
POLITIKAI MUNKA A HADTÁPSZOLGALATBAN 

Munkahelyi demokrácia érvényesülése 
és fejlesztésének irányai a központ hadtáp szervezeteinél 

Dr. Lapos 1\1ihá{y ve:::.érőrnagy~ a hadtudományok. kandidátusa 

A közelmúltban az MSZ!vIP MNHF-ségi bizottsága megtárgyalta, hogy a 
munkahelyi demokrácia érvényesítésére vonatkozó korábban hozott határozatok. 
hogy valósultak meg a küzponthadtáp szervezeteinél és melyek a munkahelyi 
demokrácia további fejlesztésével kapcsolatos feladataink. 

A téma tárgyalásánál alapvetően abból indulunk ki, hogy a munkahelyi 
demokrácia megvalósulása, fejlesztése előrehaladásunk egyik meghatározó kér
dése. A munkahelyi demokrácia fejlesztése egyidejűleg jelenti a dolgozók jogai~ 
nak érvényesítését és a feielősségérzetük fokozódását is. A munkahelyi dernok-· 
rácia egész életünk, társadalmunk erősítését szolgálja, nem gyengítheti az egy
személyi felelősséget, nem lehet a kötcksségmulasztók vagy fegyelmezetlenek 
mentsvára. Egyidejűleg rendet és fegyelmet, összhangot a kötelességekben és a 
jogokban, megfontolt beleszólást a közügyekbe, tevékeny részvételt a munkában. 
személyes felelősségérzetet és felelősségvállalást a köz javára. 

A munkahelyi demokrácia fejlesztésre vonatkozóan korábban hozott hatá
rozatok, ajánlások mind a vezető állomány, mind a pártpolitikai és tömeg
szervezetek teljes egyetértésével találkoztak, amelynek alapján követkci:etes 
munkával előbb megteremtettük a helyi végrehajtást biztosító feltételeket, · majd 
folyamatosan· munkálkodtunk azok következetes -megvalósításáért. Szervczeteink
nél a munkahelyi demokrácia konkrétan mérhető fejlődése jelentősen hozzájárult 
a minőségében egyre magasabb szintű feladataink eredményes végrehajtásához. 

A munkahelyi demokrácia elvi és gyakorlati kérdéseinek megértése Szem• 
pontjából jelefltős volt, hogy valamennyi oktatási formában. az időszakos pá
rancsnoki értekezleteken, beszárnoltatásókkor ·a munkahelyi demokrácia hely
zetét és fejlesztésének soron következő feladatait feldolgoztuk. A parancSnokok 
(vezetők), a pártpolitikai és tömegszervezetek a helyi tapasztalatok folyamátos 
elemzése útján hatékony munkát végeztek a dolgozók társadalmi-politikai érdek-· 
lődésének és aktiVitásának fejlesztésében, a muflkahelyi közügyek rilegoldáSában~ 
az egyén társadalmi felelősségérzetének és öntudatának fokozásában. 

Pártszervezeteitik a munkahelyi ·demokrácia fejlesztésének folyamatábá.n fő 
feladatuknak az ideológiai ·megalapózást tekintették. A párttagság és minden 
állománykategória körében széleskörűen magyarázták a szocialista demokrácia 
kiszélesítésének jelentőségét és szükségességét, clőscg"Ítették az ezzel kapcsolatos 
helyi kérdések és feladatok egységes értelmezését. 

A pártélet lenini normáinak érvényesítésével, a pártdemokrácia betartá_· 
sával és fejlesztésével pozitívan befolyásolták a, munkahelyi demokrácia fejlődésé· 
nek folyamatát. 
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A munkahelyi demokrácia gyakorlatában bekövetkezett fejlődés és tartalmi 
kiteljesedés egyik meghatározója a pártszervek ösztönző, irányító munkája. A 
parancsnoki vezetés felé e téren támasztott politikai igény, a parancsnoki és szak
szervezeti vezetés szemléletének formálása, tevékenységük koordinálása jelen
tősen hozzájárul a tömcgkapcsolatok erősítéséhez, a munkahelyi demokrácia el
veinek következetesebb érvényesítéséhez. 

Egyre eredményesebb a munkahelyi vezetők körében kifejtett nevelő tevé
kenységünk. A beszámoltatások során mind következetesebben kérik számon a 
munkahelyi fórumok működésének rendszerességét, tartalmi munkáját, a vezetők 
és dolgozók közötti szocialista viszonyok fejlődését, a munkahelyi légkör ala
kulását. 

A szakszervezetben dolgozó kommunisták számára a munkahelyi demok
rácia tövábbfejlesztését közvetlenül, vagy közvetve segítő pártmegbízatásokat 
adnak, s ezt számon is kérik. 

A tartalmi, módszerbeli, formai fejlődés másik ösztönzője a parancsnok, 
vezetők szemléletében, vezetői munkastílusában bekövetkezett kedvező változás. 
Túlnyomó többségüknél a demokratikus vezetési mód tudatilag megalapozott. 
Felismerték, hogy a további előrelépés polgári dolgozókat nagy számban foglal
koztató szervezeteink, üzemeink, intézeteink belső életének fejlesztése, a fel
adatok maradéktalan végrehajtása a magasszintü harckészültség biztosítása meg
kívánja a parancsnokoktól, munkahelyi vezetőktől a munkahelyi demokrácia 
lényegének értelmezését, szerves beilleszkedését a katonai vezetés rendjébe. 

Az egyszemélyi vezetők döntő többsége megfelelő fontosságot tulajdonít a 
munkahelyi demokrácia megvalósulásának, s egyre inkább követelményt támaszt 
e tekintetben a munkahelyi vezetőkkel szemben. Biztosítja a fórumok működé
sének feltételeit, s a dokumentumokban rögzített elvek alapján döntései előtt 
igényli a dolgozók, illetve az ilket képviselő fórumok véleményét, egyetértését, 
hasznosítja az észrevételeket, javaslatokat. 

A munkahelyi demokrácia intézményrendszerének működtetése, a tartalmi 
munka során megfelelően kialakult munkamegosztás jellemzi szervezeteink, in
tézeteink többségét, ahol az egyszemélyi vezetők jól együttműködnek a szakszer
vezeti szervekkel. 

A parancsnokok, vezetők többsége az élet gyakorlatában tapasztalja, s en
nek alapján meg is fogalmazza, hogy a dolgozók bevonása a fórumok elé tartozó 
kérdések vélemén)'czésébe, a döntések_ előkészítésébe növeli az egyének és kol
lektívák felelősségérzetét, elősegíti a feladatok eredményesebb végrehajtását, a 
munkahelyi légkör és a munkamorál kedvező alakulását, a honvédelmi politikánk 
megvalósulását. Jól érzékelhető ez az Élenjáró és a Szocialista Munka Intézete 
kit.üntető címet elnyert intézeteknél, illetve a miniszteri elismerésben részesült 
MN TJÜ-nél. 

A munkahelyi demokrácia kiteljesítésében elért eredményeink harmadik 
meghatározója a szakszervezeti szervek elvi alapokon folytatott következetes, 
egyre magasabb színvonalú tevékenysége. 

A közvetlen képviseleti és rétegfórumok tartalmas működését jelentősen 
befolyásolták a szakszervezet életében és munkájában bekövetkezett pozitív 
hatású strukturális, hatáskör bővülési és tartalmi változások. Nevezetesen: a bi
zalmi testületek megalakulása és. képvfseleti fórumként való egyre eredményesebb 
működése; a bizalmiak feladat- és hatáskörének bővülése, egyre erősödő partner-
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szerepe; a választások utáni felkészítő oktatás, majd a folyamatos tisztségviselői, 
bizalmi képzés, melynek során a munkahelyi demokrácia elvi és módszertani 
tudnivalóit elsajátították; a szakszervezet feladat- és hatáskörét, működését és 
munkamódszerét tartalmazó helyi működési szabályzatok elkészítése, értelme
zése és érvényesítése. 

Mindezek hatására a szakszervezeti szervek, bizalmiak a munkahelyi de
mokrácia továbbfejlesztésével kapcsolatos ismeretszintje magas. Tevékenységük 
homlokterében a dolgozók és vezetők szemléletének formálása„ a fórumok dő
kész!tésévcl és lefolytatásával kapcsolatos teendők, ezzel összefüggésben a dol
gozók felkészítése, mozgósítása, a gyakorlat ellenőrzése, a tapasztalatok elemzé
se állt. 

Mozgalmi eszközökkel szorgalmazzák és elősegítik, hogy az egyszemélyi 
parancsnoki vezetés és a munkahelyi demokrácia egységben fejlődjék, a demok
ratikus vezetési mód váljék természetessé. Kezdeményezték és gyakorlatilag se
gítették a képviseleti fórumok rendszerbe épülését, funkcionálását. 

A szakszervezti szervek mindenütt részt vettek a helyi szabályozók ki
dGlgozásában, sok helyütt teljes egészében ők készítették azokat. Az szb-k, tiszt
ségviselők, bizalmiak sok energiát fordítottak arra, hogy a fórumok előkészíté
sére megfelelő idő álljon rendelkezésre, a dolgozók kellő tájékoztatást kapjanak 
a napirendekről, képesek legyenek érdemi kérdések felvetésére, építő javasla
tok tételére, azonosulni tudjanak a munkahelyi érdekekkel. 

Elvileg megalapozott, következetes munkájuknak nagy szerepe van abban, 
hogy szerveink, üzemeink, intézeteink többségében a fórumokon egyre hozzáér~ 
tőbben tesznek javaslatot a dolgozók, s e kezdeményezések egyre nagyobb ré-

• ~ sze valósul meg, s abban, hogy a dolgozók a felvetett kérdések többségére ki
elégítő választ kapnak. 

,., ... 

Kiemelt feladatnak tekintették és tekintik, hogy a fórumok a kötelezett
ségek és jogosultságok egysége alapján működtenek. 

Szakszervezeti szerveink e munkájuk során sokszor kértek és kaptak se
gítséget az illetékes pártszervektől, s nem csak elvi és koordinációs, hanem - főleg 
eleinte - szükség esetén operatív jellegűt is. 

A fórumok rendszeres működése, a munkahelyi demokrácia gyakorlatának 
tartalmi, módszerbeli, formai fejlődése alapján a vonatkozó párt- és szakszer
vezeti határozatok, állami intézkedések végrehajtását területünkön összességében 
eredményesnek minősíthetjük. 

Az általánosan kedvező képhez azonban azoktól eltérő, eddigi és jellemző 
eredményeinket nem megkérdőjelező, de a további fejlődést akadályozó, vagy 
lassító tapasztalatok is tartoznak, 

Néhány helyen nem tudatosodott kellőképpen, hogy a munkahelyi demokrá
cia nélkülözhetetlen tartalmi eleme a szocialista vezetésnek, nem tisztázódott, hogy 
a kátonai vezetés rendje, a hadsereg magasabb követelményrendszere, az adott 
intézet előtt álló feladatok, követelmények szerinti megoldása szükségessé teszik 
a ·munkahelyi demokrácia fejlesztését. Ez abban mutatkozik meg, hogy néhány 
parancsnok, ha nem is vonja kétségbe az elvek helyességét, a gyakorlati tevé
kenységében nem fordít kellő figyelmet ezen elvek. érvényesítésére, ·a munkahelyi 
deinokrácia fórumainak előkészítésére, ezért e fórumok passzívak, különösen ott, 
ahol a dolgozók javaslataikra választ nem kaptak. Ha vizsgálják a passzivitás 
okait, nem · a ·személyes tevékenységük formalitásában, hanem más egyéb té-
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nyezökben látják. Ennek kapcsán esetenként nemkívánatos jelensfgek alakulnak
ki, és a szakszervezeti szervek konfliktushelyzetbe kerülnek. 

Mivel a vezető felkészültsége, igényessége, politikai felelőssége is meghatá
rozó tényezője a munkahelyi demokrácia színvonalának, elvárható, hogy e téren 
eleget tegyen minden vezetői kötelezettségének. Elvileg is tarthatatlan helyzet, 
hogy az alapvetően fontos párthatározat és miniszteri utasítás végrehajtása a ve
zetői közömbösség vagy nem indokolható ismerethiány miatt szenvedjen csorbát, 

Néhány olyan intézetnél is, ahol egyébként a párt- és szakszervezeti szervek 
következetes munkája eredményeként a munkahelyi demokrá(.;ia megvalósulása 
jónak minősíthető, találkozni olyan hibás szemlélettel, hogy a parancsnok, ve-· 
zctö alapvetően szakszervezeti feladatnak tartja _a munkahelyi demokniciával 
kapcsolatos teendőket. 

Egyes parancsnokok nem támasztanak kellő követelményt a munkahelyi 
vezetőkkel szemben, ennek következtében egyes munkahelyi vezetők ismeretszint
je e téren alacsony, vezetési stílusa kívánnivalókat von maga után, a bizalrnival 
való partnerkapcsolata problémás. 

Tapasztalható, hogy a középirányító szervek egy részénél mCg nem alakultak 
ki azok a módszerek, amelyek biztosítják az alárendeltekre való kellő ráhatást 
éppen a munkahelyi demokrácia határozottabb érvényesítése érdekében (pl.: az. 
elért eredmények nem a hatékonyság, hanem a mennyiségi szemlélet alapján .való 
értékelése; az éves termelési tervek előzetes véleménykérés nélküli kiadása, az 
ügyek túlzott centralizálása stb.). 

A parancsnokok beszámoltatása, a felügyeleti szemlék keretében a munka-
helyi demokrácia továbbfejlesztésével kapcsolatosan nem mindig kellő mély· 
ségűek. Eltérő gyakorlat a középirányító szerveknél az SZB-titkárok e munkába 
való bevonását illetően. 

Hcl)'enként és időnként tapasztalható, hogy a párt- és tömegszervezetek: 
nem foglalkoznak- e kérdésekkel az elvárható szinten. Nem érzékelik, hogy a 
munkahelyi demokrácia kibontakoztatása és fejlesztése automatikusan nem való~ 
sul meg, igénylik a dolgozók sokodalú nevelését, fclclősségérzctén.ek- fejleszté$ét„ 
fokozását. 

Számba véve elért eredményeinket és objektíven értékelve a még meglevő 
gondjainkat, úgy ítéljük meg, hogy a központhadtáp területén a munkahelyi ,de„ 
mokrl.lcia továbbfejlesztéséhez megfelelő alappal rendelkezünk. Az együttC$: ha-. 
tározatban és intézkedésben meghatározott feladatok _végrehajtásának min,d az 
eszmei-ideológiai, mind a személyi-szervezeti felt~clei .adottak és a me:~alós{~, 
tásuk következetes munkával elérhető. 

A helyzetünk elemzése, valamint a vonatkozó utasítások alapján szeretnénk ,... 

·... 

--

ráirányítani a figyelmet azokra a lcgfontosab~ teendúinkrc, amelyeknek meg·. -
valósítása a központhadtáp életének további demokratizálása szempontjából meg· 
határozó jelentősége van. Elsősorban döntőnek tartjuk, hogy a vezető állom~y. 
a párt- és tömegszervezetek, a dolgozók cgy9rtelműen értsék, hogy a szocialista 
demokrácia, ezen belül a munkahelyi demokrácia fejlesztése egész társada\munk,. 
fejlődésének, clőrehaladásunknak kulcskérdése. 

Másodsorban fontosnak tartjuk, hogy egész személyi állományunk megértse 
és. alkalmazza az 1049/1982. (XII. 15.) MT-SZOT számú határozatot és az ezt 
kiegészítő SZOT - Elnökségi Útmutatót, t~vábbá · a HK-ban· ezzel kapcsola-. 
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tosan megjelent és megjelenő állásfoglalás megismeresct, mely figyelembe 
,eszi az elmúlt évek tapasztalatait, a gazdálkodó szervezetek munkahelyi mű
ködési gyakorlatában bekövetkezett változásokat. Meghatározza az üzemi, in
tézményi és hivatali területekre egyaránt érvényes módon a munkahelyi de
mokrácia érvényesítésének alapelveit, a dolgozókat, illetve képviseleti szer
veinket megillető jogokat, a demokratikus fórumok rendszerét, az állami szer
vek, a vállalati, hivatali és intézményi vezetők, valamint a szakszervezeti szer
vek és tisztségviselők feladatait. 

A határozat új vonásai: 
- a mostani határozat keretjelleglí, mivel központilag nincs megszabva, 

·-~- hogy az egyes jogokat mely fórum gyakorolja. Így az egyes munkahelyi kollck
dvák, vezetők számára a korábbinál nagyobb lehetőség áll rendelkezésre ahhoz, 
högy a helyi fórumokat szervezetük sajátosságaihoz igazodva alakítsák ki és 
szervezzék meg; 

- a helyi fórumok és a szakszervezetek megváltozott szervezeti felépítéséből 
adódóan kiegészülnek a csoporttaggyűléssel, csoportértekezlettel, az összevont 
taggyűlésekkel; a bizalmi testületi, valamint a szakszervezeti bizottsági üléssel; 

- a szabályozás biztosítja a tervek évközi módosításához rugalmasabban 
alkalmazkodó véleményezési gyakorlatot és ebben megnöveli a szakszervezeti 
bizottság szerepét; 

- a korábbi „állásfoglalás" helyett egyetértési jogot biztosít a demokratikus 
fórumok számára, s őket a véleményezési joggyakorlás körébe tartozó valamennyi 
ügyben kezdeményezési joggal is felruházza; 

- új, lényeges eleme a szabályozásnak, hogy - a katonai vezetők (parancs-
" 'ti'."' nokok) kivételével - a vezetők éves tevékenységének szakszervezeti véleménye

zését a vállalat vagy a katonai szervezet vezetőin (vezető helyettesein) túlmenően 
kiterjeszti minden egyéb (beosztott, közép-) vezetőre, v,1lamint a vezetők mun
kaviszonyához kapcsolódó egyes kérdések (alkalmazás, kinevezés, felmentés, 
kitüntetés, minősítés stb.) előzetes véleményezésére is. 

Néhány szó a demokratikus fórumok.ró! (vázlat) 

A munkahelyi demokratikus fórumok működési rendjét, hatáskörét és funk
cióját, összehívásuk gyakoriságát, valamint a beosztott vezetők ezzel kapcsola
tos kötelezettségeit a ·parancsnok (igazgató) a társadalmi szervezetek vezetőivel 
cgyetCrtésben határozza meg és „parancsnoki (igazgatói) intézkcdés"-ben rög
zíti. A fórumok megtartásának konkrét időpontját a munkatervnek kell tar
talmaznia. 

A párhuzamosság elkerülése érdekében meg kell határozni, hogy az egyes 
tanácskozások milyen célt szolgálnak és azokat úgy kell előkészíteni, hogy a részt-

~- vevők számára biztosítsák az érdemi tájékozódás és vita, illetőleg a döntés le
hetőségét. 

Az egyes fórumok esetenkénti összehívását kezdeményezhetik: 

az illetékes parancsnokok (vezetők), amennyiben ez szükségesnek látszik; 

- a dolgozók, ha az adott téma megvitatását a többségük igényli; 
- a megfelelő szintű szakszervezeti szerv vezetője. Amennyiben a szakszer-

vezet által javasölt téma a dolgoiók munkakörülményeivel és érdekvédelmével 
kapcsolatos, a ·tanácskozást az illetékes parancsnok (vezető) kötele<; üsszehívni. 
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A parancsnok és az elöljáró katonai szervezetek feladatai 

A munkahelyi demokrácia különböző fórumainak megtartása a megfelelő 
szintű parancsnok (vezető) feladata. Az. ő kötelessége a beszámoló elkészítése, 
az összehívás, a válaszadás a felmerült problémákra, javaslatokra. Azon észre
vételekre, amelyekre válasz azonnal nem adható, a panaszok és kWérdekű -be
jelentések intézésére vonatkozó előírások szerint kell tájékoztatást adni. 

A munkahelyi demokrácia közvetlen érvényesítése elsősorban a munkahdyi 
vezetők feladta. Minden parancsnok ( vezető) felelős azért, hogy szervezeti egy
ségénél megvalósuljanak a munkahelyi demokrácia továbbfejlesztéséhez szüksé
ges feltételek. 

A munkahelyi demokrácia fórumain rendszeresen és aktívan vegyenek részt
a megfelelő tájékozottsággal és döntési joggal rendelkező parancsnokok, szakmai 
vezetők. Az elöljáró kötelessége a katonai szervezetek parancsnokainak (veze·
tőknek) rendszeres beszámoltatása a munkahelyi demokráciára vonatkozó ren.--. 
dclkezések végrehajtásáról. 

A parancsnokok, vezetők a munkahelyi demokrácia kiszélesítése érdekében 
végzett tevékenységük során jól értsék azt, hogy az elmélyítés fontos feltétele 
a lazaságok felszámolása, a fegyelem erősítése, a jogok és kötelességek együttes 
érvényesítése. Ezért következetesen lépjenek fel a szocialista normákat sértő 
magatartás ellen. E jelenségek megszüntetése legtöbbször nem központi döntést 
igényel, hanem azt, hogy a kollektívák, becsületes dolgozók - élve a szocialista 
demokrácia adta lehetőséggel - határozottan elítéljék és visszautasítsák ezeket. 

A felügyeleti szemléknek képezze részét a munkahelyi demokrácia érvé· 
nyesülésének rendszeres figyelemmel kísérése és értékelése. 

Pártpolitikai és tömegszervezetcknek e területen akkor tudunk hatékonyan 
sgítséget adni, ráhatást gyakorolni, ha elvi alapokon tisztázzák és képviselik, 
hogy a munkahelyi demokrácia kiteljesedése az 1\1SZMP politikájának megvaló'" 
sulását jelenti, és ha illetékességi területükön határozottan fellépnek a szemléleti 
és módszerbeli hibákkal szemben. 

Erősítik a dolgozók felelősségérzetét, tudatos, kezdeményező részvételét az 
adott katonai szervezet, egészségügyi intézet, raktár, üzem stb. alapfeladatainak 
eredményes megoldásában. 

Gondoskodunk arról, hogy a munkahelyi demokrácia továbbfejlesztésének 
elvi alapját és célját a dolgozók jól értsék és a képviseleti fórumokon jogosult·. 
ságaikkal éljenek is. 

Ügyelnek arra, hogy a fórumok előkészítésére elegendő idő álljon rendel
kezésre. A fórumok rendeltetésszerű működését, érdemi munkáját a mozgalmi 
munka eszközeivel segítik. Megértik, hogy a fórumoknak fontos szerepük van a 
különböző Crdekek feltárásában, egyeztetésében, a nézetek megvitatásában az 
egész társadalom alapvető érdekeinek érvényesítésében. 

Ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy a pártszervek és -szervezetek a SZOT 
elnökségi útmutató szerint segítik kialakítani minden szinten a nem hivátásos 
állományú vezetők tevékenységét és a munkaviszonyukkal összefüggő lényeges 
intézkedéseket (alkalmazás, megbízás, felmentés, minősítés, kitün_tetés) érintő 
véleményezések egységes rendszerét, figyelemmel a párt hatáskör gyakorlatára. 
Lényeges, hogy a véleményalkotá~ra illetékes fórumok legyenek összhangban 
katonai szervezeteink. intézeteink szervezeti tagozódásával és a vezetői .Qeosztás. 
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szintjével. Határozottan el kell utasítani az ezen jogosultságot megkérdőjelező 
vagy vitaindító véleményeket. 

A munkahelyi demokrácia fejlesztésének első számú felelősei, irányítói a 
pártszervezetek. Ez igényli a pártirányítás és pártdemokrácia további erősítését, 
és azt, hogy pártszcrvezeteink koordinálják a parancsnoki vezetés és a szakszer-
vezet, valamint a KISZ önálló és együttes tevékenységét mind a helyi szabályo
zások kidolgozása, mind a megvalósulás gyakorlata során, és segítsék elő a 
pártszervezet, a parancsnoki vezetés, a szakszervezet és a KISZ között annak 
a helyes munkamcgositásnak a kialakulását, melynek során önállóan, egymás 
jogait tiszteletben tartva látják el feladataikat, rendeltetésszerűen vesznek részt 
a munkahelyi demokratikus fórumok működtetésében, azok tartalmi munkájának 
feljcsztésében. 

A munkahelyi demokrácia kiterjedése szempontjából jelentős hatással van 
az, hogy a pártszervezetek minden támogatást megadnak a rendet, fegyelmet 
megkövetelő vezetőknek, ugyanakkor igényelik és számonkérik a demokratikus 
vezetői munkastílust, mely tudatosan igényli a dolgozók tájékozottságát, épít 
javaslataikra. 

A parancsnokaink, vezetőink részéről a munkahelyi demokrácia további 
fejlesztése szemponjából alapvető az, ha valóban formalitásmentesen, tudatosan 
alkalmazzák és érvényesítik a munkahelyi demokrácia elveit, támaszkodnak a 
dolgozókra, s olyan munkahelyi légkört alakítanak ki, amely biztosítja a fegyel· 
mezett magatartást, a dolgozók alkotó, aktív kezdeményezőképességének ki
bontakoztatását, a közügyek iránti felelősséget, s célkitűzéseink folyamatos és 
sikeres teljesítését. 

A szakszervezeti szerveink akkor járnak el helyesen, ha a munkahelyi de
mokrácia kiteljesedése érdekében végzett munkájuk során bátran élnek jogosult
ságaikkal és felelősen teljesítik kötelezettségeiket, szorosan együttműködnek a 
parancsnoki vezetéssel és a felmerülő gondjaik megoldásához szükség esetén ki· 
kérik az illetékes pártszervezet segítségét. 

A szakszervezetek e területen jelentkező feladatait az MSZMP KB 1983 
október 12-i ülésén hozott határozata így foglalja össze: 

,, ... A szakszervezetek erősítsék tovább érdekképviseleti és érdekvédelffii 
tevékenységüket. Vegyék jobban figyelembe az egyes társadalmi rétegek, szak
mák, foglalkozási ágak eltérő, sajátos érdekeit. Saját kereteiken belül biztosítsa
nak nagyobb teret a csoportérdekek jobb kifejeződésének és egyeztetésének ... 
A szocialista demokrácia elmélyítésében növekszik a szakszervezetek szerepe; 
Fejlesszék a demokratikus fórumokat, s javítsák működésüket. Az. eddigieknél 
jobban informálják a dolgozókat, igényeljék és vegyék figyelem.be észrevételeiket, 
javaslataikat .... " · 

A munkahelyi demokrácia megvalósulásának és a fejlesztés érdekében 
megoldandó feladatainkat ennyiben kívántuk összefoglalni. Meggyőződésünk, 

hogy ha továbbra is biztosítani tudjuk a parancsnokok, a párt- és szakszervezet 
folyamatos együttműködését, biztosítani tudjuk dolgozóink tudatos fejlesztését és 
nevelését, akkor a központhadtápban a munkahelyi demokrácia még jobban ki.: 
szélesedik, mindennapi életünk természetes alkotó eleme lesz, amely alapvetően 
abban jelentkezik, hogy jó légkörben, az alkotó aktivitás jegyében egyre ered
ményesebben tudjuk teljesíteni azt a felelősségteljes, de szép feladatot, amelyet 
az MN életének, kiképzésének és fejlesztésének ha<ltápbiztosítása érdekében 
végzünk. 
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