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A Közalkalmazottak Szakszervezete Központi Vezetőségének 
állásfoglalása a szakszervezeti választások végrehajtásá- 
val összefüggő feladatokra /Kivonat/______________________ .

A Szakszervezetek Orszá gos Tanácsa 1979 • december 14-i ülésén elfogadta 
a szakszervezeti választások és a Magyar Szakszervezetek XXIV. Kongresszusa 
előkészítésének és lebonyolitásának feladataira vonatkozó dokumentumokat, 
melyek szakszervezetünkre is irányadóak, meghatározóak.

A SZOT határozat értelmében módosul a szakszervezeti szervek szervezeti 
felépitése, hatásköre, újjá kell választani a vezető testületeket, tisztség
viselőket, össze kell hivnt szakszervezetünk IX. kongresszusát.

A választások ütemezése
I98O. április 1-máju's 31. között: a bizalmiak, bizalmi helyettesek, fő

bizalmiak, főbizalmi helyettesek; az alapszervezeti szintű vezető testületek; 
számvizsgáló bizottságok; társadalombiztosítási tanács; munka- és rétogbizott- 
ságok és a küldöttek megválasztása a középszervi választói értekezletre.
1980. november 1-2: a Közalkalmazottak Szakszervezetének IX. Kongresszusa.

A választói értekezletet megelőző testületi ülések ütemezése
A választói értekezletek előtt minden szinten testületi üléseket kel1 

tartani a beszámoló megvitatása, jóváhagyása és a jelölést előkészítő bizott
ságok, valamint a választói értekezletek tisztségviselőinek, munkabizottsá
gainak megbizására.

Az alapszervezeti szintű testületi ülést vagy taggyűlést 1980. március 
1 és április 15. között kell megtartani, az szb ujjáválasztásának időpontja 
előtt legalább 1 hónappal.

A szakszervezeti szervek szervezeti felépítésének módosítása
Az Elnökség 1979*  december 18-i ülésén a szakszervezeti szervek szervezeti 

felépítésének módosítására a következőkben foglalt állást:
Az alapszervezetek szintjén a jövőben is ott legyen alapszervezet, ahol a 

dolgozók létszáma, a gazdasági vezetés hatásköre ezt lehetővé teszi; ahol a 
választott vezető testület és a tagság közvetlen kapcsolata biztosított; 
ahol a szakszervezet a főbizalmiak és a bizalmiak utján képes a tagságot 
képviselni, mozgósítani és annak ügyeit intézni és megfelelő anyagi eszközök
kel rendelkezik.

Meg kell szüntetni
- a szakszervezeti tanácsok rendszerét és helyette létre kell hozni a 

bizalmiak testületét, annak végrehajtó szerveként a szakszervezeti 
bizottságot;

- a munkahelyi bizottságok szervezetét, helyettük bizalmi, indokolt esetben
főbizalmi rendszert kell kialakítani.

Mindezekre figyelemmel a szervezeti rendszer a következők szerint alakul
Azoknál a hivataloknál, intézményeknél, üzemeknél, vállalatoknál, ahol a 

tagság összevont taggyűlés keretében nem hívható össze:
- vállalati, üzemi, intézményi, hivatali bizalmiak testületé — számvizsgáló 

bizottság
- szakszervezeti bizottság
- főbizalmi, főbizalmi helyettes
- szakszervezeti csoport — bizalmi és helyettese



A megválasztandó szakszervezeti szervek és tisztségviselők, és azok száma
Az alapszervezetek szintjén:
- egy bizalmi mellé egy helyettes, szükség esetén több helyettes is választ

ható. Ezt elsősorban a csoport létszáma, területi és belső szervezeti 
tagozódása indokolhatja. A szakszervezeti csoport létszáma lehetőleg ne 
haladja meg a 30-40 főt.

- egy főbizalmi mellé indokolt esetben több helyettes is választható
- szakszervizebi bizalmi testület: annak elnökéből, titkárából /aki egyben 

az szb elnöke, illetve titkára is/, a bizalmiakból, főbizalmiakből és a 
szakszervezeti bizottság tagjaiból tevődik össze. Létszámát a bizalmiak, 
főbizalmiak, szb tagok együttes létszáma határozza meg, de a számuk nem 
haladhatja meg a 150 főt.

- szakszervezeti bizottság létszáma 3-15 fő
“ számvizsgáló bizottság létszáma 3-9 fő
- társadalombiztosítási-^tanács létszáma 3-7 fő
“ állandó munkabizottságok létszáma 3-9 fő
az alapszervezetek a választási szabályzat szerint a középirányitó szervek 
előzetes jóváhagyásával maguk döntik el, hogy milyen munkabizottságot működ
tetnek, illetve reszortfelelőst választanak.
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Vszakszervezeti bizottság

A szakszervezeti választások ütemezése az OSZK-ban

1980 március 5-14 A bizalmi válasz Lás előkészítése 
Felelősök: az szb tagjai

I. főosztály — Koffer Rezsőné

II. "
— Milhoffer Alajos
— Pócsi Árpádné

III. " — Juhász. Lászlóné
IV. ” — Horváth Tiborné
BEI — Rosta Lajosné
GI — Farkas Ottó
KMK — dr. Ferenczy Endrémé

1980.
1980.

március 
március

17-21
24-28

1980 április 10. 16

1980 május 10

Bizalmiak, bizalmihelyettesek választása
A munkahelyi bizottságok beszámolója, a főbizalmiak 
és főbizalmihelyettesek megválasztása
óra
A szakszervezeti tanács ülése
/Pollack Mihály tér 10. Diszterem/
A jelölő listák kifüggesztésének időpontja

1980. május 21. 16 6ra
Választól értekezlet
/résztvevői: a szakszervezeti tanács tagjai; a bizalmi 
testület: bizalmiak, főbizalmiak/ -

/Pollack Mihály tér 10. Diszterem/



fFIGYELEM! IDŐPONTVÁLTOZÁS!]

Hazá nk felszabadulásának 35. évfordulóját ünnepélyes párttaggyülés kereté
ben ünnepeljük

április 1-én 17 órakor a Díszteremben
A megemlékezésre könyvtárunk minden dolgozóját szeretettel várjuk.

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG AZ NDK-BAN

2 db szóló /vagy házaspárnak is felhasználható/ beutalót kaptunk Buckowba 
junius 13-24-ig. Ára fejenként 3600,- Ft /ebben 165,- Ft értékű költőpénz 
van/. A beutalóhoz piros útlevél kell. Az útvonal: repülővel Berlin, majd 
autóbusszal Buckow, vissza autóbusszal Berlin és repülővel Budapest. Bővebb 
felvilágosítást ad, és a jelentkezéseket sürgősen kéri Losonczi Andrásné 
/335-331/.
x
Balatonlelle 1980. május 22-junius 4. 2 db szóló beutaló á 50z*-»~ , S1't még nem 
talált gazdára. Sürgős jelentkezést kér Losonczi Andi'ásné /3ó5-331/.
Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a TT májusban az egész évi beutalók 
odaítéléséről dönt, a jelentkezéseket, minél előbb, de legkésőbb április 
30-ig kérjük!

Az utóbbi években, árrendezéssel kapcsolatosan, ismételten bérkiegészítést 
állapítottak meg; ezt ugyanaz a személy csak egyféle címen kaphatja.
Ha tehát aktív, első állású dolgozó részére valamilyen címen nyugellátást 
/pl. özvegyi nyugdijat/ állapítanak meg, akkor a kiegészitést már ezzel 
kapja meg és munkahelyén ugyanarra az időre nem veheti fel.
A nyugdíjfolyósító'szerv az ellátás folyósításakor erre külön is felhívja 
az érdekeltek figyelmét azzal, hogy az ellátás /pl. özvegyi nyugdíj/ meg
állapítását a z említett célból munkáltatójánál be kell jelenteni.
Felmerült esetekből úgy látszik, hogy az érdekeltek ezt a tájékoztatást nem 
minden esetben veszik tekintetbe, ezért tartjuk kívánatosnak erre a bejelen
tésre a figyelmet ezúton is felhívni.

OTP NYITVATARTÁS ’
Az Országos Takarékpénztár V. kerületi fiókjának vezetőitől kaptunk levelet, 
amelyben a következőket Írják:
"A kerület lakossága, valamint dolgozói részére a jövőben változatlanul 
lehetővé kívánjuk tenni, hogy a Takarékpénztár szolgáltatásait a délutáni 
órákban — munkaidejük befejeztével is — igénybe vehessék.
Ennek érdekében minden pénteken — a hét egyéb napjaitól eltérően,
Budapest V. Deák Ferenc utca 7-9. szám alatti fiókhelyiségünkben — 18 óráig 
állunk ügyfeleink rendelkezésére.
A hosszabbított pénztári idő alatt munkatársaink felvilágosítást nyújtanak 
a takarékpénztári szolgáltatásokat illetően, és intézik ügyfeleink betét- 
és hitel ügyeit.
Fiókunk a pénteki napokon már eddig is hosszabbított pénztári órákkal üze
melt, azonban a hozzánk fordulók viszonylag alacsony számából arra a követ
keztetésre jutottunk, hogy az említett lehetőség nem kellően ismert ügyfe
leink körében.

Amennyiben fentiekkel kapcsolatban tóvá bbi felvilágosításra lenne szükség, 
mind személyesen, mind telefonon készséggel állunk rendelkezésre.”
Az OTP telefonszáma: 172-858, 180-011.



jAKMK SZAKKÖNYVTÁR UJ SZERZEMÉNYEIBŐL|

American Society fór Információn Science, Washington
Proceedings of the - -. Vol. 11. Information utilities. 37th annual 

meeting Atlanta, Georgia. October 13-17» 1974. Ed. Pranas Zunde. Washington, 
Ö-97V 278 p. 28 cm.

ISBN 0-87715-411-2
4-6112

Gépi rendszer -bibliográfiai, dokumentációs
Kongresszusi jelentés -nemzeti
Tájékoztatás /szakterületi/
Egyesült Államok, Atlanta -K

Magyar-szovjet könyvtárügyi szeminárium, Budapest, 1971. július 6-7.
- - 1. rész. (Rendezte az Országos Széchényi Könyvtár.,/ 59 lev. 30 cm. 
Gépirat.

4-6157
Kongresszusi jelentés -nemzetközi
Könyvtártudomány
Könyvtárügy
Magyarország
Szovjetunió
Magyarország, Budapest -K

Reverse acronyms, initialisms, and abbreviations dictionary. 6th ed. Vol.
3. Ed. Ellen T. Crowley. Detroit, Gale Research Co. - Book Tower, (1978/ X, 
1100 p. 29 cm.

ISBN 0-8103-0516-X 4-6108
Rövidítésjegyzék

ROELLECKE, Gerd .•
Das Kopieren zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. Rechtliche und 

rechtspolitische Überlegungen. Ein Rechtsgutachten. /Srsg^7 Beutscher 
Bibliotheksverband, Arbeitsstelle für das Bibliothekswesen. Berlin, 1978. 
58 p. 21 cm.

/AfB-Materialen, 20./
ISBN 3-87068-720-7 2_67q9
Másolás
Szerzői jog
Német Szövetségi Köztársaság

Seminar automatj.zovani informacioni sistemi u nauci i tehnici. 11. i 12y 
maja 1978. god. (Glavni ured. Vladimir Stefanovic, ured. Bogomila Zivkovic.J 
/ízd J Narodna bibliotéka Srbije, Centar za naucna informacije i referalnu 
delatnost fÍBeograd^. Beograd, 1978. 54 lev. 30 cm. 4-6154

Gépi információkeresési rendszer
Gépi rendszer -bibliográfiai, dokumentációs
Kongresszusi jelentés -nemzeti
Jugoszlávia, Beograd

MEGJELENT a Tájékoztató a 2/1976. /IX. 14./ OM. számú rendelet 
alapján szervezett tanárképző főiskolai könyvtáros 
államvizsgákhoz c. kiadvány 2. átdolgozott kiadása.

A tételekhez kiadott irodalom egy része helyett 
frisebb, a tanulmányi céloknak jobban megfelelő 
jelent meg. Ez a füzet már a módosított irodalom
jegyzéket tartalmazza, mely 1980. májustól lép 
életbe.

• • • A Tájékoztató Kovács Árpádnénál kapható /KlíK Okt.
80/81 Oszt. Muzéum u. 3. IÍI. em. Telefon: 13’4-000/255/


