részére a 

nyersanyagbeszerzésnél; 
 c.) a gyorsan romló és idénycikkek tekintetében engedélyezni kell a szállítókkal való 

közvetlen kapcsolatot; 
 d.) meg kell oldani az üzemi konyhák félkész és előkészített anyagokkal való ellátását, 

részben az élelmiszeripar, részben az előkészítő üzemek útján; 
 e.) meg kell vizsgálni a beszerzési árakat, s javaslatot kell kidolgozni ezek csökkentésére; 
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 f.) hatékonyabban kell felhasználni a konyhák tisztítási veszteségét és maradékát. 
 
9. A konyhai kapacitás növelése, a költségek csökkentése és a technológia javítása 

érdekében az üzemi konyhákat gépesíteni kell, meghatározott elvek alapján, részben 
koncentrálással, részben decentralizálással. Ennek főiránya az legyen, hogy az 
üzemeknek két alapvető típusa alakuljon ki: az előkészítő üzem és a befejező-tálaló 
konyha. 

 
10. Meg kell valósítani a speciális üzemi étkezési szakképzést. 
 
11. Az üzemi étkezés minőségi megjavítása és fejlesztése feltételezi a társadalmi 

tömegellenőrzés hatékonyságának növelését. Ezért tovább kell emelni az itt működő 
aktívák számát, bővíteni kell hatáskörüket és fokozni hozzáértésüket. 

 
*** 

 
Az Elnökség felhívja az érdekelt szakszervezetek Központi Vezetőségét és az SZMT-k 
elnökeit, hogy vizsgálják felül a maguk területén az üzemi étkezés helyzetét, vitassák meg és 
az Elnökség által jóváhagyott irányelvek alapján segítsék elő a fejlesztésük meggyorsítását. 
 
Budapest, 1959. szeptember 30. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 239. ő. e. 
 
 

1959. október 15. 
 

A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA BÉR- ÉS MUNKAÜGYI OSZTÁLYÁNAK 
ELŐTERJESZTÉSE A SZOT ELNÖKSÉG ELÉ 

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE MÓDOSÍTÁSA SORÁN FELMERÜLT VITÁS KÉRDÉSEKRŐL7 
 
Az Elnökség határozata alapján kiküldött bizottság ez év elején megtárgyalta a Munka 
Törvénykönyve kidolgozása során addig felvetődött elvi kérdéseket. E kérdésekre 
vonatkozóan a bizottság határozatot hozott, e határozatot a Munkaügyi Minisztériumnak 
megküldtük és a későbbi munkák során érvényesítettük. 
 
Az újabb tárgyalások alatt a szakszervezetek és minisztériumok részéről felvetődött még több 
észrevétel. A Bér- és Munkaügyi Tanács megtárgyalta az észrevételek közül azokat, amelyek 
lényegesebb elvi kérdéseket vetnek fel. A szakszervezetek részéről tett javaslatok közül a 
következők maradtak vitásak: 
 
1. Az 1065/1957. Mt.h. számú határozat szerint a teljesítménykövetelmények 

megváltoztatása a szakszervezeti bizottsággal egyetértésben történhet. 
 Ezt a rendszert továbbra is javasoljuk fenntartani. 
 A Bér- és Munkaügyi Tanács álláspontunkkal nem ért egyet (véleményezési jogkört 

javasol), ezért vitásként terjeszti a kérdést a Minisztertanács elé. 
 

                                                 
7 Az előterjesztést az Elnökség elfogadta. 
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2. A tervezetbe javasoltuk felvenni, hogy a szakszervezeti bizottságok leállíthassanak egyes 
életveszélyes gépeket, berendezéseket és megtilthassák a munkát, ha fiatalkorút, nőt, 
vagy csökkent munkaképességűt számára tilos munkakörben foglalkoztatnak. 

 A Bér- és Munkaügyi Tanács a javaslatot úgy fogadta el, hogy a szakszervezeti 
bizottságok csak a munkát tilthatják meg egyes dolgozóknak, de gépeket, berendezéseket 
nem állíthatnak le. 

 Javasoljuk elfogadni. 
 
3. Az Elnökség által kiküldött bizottság határozata alapján kértük a tervezetbe felvenni, 

hogy a szülő nőt a védelem (felmondás esetén) a szülést követő 6. hónap végéig illesse 
meg abban az esetben is, ha a gyermek meghal. 

 A Bér- és Munkaügyi Tanács ezzel nem értett egyet és úgy határozott, hogy a gyermek 
elhalálozása esetén a védelem a szülési szabadság végéig, illetve a gyermek halálát 
követő 15 nap elteltéig illeti meg a szülő nőt. 

 Javasoljuk elfogadni. 
 
4. A Belkereskedelmi Minisztérium javasolja a kereskedelmi dolgozók leltárfelelősségét a 

jelenlegi egyhavi illetményről két hónapra felemelni. 
 A Bér- és Munkaügyi Tanács a kérdést vitásként javasolta a Minisztertanács elé 

terjeszteni. 
 A Belkereskedelmi Minisztérium javaslatával nem értünk egyet, mert a jelenlegi 

egyhavi illetmény is elég nagy összeg, azt tovább növelni nem volna helyes. 
 
5. A tervezet szerint a pénzintézetek osztályvezetőinek vitái közvetlenül bírósági hatáskörbe 

tartoznak. 
 A Pénzügyminisztérium javasolja, hogy a viták tartozzanak szolgálati útra, ha a 

munkaviszony keletkezésével, módosításával, megszüntetésével, vagy fegyelmi üggyel 
kapcsolatosak. 

 A Bér- és Munkaügyi Tanács ezzel nem értett egyet, viszont a Pénzügyminisztérium a 
javaslatát fenntartja. 

 Javasoljuk a Bér- és Munkaügyi Tanács javaslatának elfogadását. 
 
6. A tervezet szerint az egyeztető bizottság taglétszáma 3 fő, ebből egy tagot a vállalat 

igazgatója, két tagot a szakszervezeti bizottság jelöl ki, a másik változat szerint az 
egyeztető bizottság 4 tagú lesz. 

 Az Egészségügyi Minisztérium, Belkereskedelmi Minisztérium, Közlekedés- és 
Postaügyi Minisztérium, Pénzügyminisztérium, Igazságügyminisztérium a 3 tagra 
vonatkozó javaslattal nem ért egyet. 

 Továbbra is javasoljuk, hogy az egyeztető bizottság 3 tagú legyen, tekintettel a 
szakszervezetek szerepének növekedésére. 

 
7. A tervezet szerint a szakszervezeteket a dolgozók munkájával és életkörülményeivel 

kapcsolatos összes kérdések szabályozásába be kell vonni. Ennek során a miniszter a 
szakszervezettel, a vállalat igazgatója a szakszervezeti bizottsággal egyetértésben adhat ki 
szabályozást. 

 A Belkereskedelmi Minisztérium ezzel nem ért egyet, mert véleménye szerint a javaslat 
szűkíti a miniszterek és az igazgatók jogkörét, s ezért javasolja, hogy az operatív 
intézkedéseknél a szakszervezet egyetértése helyett csak a szakszervezet meghallgatására 
legyen szükség. 

 A Bér- és Munkaügyi Tanács a tervezet szerinti javaslat mellett foglalt állást. 



 60

 Javasoljuk a Bér- és Munkaügyi Tanács határozattá érvényre juttatni. 
 
8. A bizottság határozata szerint a vezetőállású munkakörök betöltésénél az illetékes 

szakszervezeti szervek véleményét ki kell kérni. A munkálatok során olyan javaslat 
született, hogy a dolgozók munkaszerződés szerinti bérének meghatározása előtt a 
szakszervezeti bizottság egyetértését ki kell kérni. Ezzel kapcsolatban felvetődik az, hogy 
ez a tény szükségtelenné teszi a vezetőállásúakra vonatkozóan még külön 
véleménykikérés előírását. 

 Véleményünk szerint szükséges a korábbi határozat fenntartása, mivel a 
besorolásra vonatkozó javaslat csak a munkabérre vonatkozik, viszont az utóbbi a 
megfelelő személy kiválasztására. 

 
Javaslat: 
 
1. A Titkárság megbízza a bérosztályt, hogy a későbbi tárgyalások során a hozott 

határozatokat érvényesítse. 
 
2. Készítse el a szakszervezetekre vonatkozó végrehajtási utasítás, valamint az új Munka 

Törvénykönyve oktatására vonatkozó tervezetet és azt terjessze a Titkárság elé. 
 
Budapest, 1959. október 7. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 242. ő. e. 
 
 

1960. október 21. 
 

A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA ELNÖKSÉGÉNEK 1960. OKTÓBER 21-I ÜLÉSÉN 
HOZOTT HATÁROZATAI 

 
1. A szakszervezetek feladatai a Politikai Bizottság 1960. szeptember 20-i határozata 

végrehajtásával kapcsolatban. 
 
 45. Határozat. 
   A szakszervezetek feladatai a Politikai Bizottság 1960. IX. 20-i határozatának 

végrehajtásával kapcsolatban. 
 
 A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnöksége egyetért a Politikai Bizottság 

értékelésével, amely a 3 éves tervidőszak alatt a népgazdaság fejlődésében tapasztalható 
nagyarányú előrehaladással, a termelő erők fejlődése ütemének növekedésében, a 
mezőgazdaság szocialista átalakítása terén elért eredményekben, a népgazdaság gyorsabb 
ütemű fejlődésében jut kifejezésre. 

 
 A párt helyes politikája, amely a szocializmus építésének meggyorsítására irányul, 

találkozott a dolgozó tömegek megértésével és támogatásával. E politika eredményeként: 
 a) erősödött dolgozó népünk erkölcsi és politikai egysége, 
 b) tovább szilárdult a szocializmust építő államhatalmunk alapja, a munkás-paraszt 

szövetség. 
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 A szakszervezetek tevékenysége alapjában véve megfelelt a szakszervezetek XIX. 
kongresszusán hozott határozatoknak. A szakszervezetek eredményesen segítették a párt 
helyes politikájának megvalósítását, a dolgozók széles tömegeinek aktív részvételét e 
politika megvalósításában. 

 
 A szakszervezetek tevékenysége elősegítette: 
 a) a munkás-paraszt hatalom politikai és gazdasági erősítését, 
 b) a dolgozók élet- és munkakörülményeinek állandó és fokozatos javítását, 
 c) a szocialista törvényesség szilárdítását. 
 
 A SZOT Elnöksége az elért jelentős eredmények mellett egyetért a Politikai Bizottság 

azon értékelésével is, amely a népgazdaságban létrejött feszültségek sürgős feloldására 
hívja fel az állami és társadalmi szervek figyelmét. Ennek fő útja az ipar és a 
mezőgazdaság termelésének nagyarányú emelése, döntően a munka termelékenységének 
növelése útján biztosítsa a gazdaságosság és az össz népgazdasági érdekek 
elsődlegességét. 

 
 Az elmúlt időszakban – főként az 1959-es év második felétől kezdődően – az alábbi 

káros jelenségek mutatkoztak: 
 
 1. Helytelen szemlélet lett úrrá egész társadalmi életünkben. A közvélemény és a vezető 

szervek nem megfelelő tájékoztatása következtében lábrakapott „a minden jól megy” 
nézet és önelégültség kezdett úrrá lenni. A kritikátlanság a hibák feltárásának hiányát 
és elnézését eredményezte. Alapvető határozatok, rendeletek nem lettek végrehajtva. 
Ez számos lazaság forrásává vált. 

 
 2. Aránytalanság keletkezett az alapanyaggyártás és a feldolgozóipar fejlődésének 

ütemében. A tervek mennyiségi túlteljesítése fokozta az anyagellátás nehézségeit, 
amely zavarokat okozott a termelésben. A tervidőszak alatt számos iparágban – 
különösen 1960-ban – csökkentek a biztonsági tartalékok. Növelte az anyagellátási 
nehézségeinket, hogy a termékek jelentős részénél növekedett a fajlagos 
anyagfelhasználás. 

 
 3. Az ipari munka termelékenysége nem kielégítően emelkedett. Nem valósul meg a terv 

azon fontos célkitűzése, hogy a termelés növelését 2/3-ad részben a termelékenység 
növeléséből kell fedezni. 

 
 4. A beruházások terén a tervezettel szemben további szétforgácsolódás tapasztalható. 

Nem léptek be – a tervezett időpontban – a termelésbe olyan objektumok, amelyeknek 
nagy jelentőségük lett volna a termelés, termelékenység további növelésében. A 
beruházások szétforgácsoltsága következtében növekedett az olyan anyagi 
ráfordítások volumene, amelyek a népgazdaság számára kedvezőtlenül, átmenetileg 
befagyasztott értékként jelentkeznek. 

 
 5. A tervidőszak alatt, és különösen 1960-ban növekedett a vásárlóerő és az árualap 

közötti feszültség. Az ország árukészlete a tervezettnél alacsonyabb mértékben 
növekedett. A tervezettnél lényegesen gyorsabban nőtt a vásárlóerő. Ezzel együtt 
néhány alapvető fogyasztási cikkből, valamint a tartós fogyasztási cikkekből hiány 
keletkezett. 
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 6. Az export és import kedvezőtlen alakulása rontotta a nemzetközi fizetési mérleg 
egyenlegét (különösen a kapitalista piac, a kapitalista országok irányába), melyben 
növekvő deficit keletkezett. 

 
 Ezen feszültségek zavarólag hatnak népgazdaságunk további előrehaladásának ütemére, a 

dolgozók anyagi, szociális és kulturális ellátottságának további állandó és tervszerű 
javítására. 

 
 Mint ahogy népgazdasági eredményeinkben benne foglaltatik a szakszervezetek 

eredményes és jó munkája, ugyanúgy felelősséggel tartozunk azokért a feszültségekért, 
amelyek az utóbbi időben keletkeztek népgazdaságunkban. 

  
 A Politikai Bizottság határozott és kemény bírálatban részesítette a különböző párt- és 

állami szerveket a népgazdaságban kialakult feszültségekért. Ezen bírálat teljes 
egészében vonatkozik a szakszervezetekben dolgozó kommunistákra, tisztségviselőkre is. 

 
 A szakszervezetek munkája sem mentes az elkövetett hibáktól. Magunkkal szemben is fel 

kell vetni fő fogyatékosságként, hogy nem dolgozunk és nem harcolunk elég 
következetesen a párt és a kormány, valamint saját határozataink végrehajtásáért. 
Illetékes párt- és állami vezető szervek felé a tapasztalt hiányosságokat nem jeleztük 
időben, mi sem harcolunk elég következetesen, hogy a hiányosságok megszűnjenek. 

 
 A SZOT és a szakszervezeti központok, valamint a megyei és üzemi szakszervezeti 

szervek vezető testületei az utóbbi években többet foglalkoztak a nemzeti jövedelem 
elosztásával, mint annak megteremtésével kapcsolatos teendőkkel. 

 
 A SZOT-tól az SZMT-ig, a szakszervezeti központoktól az üzemi szervekig biztosítani 

kell, hogy a szakszervezetek sajátos eszközeikkel elősegítsék, hogy emelkedjék a 
tervezés színvonala, megszűnjenek a tervezésben és a tervek végrehajtásában tapasztalt 
lazaságok. 

 
 A szakszervezeti vezető szerveknek is fokozottabban kell törekedniök arra, hogy az 

elkövetkezendő időkben emelkedjék a vezetés színvonala. A szakszervezetek határozatait 
és a kormányhatározatokat céltudatosabban kell felhasználnunk annak érdekében, hogy 
növekedjék az üzemi demokrácia, mind szélesebb tömegeket vonjanak be a feladatok 
megoldásába. A szakszervezeti élet minden területén fokozni kell a demokratikus 
centralizmus elvének érvényesülését. 

 
 A szakszervezeti szerveknek intézkedést kell kidolgozniuk annak érdekében, hogy a 

szakszervezeti munka minden területén mind szakszerűbbé váljék a szakszervezetek 
tevékenysége. 

 
 A népgazdaságban keletkezett feszültségek és a szakszervezetek munkájában 

tapasztalható hiányosságok leküzdése érdekében munkánkban a következő főbb 
területekre kell irányítanunk a szakszervezeti szervek figyelmét: 

 
 1. A feszültségek következtében lényeges ellentmondás mutatkozik a termelékenység és 

a létszámgazdálkodás terén. Nem kielégítő a termelékenység növekedésének üteme. A 
termelékenység növekedésének üteme. A termelékenység növelésével a szakszervezeti 
szerveknek nem általánosságban, hanem konkrétan kell foglalkozniuk. 
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   A szakszervezeti szerveknek le kell küzdeniük a munkások, valamint a 
műszaki dolgozók részéről tapasztalható ellenállást, amely a műszaki-technikai 
színvonal, valamint a technológiák fejlesztésével kapcsolatban több területen 
megmutatkozik. A lehetőségeket maximálisan kihasználva biztosítani kell a magasabb 
színvonalú termelés megvalósítását az egyes iparágakban. 

   A szakszervezeti szerveknek hozzá kell segíteniük az állami vezetőket ahhoz, 
hogy helyesen határozzák meg a technikai színvonal emelésének irányát. Ezáltal 
termelékenyebbé válik a munka, javul a minőség és ezzel párhuzamosan gondoskodni 
kell arról is, hogy a munka biztonsága és az egészségügyi körülmények is állandóan 
javuljanak. 

 
 2. A 3 éves terv folyamán tömegével gyártottunk és vásároltunk új gépeket és 

munkaeszközöket. Ezzel párhuzamosan viszont nem fejlődött kielégítően az iparban a 
munka- és üzemszervezés. Számos üzemben az új gépek beállításával is megmaradt a 
régi – elavult – munkaszervezés és ennek alapján alkalmazzák azokat a fejlettebb 
eszközöket, amelyek magasabb termelékenységet tudnának biztosítani a korszerű 
munka- és üzemszervezés mellett. 

  a) A gépiparban, de egyéb más területen is az egyműszakos termelés folytán alacsony 
a termelő kapacitás kihasználása. Ezért szakszervezeti szerveinknek elő kell 
segíteniük – elsősorban politikai munkával –, hogy a munkások egyetértésével a 
kapacitás kihasználása lényegesen emelkedjék. 

  b) A gazdasági vezetőknek a szakszervezeti szervek egyetértésével kell végrehajtani a 
technológiai utasítások felülvizsgálását és az elavult normák megváltoztatását, az 
alkalmazott, vagy bevezetésre kerülő új technika és technológia alapján. Ez nagy 
felelősséget hárít a különböző szakszervezeti szervekre. A szakszervezeti 
szerveknek ügyelniük kell arra, hogy a normák megváltoztatása reális legyen, 
népgazdasági és egyéni érdeknek egyaránt megfeleljen. E feladat végrehajtásának 
elősegítése a szakszervezetek számára elsősorban a politikai nevelőmunka 
fokozását jelenti, de egyben minden szinten törekedni kell arra, hogy a munkában 
megfelelő szakszerűség érvényesüljön. A szakszervezetek elnökségei kísérjék 
figyelemmel, segítsék és rendszeresen ellenőrizzék a SZOT Elnökségének e feladat 
végrehajtására vonatkozó határozatában foglaltak maradéktalan megvalósítását. 

 
 3. A népgazdaságban keletkezett feszültségek leküzdése érdekében igen nagy 

jelentőséggel bír a különböző iparágaknál és vállalatoknál meglévő belső tartalékok és 
források felhasználása. E célból a szakszervezeti szerveknek minden szinten nagyobb 
gondot kell fordítaniuk az újító mozgalom és tapasztalatcsere kiszélesítésére, a 
termelési tanácskozások és üzemi tanácsok (mint az üzemi demokrácia fontos fóruma) 
tevékenységének további javítására. 

  a) A szakszervezeti szerveknek minden szinten nagy gondot kell fordítaniuk az állami 
terv- és a munkafegyelem betartására és betartatására. A népgazdaságban kialakult 
feszültségeknél nagy szerepe van a szakszervezetek azon tevékenységének, hogy 
sajátos eszközeikkel megszilárdítsák a fegyelmet. A gazdasági vezetőket készítsék 
arra, hogy a szakszervezetek nevelő tevékenysége mellett éljenek azon jogokkal is, 
amelyek a fegyelem megszilárdítását segítik elő. 

  b) Az anyaggal, energiával, a munkaerővel való fokozottabb takarékosságra kell 
ösztönözni a gazdasági vezetőket éppen úgy, mint a dolgozók széles rétegeit. A 
takarékosságra vonatkozó kormányhatározatot az elmúlt években nem hajtották 
végre. Nem történtek intézkedések, hogy e téren fokozottabb javulás álljon be. 
Ezért a szakszervezeteknek elő kell segíteniük – messzemenően figyelembe véve a 
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takarékossági szempontokat – a belső tartalékok feltárását, intézkedéseket kell 
tenniük a társadalmi tulajdon fokozottabb megóvására. (Fokozott gonddal 
terjesszék ki a társadalmi bíróságok működését.) 

  c) A SZOT és a szakszervezeti központok a minisztériumokkal együtt dolgozzák ki az 
anyagi ösztönzés legjobb módszereit. A premizálási rendszert – amely jelenleg nem 
minden esetben segíti elő a feszültségek megoldását – ösztönzővé kell tenni. A 
jutalmazások különböző formáinál, továbbá a nyereségrészesedési rendszer 
területén rendet kell teremteni. Fel kell számolni azt a helytelen szemléletet, hogy 
eddig e kérdéssel ösztönzés oldaláról foglalkoztunk. A dolgozók politikai nevelése 
bizonyos fokig háttérbe szorult. Az elkövetkezendő években a szakszervezeteknek 
mind nagyobb gondot kell fordítaniuk a dolgozók osztályöntudatának fejlesztésére, 
a szocialista erkölcs normáinak betartására. 

 
 4. A népgazdaságban bekövetkezett feszültségek kialakulásában jelentős szerepet játszott 

a beruházások szétforgácsoltsága és a befejezetlen beruházások volumenének 
növekedése. A szakszervezetek tevékenységét minden szinten ki kell terjeszteni a 
beruházások ellenőrzésére. A beruházások megkezdésétől egészen a befejezésig a 
szakszervezeti szerveknek – bevonva a munkásokat és a műszaki-gazdasági 
dolgozókat – figyelemmel kell kísérniük, hogy azok a gazdaságos kivitelezést és 
üzemeltetést szem előtt tartva a legkorszerűbb technika és technológia alapján 
létesüljenek. Ellenőrizni kell, hogy a kivitelezést kizárólag a teljes tervdokumentáció 
jóváhagyását követően kezdjék el, továbbá hogy betartsák a részhatáridőket, valamint 
az ennek arányában tervezett ráfordításokat. A szakszervezetek tegyék minden 
dolgozó erkölcsi kötelességévé azt, hogy a beruházások terén tapasztalt 
fogyatékosságokat időben jelezzék, s szükség szerint az illetékes szerveknek tegyenek 
javaslatot azok kiküszöbölésére. 

  A Szakszervezetek Országos Tanácsa és a szakmák központi vezetőségei tárcánként 
emeljenek ki néhány limiten felüli, a népgazdaság és az egyes ágazatok szempontjából 
legjelentősebb beruházást, melyet közvetlenül ellenőrizzenek és segítsék elő, hogy 
ezen beruházások minden vonatkozásban a terveknek megfelelően – időben 
készüljenek el. 

 
 5. Bár értünk el eredményeket a vállalatok önállósága, valamint az üzemi demokrácia 

fejlesztése terén, azonban a fejlődés e téren sem kielégítő. Nagyban hozzájárult ehhez 
a gazdasági irányító szervek nem kielégítő munkastílusa. Számos helyen a gazdasági 
vezetők előtt nem tudatosodott kellően az, hogy a termelési tanácskozások, az üzemi 
tanácsok tevékenysége a dolgozók vezetésbe való bevonásának, a dolgozók alulról 
jövő ellenőrzése és kezdeményezése biztosításának fő eszközei. Az e téren 
tapasztalható fogyatékosságok egyik tükröződése, hogy számos esetben előtérbe 
helyezik a vállalati érdeket a népgazdasági érdek, az összdolgozók rovására. 

 
 6. A SZOT Elnöksége felhívja a szakszervezeti szervek figyelmét, hogy a 

népgazdaságban meglévő feszültségek megoldását a termelés oldaláról kell 
megközelíteni. Ezért elsősorban az igények és a lehetőségek összeegyeztetésével a bel- 
és külkereskedelem szükségleteinek megfelelően kell növelni az árutermelést. Ez a 
népgazdaság és a dolgozók alapvető érdeke egyaránt, s ezért ennek segítése a 
szakszervezetek fontos érdekvédelmi feladata. 

  Minden szakszervezeti szervnek emellett nagy gondot kell fordítania a különböző 
intézkedések betartására, fel kell lépniük mindenféle pazarlás, jogtalan kifizetés ellen. 
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Magasabb színvonalon kell biztosítanunk a dolgozók szükségleteinek kielégítését, s 
ezzel párhuzamosan a nemzeti jövedelem megtermelésénél is helyt kell állni. 

 
 7. A szakszervezetek azon eszközeit és lehetőségeit, melyekkel a kulturnevelési munka 

területén rendelkezünk, koncentráltabban kell felhasználni. 
  A kulturnevelési munkánkban abból kell kiindulni, hogy a legfőbb termelőerő maga az 

ember. A szakszervezeteknek, mint a munkásosztály legnagyobb tömegszervezeteinek 
legfőbb feladatuk az emberek tudatának formálása, a szocialista ember kinevelése. A 
szakszervezeteknek a politikai, kulturális és művészeti munka területén arra kell 
törekedniük, hogy felismerjék a dolgozók igényeit. A kulturnevelési munkában a fő 
figyelmet a régi gondolkodásmód és életszemlélet megváltoztatására kell fordítani. 

  Nehézségeink leküzdésére, továbbá a szocializmus építésében előttünk álló feladatok 
megoldására sokoldalúan képzett, művelt, kultúrált emberekre van szükség. Eddigi 
kulturális nevelőmunkánk nyomán dolgozóink széles körében még nem tudatosodott 
eléggé az új szocialista termelési viszony lényege. Nem teremtődött meg az egyéni 
érdek és társadalmi érdek kielégítő összhangja. 

 
 8. A szakszervezeti szervek minden szinten tegyék körültekintő vizsgálat tárgyává a 

vásárlóerő átmeneti korlátozására irányuló intézkedéseket (közületi vásárlás, vállalati 
alapok, üzemi térítések rendszere stb.). Ezen intézkedések megalapozott 
kidolgozásához és végrehajtásához nyújtsanak kellő segítséget, magyarázzák és 
indokolják a dolgozók előtt ezen intézkedések indokoltságát, szükségességét. 

 
 9. A 3 éves terv időszakában a mezőgazdaság szocialista átalakításának üteme a 

tervezettnél lényegesen gyorsabb volt. A mezőgazdaság mintegy ¾ részén folyik 
szocialista nagyüzemi gazdálkodás. Most az a fő feladat, hogy a szakszervezeteknek, 
mindenekelőtt a MEDOSZ-nak és az SZMT-knek az eddiginél nagyobb segítséget kell 
nyújtaniuk a mezőgazdasági termelőszövetkezetek gazdasági és politikai 
megszilárdításához, valamint a helyes mezőgazdasági munkaszervezet kialakításához 
és fejlesztéséhez. 

 
 10. Az alkalmazotti szakmák központi vezetőségei, valamint az SZMT-k munkájukban 

különös figyelmet fordítsanak a felvásárló szervek tevékenységére, azok 
tevékenységének javítására. Szükséges e kérdéssel azért is behatóan foglalkozni, mert 
a felvásárlások terén tapasztalható hiányosságok nem kis mértékben járultak hozzá a 
meglévő feszültségekhez. 

 
 11. A 3 éves terv – ezen belül az 1960-as terv – teljesítésének elemzése alapján a 

szakszervezetek tegyék bírálat tárgyává a szocialista munkaverseny eddigi 
eredményeit, hiányosságait. A SZOT Elnöksége a szakmák központi vezetőségei és a 
tárcák által kiadott helyes irányelvek ellenére már ma is megállapítható, hogy 
elsősorban nem a dolgozók hibájából, a munkaverseny nem volt kellő hatékonyságú, a 
gazdasági célkitűzések valóra váltásában. Ezért a szakszervezeti szerveknek felül kell 
vizsgálni a munkaverseny szervezése, irányítása, valamint a különböző jutalmazások 
mai rendszerét. 

 
 12. A SZOT Elnökségének ezen határozatában foglalt feladatok végrehajtására a 

szakszervezeti szervek készítsenek intézkedési tervet. Biztosítsák ezen határozat 
rendszeres ellenőrzését és egy fél éven belül értékeljék a határozat végrehajtását. A 
szakszervezetek vezető szervei biztosítsák a korábbi, párt, kormány, SZOT és saját 
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határozataik, valamint ezen határozat egyértelmű és következetes végrehajtását, hogy 
egyöntetűen cselekedjünk a feszültségek megszüntetésére, az előttünk álló feladatok 
sikeres és maradéktalan megvalósítására. 

 
2. Előterjesztés a családi pótlék megállapítására és folyósítására vonatkozó SZOT 

szabályzatról. 
 
 46. Határozat 
 Az Elnökség az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, a családi pótlékra vonatkozó 

SZOT szabályzat-tervezetet elfogadja és megbízza Molnár Ferenc elvtársat, 
gondoskodjék a Magyar Közlönyben való közzétételéről. 

 
3. Jelentés a nyereségrészesedési rendszer továbbfejlesztéséről. 
 
 47. Döntés 
 Az Elnökség a nyereségrészesedési rendszer továbbfejlesztésére kidolgozott javaslatokkal 

egyetért. 
 Megbízza a Titkárságot, hogy a SZOT Elnökségének 1959-ben a nyereségrészesedés 

felosztására vonatkozó irányelveit a jelentésben szereplő javaslatokkal kiegészítve hozza 
a legközelebbi elnökségi ülésre. 

 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 259. ő. e. 
 
 

1961. szeptember 30. 
 

A SZOT ELNÖKSÉG HATÁROZATA 
A MUNKAVISZONY ALAPJÁN NYUGELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐK NYUGDÍJHELYZETÉRŐL 

 
A SZOT a Munkaügyi Minisztériummal közösen a következő javaslatot terjeszti a Gazdasági 
Bizottság elé. 
 
1. Javasoljuk, hogy a második ötéves terv időszaka alatt a nyugdíjak emelése terén első 

lépésként a havi 300,- Ft-ot el nem érő özvegyi nyugdíjak havi 300,- Ft-ra felemelésére 
kerüljön sor, amint az ehhez szükséges kb. évi 65 millió forint költségtöbblet biztosítható 
lesz. 

 
2. Távlati tervet kell kidolgozni – a Munkaügyi Minisztériummal egyetértésben – a 

nyugdíjak emelése úgy, hogy a második és harmadik ötéves terv során az életszínvonal 
emelkedésével párhuzamosan elsősorban a régi és alacsony összegű nyugdíjak emelésére 
kerüljön sor. 

 
3. A szakszervezetek elnökségei az illetékes minisztériummal közösen állapítsák meg 

azokat a munkaterületeket, ahol az öregségi korhatárt elérő, de munkakörük ellátására 
teljes mértékben alkalmas dolgozók munkaviszonyát nem indokolt a nyugdíjjogosultság 
megszerzése címén megszüntetni. 

 
4. Az Elnökség a gépkocsivezetők túlóráinak nyugdíjba való beszámítására vonatkozó 

igényeivel kapcsolatban megállapítja, hogy jogos és sürgősen megoldandó a probléma 
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rendezése. A megoldás módja azonban nem elsősorban nyugdíjügyi, hanem munka-, 
illetve bérügyi kérdés. 

 Az Elnökség felkéri a Munkaügyi Minisztériumot, hogy a SZOT Bér- és Munkaügyi 
Osztállyal, a Társadalombiztosítási Főosztállyal, bevonva az illetékes szakszervezet 
vezetőit, készítsenek javaslatot a probléma megoldására. Amennyiben a probléma 
előnyösebben csak a nyugdíjak beszámításával kapcsolatos rendelkezések módosításával 
oldható meg, figyelembe kell venni a túlórák általános rendezésére vonatkozó 
előterjesztést is. 

 A Gazdasági Bizottság elé terjesztendő jelentésben ennek a problémának megoldására 
vonatkozó javaslatnak is szerepelni kell. 

 
5. A Munkaügyi Minisztérium kezdeményezésére figyelemmel javasoljuk a nyugdíjak 

utólag történő folyósítását azzal a feltétellel, hogy a nyugdíjas halála hónapjára a 
nyugdíjast egyébként megillető összeget a hozzátartozóknak ki kell fizetni. 

 
6. Javasoljuk, hogy a Társadalombiztosítási Főosztály intézkedjék az 1945. és 1958. közötti 

munkaviszonyok feldolgozásának és az üzemi nyugdíjelőkészítés kiterjesztésének 
meggyorsítása iránt. 

 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 275. ő. e. 
 
 

1961. szeptember 30. 
 

ELŐTERJESZTÉS A SZOT ELNÖKSÉGÉNEK 
A VÁLLALATI ALKALMAZOTTAK MUNKAKÖRI BÉRTÁBLÁZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
A vállalati alkalmazottakra vonatkozó bértáblázatot 1957 óra alkalmazzuk. Az évenként 
biztosított bérfejlesztés felhasználása következtében a dolgozók nagyrésze a felső 
bérhatároknál tömörül. Jelenleg az a helyzet, hogy az egyes dolgozók közötti differenciálásra 
nincs megfelelő lehetőség. Ez az egyenlősdire ösztönöz. Ez kedvezőtlenül hat az alapbérek 
ösztönző hatására. 
 
A gazdasági lehetőségek figyelembevételével olyan intézkedés megtétele szükséges, mely a 
mutatkozó problémák megoldását elősegíti, azonban bérkihatást nem eredményez az évenként 
biztosított bérfejlesztési lehetőségeken túlmenően. 
 
A vállalati alkalmazottak munkaköri bértáblázatának módosítására vonatkozó előterjesztést a 
szakszervezeteknek megküldtük, ennek szükségességével a szakszervezetek egyetértettek. 
 
A Politikai Bizottság 1961. szeptember 12-i ülésén határozatot hozott arra, hogy az 
alkalmazottak munkaköri bértáblázatát módosítani kell. A mellékelt anyagot a Gazdasági 
Bizottság 1961. szeptember 27-én tárgyalja és felhatalmazza a Munkaügyi Minisztériumot, 
hogy a SZOT-tal együttesen a módosításra vonatkozó kérdéseket szabályozza. 
 

Határozati javaslat 
 
Az Elnökség a vállalati alkalmazotti bértáblázat módosításával egyetért. 
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Felhatalmazza a Titkárságot, hogy a Munkaügyi Minisztériummal együttesen a jelenlegi 
vállalati alkalmazottak munkaköri bértáblázatát 1962. január 1-től módosítsa. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 275. ő. e. 
 
 

1961. november 20. 
 

ELŐTERJESZTÉS A SZOT ELNÖKSÉGÉNEK 
A TÚLMUNKA DÍJAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL 

 
A Gazdasági Bizottság határozata alapján a Munkaügyi Minisztériumnak a SZOT-tal közösen 
javaslatot kell kidolgozni az 1.534 forintot meghaladó fizetésű alkalmazottak túlmunka 
díjazásáról. 
 
A megfelelő javaslat előkészítése céljából a Munkaügyi Minisztérium 1961. szeptember 
végén több variációt is tartalmazó tárgyalási alapot készített a kérdéssel kapcsolatos 
problémák tisztázása érdekében. Ezt az írásos anyagot észrevételezésre valamennyi 
szakszervezeti központ és minisztérium is megkapta. 
 
A beérkezett írásbeli észrevételek figyelembevételével a SZOT Bér- és Munkaügyi 
Osztályával történt előzetes megbeszélés alapján a Munkaügyi Minisztérium újból elkészített 
egy alternatív javaslatokat tartalmazó tervezetet és az abban foglaltak megvitatása céljából 
értekezletet hívott össze. Ezen az értekezleten a szakszervezeti központok és a 
minisztériumok küldöttei is részt vettek. 
 
Az ott elhangzott vélemények alapulvételével a Munkaügyi Minisztérium a SZOT Bér-
Munkaügyi Osztálya közreműködésével elkészítette a túlmunka díjazásával kapcsolatos 
rendelkezések felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést, melyet mellékelünk. 
 
A javaslattervezettel egyetértünk. 
 

Határozati javaslat 
 
1. Az Elnökség az előterjesztésben foglaltakkal egyetért. 
2. Az Elnökség megbízza a Titkárságot, hogy a Munkaügyi Minisztériummal közösen 

terjessze a javaslatot a Gazdasági Bizottság elé. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 279. ő. e. 
 
 

1962. március 24. 
 

A SZOT ELNÖKSÉG HATÁROZATA 
A CIGÁNYLAKOSSÁG HELYZETÉNEK MEGJAVÍTÁSÁVAL, NEVELÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

SZAKSZERVEZETI FELADATOKRA 
 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának határozata alapján a 
Művelődésügyi Minisztérium felügyelete alatt Társadalmi Bizottság jött létre. 
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Feladata: a cigánylakosság átnevelésével kapcsolatos nevelőmunka megszervezése, 
szociális és egészségügyi helyzetének megjavítása – államigazgatási és 
társadalmi szervek bevonásával. 

 
A Társadalmi Bizottság – a Politikai Bizottság határozatának megfelelően – az 
elkövetkezendő években a következőkben jelölte meg a cigánykérdés megoldásának 
feladatait. 
 
1. A cigánylakosság állandó munkába állításának meggyorsítása, a kóborlás megszüntetése, 

letelepítés. 
 
2. Lakásviszonyok megjavítása, a meglévő cigánytelepek kommunális ellátottságának 

javítása. Perspektívában a cigánytelepek fokozatos felszámolása. 
 
3. Fokozatosan javítani kell a cigánylakosság egészségügyi ellátottságát, különös tekintettel 

a fertőzéses megbetegedésekre és a gyermekhalandóságra. 
 
4. Az iskolaköteles gyermekek beiskolázásának biztosítása. 
 
5. A szélsőségesen veszélyeztetett cigánygyermekek állami gondozásának, illetve 

felügyeletének biztosítása. 
 
6. A felnőtt cigányság kulturális színvonalának emelése. 
 
7. A cigányok körében végzett felvilágosító munka (egészségügyi, nemi, családnevelési, 

kulturális) fokozása. 
 
8. A cigányifjúság fokozottabb bevonása a társadalmi ifjúsági életbe. 
 
9. A felvilágosító munka bővítése, a nemcigány lakosság körében, a helyenként 

megtalálható faji megkülönböztetések megszüntetése érdekében. 
 
A fentieket figyelembevéve a szakszervezetekre az a feladat hárul, hogy sajátos eszközeikkel 
segítsék a cigánylakosság átnevelését, gazdasági, szociális, kulturális helyzetének 
megjavítását célzó intézkedéseket. 
 
A szakszervezeteknek a határozat végrehajtása érdekében kétirányú tevékenységet kell 
kifejteni: 
 
1. a már munkaviszonyban álló és üzemekben, intézményekben, állami gazdaságokban 

ténylegesen dolgozó, a közösségbe beilleszkedett cigányokkal való fokozott foglalkozás, 
nevelésük, törődés velük és a helytelen megkülönböztetések ellen való fellépés; 

2. a még munkaviszonyban nem álló és minden téren elmaradott cigányok letelepítése, 
munkába állítása. Szociális, egészségügyi helyzetük javításával, nevelésükkel kapcsolatos 
feladatok ellátása a helyi gazdasági és társadalmi szervekkel közösen, támogatva azok 
intézkedéseit. 

 
I. 
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Az üzemekben, intézményekben, állami gazdaságokban a szakszervezeti bizottságok 
feladata: felvilágosító, nevelő munkával meggyőzni a dolgozókat a cigánylakosság 
társadalmi beilleszkedésének fontosságáról. Fellépni a cigányokkal szemben megnyilvánuló 
előítéletek ellen, megszüntetve elkülönülésüket, a dolgozók idegenkedését a cigányoktól 
Elősegíteni a dolgozó cigányok foglalkoztatását, felemelkedését. 
 
Ennek érdekében: 
 
1. a termelési munka során biztosítani kell, hogy a cigány dolgozók is részt vegyenek a 

szocialista munkaversenyben és megkülönböztetés nélkül egyenrangú tagjai legyenek a 
munka- és szocialista brigádoknak. 

 Elő kell segíteni általános és szakmai tudásuk emelését és szakmai tudásuknak megfelelő 
bérbesorolásukról is gondoskodni kell; 

 
2. kulturális és sportmunka területén több gondot kell fordítani a cigányok politikai 

nevelésére, általában műveltségük fejlesztésére. Ezért gondoskodni kell az írástudatlanok 
alapismereti tanfolyamokra való bevonásáról és az általános iskolai végzettség 
megszervezéséről. Vonják be őket az alapszervezet kulturális és sporttevékenységébe, 
különösen ügyelve a fiatal cigány dolgozók beszervezésére, hogy ezáltal elősegítsük 
átnevelésüket; 

 
3. szociális téren javítani kell a cigányok higiéniai, tisztasági és egészségügyi ellátottságát. 

Ennek érdekében az illetékes munkabizottságok, bizalmiak bevonásával helyszínen is 
meg kell győződni a cigányok szociális, lakás- és egészségügyi körülményeiről. Ennek 
megfelelően segítsék a cigánydolgozók életkörülményeinek megjavítását, a 
lakásalosztálynál őket is vegyék figyelembe. Gondoskodjanak a megbetegedett cigányok 
megfelelő nyugdíj- és kegydíjügyeinek lelkiismeretes intézéséről. 

 
4. Politikai nevelőmunka terén állandó politikai és felvilágosító munkát kell végezni a 

bizalmiak bevonásával a cigánydolgozók között, hogy politikai ismeretek birtokában a 
szervezett dolgozók színvonalára emelkedjenek. El kell érni, hogy a meggyőző munka 
eredményeként belépjenek a szervezett dolgozók soraiba. Lehetőséget kell adni arra, 
hogy a fejlettebbek részt vehessenek a szakszervezeti munka végzésében, leküzdve az 
előítéleteket tevékenykedhessenek, mint szakszervezeti aktivisták, vagy tisztségviselők. 

 
A feladatok megoldása céljából a szakszervezeti bizottságok az illetékes gazdasági szervek 
segítségével vegyék számba az üzemekben, intézményekben, állami gazdaságokban 
munkaviszonyban álló cigányokat és ennek alapján szervezzék meg a munkát, az SZB 
munkabizottságaival, műhelybizottságaival, és bizalmiakkal közösen. Azoknál az 
alapszerveknél, ahol nem dolgoznak cigányok, az ismeretterjesztő munka során 
foglalkozzanak a cigánylakosság társadalmi beilleszkedésének jelentőségével, 
foglalkoztatásukkal. 
 
A szakszervezeti bizottságok a konkrét tennivalókat építsék be a saját és a hozzájuk tartozó 
szakszervezeti szervek munkatervébe. E feladatok nem kampányjellegűek, hanem több éven 
át tartó következetes munkát igényelnek. 
 

II. 
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A munkaviszonyban még nem álló cigánylakosság átnevelését, gazdasági, lakás-, 
egészségügyi és kulturális helyzetének javítását elsősorban a területi szervek, SZMT-ok, 
megyei bizottságok, szakmaközi bizottságok tudják leginkább segíteni. 
 
E területi szervek feladata: 
 
1. az illetékes tanácsi szervek (megyei, járási és községi tanácsok) intézkedéseit támogatva, 

a többi társadalmi szervekkel összefogva a helyi problémáknak megfelelően mozgósítsák 
a szakszervezeti tagokat a cigánylakosság átnevelésével kapcsolatos munkára, az 
intézkedések végrehajtására; 

 
2. szervezzék meg, hogy a szervezett dolgozók a községi pártszervezetek politikai 

tevékenységéhez kapcsolódva segítsék az elmaradott cigánylakosság átnevelését és 
patronáló munkával mozdítsák elő a cigánylakosság letelepedését, munkába állítását, 
egészségügyi, lakásviszonyainak és kulturális helyzetüknek megjavítását célzó 
intézkedéseket; 

 
3. a szakmaközi bizottságok ismeretterjesztő munkájuk során a lakosság körében küzdjék le 

a cigánylakosságtól való idegenkedést, a cigánylakosság között pedig főleg az 
egészségügyi és lakáskultúra terén mutatkozó lemaradásukban nyújtsanak segítséget; 

 
4. törekedni kell a cigánylakosság analfabetizmusának felszámolására. Segítsék a 

cigánygyermekek következetes beiskolázását, a rászorulók esetleges felruházását, 
tankönyv és iskolai felszerelésüknek beszerzését. Az egészségi ápolásra szoruló 
cigánygyermekek gondozásba való vételét, fertőzött betegek, tbc-s megbetegedettek 
kórházba, vagy szanatóriumba való küldését. 

 
A felsorolt feladatokon kívül a területi szakszervezeti szerveknek támogatniuk kell minden 
olyan tanácsi, vagy társadalmi szervek kezdeményezéseit, amelyek a cigánylakosság 
kóborlásának megszüntetésére, letelepítésük, munkába állításukra irányul. 
 

III. 
 
A SZOT Elnöksége a cigánylakosság helyzetének megjavítása, nevelésükkel kapcsolatos 
szakszervezeti feladatok végrehajtása céljából szükségesnek tartja: 
 
1. A szakszervezetek elnökségei mérjék fel azokat a lehetőségeket, amelyekkel legjobban 

elősegíthetik maguk vonalán a cigánykérdés megoldását. Adjanak útmutatást a közép- és 
alapszerveknek a cigánylakosság közötti munka elkezdésére, a fenti pontokban szereplő 
határozat végrehajtására; az SZMT-ok által adandó konkrét helyi tennivalók elvégzésére. 

 – Az összes szakszervezetek, de különösen a Közalkalmazottak Szakszervezete segítse 
elő, hogy a minisztériumi, valamint tanácsapparátusokban dolgozó szakszervezeti 
tagok tekintsék fontos feladatuknak a cigánylakossággal kapcsolatos helyi 
intézkedések gyors végrehajtását, a velük kapcsolatos ügyek intézését. 

 – A Vasas, Építő, HVDSZ, Bányás, MEDOSZ, ÉDOSZ és Művészeti Szakszervezetek 
szorgalmazzák az illetékes gazdasági szerveknél a cigánylakosság munkaalkalmának 
megteremtését, foglalkoztatásuk megszervezését. Szakszervezeti alapszerveinknél 
irányítsák a figyelmet a már dolgozó cigányokkal való fokozottabb törődésre. 

 – Az Orvos Egészségügyi Szakszervezet segítse elő az Egészségügyi Minisztérium által 
tett intézkedéseket a cigánylakosság egészségügyi ellátásának megjavítása érdekében. 



 72

 
2. A határozat végrehajtását a megyékben az SZMT-ok irányítják, ellenőrzik, és segítik. Az 

Elnökség felszólítja a SZMT-okat, hogy haladék nélkül vegyék fel az illetékes 
megyei, párt- és tanácsi szervekkel a kapcsolatot. Megbeszéléseik alapján dolgozzák 
ki a cigánylakossággal kapcsolatos szakszervezeti szervek konkrét tennivalóit, a 
megyéjükre vonatkozóan. Tárgyalják meg SZMT elnökségi ülésen és emeljék azt helyi 
jelleggel határozattá. 

 
3. Az SZMT-ok a megyebizottságok bevonásával közvetve segítsék a szakszervezeti 

bizottságokat, közvetlenül a szakmaközi bizottságokat a cigánylakossággal kapcsolatos 
tennivalók végrehajtására. Időközönként – ez év harmadik negyedében először – tűzzék 
napirendre a cigánylakossággal kapcsolatos feladatok végrehajtásának értékelését. Éves 
beszámoló jelentésükben adjanak számot a határozat végrehajtásának helyzetéről. 

 
4. A szakszervezetek folyóiratában, a „Munka”-ban, valamint a Népszavában elvi és 

riportanyagokat kell megjelentetni a szervezett dolgozók közvéleményének helyes 
tájékoztatása céljából. 

 a) a cigánylakosság helyzetéről, megkülönböztetésük helytelenségéről; 
 b) beilleszkedett és dolgozó cigányok megváltozott életkörülményeiről, a munkában 

kitűnt cigánydolgozók népszerűsítéséről. 
 
5. A SZOT Elnöksége elé ez év decemberében tájékoztató jelentést kell bevinni a 

cigánylakossággal kapcsolatos határozat végrehajtásának helyzetéről, megjelölve a 
további tennivalókat. 

 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 287. ő. e. 
 
 

1962. JÚNIUS 12. 
 

JAVASLAT AZ MSZMP POLITIKAI BIZOTTSÁGÁNAK 
A SZAKSZERVEZETEK TÁRSADALMI SZEREPÉNEK EGYES TERÜLETEKEN VALÓ SZÉLESÍTÉSÉRE8 

 
A szakszervezetek tevékenysége az elmúlt 6 esztendő alatt bizonyította, hogy társadalmi 
életünk irányításában és az össz társadalmi feladatok ellátásában eredményesen vesznek részt. 
Társadalmunk fejlődése lehetővé és szükségessé teszi, hogy a szakszervezetek szélesebb és 
hatékonyabb jogok alapján vegyenek részt az irányító munkában, továbbá az össz társadalmi 
feladatok ellátásában. Időszerű, hogy megszüntessünk olyan gátló körülményeket, amelyek 
nehezítik a szakszervezetek gyáron, vállalatokon belüli munkájának további fejlesztését – 
mint az üzemi demokrácia szélesítését fékező üzemi tanácsok –, továbbá országos feladatok 
ellátásában – társadalombiztosítás, üdültetés – meglévő széttagoltságot. 
 

I. 
Az üzemi demokrácia további szélesítése, erősítése 

 
Az üzemi demokrácia érvényesítésének jelenleg több fóruma van az üzemekben. A legjobban 
bevált és a legalkalmasabb – az eddigi tapasztalatok szerint – a termelési tanácskozás. Itt 
                                                 
8 Határozat: a PB felkérte a SZOT Elnökséget, hogy dolgozzon ki javaslatot az üzemi tanácsok tevékenységére, 
úgy hogy azok a termelési tanácskozások ügyviteli szervei legyenek. A tb és üdültetés egységes szakszervezeti 
irányításával a PB 1963 első negyedévére kért előterjesztést. 
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beszélik meg a dolgozókkal pl. a tervidőszakra szóló feladatokat, azok végrehajtásának 
módszereit, határoznak a kitüntetések, jutalmazások felett. 
 
Fórumot jelentene az üzemi tanács is, azonban tevékenysége két dolog – nyereségrészesedés 
irányelveinek és a munkaruha-keret felosztásának jóváhagyása – kivételével névleges. Ma 
már nem szolgálja az üzemi demokrácia továbbfejlődését. Ennek oka: 
 
1. Meghatározott jogai egy részét jelenleg a gyár egész kollektívája gyakorolja, pl. 

társadalmi tulajdon védelme, munkafegyelem, minőség ellenőrzése, termelőberendezések 
tervszerű felhasználása, tervek véleményezése. 

 
2. A szakszervezetek jogaikat a megváltozott politikai viszonyok között saját szervezeti 

keretein belül tudják jelenleg érvényesíteni. Részt vesznek a tervezésben, a bérezési 
formák kialakításában, szociális ügyek intézésében. A szakszervezetek szervezik a 
termelési tanácskozásokat és ellenőrzik azok határozatainak, javaslatainak végrehajtását, 
így az üzemi tanácsoknál szélesebb és demokratikusabb alapokon segítik az üzemi 
demokrácia érvényesülését. 

 
Javaslat 

 
A Minisztertanács és a SZOT mondja ki az üzemi tanácsokról szóló határozatának hatályon 
kívül helyezését és dolgozzon ki olyan rendeletet, amely a jelenlegi helyzetnek megfelelően 
biztosítja az üzemi demokrácia és egyben a szakszervezet jogainak szélesítését, 
érvényesítését. 
 

II. 
A társadalombiztosítás egységes szakszervezeti irányítása 

 
A szocializmus építésének eredményeként hazánkban is jelentősen megnövekedett a 
társadalombiztosítási szolgáltatások, a lakosság társadalombiztosítási ellátása. A 
szakszervezetek az ország lakossága 94%-ának szervezi a társadalombiztosítását. A 
szakszervezetek több mint 10 esztendős társadalombiztosítási tevékenysége is igazolja, hogy 
helyes és szükséges össz társadalmi feladatok ellátására felkérni a szakszervezeteket. Jelenleg 
a társadalombiztosítás széttagoltsága – MÁV Társadalombiztosító Intézet, Újságírók 
Szanatórium Egyesülete, Kisipari Szövetkezetek Központi Biztosító Intézete (összesen 
430.000 biztosított) az Országos Nyugdíjintézet – akadályozza az egységes ellátást, az 
ésszerűbb gazdálkodást. 
 
Figyelembe véve, hogy a közeljövőben az ország egész lakossága társadalombiztosításban fog 
részesülni, szükséges annak teljes szervezeti egységesítése, amely a bürokrácia csökkentését, 
a többirányú párhuzamosság megszüntetését, valamint az apparátusok csökkentését, a 
társadalmi munkások számának növekedését eredményezné. 
 

Javaslat 
 
A Minisztertanács és a SZOT dolgozza ki a társadalombiztosítás egységes irányítására és 
rendszerére vonatkozó határozatát. 
 

III. 
Az üdültetés egységes szakszervezeti irányítása 
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A szakszervezetek eredményesen szervezték a dolgozók üdültetését, alkalmassá váltak arra, 
hogy az idegenforgalmi üdültetésen kívül országosan irányítsák és szervezzék az üdültetést. 
 
Jelenleg az üdültetés szervezésével foglalkoznak: szakszervezetek, párt, minisztériumok, 
tanácsok, fegyveres testületek, Munkaerőtartalékok Hivatala, vállalatok, Partizánszövetség, 
Kisipari Szövetkezetek Központi Biztosító Intézete. (1.sz. melléklet.) Összesen 1091 
üdülőben közel félmillió dolgozó üdül, ebből a szakszervezetek 220 üdülőben közel 200.000 
dolgozó üdültetését szervezik. 
 

Javaslat 
 
A Minisztertanács és a SZOT rendelkezésben szabályozza – figyelembe véve a férőhelyek 
eddiginél igazságosabb elosztását és az üdülők gazdaságos üzemeltetését – az üdültetés 
egységes, a szakszervezetek irányítása alatt felépülő rendszerét. 
 
Záradék: 
A határozati javaslatokat az illetékesek 1962. augusztus 31-ig terjesszék a Minisztertanács, 
illetve a SZOT Elnöksége elé. 
A határozatot kapják: Tömpe András 
   Darabos Iván 
   Orbán László 
   Sándor József 
   Brutyó János elvtársak. 
 
Budapest, 1962. május 18. 
 
Levéltári jelzet: MOL M-KS 288.f. 5/267. ő. e. 
 
 

1962. szeptember 19. 
 

A SZOT ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA 
A GÉPIPAR HELYZETÉRŐL ÉS TOVÁBBI FELADATAIRÓL SZÓLÓ JÚNIUS 28–29-I MSZMP KB 

HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSÁT SEGÍTŐ SZAKSZERVEZETI FELADATOKRÓL 
 
A Szakszervezetek Országos Tanácsa elnöksége meghallgatta a Vas- és Fémipari Dolgozók 
Szakszervezete, az Építő-, Fa- és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezete, valamint a 
Vegyipari Dolgozók Szakszervezete elnökségének beszámolóját az MSZMP Központi 
Bizottságának „A gépipar helyzetéről és további feladatairól” szóló határozatával 
kapcsolatban eddig megtett intézkedésekről és a határozat maradéktalan megvalósítását 
elősegítő intézkedési tervekről. A Szakszervezeti Tanács elnöksége helyesnek tartja a három 
szakszervezet központi vezetősége által kidolgozott intézkedési terveket és támogatja az 
azokban foglaltak megvalósítását. 
 
A Szaktanács elnöksége úgy látja, hogy a három szakszervezet központi vezetőségének 
döntései, a tervezett intézkedések akkor segítik hatékonyan a határozat végrehajtását, ha 
azokat a dolgozókkal minden szinten megvitatják, javaslataikat, észrevételeiket összegyűjtik 
és szorgalmazzák azok megvalósítását. Az elnökség felhívja a szakszervezeti bizottságokat, a 
bizalmiakat, kövessenek el mindent annak érdekében, hogy a gazdasági vezetők igényeljék a 
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dolgozók véleményét, észrevételeit a tervezett intézkedésekkel kapcsolatban, kérjék a 
dolgozók segítségét az üzem, munkahely gondjainak megoldásához, s gondoskodjanak arról, 
hogy egyetlen javaslat se maradjon elintézetlenül, illetve megválaszolatlanul. 
 
A Szaktanács elnöksége a határozat megvalósítása fontos feltételének tartja, hogy a 
szakszervezeti szervek, bizalmiak megbeszéléseiken felhívják a dolgozók figyelmét szakmai 
képzésük és továbbképzésük fontosságára, szorgalmazzák a továbbképzéshez szükséges 
anyagi, oktatási és munkafeltételek megteremtését, segítsék a tanulásban részt vevők 
különböző problémáinak megoldását. 
 
Tekintettel arra, hogy az MSZMP Központi Bizottsága határozatának következetes, 
maradéktalan megvalósításától jelentős mértékben függ a népgazdaság többi ágának a 
fejlődése is, a Szaktanács elnöksége az egész magyar szakszervezeti mozgalom fontos 
kötelességének tekinti és feladatául tűzi ki, hogy a szervezett dolgozók erőinek 
mozgósításával s a mozgalom összes eszközeivel segítse a határozat megvalósítását. 
 
Szakszervezeti taggyűléseken, összbizalmi értekezleteken és szakszervezeti 
csoportgyűléseken magyarázzák meg a dolgozóknak: a gépipar fejlesztése alapvető feltétele 
annak, hogy minden iparág fejlett technikai bázissal rendelkezzék, s ez teremt szilárd alapot a 
dolgozók jobb anyagi, szociális és kulturális ellátásához, az életszínvonal tervszerű és 
fokozatos emeléséhez. Ezért fontos, hogy a gépipar rendeléseit megfelelő mennyiségben, 
határidőre és kiváló minőségben teljesítsék. Különösen fontos ez azokban az iparágakban, 
ahol a gépipar korszerű gyártmányaihoz szükséges kerámia, vegyi, gumi, műanyag stb. alap- 
és segédanyagokat gyártják. 
 
Az ipari és alkalmazotti szakszervezetek tartsanak megbeszéléseket a kutatóintézetek 
dolgozóival, kérjék véleményüket, javaslataikat, hogyan lehetne a gépipar fejlesztésével 
közvetlenül, vagy közvetve összefüggő feladatokat eredményesebben megvalósítani. 
Gondoskodjanak arról, hogy ezek a javaslatok eljussanak az illetékes szervekhez, s 
ellenőrizzék és szorgalmazzák ezek megvalósítását. Segítsék elő, hogy a kutatóintézetek 
egymással és a termelő vállalatokkal szoros munkakapcsolatot építsenek ki. 
 
A Kereskedelmi és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete vitassa meg az érintett dolgozókkal: 
milyen módon lehet megalapozottabbá tenni a bel- és külföldi piackutatást, a termékek 
legcélszerűbb elhelyezését. A javaslatokat illetékes szervekhez eljuttatva, segítse és 
ellenőrizze a helyes elgondolások megvalósítását. Hívja fel a dolgozók figyelmét arra, hogy 
milyen nagy jelentősége van külkereskedelmünk szempontjából annak, ha magasabb 
minőségi és színvonalbeli követelményeket támasztanak az átveendő termékekkel szemben. 
 
A szakszervezeti bizottságok, a bizalmiak a dolgozók mindennapi ügyeinek, ügyes-bajos 
dolgainak gondos intézésével, a szociális és kulturális ellátás, az élet- és munkakörülmények 
javítására tett erőfeszítéseikkel teremtsék meg a nyugodt, zavartalan munkához szükséges 
feltételeket, ezzel is elősegítve a műszaki, fizikai és adminisztratív dolgozó alkotó 
kezdeményezésének kibontakoztatását. 
 
A Szaktanács elnöksége felkér minden szervezett dolgozót, minden munkást és alkalmazottat, 
hogy a maga területén mindennapi munkájával, kezdeményezéseivel, észrevételeivel, 
javaslataival segítse elő a magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága határozatának 
maradéktalan megvalósítását, ezzel is szolgálva népünk jólétét, felemelkedését. 
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Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 295. ő. e. 
 
 

1962. október 6. 
 

ELŐTERJESZTÉS A SZOT ELNÖKSÉGÉNEK 
A TÁRSADALMI BÍRÓSÁGOKRÓL SZÓLÓ RENDELKEZÉSEKKEL KAPCSOLATBAN 

 
A társadalmi bíráskodást az állami vállalatoknál és más gazdálkodó szerveknél a 
Minisztertanács és a SZOT 1041/1956. (V.30.) számú határozata szabályozza. Bár a 
társadalmi bíróságok megszervezése számos nehézségbe ütközött, ma már mégis a 300-nál 
nagyobb létszámú üzemek túlnyomó részében, sőt több 100–300 főnyi létszámú üzemben is e 
bíróságok megalakultak, s nagyobb hányaduk ténylegesen működik. 
 
A dolgozók mind nagyobb érdeklődést tanúsítanak a társadalmi bíróságok munkája iránt. 
Jelentős számban jelennek meg a bírósági tárgyalásokon, aktivitásuk is egyre fokozódik. 
 
A társadalmi bíróságok tárgyalásai és határozatai kedvező hatást gyakorolnak nemcsak az 
eljárás alá vont személyre, hanem a vállalat többi dolgozójára is. 
 
A társadalmi bíráskodásban résztvevő dolgozók munkájukat általában lelkiismeretesen, kellő 
érettséggel látják el. Számos helyen a határozat meghozatala után sem feledkeznek meg az 
érintett dolgozóról, munkáját, magatartását a továbbiakban is figyelemmel kísérik. 
 
E pozitív tapasztalatok mellett ma még vannak a társadalmi bíráskodás terén fogyatékosságok 
is. Egyes vállalatok pl. meg sem szervezték a társadalmi bíróságot, a megszervezettek egy 
része pedig csak alkalomszerűen vagy egyáltalán nem működik. E hibák egyrészt a 
szervezőmunka fogyatékosságaira, egyes szakszervezeti bizottságok és vállalati igazgatók 
közömbösségére, másrészt a hatályos jogszabály rendelkezéseiből eredő korlátozott 
lehetőségekre vezethetők vissza. 
 
Figyelembe véve a dolgozók szocialista tudatának és erkölcsi felfogásának fejlődését, a 
társadalmi bíróságok működése során szerzett kedvező tapasztalatokat, valamint azt a célt, 
hogy állami életünk és társadalmi rendszerünk demokratizmusát tovább szélesítsük, szükség 
van a társadalmi bíráskodás további fejlesztésére. Az új törvényerejű rendelet tervezete szilárd 
jogi kereteket teremt a társadalmi bíróságok eljárásához, kiszélesítve az eléjük tartozó ügyek, 
valamint az általuk alkalmazható intézkedések körét. 
 
Ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével készítette el az Igazságügyminisztérium a 
Tvr-tervezetet, valamint készítettük el mi is a végrehajtásra vonatkozó határozattervezetet. 
 
A tervezeteket több ízben megtárgyaltuk a szakszervezetekkel, minisztériumokkal és 
főhatóságokkal, valamint az SZMT-kel. Külön megbeszéléseket folytattunk e tárgyban a 
szakszervezetek jogtanácsosaival, társadalmi bíróságok elnökeivel, elnökhelyetteseivel. 
Megbeszéltük még az anyagot a Bérosztály mellett működő társadalmi jogi bizottsággal is. E 
tárgyalások során elhangzott észrevételeket a tervezet elkészítésénél figyelembe vettük. A 
tervezet kialakításánál az vezetett bennünket, hogy a társadalmi bíróságok tagjai általában 
jogilag nem képzett dolgozók, ezért olyan határozatot kell kezükbe adni, amely lehetőleg 
mentes a bürokráciától, s lehetővé teszi a társadalmi bíróságok jó munkájának kialakítását. 
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Azokat az észrevételeket, amelyeket a tervezet szövege nem tartalmaz, a mellékletben 
tüntetjük fel. 
 

Határozati javaslat 
 
1. Az előterjesztést az Elnökség elfogadja; a határozatot a SZOT Elnökségi Tájékoztatóban 

a Tvr. szövegével egységes szerkezetben kell közzétenni. 
 
2. A határozat végrehajtásáról a Szervezési és Káderosztály, valamint a Bér- és Munkaügyi 

Osztály 1963. március 31-ig tegyen jelentést az Elnökségnek. 
 
3. Az Elnökség megbízza a Titkárságot, hogy készítsen MT-i előterjesztést az 1.41/1956. 

(V.30.) Mth–SZOT közös határozat hatálytalanítására. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 296. ő. e. 
 
 

1962. november 10. 
 

A SZOT ELNÖKSÉG HATÁROZATA 
AZ EGYEZTETŐ BIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁNAK TOVÁBBI JAVÍTÁSÁRA 

 
Az Elnökség megállapította, hogy az egyeztető bizottságok tevékenységében fokozatos 
fejlődés tapasztalható, amit a törvényesség megszilárdítása érdekében tovább kell fejleszteni. 
 
Nyomatékosan felhívja a szakmák, SZMT-k, budapesti, megyebizottságok, szakszervezeti 
bizottságok figyelmét, gondoskodjanak arról, hogy a munkaügyi vitákkal kapcsolatos 
tapasztalatokról a területükhöz tartozó egyeztető bizottságok tudomást szerezzenek. 
Dolgozzanak ki tervet az egyeztető bizottságok további segítésére vonatkozóan. 
 
A szakszervezetek hívják fel a szakszervezeti bizottságok figyelmét arra, hogy minden 
indokolt esetben éljenek a Munka Törvénykönyvében biztosított panaszbeadásra, 
fellebbezésre, illetőleg keresetbenyújtásra vonatkozó jogukkal a dolgozók jogos érdekeinek 
védelmében. 
 
A szakszervezeti bizottságok az átszervezéssel kapcsolatos munkaügyi intézkedések – így 
főként a felmondások, áthelyezések – kiadását megelőző előkészítő munkálatokba az 
igazgatóval együttműködve vegyenek részt annak érdekében, hogy a dolgozók jogos, vagy 
méltányos érdekeit sértő vállalati intézkedések kiadására ne is kerülhessen sor. 
 
Az egyeztető bizottságok munkájával kapcsolatos tapasztalatokat a jelenleginél szélesebb 
körben és rendszeresen ismertetni kell. Pl. a sajtó, különböző tájékoztatók, folyóiratok stb. 
útján. 
 
Az SZMT-k hozzanak létre társadalmi aktívák széleskörű bevonásával társadalmi 
munkabizottságokat a megye területén keletkezett jellemző munkaügyi viták figyelemmel 
kísérése és az azokat elbíráló egyeztető bizottságok munkájának rendszeres segítése céljából. 
Ennek során fokozottan támaszkodjanak az ügyészségek, bíróságok szakembereire, vonják be 
őket az egyes feladatok (előadások megtartása, ellenőrzések lefolytatása stb.) megoldásába. 
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Az Elnökség felhívja a szakszervezeti szervek figyelmét arra, hogy a választott szakszervezeti 
funkcionáriusok áthelyezéséhez, munkaviszonyuk megszüntetéséhez szükséges hozzájárulás 
engedélyezése, vagy megtagadása kérdésében, az illetékes szakszervezeti szerv minden 
esetben, mint testület foglaljon állást. 
 
Az egyeztető bizottságok tagjai oktatását az eddigi gyakorlatnak megfelelően tovább kell 
folytatni, s ahol szükséges ott ki kell szélesíteni. 
 
1963. július 1-ig az illetékes szervek bevonásával az egyeztető bizottságok szervezetét és 
működését érintő javaslatot kell kidolgozni és azt elnökség elé kell terjeszteni. 
 
A SZOT Bér-Munkaügyi osztálya a szakmák tapasztalatait figyelembevéve a jövő év 
júliusában ismét tegyen jelentést arról, hogy a határozat végrehajtásaként az egyeztető 
bizottságok munkájában milyen javulás tapasztalható. 
 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 299. ő. e. 
 
 

1963. április 2. 
 

AZ MSZMP POLITIKAI BIZOTTSÁGÁNAK HATÁROZATA 
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS EGYSÉGES SZAKSZERVEZETI IRÁNYÍTÁSÁRÓL 

 
A Politikai Bizottság helyesnek tartja, hogy a társadalombiztosítás egységes irányításáról 
törvényjavaslat kerüljön kidolgozásra. A törvényjavaslat kidolgozásánál figyelembe kell 
venni az alábbiakat: 
 
1. A társadalombiztosítás minden ágazata felett (betegségi biztosítás, nyugdíj, családi 

pótlék) az irányítást, a felügyeletet és ellenőrzést a szakszervezetek, illetőleg a SZOT 
Elnöksége lássa el és gyakorolja. 

 Ez nem érinti azt a jelenleg érvényben lévő gyakorlatot, hogy a Minisztertanács a 
főfelügyeletet a társadalombiztosítás igazgatása felett az általa megbízott szerven 
keresztül gyakorolja. 

 
2. A SZOT Elnöksége irányításával létre kell hozni az Országos Társadalombiztosítási 

Tanácsot. Az Országos Társadalombiztosítási Tanácsnak tagjai legyenek a 
szakszervezetek, a szakszervezetek budapesti és megyei tanácsainak képviselői, s 
mindazok a minisztériumok, amelyek a társadalombiztosítás ügyeiben érdekeltek, 
továbbá az egyes főhatóságok képviselői, valamint a különböző érdekképviseleti szervek 
(Termelőszövetkezeti Tanács, Ügyvédi Kamara, OKISZ stb.). A tanács összetételében a 
legnagyobb dolgozó rétegek képviselői, a szakszervezetek alkotják a többséget. 

 Az Országos Társadalombiztosítási Tanács ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel 
a SZOT Elnöksége megbízza. Az egységes szervezet kialakításának megfelelően a vidéki 
társadalombiztosítási tanácsokat az érdekeltek bevonásával ki kell egészíteni. 

 
3. Az egységes társadalombiztosítási intézet neve: a Szakszervezetek Országos Tanácsa 

Társadalombiztosítási Főigazgatósága legyen. 
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4. A vasutas társadalombiztosítást be kell olvasztani a Társadalombiztosítási 
Főigazgatóságba. Továbbra is biztosítani kell azonban a vasutasok által fizetett ½ %-os 
járulék terhére történő segélyek folyósítását, valamint a vasúti egészségügyi szolgálat 
változatlan fenntartását. 

 
5. Az Országos Nyugdíjintézetet be kell olvasztani a Társadalombiztosítási Főigazgatóságba 

és a nyugdíjak folyósítását mint igazgatóság látja el. 
 
6. A Kisipari Szövetkezetek Központi Biztosító Intézetének a Társadalombiztosítási 

Főigazgatóságba való beolvasztására az OKISZ soron következő kongresszusán kell 
javaslatot tenni. A társadalombiztosítás valamennyi szolgáltatását a dolgozókra 
vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani és folyósítani. 

 
7. Az Újságírók Szanatóriumi Egyesületét be kell olvasztani a Társadalombiztosítási 

Főigazgatóságba. Az általuk jelenleg fenntartott szakorvosi hálózatot Budapesten 
továbbra is fenn kell tartani az újságírók számára. 

 
A társadalombiztosítás szervezeti egységesítése kb. 150 fő létszám és ezzel egyidejűleg 
évenként kb. 3,5 millió forint bér és ezzel együttjáró SZTK-járulék megtakarítást jelent, 
valamint vidéken kisebb helyiségek felszabadítását. 
 
A törvényjavaslatot 1963 év végéig az Országgyűlés elé kell terjeszteni. 
 
A társadalombiztosítás egységesítésének határideje: 1965. január 1. 
 
 
Levéltári jelzet: MOL M-KS 288.f. 5/296. ő. e. 
 
 

1963. július 27. 
 

ELŐTERJESZTÉS A SZOT ELNÖKSÉGÉNEK 
A MUNKAÜGYI VITÁK ELINTÉZÉSÉNEK ÚJ SZABÁLYOZÁSÁRÓL 

 
A SZOT Elnöksége 1962. novemberében megtárgyalta a munkaügyi viták intézésének 
tapasztalatait. Ennek kapcsán az Elnökség olyan határozatot hozott, hogy az illetékes szervek 
bevonásával az egyeztető bizottságok szervezetét és működését érintő javaslatot kell 
kidolgozni és azt az Elnökség elé kell terjeszteni. 
 
E határozatnak megfelelően a Munkaügyi Minisztériummal közösen elkészítettük a 
munkaügyi viták elintézésének új szabályozására vonatkozó tervezetet, amelyet 
előterjesztésünk melléklete tartalmaz. A tervezet a Munka Törvénykönyve „Munkaügyi viták 
elintézése” című, XVII. fejezetét alapvetően módosítja, de ezen túlmenően érinti még a 
Munka Törvénykönyvének egyéb rendelkezéseit is, amelyek a munkaügyi viták intézésével 
kapcsolatosak, pl. a fegyelmi eljárás lefolytatására vonatkozó egyéb rendelkezéseket. 
Ugyancsak tartalmazza a melléklet a végrehajtási rendelet tervezetének szövegét is, amely 
tájékoztatásul szolgál. 
 
A tervezet kidolgozása a következő főbb elvek figyelembevételével történt: 
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a) Minden munkaügyi vita kezdődjék az egyeztető bizottságnál. 
 
b) Az egyeztető bizottság utáni jogorvoslatban az eljárás lerövidítése érdekében legyen 

lehetőség az egyeztető bizottság határozata után közvetlenül (a TEB kihagyásával) 
bírósághoz fordulni. 

 
c) Vezetőállást betöltő dolgozók közül csak az igazgató, a helyettese és a miniszter vagy 

magasabb szerv által kinevezett vezetők munkaügyi vitái tartozzanak szolgálati útra. 
 
d) Az egyeztető bizottság és a területi egyeztető bizottság tagjait üzemi gyűlésen a 

dolgozók, illetve a szakszervezetek megyei tanácsa válassza. 
 
e) Az eljárási szabályokat egy fejezetbe kell átcsoportosítani és a részletes rendelkezéseket 

munkaügyi miniszteri rendeletben kell kimondani. 
 
f) A határidőket úgy kell rendezni, hogy a panasz benyújtásának határideje és a további 

jogorvoslati határidő egységesen tizenöt nap legyen. 
 
g) Miniszteri rendeletben szabályozni kell a vitát megnyerő dolgozó költségtérítését. 
 
h) A módosítástervezetet nyilvános vitára kell bocsátani. 
 
A tervezet a Munka- és a Munkaügyi Közlöny mellékleteként is megjelenik. A nyilvános 
vitában – amelyre a SZOT Bériskolán, Munkásellátási tanfolyamon, az SZBT a Borsod- és 
Győr-megyei SZMT-k, a Munkaügyi Minisztérium és a Jogászszövetség szervezésében került 
sor – részt vettek SZ.B. titkárok – bérfelelősök, VEB. És TEB. Tagok, vállalati igazgatók, 
párttitkárok, jogtanácsosok, bírók, ügyészek. A szakszervezetek, SZMT-k saját maguk is 
kezdeményeztek és tartottak ankétokat, s azok tapasztalatait az észrevételek megtételénél 
figyelembe vették. A nyilvános viták során elhangzott észrevételek, az írásban beküldött 
javaslatok feldolgozásra kerültek. 
 
A tervezetet nagy érdeklődés fogadta. A vitában mintegy 2.000 fő vett részt, s 550 javaslatot 
tettek, amelyből mintegy 300-at figyelembe vettünk. 
 

Határozati javaslat 
 
1. Az Elnökség a mellékelt törvényerejű rendelettervezettel egyetért; a tervezetet a 

Minisztertanács, majd az Elnöki Tanács elé kell terjeszteni. 
 
2. A végrehajtási rendelettervezetet tájékoztatásul elfogadja azzal, hogy a végleges szöveg 

elkészítéséhez a szakszervezetektől írásbeli véleményt kell kérni. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 311. ő. e. 
 
 

1963. október 19. 
 

A SZOT MUNKAVÉDELMI OSZTÁLY ELŐTERJESZTÉSE A SZOT ELNÖKSÉGÉNEK 
A MUNKATÖRVÉNYKÖNYV VIII. FEJEZETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 
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A mellékelt előterjesztést a Munkaügyi Minisztériummal együtt készítettük el. A nyilvános 
viták résztvevői, továbbá a miniszter és főtitkár elvtársak általában egyetértettek a tervezettel. 
Ugyanakkor számos érdemi és szövegezési javaslatot tettek a tervezet egyes pontjainak 
módosítására, kiegészítésére. A javaslatok alapján a tervezetet a Munkaügyi Minisztériummal 
együtt átdolgoztuk. Több tárca, az átdolgozás időpontjáig nem juttatta el hozzászólását, illetve 
nem ismerjük álláspontjukat sem. Így azokat természetesen nem tudtuk figyelembe venni. 
 
Egyes tárcák észrevételei között voltak olyanok is, amelyekben kérjük az Elnökség 
állásfoglalását. 
 
1. A könnyűipari miniszter elvtárs nem ért egyet a 84.§ (3) bek. és a 85/A.§ (2) 

bekezdésében foglaltakkal, melyek szerint ha a dolgozó a védőintézkedést 
figyelmeztetés ellenére sem tartja be, illetve ha előírt orvosi vizsgálaton 
figyelmeztetés ellenére, saját hibájából nem vett részt, a további munkavégzéstől el 
kell tiltani. 

 A szöveget változatlanul hagytuk, mivel minkét esetben arról van szó, hogy a dolgozó 
tudatosan nem tartja be a saját érdekében hozott intézkedéseket. Természetesen a 
munkától való eltiltás csak addig van hatályban, amíg a dolgozó nem tesz eleget az előírt 
kötelezettségeinek. 

 
2. Egy-két minisztérium magasnak tartja a munkavédelmi felügyelők által kiszabható 

pénzbírság 3.000,- Ft-os felső határát és helyette 1.500,- Ft-ot javasolnak. 
 
E javaslattal nem értünk egyet a következő okokból: 
 
– valamennyi bírságolási joggal felruházott állami szervnél (bányaműszaki felügyelőség, 

közegészségügyi felügyelőség) e kiszabható bírság felső határa 3.000,- Ft. 
 A módosítás a szakszervezeti munkavédelmi felügyelők bírságolási jogát azonos szintre 

hozná e szervekével. 
 
– a 3.000,- Ft-os felső határ nem jelenti azt, hogy minden esetben ilyen mértékben kell élni 

a bírságolással. Ez csak lehetőséget nyújt és figyelmeztetés a szabálysértőknek. 
 
– az eddigi gyakorlat tapasztalati azt mutatják, nem kell attól tartani, hogy ezzel a 

munkavédelmi felügyelők visszaélnének. A hiba inkább az volt, hogy gyakran még 
súlyos visszatérő szabálytalanságok esetén sem éltek eléggé a bírságolás jogával. 

 
Határozati javaslat 

 
1. Az Elnökség elfogadja a mellékelt a Munkatörvénykönyv VIII. fejezetének módosítására 

vonatkozó tervezetet és a minisztertanácsi előterjesztést. 
 
2. Határozatot hoz arra, hogy a fenti rendelkezések megjelenésével egyidejűleg ki legyen 

adva a SZOT Szabályzat. 
 
3. Felhatalmazza az Elnökség Gál elvtársat az anyag leadása után beérkezett hozzászólások 

alapján, néhány esetleg felmerülő szövegezési módosítás végrehajtására. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 315. ő. e. 
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1963. október 19. 

 
A MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA 

ELŐTERJESZTÉSE A MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS-PARASZT KORMÁNY RÉSZÉRE 
A DOLGOZÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS TESTI ÉPSÉGÉNEK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ ÚJ 

SZABÁLYOZÁSRÓL 
 
A dolgozók egészségét és testi épségét szabályozó rendelkezések nagyobb része több mint tíz 
éves, ennél fogva nem tükrözi azokat a változásokat, amelyek erre a területre is kihatóan 
társadalmi fejlődésünkben végbementek. Így különösen a társadalmi szervek szerepe 
megnövekedésének, a vállalati szervek hatásköre bővülésének, a műszaki feltételekben 
bekövetkezett változásoknak a szabályozásában is kifejezésre kell jutniuk. Az egészség és 
testi épség védelmére vonatkozó kérdéseket igen sok jogszabály rendezi, emiatt azok 
áttekinthetetlenné váltak, ami gyakorlati alkalmazásukat igen megnehezíti. 
 
A szabályozás jelenlegi hiányosságait alapulvéve az új tervezet a következő elvek 
alapulvételével készült: 
 
1. a társadalmi szervek, ezen belül is elsősorban a szakszervezetek hatáskörének és 

felelősségének növelése, 
 
2. a munkabiztonsági és egészségvédelmi kérdések intézésében szereppel bíró 

minisztériumi és vállalati szervek hatáskörének bővítése, 
 
3. a szabályozás, valamint az irányítás egységesítése. 
 
A szabályozás a Munka Törvénykönyve VIII. fejezetének (a Mt. És a Mt.V.) módosításaként 
történnék, miután a rendezés a dolgozók egészségére és testi épségére vonatkozó alapvető 
kérdéseket érinti. A részletkérdéseket a Szakszervezetek Országos Tanácsának 
szabályzattervezete (SZOT Szab.) tartalmazza. 
 
A védőétel és védőital a tudomány mai álláspontja szerint nem nyújt védelmet a dolgozónak 
az egészségét veszélyeztető ártalmakkal szemben. E juttatások megszüntetése azonban most 
nem lehetséges, mert felszámolásuk részben politikai, részben anyagi nehézségeket jelentene. 
A Szakszervezetek Országos Tanácsa az egészségügyi miniszterrel együttesen alkalmas 
időpontban javaslatot fog tenni e kérdés rendezésére. 
 
A fenti elvek figyelembevételével elkészített előterjesztés-tervezetet igen széles körben 
előzetes nyilvános vitára bocsátottuk. Ennek alapján körülbelül 50 helyen (szakszervezetek, 
vállalatok, minisztériumok stb.) ankétokat rendeztünk, ahol számos javaslat, tanács hangzott 
el és segítette e tervezet megfelelő kialakítását. Ezen túlmenően segítette a jogszabály 
kidolgozását a beérkezett számos írásbeli vélemény is. 
 
Mindezek figyelembevételével készült el, a dolgozók egészségének és testi épségének 
védelmére vonatkozó, mellékelt jogszabálytervezet. 
 

Határozati javaslat 
 
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány: 



 83

 
1. Egyetért a munkaügyi miniszternek és a Szakszervezetek Országos Tanácsának a 

dolgozók egészségének és testi épségének védelmére vonatkozó együttesen előterjesztett 
Tv.r. tervezetével és azt elfogadás végett a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elé terjeszti 
azzal, hogy 1964. jan. 1-vel kerüljön életbeléptetésre. 

 
2. Elfogadja az együttesen készített kormányrendelet tervezetét. 
 
3. Felkéri a Szakszervezetek Országos Tanácsát, hogy a végrehajtáshoz szükséges 

szabályzatát a Tv.r. és a Kormányrendelet megjelenésével egyidejűleg adja ki. 
 
4. Utasítja a minisztereket, hogy a dolgozók egészségének és testi épségének védelmére 

vonatkozó jogszabályok végrehajtására 1964. III. 31-ig adják ki utasításaikat. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 315. ő. e. 
 
 

1963. október 19. 
 

ELŐTERJESZTÉS A SZOT ELNÖKSÉGÉNEK 
A MUNKAÜGYI VITÁK ELINTÉZÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 

 
A munkaügyi viták elintézésének szabályozásáról szóló tervezetet – ideértve a végrehajtási 
utasítás tervezetét is – nyilvános vitára bocsátottuk. Ezen túlmenően a szakszervezeti 
szervekkel szóban és írásban több ízben megtárgyaltuk, véleményeztettük. Az Elnökség 1963. 
július 27-i ülésén a törvényerejű rendelettervezetet (Mt-t módosító rendelkezés) megtárgyalta 
és elfogadta azzal, hogy a szövegmódosításokkal együtt újból az Elnökség elé kell hozni a 
végrehajtási utasítástervezettel együtt. E határozat alapján megküldtük a tervezetet a 
szakszervezetek főtitkárainak, s a tervezethez fűzött észrevételeiket túlnyomó többségben a 
szöveg kialakításánál figyelembe vettük. E munka során – az Elnökség határozatának 
megfelelően – támaszkodtunk a Közalkalmazottak Szakszervezetének segítségére, ahonnan az 
igényelt segítséget megkaptuk. 
 
Az így elkészített tervezetet az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
Kaptunk olyan észrevételeket is – az Elnökség határozatán túlmenő érdemi észrevételeket –, 
amelyeket a tervezetbe nem tudtunk felvenni, ezek közül az el nem fogadott érdemi 
észrevételeket a 2. számú, az el nem fogadott szövegezési észrevételeket pedig a 3. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
Van még néhány olyan kérdés is, amelyben az egyes minisztériumok által felvetett javaslatok 
körül van vita. Ezek a vitatott kérdések a következők: 
 
a) Az Igazságügyminisztérium a garanciális szabályok körét kiterjesztően értelmezi és erre 

tekintettel egyes kérdéseket – amelyek jelenleg a Vhr-ben nyertek szabályozást – a Vhr-
ből az Mt-be, tehát magasabb rendű jogszabályba javasol átvenni. 

 
b) A panaszbenyújtási határidőt – amely a tervezetben egységesen 15 nap – az 

Igazságügyminisztérium az objektív elévülési időn belül (3 év) javasolja meghatározni; 
15 napban a határidőt azokra az esetekre kívánja korlátozni, ha a dolgozó olyan 
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munkaügyi sérelem ellen kíván panasszal élni, amely valamely írásban kiadott igazgatói, 
vállalati intézkedés következtében érte. Pl. fegyelmi, kártérítési, leltár, áthelyezés, 
felmondás esetén. 

 Ezzel kapcsolatban meg kívánjuk jegyezni, hogy az Elnökség 1963. júliusában e 
kérdésben úgy foglalt állást, hogy ezt a határidőt 30 napban kellene meghatározni. 
Viszont a szakmák – a Vegyész és a Közalkalmazottak kivételével – a 15 nap mellett 
foglaltak állást. Utóbb ehhez az állásponthoz a Vegyészek és a Közalkalmazottak is 
csatlakoztak. 

 
c) Az Igazságügyminisztériumnak az az álláspontja, hogy szóbeli feddést és írásbeli 

megrovást kimondó fegyelmi, igazgatói határozatok kapcsán hozott VEB határozat ellen 
abban az esetben is lehessen fellebbezéssel élni a TEB-hez, ha a fegyelmi büntetésekhez 
anyagi igény elvesztése nem fűződik. 

 
d) A leltárhiánnyal kapcsolatos ügyekben a Belkereskedelmi és az Igazságügyminisztérium 

nem ért egyet a TEB hatáskörének növelésével. 
 Végezetül felvetődött még, hogy külön IM rendeletben kellene szabályozni a munkaügyi 

viták kapcsán szükséges sajátos egyfokú bírói eljárás speciális szabályait, valamint az 
EB-k és a bíróságok közötti hatásköri kérdéseket is rendezni kellene oly módon, hogy az 
Mt. És a Vhr. Közzétételével egyidejűleg a szóbanforgó IM rendelet is megjelenhessen. 

 
Ezekben a vitatott kérdésekben még a Minisztertanács üléséig meg kell állapodni az illetékes 
szervekkel. 
 
Egyébként a tervezet előreláthatólag október 24-én kerül megtárgyalásra a Minisztertanács 
elé. 
 

Javaslat 
 
1. Az Elnökség az előterjesztést elfogadja, megbízza a Titkárságot, hogy a Munkaügyi 

Minisztériummal közösen terjessze a Minisztertanács elé. 
 
2. Felhatalmazza a Titkárságot, hogy a vitatott kérdésekben állapodjon meg az illetékes 

szervekkel.  
 
3. Tervet kell készíteni a rendelkezés megjelenése után soronkövetkező feladatok ellátására, 

így a választás, oktatás lebonyolítására, az új rendelkezések ismertetésére vonatkozóan. 
Az Elnökség ezt a Titkárság hatáskörébe utalja. 

 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 315. ő. e. 
 
 

1963. december 20. 
 

JELENTÉS A SZOT ELNÖKSÉGÉNEK 
A NYERESÉGRÉSZESEDÉSI RENDSZER TAPASZTALATAIRÓL ÉS A VÁRHATÓ INTÉZKEDÉSEKRŐL 

(részlet) 
 
A nyereségrészesedés rendszerét – mint az anyagi ösztönzés egyik formáját – 1957 óta 
alkalmazzuk. A második ötéves terv beindulásakor az addig szerzett tapasztalatok alapján 
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lényeges, de nem alapvető változtatásokat hajtottunk végre a nyereségrészesedés rendszerén. 
A változtatás lényege az a törekvés volt, hogy a többéves érdekeltség bevezetésével 
elősegítsük a tartalékok feltárását a vállalatoknál. Ezt a több éves vállalati tervek hiánya miatt 
a vállalatok többségénél nem sikerült megvalósítani. 
 
A Szakszervezetek XX. Kongresszusa a nyereségrészesedés hatékonyságát értékelve – az 
eredmények elismerése mellett – úgy foglalt állást, hogy a nyereségrészesedés rendszerében 
meglévő ösztönző erőt az eddiginél fokozottabban kell a tervekben előírt feladatok 
szolgálatába állítani. 
 
A kongresszus határozata alapján az elmúlt időszakban – az illetékes állami szervekkel 
együttműködve – 30 vállalat tapasztalatainak összegezése alapján megvizsgáltuk azokat az 
okokat, melyek a nyereségrészesedés hatékonyságát akadályozzák. 
 
A tapasztalatok összegezése alapján a nyereségrészesedés hatékonyságát alapvetően a követő 
főbb okok gátolják: 
 
a) a nyereségrészesedési feltételek teljesítése és túlteljesítése ma több erőfeszítést igényel a 

vállalatok dolgozóitól és vezetőitől, mint 4–5 évvel ezelőtt. A nyereségrészesedés 
összege ennek ellenére 1959 óta fokozatosan csökken az iparban. A vizsgálatokkal 
egyidőben hozzávetőleges számításokat végeztünk az egy főre jutó nyereségrészesedés 
alakulásáról. E számítások alapján 1959-ben 923, 1960-ban 887, 1961-ben 729, 1962-ben 
701 forint volt az egy főre eső kifizethető nyereségrészesedés összege. A kifizethető 
nyereségrészesedést csökkentik a kiváló dolgozók jutalmazására, illetve a tartalékolásra 
fordítandó összegekkel. Gyakorlatilag tehát egy dolgozó átlagosan pl. az elmúlt évben 
400–500 forint összegű nyereségrészesedést kaphatott. Ez az összeg éves viszonylatban 
nem eléggé ösztönző a dolgozókra; 

 
b) a nyereségrészesedés feltételeinek kialakításánál az egyes iparágak és vállalatok sajátos 

adottságait nem minden esetben vették figyelembe. E hiányosságot mutatja pl. az is, hogy 
az önköltségcsökkentési feladatok túlteljesítésének lehetőségeitől függetlenül, minden 
vállalat egységes elbírálásban részesült az előző évi eredmények tartásáért járó 
nyereségrészesedésnél; 

 
c) az ösztönzés hatékonyságát nagymértékben csökkentette az is, hogy a dolgozók 

tájékoztatása az eredmények, és ezzel összefüggésben a nyereségrészesedés alakulásáról 
évközben a vállalatok jelentős részénél nem történt meg. Ez részben a szakszervezeti 
bizottságok munkájának hiányosságára mutat, másrészt olyan objektív tényezőkre 
vezethető vissza, mint a korrekciók késői elbírálása stb.; 

 
d) a feltételek megállapításánál tapasztalt helytelen gyakorlat az elosztásnál is 

megmutatkozott. Erőfeszítéseink ellenére úgy iparági, mint vállalati szinten az elért 
eredmények elbírálásánál nagyfokú egyenlősdi érvényesült. Ez az egyes dolgozó 
csoportoknál az ösztönzést csökkentette, mert a kifizetett nyereségrészesedés nagysága 
nem állt arányban a hozzájárulás mértékével. 

 
A fentieken túlmenően a vállalatok több olyan problémát is felvetettek, amelyek közvetve 
kapcsolódnak a nyereségrészesedéshez és amelyek megoldása a dolgozók ösztönzését 
elősegítheti. Ezek jelentős része azonban az elmondott hiányosságokhoz kapcsolódik. 
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[…] 
 

Határozat 
 
Az Elnökség a jelentésben foglaltakkal egyetért és a javasolt intézkedéseket elfogadta. Felkéri 
a Pénzügyminisztériumot és megbízza a SZOT Bér- és Munkaügyi Osztályát, hogy vizsgálják 
meg a nyereségrészesedési rendszer továbbfejlesztésének lehetőségeit, figyelembevéve, hogy 
egész éven át mérhető módon láthatóvá váljék a nyereségrészesedési rendszer ösztönző 
jellege. 
 
Az Elnökség a Szakszervezetek XX. Kongresszusa határozatai alapján a hatékonyság 
fokozása érdekében a szakszervezetek feladatává teszi: 
 
a) a szakszervezetek elnökségei a hozzájuk tartozó minisztériumokkal közösen biztosítsák, 

hogy a nyereségrészesedés feltételeinek kialakítása mind iparágak, mind vállalatok között 
differenciáltan történjen. Ez a differenciált elosztás feltételét teremti meg; 

 
b) az 1964. évre szóló munkaverseny célkitűzéseinek meghatározásánál, a dolgozók 

vállalásainál az önköltségcsökkentési feladatok teljesítése, illetve túlteljesítése kiemelt 
feladatként szerepeljen a vállalatoknál. Biztosítani kell, hogy a vállalások teljesítését 
rendszeresen értékeljék; 

 
c) a szakszervezetek központi apparátusa és középszervei segítsék és ellenőrizzék, hogy a 

nyereségrészesedési szabályzatokat a SZOT Elnöksége által kiadott irányelveknek 
megfelelően elkészítsék a vállalatoknál. A hatékonyság fokozása érdekében biztosítani 
kell, hogy 

 – a nyereségrészesedési szabályzatokat az év elején, a nyereségrészesedési feltételek 
kiadásával egyidőben készítsék el és tárgyalják meg a vállalatoknál, 

 – a szabályzatok a felosztás módszereinek meghatározásán túlmenően tartalmazzák a 
nyereség biztosítása érdekében szükséges tennivalókat is, amelyeket egyes 
gyáregységekre, üzemrészekre határozzanak meg, 

 – az elosztás szabályainak meghatározásánál alapvető követelmény kell legyen, hogy a 
nyereségrészesedés elosztása a hozzájárulással arányosan történjen úgy a 
gyáregységek között, mint gyáregységen belül, 

 – az elfogadott nyereségrészesedési szabályzatokat a dolgozókkal ismertetni kell (sajtó, 
hangoshíradó stb. útján). 

 
A vállalatok szakszervezeti bizottságai követeljék meg a gazdasági vezetéstől, hogy az 
önköltségcsökkentési feladatok teljesítéséről és a nyereségrészesedés alakulásáról a 
negyedéves mérlegbeszámolók alapján a dolgozókat rendszeresen tájékoztassák. 
 
Rendszeresíteni kell, hogy az előző évi részesedésből jutalmazásra tartalékolt összeg terhére – 
az értékeléssel egyidőben – az önköltségcsökkentés terén kimagasló eredményeket elérő 
dolgozókat megjutalmazzák a vállalatok. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 319. ő. e. 
 
 

1966. április 23. 
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A SZOT ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA  
KÖZÚTI BALESETELHÁRÍTÁS MEGJAVÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZAKSZERVEZETI FELADATOKRÓL 
 
A Szakszervezetek Országos Tanácsának Elnöksége megállapítja, hogy az utóbbi években az 
állami és társadalmi szervek erőfeszítéseinek eredményeként javult a közúti forgalom rendje 
és biztonsága, a korábbi évek állandóan növekvő tendenciájával szemben 1965-ben csökkent 
a súlyos- és halálos közlekedési balesetek száma. Ennek ellenére különösen a közlekedési 
szabálytalanságok miatt még mindig igen sok a baleset. Előidézői: a közlekedési szabályokat 
megsértő gépjárművezetők, a tájékozatlanul és fegyelmezetlenül közlekedő gyalogosok. 
A jelenlegi helyzet és a közúti forgalom további növekedése szükségessé teszi, hogy a közúti 
balesetek megelőzésére még nagyobb erőfeszítéseket tegyünk. Ezért az eddiginél még 
szélesebb körű társadalmi összefogásra, egybehangolt oktató és nevelőmunkára van szükség a 
kulturált, biztonságos közlekedés megteremtéséért. 
A közúti balesetek csökkentésére, és a forgalmi rend és biztonság megteremtésének 
elősegítésére a Szakszervezetek Országos Tanácsának Elnöksége az alábbi határozatot hozza: 
 
A SZOT Elnöksége felhívja a szakszervezetek elnökségeit, hogy a szakszervezetek, illetve a 
szakmák sajátos viszonyait figyelembe véve határozzák meg a feladatokat: 
 
1. - A szakszervezetek, elsősorban üzemi szinten, segítsék a közúti közlekedési szabályok 
ismertetését. Az azok betartására való nevelés az üzemekben és intézményekben legyen a 
nevelő-és felvilágosító munka szerves része. 
2. - A szakszervezetek e feladatok meghatározása során használják fel a BM 
Közlekedésrendészet területi szerveinek és a KPM Autófelügyeletének a közúti balesetek 
okaival összefüggő elemzéseit, statisztikáit, s egyéb tapasztalatait. A közlekedés biztonságára, 
a balesetek csökkentésére segítsék elő, hogy az üzemek rendszeresen vegyék igénybe a közúti 
balesetelhárítási filmeket, s egyéb propaganda- és agitációs anyagokat. 
3. - Nagyobb gondot kell fordítani a szakszervezeteknek a közúti gyermek-balesetek 
megelőzésére. A Pedagógus Szakszervezet eddigi eredményes tevékenységét felhasználva 
nyújtson további segítséget az iskolai KRESZ-oktatás színvonalának emeléséhez és 
bővítéséhez. A szakszervezeti nevelő munkával fokozottabb felelősséget kell ébreszteni a 
szülőkben és a felnőttekben a gyermekek megvédésére, a közúti gyermekbalesetek 
megelőzésére. 
4. - A szakszervezetek követeljék meg, hogy a vállalatok /intézmények/ gazdasági vezetői 
gondoskodjanak a hivatásos gépkocsivezetők, különösen a tömegszállító járművek vezetőinek 
rendszeres szakmai, balesetelhárítási oktatásáról. Az üzemi, szakszervezeti szervek az oktatás 
ellenőrzésén túl szervezzenek tapasztalatcsérét nagyobb közlekedési vállalatokkal a 
balesetelhárítás- és a KRESZ-oktatás gyakorlati módszereinek megismertetésére. 
5. - A szakszervezetek, a gazdasági vezetőkkel együtt hassanak oda, hogy a közúti 
forgalomban csak olyan járművek vegyenek részt, melyeknek műszaki állapota megfelel a 
biztonságos közlekedés követelményeinek. Felvilágosítással érjék el, hogy a járművek vezetői 
magatartásukkal, társaik segítésével biztosítsák a közlekedési eszközök műszaki megóvását, 
illetve megjavítását. A szocialista munkaversenyben résztvevő gépkocsivezetők vállalásaikkal 
segítsék e feladatok valóra válását, a "Vezess baleset nélkül" mozgalom kiszélesítését. 
A szakszervezeti és gazdasági vezetők gondoskodjanak e mozgalomban jó eredményt elérő 
gépkocsivezetők erkölcsi és anyagi megbecsüléséről, a jó módszereik elterjesztéséről. 
6. - A szakszervezetek szükség szerint tűzzék napirendre, s a szakszervezeti- és üzemi lapok 
is rendszeresebben foglalkozzanak a közúti balesetek megelőzésének lehetőségeivel és 
különösen a baleseteket kiváltó okok felderítésével, a megelőzést szolgáló módszerek 
ismertetésével. 
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7. - A szakszervezetek területi szervei /SZBT, SZMT/ nyújtsanak segítséget a 
Közlekedésrendészet területi szerveinek az önkéntes közlekedési rendőrhálózat fejlesztéséhez 
és munkájuk segítéséhez. Ismertessék az önkéntes rendőrök munkáját az üzemekben, és 
támogassák erkölcsi megbecsülésüket. 
8. - A SZOT Elnöksége felhívja a BBS és KPM illetékes szerveit, hogy fokozzák ellenőrző 
tevékenységüket és következetesebben járjanak el a közlekedési szabálysértőkkel - különösen 
az éjszakai világításra és az előzésre vonatkozó előírások megszegőivel szemben. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3 360. ő. e. 
 
 
 

1964. április 25. 
 

SZOT ELNÖKSÉGÉNEK ÁLLÁSFOGLALÁSA  
A DOLGOZÓ NŐK KÖRÉBEN VÉGZENDŐ SZAKSZERVEZETI TEVÉKENYSÉGRŐL 

(részlet) 
 
Hazánkban a szocializmus építésének jelenlegi szakaszában, rendkívül megnövekedett a nők 
szerepe a termelésben, csakúgy mint a családellátás és gyermeknevelés tekintetében is. A 
bérből és fizetésből élők, közel 37 %-a nő és ez az arány évről-évre várhatóan növekedni fog. 
A dolgozó nők aktívan részt vesznek a szocializmus építésében, becsülettel helytállnak a 
termelésben, s lelkesen kapcsolódnak a szocialista munkaverseny mozgalmakba. Az 1958-as 
irányelvek alapján, számos eredményt értünk el a dolgozó nők élet- és munkakörülményeinek, 
s családellátásának megjavítása terén. A szakszervezeti szervek rendszeresebben ellenőrzik és 
segítik a nőkre és anyákra vonatkozó törvények, határozatok betartását. A gyakorlat igazolta, 
hogy a nők sajátos gondjainak megoldását csakis a népgazdaság általános fejlődésének talaján 
és ennek figyelembevételével lehet megoldani. 
Számunkra is iránymutató, az SZVSZ által - A Dolgozó Nők Problémáival Foglalkozó II. 
Nemzetközi Szakszervezeti Konferencián - elfogadott Alapokmány, amely magában foglalja 
a dolgozó nők gazdasági és szociális jogainak követeléseit. E dokumentum megállapítja 
többek között, hogy "a dolgozó nők szerves részei a munkásosztálynak és ugyanolyan 
törekvéseik és szociális követeléseik vannak, mint az egész munkásosztálynak”. Vannak 
azonban ezen felül sajátos követeléseik is, amelyek dolgozói, női és családanyai helyzetükből 
fakadnak. Az Alapokmány 7 pontban határozza meg azokat a feladatokat, amelyek a világon 
az következő időkben a dolgozó nők gazdasági és szociális jogaival kapcsolatosak. 1. A 
munkához való jog. 2. A fizetés. 3. A szakmai képzés. 4. A munkaidő. 5. A 
társadalombiztosítás. 6. A női és gyermekvédelem. 7. Részvétel a szakszervezeti munkában. 
Hazánkban a szakszervezetek szocialista körülmények között dolgoznak és e hét pontban 
felsorolt feladatok egy részét már megvalósították, és mint történelmi tényt kezelhetik. A 
helyen szocialista elv érvényesítéséért azonban a gyakorlatban még gyakran ki kell állnunk és 
harcolnunk a maradi felfogások ellen. 
Mindezeket; figyelembe véve, a Szakszervezetek Országos Tanácsának Elnöksége, a 
Bukarestben meghirdetett Alapokmánnyal egyetért és a gyakorlati szakszervezeti munkában - 
gazdasági körülményeinket figyelembe véve - kötelességének tartja azok megvalósítását. 
Az 1958-as SZOT elnökségi irányelv - a dolgozó nők között végzendő szakszervezeti 
tevékenységről - ma is érvényes. Az irányelvben megállapított tézisek ma is szolgálják 
életünket, de a fejlődés, a társadalom életében bekövetkezett progresszív változás, 
megköveteli néhány kiegészítő állásfoglalás meghozatalát. 
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A szakszervezeti szervek feladatai, a dolgozó nők munkakörülményinek megjavítása, 
vezetésben való részvételük biztosítása, a háztartási munka, valamint a gyermeknevelés 

gondjainak megkönnyítésében 
 
1./ Valamennyi szakszervezeti szerv vizsgálja felül, a dolgozó nők sajátos helyzetével 
kapcsolatos eddigi munkamódszerét. A jövőben a választott testületek vezetői biztosítsák, 
hogy a dolgozó nők gondjaival az irányelveknek megfelelően, megkülönböztetett 
figyelemmel foglalkozzon minden munkabizottság és szakszervezeti aktivista. Javasoljuk, ha 
az Szb-k, MB-k, BB-k, SZMT-k, SZED és KV-k külön témában napirendre tűzik a dolgozó 
nők helyzetét, az értékelést a munkabizottságok együttesen készítsék. 
2./ Tervszerűbb munkával el kell, érni, hogy a szakszervezeti szervekben és gazdasági 
területen, arra alkalmas nők, nagyobb számban kerüljenek vezető beosztásba. Ennek 
érdekében, a káderfejlesztési tervben /szakszervezeti és gazdasági/ szükséges 
megkülönböztetett figyelemmel számba venni, fokozatosan előléptetni, iskolára küldenie jól 
képzett és tehetséges nőket. A választott szervek évenként kérjék számon, hogy /a 
szakszervezeti, valamint állami közép- és felsőfokú/ iskolát végzett elvtársnők, 
képességüknek és végzettségüknek megfelelő beosztásban vannak-e. 
3./ Az szb-k mellett működő nőbizottságok munkáját a jövőben elsősorban arra kell 
irányítani, hogy az szb minden választott tagjával együtt, egyes szakterület keretén belül 
/termelés, bér, kulturális, munkavédelem, stb./ feltárják, segítsék, ellenőrizzék a dolgozó 
nőkre és anyákra vonatkozó rendeletek, törvények betartását, munkafeltételeik biztosítását. 
4./ A család- és ifjúságvédelmi feladatokat a jövőben az üzemi KISZ és Vöröskereszt 
szervezetekkel karöltve kell végezni. Tervszerű előkészítés után, az 1965-ös évben, e 
szervekkel közösen hozzák létre minden alapszervezetben az szb-k mellett, a Család- és 
Ifjúságvédelmi Bizottságokat. 
5./ A szakszervezeti bizottságok jobban segítsék és érvényesítsék a nők alkotó 
kezdeményezésének kibontakoztatását, elsősorban az egyéni és páros verseny, valamint a 
szocialista brigádmozgalmak keretén belül. A termelési munkabizottságok nagyobb 
propagandát fejtsenek ki - elsősorban a műszaki és szakmunkás nők körében —, hogy az 
újítási feladatok megoldásában nagyobb számban vegyenek részt. 
6./ Minden szakszervezeti szerv feladata, hogy hatáskörén belül maximális segítséget 
biztosítson a nők szakmai képzéséhez, mely napjainkban egyik legfontosabb érdekvédelmi 
feladattá vált. 
a. / Javasoljuk, hogy a szakszervezetek központi vezetőségei, az illetékes 
társminisztériumokkal tisztázzák, hogy a tervek alapján milyen arányú női szakmunkás 
létszámra lesz szükségük. Továbbá azokat a lehetőségéket is, hogy a jelenleg munkában lévő 
nők részére hogyan szándékoznak a szükséglet szerint szaktanfolyamokat biztosítani. E tervek 
birtokában a szakszervezeti bizottságok, a gazdasági vezetéssel közösen mérjék fel a 
szakmunkás képzésre irányítható nődolgozók létszámát /45 éven alul/ és megfelelő politikai 
szervező munkával szorgalmazzák a szakmunkás tanfolyamok megindítását, s azokon a 
nődolgozók részvételét. A tanfolyamok elvégzése után, az szb-k ellenőrizzék a megfelelő 
beosztást és bérbesorolást. 
b. / A 14-16 éves lányoknál a továbbtanulás és elhelyezkedés iránti érdeklődést, a divatos 
pályáról a népgazdaság szükségleteinek megfelelően úgy kell irányítani, hogy a jelentkezés, a 
pályaválasztás összhangban legyen a szükséglettel és területi elosztással. A szakszervezetek 
kísérjék figyelemmel a minisztériumok által kijelölt leányarányok betartását, az ipari tanuló 
felvételnél. 
7. / Több vállalatnál vizsgálat indult /OT, MÜM és SZOT kezdeményezésére/ nagyobb 
arányú női munkaerő foglalkoztatási lehetőségeinek feltárására. /A férfiak által betöltött, de 
nők számára is alkalmas munkabeosztások, vállalaton belüli átcsoportosítására, 
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munkafeltételek javítására, kisgépesítési stb. tekintetében./ Az illetékes szakszervezetek 
kísérjék figyelemmel és segítsék e feladat végrehajtását, s a felszínre került jó módszerek 
megvalósítását a többi üzemekben is erőteljesen szorgalmazzák. 
8. / Célravezetőnek tartjuk a közlekedési és kereskedelmi tapasztalatok alapján, az 
üzemekben, intézményekben a családos nők szánára 4 órás foglalkoztatás biztosítását, mivel a 
nők egyre nagyobb számban kérik ennek bevezetését. Javasoljuk, hogy a szakszervezetek 
elnökségei ezirányban tegyenek konkrét javaslatot a társminisztériumoknak és az SZMT-k a 
megyei tanácsok végrehajtó bizottságának. 
9. / A szakszervezeti bizottságok fontos feladatuknak kell, hogy tekintsék a szocialista 
bérezési elv betartásának biztosítását. Sehol se tűrjék meg, hogy a nőkkel szemben 
igazságtalanul járjanak el a bérbesorolások folyamán. A szakszervezeti bérbizottságok - 
közép- és felső szinten is - rendszeresebben; ellenőrizzék a nők bérezésének helyzetét, a 
besorolások alakulását. Ha törvénytelenséget észlelnek, az Alapszabály és a törvényes 
rendelkezések; figyelembevételével járjanak el, a szocialista bérezési elv megsértőivel 
szemben. 
10./ Figyelembe véve, hogy a vidéki ipartelepítés még nem, teljesen megoldott és néhol több 
nő jelentkezik munkára, mint amennyi munkahely van, a felvételnél a szakszervezeti 
bizottságok javasolják a gazdasági vezetésnek, hogy elsősorban az egyedülálló és kiskorú 
gyermekét eltartó, valamint a nagycsaládos nőket részesítsék előnyben. 
11./ A gyermekintézmények bővítésével kapcsolatosan, több helyi kezdeményezésre van. 
szükség. Az SZMT-k és SZET kérje a tanácsok segítségét az új lakótelepek tervezésénél és 
építésénél a bölcsőde, óvoda és, iskola napközi egyidejű felépítését is. A szakszervezetek a 
társminisztériumoknál szorgalmazzák az új üzemek létesítése vagy bővítése esetén, a 
gyermekintézmények szükséges fejlesztését is. 
12. / A szakszervezeti szervek a jövőben nagyobb körültekintéssel tervezzék meg a kulturális 
és a szakoktatási program keretén belül, a nők általános iskolai oktatását, a gyermekneveléssel 
kapcsolatos pedagógiai előadások, konzultációk szervezését. Az ismeretterjesztő előadások, 
az olvasómozgalom, valamint a Nők Akadémiájának szervezői, nagyobb figyelmet 
fordítsanak a dolgozó nők politikai, kulturális és pedagógiai nevelése irányában. 
13. / A jelenleg előre csomagolt félkész ételek, háztartási gépek és kölcsönzők, csak részben 
enyhítik, de alapvetően nem könnyítették meg a családok, a dolgozó nők háztartási gondjait. 
A tervszerű megoldás, a háztartások gépesítésének általános folyamata, még csak részben 
kezdődött meg hazánkban. Már most hozzá kell kezdeni az összefüggő, várostelepítési 
rendszer kialakításához, mely nagymértékben csökkenteni fogja a háztartási munka gondjait. 
/Lakótömbök melletti centrumok, ahol mosás, vasalás, háztartási gépjavítás, takarító 
részlegek, éttermek segítik a házimunkát./ A leglényegesebb és munkaigényes házimunkák 
könnyítését kell elsősorban szorgalmazni és segíteni a szakszervezeti bizottságoknak, úgy 
üzemi, mint területi szinten. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3 325. ő. e. 
 
 

1964. június 27. 
 

A SZOT ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA  
A TERMELÉSI TANÁCSKOZÁSOK TAPASZTALATAIRÓL ÉS A TOVÁBBI TEENDŐKRŐL 

 
 
A SZOT Titkársága és a KNEB Elnöksége munkaterve alapján közösen vizsgálatokat 
végeztünk az MT-SZOT l022/1961. /XI. 15 / sz. határozat alapján. 
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A vizsgálat célja volt választ kapni arra, hogy: 
- a termelési tanácskozások milyen szerepet töltenek be az üzemek életében, 
- hogyan segítik az üzemi demokrácia megvalósítását. 
A tapasztalatokról készített közös jelentést a SZOT Titkársága a KNEB Elnökségével 1964. 
V. 15.-én megtárgyalta, majd a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elé terjesztette. 
 
A vizsgálatok tapasztalatai alapján a KNEB Elnöksége közösen a SZOT Titkárságával az 
érintett tárcák minisztereinek "realizáló levelet" küldött. Ebben a tárca területén tapasztalt 
hiányosságok kiküszöbölésére tett javaslatokat, s kéri azok végrehajtásának visszaigazolását. 
A Kormány VI. 4-i ülésén a jelentést megtárgyalta, elfogadta. 
Megállapította, hogy a termelési tanácskozásokat - az üzemi demokrácia e fontos fórumát – 
ma még nem mindenütt sikerült a vállalat, az üzem eredményes munkájának, a vezetés 
színvonalának hatékony emelőjévé tenni. 
Megállapította továbbá a Kormány, hogy az 1022/1961. /XI.15 sz./ MT-SZOT együttes 
határolta c. termelési tanácskozások vonatkozásában helyesek és időszerűnek bizonyult. 
Megfelelő keretet nyújt az üzemi demokrácia kiszélesítésére, a dolgozók kezdeményezésének 
kibontakoztatására. 
A Kormány a határozat következetes végrehajtása, a munka további javítása érdekében az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1./ A miniszterek és országos hatáskörű szervek vezetői a termelési tanácskozásokról készített 
SZOT-KNEB közös jelentést kollégiumi ülésen az illetékes ágazati szakszervezetek 
bevonásával vitassák meg és hozzanak megfelelő intézkedéseket. A vizsgált tárcák e vitában 
vegyék figyelembe a SZOT-KNEB közös vizsgálat tárcaszintű tapasztalatait is. 
 
2./ A miniszterek és az országos hatáskörű szervek vezetői az irányításuk alá tartozó 
középirányító szerveket és vállalótokat a beszámoltatási rendszer keretében időközönként 
számoltassák be az 1022/1961. /XI.15. sz./ Korm.határozat által rájuk kirótt föladatok 
végrehajtásáról, különös tokintettel a dolgozók helyes javaslatainak intézésére. A jövőben 
szükség szerint tűzzék kollégiumi ülésen napirendre a termelési tanácskozások kérdését. 
Ezeken az üléseken számoltassák be a gazdasági vezetőket a termelési tanácskozásokkal 
kapcsolatos feladataik végrehajtásáról. 
 
3./ A Kormány felkéri a SZOT Elnökségét, hogy a termelési tanácskozásoknak a különböző 
területekre való differenciáltabb rendszerét dolgozza ki és 1964. év végéig terjessze a 
Minisztertanács elé, továbbá a termelési tanácskozások eredményességéhez és színvonalának 
emeléséhez intézkedéseivel nyújtson hatékony segítséget. 
 
A Kormánya felkérése alapján a SZOT Elnöksége a Kormány jelen határozata 
végrehajtásának segítése és az ezzel kapcsolatos szakszervezeti munka további javítása 
érdekében az alábbiakat határozza: 
 
1. / A szakszervezetek, SZMT-k és az SZBT elnökségei szorgalmazzák és segítsék a 
gazdasági /minisztériumok kollégiumai, országos budapesti, és megyei hatáskörű / szerveket a 
vonatkozó kormányhatározat maradéktalan végrehajtásában. Ellenőrizzék és segítsék a 
miniszter elvtársaknak küldött „realizáló levél”-ben megjelölt hiányosságok megszüntetését. 
 
2. / A szakszervezetek, SZMT-k és az SZBT elnökségei saját területeiken szerezzenek érvényt 
az 1022/1961. /XI.15./ sz. MT-SZOT határozatból, adódó szakszervezeti feladatok 
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maradéktalan végrehajtásának. Ennek érdekében a saját tapasztalataik, valamint a SZOT-
KNEB jelentés ismeretében hozzanak megfelelő intézkedéseket. 
 
3. / A szakszervezetek, SZMT-k és az SZBT elnökségei elemezzék, értékeljék a termelési 
tanácskozások hatékonyságát és - különös tekintettel a kormányhatározat 3. pontjában 
foglaltakra - 1964. X. 15-ig adjanak javaslatokat arra vonatkozóan, hogy saját területeiken 
hogyan akarják azt továbbfejleszteni. 
 
4. / Létre kell hozni egy l0-15 tagú /párt, gazdasági és szakszervezeti funkcionáriusokból álló/ 
bizottságot, mely a beérkezett javaslatok, valamint a saját tapasztalatai alapján javaslatot 
készít a termelési tanácskozások hatékonyságának növelésére, s ezt XI. 15-ig a SZOT 
Elnöksége élé terjeszti. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3 327. ő. e. 
 
 

1964. AUGUSZTUS 29. 
 

A SZAKSZERVEZETEK ORSZÁGOS TANÁCSA ELNÖKSÉGE ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 
(részlet) 

 
3. Jelentés a SZOT Elnökségének a dolgozók szociális ellátottságának helyzetéről és a 

további feladatokról. 
 
 Határozat: 
 
 A SZOT Elnöksége megállapítja, hogy a vállalatok, üzemek, intézmények szociális – 

öltözőhelyiségekkel, fürdő, mosdó, ivókút és WC-vel történő – ellátottsága, annak 
ellenére, hogy e célra a második ötéves terv során jelentős összegeket fordítottak, a 
szükségletekhez mérten nem javult kielégítően. Sok az olyan vállalat, üzem, hol az 
ellátottság a követelmények 50–60%-át sem elégíti ki, egyes iparágakban pedig az 1959. 
évhez viszonyítva romlás tapasztalható. 

 
 Sok esetben az új üzemek létesítésénél és a rekonstrukcióknál is a dolgozók szociális 

ellátottsága háttérbe szorul, illetve nem biztosítják azt a termelő beruházásokkal 
egyidőben. 

 
 A további romlás megakadályozása és az ellátottság javítása érdekében a SZOT 

Elnöksége 
 
 1. felkéri a minisztereket és az országos főhatóságok vezetőit, hogy a kiadott 34. számú 

törvényerejű rendelet végrehajtási utasításaiban előírt felmérés alapján a hiányzó 
szociális ellátottság – öltöző, fürdő, mosdó, ivókút, WC – pótlására ez év végére – 
saját erőforrás e célra történő fokozottabb felhasználását is figyelembevéve – 
készítsenek a szakszervezetekkel együttesen éves és távlati szociális fejlesztési tervet; 

 
 2. felkéri az Országos Tervhivatal elnökét, hogy a minisztériumok és országos 

főhatóságok által elkészített éves és távlati szociális fejlesztési tervekben előirányzott 
pénzügyi és építőipari kapacitást az évi beruházási keretek megadásánál külön 
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biztosítsa úgy, hogy a végrehajtás már a harmadik ötéves terv első évében, és 
folyamatosan megvalósuljon; 

 
 3. felkéri az Országos Tervhivatal elnökét, a minisztereket és országos főhatóságok 

vezetőit, hogy a 34. számú törvényerejű rendelet értelmében szerezzenek érvényt és 
tegyenek konkrét intézkedéseket annak érdekében, hogy az új üzemek létesítésénél, 
továbbá rekonstrukciók, üzembővítések alkalmával a dolgozók előírás szerinti 
szociális ellátottsága – a többlépcsős beruházások esetén is szakaszosan – a létesítéssel 
egyidőben, a fejlődés perspektíváját is figyelembevéve, maradéktalanul biztosítást 
nyerjen; 

 
 4. felhívja a szakszervezeti szervek figyelmét, hogy a dolgozók megfelelő szociális 

ellátottsága érdekében a dolgozók bevonásával nyújtsanak segítséget a helyi 
erőforrások fokozottabb felhasználása, a meglévő berendezések megóvása érdekében; 
az eddiginél is határozottabban, jogaik következetes gyakorlásával szerezzenek 
érvényt az idevonatkozó rendelkezéseknek, utasításoknak; folyamatosan és 
tervszerűen ellenőrizzék az elfogadott szociális fejlesztési tervek végrehajtását. 

 
 Az Elnökség felhatalmazza a Titkárságot, hogy a jelentésben foglalt hiányosságok 

felszámolása érdekében tárgyalást folytasson az Országos Tervhivatallal. 
 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 330. ő. e. 
 
 

1964. október 31. 
 

ELŐTERJESZTÉS A SZOT ELNÖKSÉGÉNEK 
A GAZDASÁGI VEZETÉS ÉS A SZAKSZERVEZETI SZERVEK KAPCSOLATÁRÓL, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS 

TAPASZTALATAIRÓL, A SZAKSZERVEZETI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉRŐL AZ ÁTSZERVEZETT 
VÁLLALATOKNÁL 

 
Közel két hónapon át – az illetékes szakszervezetek bevonásával – vizsgáltuk 10 átszervezett 
nagyipari vállalatnál a szakszervezeti jogok érvényesítését. Az összesített tapasztalatokat a 
szakszervezetek főtitkárainak és az SZMT-k vezetőtitkárainak megküldtük. Észrevételeiket a 
mellékelt jelentés megállapításainál figyelembe vettük. 
 
Megállapítható, hogy valamennyi vizsgált kérdésben sokrétű gyakorlat van. A vállalati 
szakszervezeti szervek eltérő módon gyakorolják jogaikat. Az intéző bizottságok általában 
végrehajtották a SZOT Elnökségének rájuk vonatkozó határozatát, elsősorban szervezetileg. 
Azonban mindenütt felvetődtek hatásköri problémák. Ennek oka, hogy a jogköröket sem a 
gazdasági vezetés, sem a szakszervezeti szervek nem bontották, nem határozták meg 
egyértelműen a különböző szintekre a hatásköröket. A vizsgálat tapasztalatai rámutattak arra 
is, hogy a gazdasági vezetésnél lévő tisztázatlan hatásköri problémák gátolják, nehezítik a 
szakszervezeti jogok érvényesítését. Ezért elengedhetetlen, hogy – mindenekelőtt az 
összevont ipari nagyvállalatoknál – a 23/1964. Korm. rendelet figyelembevételével a 
vezérigazgatók, trösztigazgatók az ésszerű centralizáláson alapuló ügyrendet elkészítsék. 
Ennek figyelembevételével, de ettől függetlenül is, rendezni kell mindazon kérdéseket, 
amelyek gazdasági szervek és szakszervezetek együttműködését követelik, illetve közös 
jogkört jelentenek. Ennek megoldására a vállalati szervezetek sokszínűsége miatt 
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központilag, részletekbe menő határozatot hozni nem lenne helyes. Ugyanilyen hiba lenne, ha 
a központi összehangolást elvetnénk. Ezt alátámasztják a vizsgálat tapasztalatai is. 
 
Megfelelő megoldást jelenthetne, ha 
 a különböző jogszabályokban – mindenekelőtt a Munka Törvénykönyvében – a meglévő 

jogköröket úgy rendeznénk, hogy különböző szakszervezeti szervek helyett egységesen 
„szakszervezet” megjelölés lenne. Ugyanakkor a jogszabályok felhatalmazást adnának 
arra, hogy a SZOT rendezze, hogy az adott jogköröket, adott esetben melyik 
szakszervezeti szerv (szakszervezeti KV, SZMT stb.) gyakorolja. 

 A szakszervezetek elnökségei a vállalati szakszervezeti szervek hatáskörére 
keretszabályzatot adnának ki. 

 Vállalaton belül készítenék el a különböző szervek hatáskörét. Azonban szükséges az is, 
hogy ahol szakszervezeti jogkör van, ott a gazdasági szervek is részletezzék, illetve 
lebontsák a hatásköröket (igazgatói tanács, vezérigazgató, gyáregységigazgatók, 
üzemvezetők, művezetők). A szakszervezeti jogköröket úgy kell meghatározni, hogy 
minden szinten megfelelő partnere legyen az illetékes gazdasági szervnek, illetve 
vezetőnek. 

 
Határozati javaslat 

 
1. Az Elnökség a szakszervezeti hatáskörök rendezését szükségesnek tartja. Elfogadja a 

keretszabályozási rendszerre vonatkozó javaslatot. Ennek megfelelően első lépcsőben a 
megvizsgált 10 vállalatnál kísérletképpen alkalmazni kell ezt a módszert. 

 Az itt szerzett tapasztalatok alapján 1966. január 1-ével ki kell terjeszteni valamennyi 
vállalatra. 

 
2. A SZOT Bér-Munkaügyi, Munkavédelmi, Szervezési, Termelési Osztálya készítsen 

javaslatot minta-keretszabályzatra, valamint a hatáskörök gyakorlásának módszereire. 
 Határidő: 1964. december 15. 
 
3. A szakszervezetek elnökségei és a SZOT illetékes osztályai segítsék a 10 vállalatot a 

jogkörök megfelelő meghatározásában. Ezt a szakszervezetek a minisztériumokkal 
együttesen hagyják jóvá 

 
4. Az Elnökség megbízza a Titkárságot, hogy a vállalati keretszabályozás elvét 
 – ismertesse az illetékes miniszterekkel, 
 – érvényesítse a Munka Törvénykönyve módosításánál, 
 – szükség esetén ismertesse felsőbb párt- és gazdasági szervekkel is. 
 
5. Az Elnökség felhívja a minisztériumok figyelmét a 2/1963. (I.29.) Korm. rendelet 8.§-

ában előírt rendelkezések végrehajtására, a gyárak önállóságát illetően. 
 A szakszervezetek elnökségei a gazdasági hatáskörök rendezését az említett, valamint a 

23/1964. Korm. rendelet alapján kísérjék figyelemmel, főleg az egészségtelen 
centralizáció megakadályozása érdekében. 

 
Levéltári jelzet: PIL SZKL 2/3. 332. ő. e. 
 
 


