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Kitüntetés

A Fegyveres Erők Napja alkalmiból könyvtárunk polgári 
fegyveres őrei közül kitüntetést kaptak

Közbiztonsági Érem 
Kiváló PFŐ jelvény 
Kiváló PFŐ jelvény 
Kiváló PPÖ oklevél 
Kiváló PFŐ oklevél

Dur Mihály 
Jenkovlcfi Lmjós 
Nagy Mihály 
Molnár Ferenc 
Vona István

@rany fokozata

Gratulálunk óe további jó munkát kívánunk!
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MEGHÍVÓ
az Országos Széchényi Könyvtár szakszervezeti 
bizalmi testületének tisztségválasztó üléseire,
1985.okt.22-én /kedd/ 14-órakor a VI.szinti előadóteremben és
1985.okt.28-án /hétfő/ 14-órakor ugyanott.

Az okt. 22-1 ülés napirendjei
- az SZ8-titkár beszámolója,
- azSZVB Jelentése.
- A jelölőbizottság elnöke javaslatot tesz az SZB-1itkár, az 

SZB-elnök és 9 GZB-tag személyére, a Számvizsgáló bizottság 
és a kongresszusi küldöttek személyére.
A bizalmi testület dönt, kiknek a neve kerüljön a szavazólapra«

- "Hogyan szavazzunk," - tájékozta tás.

A szavazás okt.24-én /csütörtök/ 9-16 óráig és
okt. 25-én /péntek/ 9-12 óráig lesz.

A szavazás helyei az 531-es szakszervezeti szoba, ill. külső rész
legeinknél helyben.

Az okt. 28-1 ülés napirendjei
szavazatszedő bizottság elnöke ismerteti a választások ered

ményeit .
- A bizalmi testület tagjai nyílt szavazással választják meg

munkabizottságok tagjait. / Társadalombiztosítási Tanács, munka
ügyi döntőbizottság, munkavédelmi bizottság, nyugdíjas bizott
ság, ill. jóváhagyják a bérbizottság összetételét./

- a

a

TESTÜLET TAGJAIT, hogy mindkét alkalommalKÉRJÜK A BIZALMI 
Jelenjenek meg, illetve elfoglaltságuk esetén a helyettesük 
vegyen részt az ülésen. Kérjük a bizalmikat, hogy a sokszoro
sított beszámolót ismertessék a csoport tagjaival ás a kifüg
gesztett jelölőlistára hívják fel a figyelmet.

A bizalmi testület üléseire tisztelettel meghívjuk a könyvtár 
vezetőit, a társadalmi szervezetek vezetőit, a régi bizalmikat 
és az érdeklődő szakszervezeti tagokat.
Budapest, 1985. október 0.

>
Or.Illyés Katalin 

SZB-titkár

O-Lt-Övouh
Karácsonyi Rózsa 

SZB-elnök
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A szakszervezeti választások előkészítés©

A jelölés

A Bizalmi Testület által megválasztott jelölő, bizott

ság a.javaslatok összegyűjtése érdekében részt vett a 

Mzalmik megválasztására összehívott csoportgyülóeeken 

és más módon is széles körben tájékozódott a tagság véle- 

ményéről. A tapasztalatok alapján kialakult a jelölő bi- 

zottság javaslata a tisztségviselők és testületi, bizott

sági tagok személyére. A szakszervezeti bizottság elnöké

re, titkárára, az SZB tagjaira, a számvizsgáló bizottság 

tagjaira és a küldöttekre vonatkozó javaslatot a jelölő) 

bizottság kifüggeszti az OSZK minden szervezeti egységé

ben a szokott hirdetőtáblára vagy más helyre.

A szavazólapra azok a jelöltek kerülnek fel, akikre 
az október 22-én 14 órakor sorra kerülő Bizalmi Testület 
/választói értekezlet/ szavazásra jogosult résztvevődnek 
több mint fele adja szavazatát. A jelölő bizottság több 
jelöltet állított az SZB tagságra, mint amennyi a megvá- 
lasztandd szakszervezeti bizottság létszáma, emellett 
azonban a Bizalmi Testület tagjai október 22-én további 
jelölteket is javasolhatnak. Újabb jelölt állításának 
feltétele, hogy a jelölést kezdeményező bizalmi indokol- 

is javaslatát és tájékoztatást tudjon adni arról, 
hogy az általa javasolt személy elvállalja-e a jelöltsé- 
get. Az újabb jelöltek Is akkor kerülhetnek föl a szsva- 
zólapra, ha a szavazatok több mint felét megkapják.

ja
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A választói értekezlet nyílt szavazással dönt a jelöl
tek szavazólapra való felkerüléséről*

A Társadalombiztosítási Tanács, a Mtinkatigyi Döntőbi
zottság, a munkavédelmi bizottság és a nyugdíjas bizott
ság tagjaira a jelölő bizottság a választást követően 
október 28-án 14 órakor összeülő;Bizalmi. Testület előtt 
tesz javaslatot, megválasztásukról a testület nyílt sza
vazással dönt. A bérbizottság a Bizalmi Testület korábbi 
döntése szerint a megválasztott SZB bérfelelőséből és 
a főbizalmikból áll, ezért ez a bizottság a választások
után megválasztottnak tekinthető*

As bizottságok tagjaira a Bizalmi Testület a jelölő
bizottság javaslatától eltérő javaslatot is tehet meg
felelő indokolással és a javasolt személy beleegyezésé
vel.

Kenyéri Katalin ------^
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A szavazás módja

1985. október 24-ig a jelölés befejeződik, az elkészített szavazó
lapokra a választói értekezlet /bizalmi testület/által megszavazott 
elvtársaknak a neve kerül fel.
A szavazás titkos, amelynek feltételei biztosítottak. Kérem a tag- 
ságot, hofsy éljenek a titkos szavazás lehetőségével. A szavazás 
időpontja 1985. október 24-én 9-16 Óráig. 25-én 9-12 óráig, helye 
az 551 -es szoba, /Külső részlegeinkben mozgó urna lesz./ A szobá- 
ban szavazófülkét helyezünk el, melyben egyszerre csak egy személy 
tartózkodhat. írószerről gondoskodunk.
Többes jelölés esetén csak a választandó tisztségnek megfelelő 
számú név maradhat /SZB elnök 
vazólaponw
A titkos szavazás során jogában áll a szakszervezeti tagnak - egyet 
nem értés esetén - bárkinek a nevét kihúzni! ez ellenszavazatot 
jelent.
Ha kihúz a szavazólapról egy nevet és uj nevet Ír fel, akkor az 
egy ellenszavazat, vagyis a szavazólapon szereplő személynek 
eggyel kevesebb a szavazataránya, a beirt személy pedig egy szava- 
zatot kap. Megválasztottnak az
szavazatot kapta, feltéve, hogy a szavazatok több mint a felét

titkár, 9 tag és 2 küldött/ a zsa-

jelölt tekinthető, aki a legtöbb

megkapta.
Érvénytelen az a szavazat, amelyet eltéptek, összefirkáltak, stb., 

tűnik ki kire /kikre/ adták le a szavazatot. Érvényte-amiből nem
len akkor is, ha több név szerepel, mint amennyi az adott tiszt- 
ségre választható.
Tájékoztatásként közlöm még, hogy a 
urna /urnák/ felnyitására a Szavazatszedő Bizottság elnöke a jogo
sult. A szavazatok megszámlálására az erre kijelölt helyiségben 
csak a Szavazatszedő Bizottság tagjai,

titkos szavazást követően az

felsőbb szakszervezeti
szerv képviselője és a jegyzőkönyvvezető lehet jelen.
Az urnában talált és az 

' lapokat megőrzésre az uj szakszervezeti bizottságnak lezárt bori- 
tékban átadjuk, melyet az SZB 21 napig őriz, majd azt követően

ösezeszáralálásnál figyelembe vett szavazó-

meg kell semmisíteni.
A szavazás
kel kibővített BT ülésen adunk tájékoztatást.

eredményéről az újonnan megválasztott tisztségviselők—

l>cfK><buuMs^ Xw^üajuL^.c\^
Borsányi Zsuzsanna A Szavazatszedő Biz.elnöke



Biztonsági o.
268Jankovics Lajos 

Csesznegi László
bizalmi

helyettes 268

i. főosztály!
485Kocsy Lászíóné 

Morvái Zsuzsanna
főbizalmi

helyettes 455,454

511
511

Igazgatási o. 
bizalmi 

helyettes
Savanyó Rezsőné 
Székely Ágnes

Gyarapítási o.
4l6Ecsedi Viktória 

Csajkovits Józsefné
128bizalmi

helyettes 139,146 417

Katalogizáló o. 
Könyvfeldolgozó 
bizalmi 

helyettes 
bizalmi 

helyettes

426/a431Hausenblasz Róbertné 
Balázsné Sárvári Éva 
Gál Ágnes 
Tarosai Gáborné

424461,452,204
426/a431

1/214/b,142,231
107

Hirlapfeldolgozó 
bizalmi 

helyettes
446447Rozgonyi Tamásné 

Lázár Istvánná 445476

Szakozó o.
427499Pap Zoltán 

Nagy Lajosnó
bizalmi

helyettes 498 427

Zártanyag o.
214 724Bánfi Szilvia

Kereszturyné Jónás Mariann
bizalmi

helyettes 724214
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Az uj szakszervezeti blzalmlk névsora
1985. október

telefon szobaszám
]fÓ IGAZGATÓSÁG 

főbizalmi 
helyettes

dr. Pázmány Ildikó 
Savanyó Rezsőné

428 515
439 511
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Piakát- és kisnyomtatványtar
124.513
401.513

dr. Horváth Gyulánébizalmi
helyettes Szegvári Ágnes

Térképtár
353Illy Lászíónó 

Sánta Lajos
bizalmi

helyettes 353,196

624
616
618

Színháztörténeti tár. Zeneműtár
Dárdai Miklósnóbizalmi

helyettes Somorjai Olga 
R, Kelemen Éva

Retrospektív bibliográfiai szerkesztősé#
435453,454Morvái Zsuzsannabizalmi

Kézikönyvtári csoport
718289,135

289,135
Balogh Mária Eszter 
Parragi Márta

bizalmi
helyettes 718

Regulv Antal MUemlékkönyvtár 
bizalmi Zirc 74Urbán Gusztévné

7

Raktári o.
Váriné Kudelka Genovéva 
Séfcalk Gyuláné 
Varasdl Károly

292 Kurrens r.
703
729

bizalmi
helyettes 295

557

iOlvasó-és tájékoztató szolgálat
Velich Sándorné 325 712bizalmi

helyettes 102,154Botka Perenené 728

Kézirattár. Régi nyomtatványok tára, Régi magyarországi nyomtatványok
Velenczei Katalin 
Kovács Zsuzsa 
Weeber Tibor

628294bizalmi
helyettes 630596

638507
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II. főosztály
f őbIzalmi 
helyet tes

telefon ezobaszám
Dömötör Lej oené 
Patayné Balogh Éva

573 432/a
495 43o

Fölöepéldány KÖzpont
bizalmi

helye11es
F alva In é Szabó Edit 
Palotáé End róná

326-313
3lo-366

Beloiannisz u.12.

Könyvek Központi Katalógusa

bizalmi
helyettes

Wolf Magda 
Mészöly Magda

32o4o5
32o4o5

Könyvtárközi kölcsönzés
321Losonci Andrásné 

Vámos Pó te rné
bizalmi

helye11 es
Kötelespéldány 0.
bizalmi 

helyettes
Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa

249
323249

185Szili Hajnalka 
Kisfaludy Györgyi

3o3
3o2544

31537oBatári Gyula
Kovácsnó Balzsay Cecilia

bizalmi
helyet tes

Magyar Nemzeti Bibliográfia

31637o

43o495Gól Oulia 
Szalai G. Rozália

bizalmi
helyettes 428496

Nemzetközi Csere
3o8174bizalmi

helyettes
Repertórium Szerk.
bizaImi 

helyettes

Papp Zsuzsanna 
Mártont fy Attila 174 3o8

3ol 433Divónyiné Várad! Zsuzsa 
Takács Bólánó 3ol 433
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■III. FŐOSZTÁLYI ezobaszáratelefon
ÁLLOMÁNYVÉDELMI FŐOSZTÁLY

főbizalmi Samkóné Patyl Julianna
helyettes Murányi Mihályné

Restauráló Laboratórium

417 236
111-130 Perczel Mór u. 4.

Kálmánná Horvátth Ágnes 
helyettes Csillag Ildikó 

Kötészet

bizalmi 44o 328
382 329

Horváthné Payer Berta 

helyettes Gáspár Istvánná 

Mikrofilmtár

bizalmi 417 .836
43o 233

Zeéli Lászlónébizalmi 293 72o
helyettes Faltúsz Jánosnó 591 2o5

bizalmi Fazekas Gábomé 318-776
318-776

Rosenberg hp, u, 6, 
Rosenberg hp, u, 6,helyettes Malek Magdolna 

Hírlap-állományvédelmi osztály

Pillémé Érdi Marianne 
helyettes Farkas Judit 

Sokszorosító üzem

318-776
318-776

bizalmi Rosenberg hp, u, 6. 
Rosenberg hp, u. 6,

Jónás Lászlónébizalmi 172-4ol
179-868

Guszev u, 1,

helyettes Szuchánszky Istvánná 172-4ol
179-868

Guszev u, 1,
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KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ~ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT1 ezobaezómtelefon
263Pappnó Farkas Klóra 

dr.Kenyéri Katalin
8oo
441

főbizalmi 
helyettes 467

Hálózatfejlesztési koordinóciós és szakfelügyeleti Osztály
Dr. Sz.Nagy Lajos 
Fogarassy Miklós

441467bizalmi 
helyettes 413 439

Módszertani, kutatási és továbbképzési osztály
Szabó Ferenc 
Dauernik Ferencnó

6415o2bizaImi
helyettes

Gvü.1 teményfejlesztésl és bibliográfiai tanácsadó osztály
Korbulyné Marosán Ágnes 
Kiss Klóra

643296

539379bizalmi 
helyettes

Szervezési és propaganda osztály

539379

442472Primusz Csabáné 
Halmai Sylvia

bizalmi 
helyettes

Könyvtártudományi Szakkönyvtár

444475

8ol517Kovács Katalinbizalmi

T. KST tagok!
21-én 12h - 16h -lK leszA KST "betét kifizetése 1985. X,

az 523-as szobában,
Uj KST tagok jelentkezését már most is várjuk, a fenti szoba- ,
báni Bolgirné /Ti 589/ vagy Rákóczyné 522-es szoba /Ti 414/. 
Ha lehet, X. 18-ig kérjük az uj belépők jelentkezését.

KST vezetőség

A Kis Híradót összeállította és a további híreket várja 
dr, Illyés Katalin.

OSZK HNY 85341




