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| FELHÍVÁSI

A RAKTÁRI osztály augusztus hónapra tervezett állománytelepitési munkálatai
hoz szükséges a teljes ládakészletük igénybevétele. Ezért kérik a Könyvtár 
mindazon részlegét, ahol, a raktári osztály leltárába tartozó kék műanyag 
ládák találhatók, haladéktalanul juttassák vissza a központi épület B-raktá
rába, vagy legalább jelezzék hollétüket.

I TELEFONSZÁM-VÁLTOZÁSOK I
A Rosénbérg hp. u. 6. szám alatti bérleményünkben /Mikrofilmtár ill. Hirlap
állomány védelmi osztály/ a 318-776-os vonal tehermentesítésére még egy tele
fonvonalat Szereltek fel. Kapcsolási száma: 311-030•
A fenti ú^j szám ikerállomását a Perczel Mór u. 3« szám alatti részlegünkben 
/Hirlapelőkészitő csoport/ szerelték fel. Kapcsolási száma: 111-130. Egyide
jűleg a 319-533-as hívószám megszűnt.

íuj MUNKAÜGYI SZABÁLYZATI

Az OSZK SZB és bizalmi testületé július 22-i ülésén egyhangúlag elfogadta az 
OSZK munkaügyi szabályzatát és az OSZK szakszervezeti szerveinek szervezeti 
és működési szabályzatát.

Az új'munkaügyi szabályzat augusztus 1-én lépett életbe és csak 1980-ra 
érvényes.

Az 1981-1985-re érvényes munkaügyi szabályzat a jövő év elején kerül ki
dolgozásra. A dolgozók javaslatait szeptember vécéig várja az SZB a bizalmi
akon keresztül vagy a Kis Híradó gyüjtóládába /Muzeum u. 3« porta mellett/.

Az 1980. évre szóló munkaügyi szabályzat még nem tartalmaz olyan melléklete
ket, amelyek a jogszabályok értelmében csak ez év folyamán, későbbi időpont
ra készítendők el, illetve, amelyek szerinti szabályozás csak 1981. évtől 
kezdve esedékes.

'Ezenkívül az időközben megjelent jogszabályok következtében más olyan sza 
bályzatok, intézkedések kidolgozását is tervbe vettük, amelyek közvetlenül 
nem a munkaügyi szabályzat témakörébe tartoznak /legfeljebb azzal bizonyos 
vonatkozásban határosak/, de kiadásukra ugyancsak szükség van.

Az elmondottak alapján kidolgozásra kerülnek:
- a Könyvtárra irányadó konkrét képesítési rendelkezések,
- a Könyvtár újbérpolitikai irányelvei,
- a nyelvpótlékok megállapításának egységes szabályozása,
- a jutalmazási és jutalomszabadság-engedélyezési rendszer új alapokra helye 

zése,
- a törzsgárdatagság feltételeinek és az ezzel járó juttatásoknak az új ren

delkezéseknek megfelelő szabályozása,
- a tudományos kutatással kapcsolatos tudományos minősítések rendszere,



- a Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának, valamint
- ügyrendjének átdolgozása,
- a munkaköri leirások újbóli, egységes irányelvek szerinti elkészíttetése,
- az új rendelkezéseknek megfelelő munkavédelmi szabályzat kiadása,
- a főálláson kivüli foglalkoztatás szabályait és az alkalmazható díjtétele

ket feltüntető mellékletet tartalmazó új főigazgatói intézkedés kiadása.
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Az 1980. évi munkaügyi szabályzat előzetes megtárgyalása során néhány jogi 
kérdésben általános érdekű tájékoztatás iránti igény merült fel. Ezeket a 
tájékoztatásokat az alábbiakban adjuk meg:
- Az ügyviteli /354-1-354-5/ és a fizikai /3561-3566 és gépkocsivez./ dolgozók 

részére a jogszabály besorolás utáni pótszabadságot nem állápit meg, így 
csak a szolgálati idő után számítottra tarthatnak igényt.

- A Könyvtárnál igénybevett kedvezményes étkezéshez a Könyvtár a munkaügyi 
szabályzatban meghatározott esetben és mértékben a jogszabály szerinti mun
káltatói hozzájárulást nyújtja.
Felmerültek olyan igények, hogy magát a hozzájárulási összeget azok a dolgo
zók is megkapják, ákik a könyvtári étkezésben nem vesznek reszt.
A munkaügyi szabályzat l?/g. pontja is közli, a 18/1979* /XII.1./ MüM számú 
rendelet ?.§. /2/ bekezdése értelmében munkáltatói hozzájárulást csak tény
legesen igénybevett üzemi étkezéshez lehet nyújtani. Az üzemi étkezést a 
dolgozónak módjában áll igénybe venni és a hozzájárulás ezt kívánja kedvez
ményessé tenni, tehát nem az a célja és rendeltetése, hogy az étkezést igény
be nem vevő dolgozóknak egységesen anyagi töbletjuttatást nyújtson.

- Az u.n. ügyintézői besorolású dolgozóknak'/3521-3527 és 3531-3537 kulcsszá
mok/ esetenkénti túlmunkájukért a 21/1979. /XII128./ MüM számú rendelet 
6.§ /3/ bekezdése értelmében nem jár ellenérték. Abban az esetben, ha előre 
nem látható munkatorlódások, betegség stb. a szolgálat zavartalan ellátása 
érdekében szükségessé teszik az általános munkaidőtől való eltérést, a mun
kaügyi szabályzat 1. sz. mellékletének bevezető rendelkezése lehetővé teszi, 
hogy az illetékes szakvezető esetenként maximálisan 2 heti időtartamra ki
terjedően egyenlőtlen munkaidő-beosztást állapíthasson meg.

(TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁSÉPÍTÉSI AKOIÓRÓl]

Az OSZK munkatársai lakásépitési gondjainak enyhítésére, az Ifjúsági Bizott
ság az állami vezetés és a társadalmi szervek támogatásával hosszabb idő óta 
különböző lépéseket tett. Ezek közül a legreálisabban megvalósíthatónak a 
tetőtér beépítési akció keretében való lakásszerzés látszik.
Még 1978-ban felvettük a kapcsolatot a VIII. kér. Tanács vezetőivel, amikor 
is ígéretet kaptunk: amennyiben a kerület épületeinek ilyen célú műszaki fe
lülvizsgálata befejeződik, intézményünk kérését is figyelembe veszik a beépít
hető tetőterek elosztásánál.
A felülvizsgálat nemrégiben fejeződött be, s a VIII. kér. Tanács Műszaki osz
tályától megkaptuk a listát, hogy hol vannak e Célra,kijelölt épületek. Tár
gyaltunk az előzetes beruházási dokumentációt végző EVITERV szakértőivel is. 
Ennek alapján a következő helyzetkép alakult ki:
A beruházói feladatkört az épületek tulajdonosának, a VIII. kér. Ingatlanke
zelő vállalatnak kell elvégeznie. Bár az építésügyi rendelkezések kimondják, 
hogy a tetőterek beépítését össze kell kötni az épületek tatarozásával, s az 
TKV hozzájárul a költségekhez, a vállalat vezetőinek előzetes tájékoztatása 
szerint egyelőre nem rendelkeznek sem anyagi forrásokkal, sem kapacitással 
ilyen célra.

o
A beruházói előzetes program szerint kb. 50-65 m -es lakások alakíthatók ki a 
megjelölt épületekben, természetesen van lehetőség egy és kétszobás lakások 
tervezésére is. Az építési költséget 5- max. 6.000 Ft/'m -re tervezik.



A jelenlegi rendelkezések szerint az építtetők anyagi támogatásának a felté
telei a következők. Az OTP max. 100.000 Ft-ot tud adni ilyen célú épitkezé-' 
sekhez. Vállalati kölcsön jelenleg még ehhez az épitési formához nem adható. 
/Várható azonban, hogy a közeljövőben megjelenő új rendelet alapján részben 
nagyobb összegű OTP hitel, részben intézményi hozzájárulás ill. kölcsön is 
adható lesz./
Mielőtt azonban további tárgyalásokat folytatnánk akár a VIII. kér. Tanács, 
akár az IKV illetékes vezetőivel, ill. a két kijelölt, a műszaki előterveket 
készitő vállalattal, tájékozódni szeretnénk, hogy ilyen feltételek mellett 
az OSZK-ban hány érdeklődő volna e lakásszerzési forma iránt. /Max. 2-3 
lakás megszerzésére lehetnek reményeink!/
Jó lehetőséget nyújtana, ha az ÉVTTERV és FTI vállalatok által már kiválasz
tott, a saját dolgozóiknak beépítendő tetőterekben fennmaradó helyeket tud
nánk megkapni, mivel ez a tervezési és műszaki lebonyolítás területén jelen
tős segítséget nyújtana az épittetőinknek.
Az első szakaszban megvalósítható tetőtér beépítésre kijelölt épületek elmei: 

Delej u. 37. /5 lakás/ 2 az ÉVITERV által lekötött, igy
Kulich Gy; tér 6.' /5 lakás/ további három beépitésére van lehetőség 
Kulich Gy. tér 14, /4 lakás/

Feltétlenül hangsúlyozni kívánjuk, hogy csak tájékozódó előzetes felmérésről 
van szó a reális igényeket illetően. Sem a jelentkezők kiválasztásával, sem 
az építkezés lebonyolitási kérdéseivel egyelőre nem foglalkozunk. Amennyiben 
az új építésügyi rendelkezés napvilágot lat, újabb Írásos tájékoztatót kül
dünk ki munkatársaink számára.
A jelentkezéseket az igények részletes leírásával és a jelenlegi lakáskörül
ményekre való utalással, valamint a személyi adatokkal /név, cím, családtagok 
száma stb./ Nagy Zoltánnak, az Ifjúsági Bizottság titkárának * kell beküldeni 
1980.'augusztus 25-ig. /Állományvédelmi Igazgatóság, Bp.VIII. Pollack M. tér 
10. I. em./ Később az újabb fejleményekről szintén tájékoztatást adunk.

| közlemény!

A szakszervezeti szobát a Múzeum u. 3. II*  emeletén az Információs osztály 
vezetője kapta meg; A szakszervezeti titkár egyelőre a munkahelyén fogad. 
/Pollack M. tér 10. ISBN Iroda./
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