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KITÜNTETÉSEK
November 7. alkalmából
Szocialista Kultúráért kitüntetést kaptak: Rohács Ervin és

Vissi Gózánó,
Kiváló Munkáért kitüntetést kapott: Papp Ferencnó, 
Miniszteri Dicséretben részesült: Szeli Valéria.

kilométeres fokozatétBalesetmentes közlekedésért 25o.ooo 
kapta: Rétháti Dános.
A könyvtár KISZ alapszervezete a KISZ KB 
kapta, külön elimerésben részesült Csúcs Dalma, Aranykoszorús 
KISZ-jelvónyt kapott.
A Hazafias Népfrontban folytatott tevékenységéért 

Munka Érdemrend bronz fokozatát kapta: Arató Antal.

Dicsérő Oklevelét

a

A kitüntetetteknek szeretettel gratulálunkI
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November 7. alkalmából 673 dolgozónk ossz. l,883,l5o Ft. jutal
mat kapott. A nagyobb szervezeti egységek szerint részletezve: 

I. főosztály: 474oooFt -
3o92oo - 
234ooo 
237950

2o3 fő 
131 "II.
84III.

Gazdasági I. 
Főigazgatóság: 2965oo

lo9 "
92
543315oo

(A Magyarságkutató Csoportban most nem volt jutalmazás.)
KMK

Közlekedés
Mindenki tapasztalta, hogy az utóbbi napokban romlottak közle
kedési viszonyaink, a villamosok ritkán jönnek, a 78-as busz 
zsúfolt és a 116-os útvonala - részünkre előnytelenül változott. 
Illyés Katalin nov. 4-én levélben kérte a BKV vezérigazgatóját, 
hogy intézkedjen.
Választ még nem kaptunk.

Szakszervezeti pénzügyi, gazdasági ellenőrzés volt nov. 4-én.
A központi revizor, Székely Béla rendiben találta pénzügyeinket. 
A Jegyzőkönyv megállapítja, hogy a könyvtár szervezettségi 
szintje alacsony (92,5%), a tagdij-fizetósi készség példás 
(loo%-os), a pénzügyi és gazdasági feladatok ellátása mind 
formailag, mind pedig tartalmilag színvonalas. Mindehhez je
lentős segítséget adott a SZVB hatékony közreműködése.

A Közalkalmazottak Szakszervezete salgótarjáni túravezetői 
tanfolyamán, okt. 19-22 között, a könyvtárból Kis Gábor és 
Kis Józsefné vettek részt.

Sokszorosító üzem margarétatárcsás Robotron írógéppel gépírni tudó gépelőt 
keres kiadvány előállításához - megbízással. Jelentkezés, felvilágosítás: 
Burány Tamás; 172-401, vagy a 179-868 telefonszámon.
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KISZ - hírek
KISZ-taggyűlés - nov. 2o-án, 16 órakor a VII. szinti klubban; 
Filmvetítés - nov. 27-én a klubban;
KISZ-Mikulás lesz dec. 5-én 17 órától a klubban, ahová minden

kit szerettei vár a rendezőség.

Közönségszervezés
Színház- opera- és hangversenyjegyeket ajánl a közönségszerve
zőnk, Fekete Kati, 523-as szoba, 589-es telefon.

kifüggeszti a hirdetőtáblára, ill. nálaA műsorokat körözi, 
lehet érdeklődni.

NDK - Gsereűdűlés
1987-ben is szeretnénk megszervezni az NDK-csereüdülóst

szállást a könyvtár adja, az ellátás(14 nap Ziegenrückben, 
önköltséges). Az igények előzetes felmérése érdekében kérjük, 
hogy aki érdeklődik, minden kötelezettség nélkül, jelentkezzék
Illyés Katalinnál (512-es szoba, 5oo-as tel.).

A könyvtár Szakszervezeti Bizottsága dec. 6-án, szombat dél
után 1/2 4-kor rendezi a gyerekek részére a VI. szinti előadó
teremben a Mikulás - ünnepséget. Szerettei várja a gyerekeket 
és szüleiket - az SZB nevében, Horváth Tibornó.

A NYELVTANULÓ KÖNYVTÁROSOK FIGYELMÉBE 1
Az épület VIII. szintjén található Könyvtártudományi olvasó
teremben a világnyelvek hangzó- és video felvételeiből lehet 
válogatni, az anyagot fejhallgatóval helyben használni vagy 
hozott kazettára átmásolni. Érdeklődni a helyszínen vagy a 
263-as melléken lehet.
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A SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁR UJ BESZERZÉSEIBŐL:

Moldova Gy.: A pénz szaga 
Színák Veres: A kutyatartás ABC-je 
Karinthy Frigyes: így irtok Ti 
Haraszti: Befejezetlen számvetés 
Hart: Az utolsó nyári éjszaka 
Vánca: A mi süteményes könyvünk 
Dworschák Frank - Gundel: Négy alapiz: Sós 
Duval: Miért oly hosszú az éj?
Gombó P.: Hasad a tudatom
Feldek:
Klapka Gy.:
Pirro: A fiam nem tud olvasni 
Cs. Szabó László: Görögökről 
Kishon: Az eszed tokja
Trócsányi Zs.: Wesselényi Miklós hűtlenség! pere 
Szollár L.: Az elhízás kórélettana 
Barcs D.: Társbérlet Párizsban 
Duvas: Oroszlánszáj
Nagy László: Hajduvitézek 1591-1699
Dér Z.: Fecskelány
Brantome: Kacér hölgyek
Berzsenyi Kincses emlékkalendárium
Tardy L.: Kis magyar történetek
Durrel, G.: Aranydenevérek
Bognár - Telkes: A válás lélektana
Cook: Akár az Isten
Maugham: Ashenden a hírszerző
Benedek István: Hippokratesztől - Darwinig
Delbanc: Primavera
Juszt - Zeley: A gondolkodás terhei 
Kolozsvári-Grandpierre: Táguló múlt

Szomorú komédiák 
Emlékeimből

A szakszervezeti könyvtár a VIII.szinten, a Könyvtártudományi 
olvasóteremben található. Az új könyveken kivül is gazdag vá
lasztók várja a kollégákat, program-műsor, hirdetési újság 
(naponta friss Expressz), kötelező olvasmányok, folyóiratok, 
idegen nyelvű könyvek, útikönyvek stb.

A karácsonyi ünnepek és az ajándék vásárlás közeledtével már 
sokan kérdezték, hogy lesz-e az ünnepek előtt könyvárusi tás? 
Ki tud rá válaszolni?

A KIS HÍRADÓT összeállította és a híreket várja:Karácsonyi Rózsa
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A Minisztertanács 43/1986. (X.18.) számú rendelete
Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 48/1979. (XII.1.) MTa Munka

számú rendelet módosításáról

A Munka Törvénykönyve 67. &-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján - a Szakszervezetek Országos Tanácsa és a Magyar Kereskedelmi Kamara 
meghallgatásával - a Minisztertanács a következőket rendeli:

Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 48/1979. (XII.1.) MT1. &. A
számú rendelet (a továbbiakban: MT. V.) a következő 40/A. &-sal egészül ki:

"40/A. &. Heti ötnapos munkarendnél az évi munkanapok száma 255 napnál nem 
lehet kevesebb. Az e napokon a rendes (átlagos) munkaidőben végzett munka nem
minősül túlmunkának."

2. &. Az Mt. V. 41. &-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
"(5) A gazdálkodó szervezet termelési, gazdálkodási érdekből -

szerződés módosítása nélkül - előre nem látható körülmény miatt elrendelheti 
munkanapnak szabadnappal való felcserélését. Ehhez a szakszervezet munkahelyi
szervének előzetes egyetértése szükséges."

3. &. Az Mt. V. 53. &-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
"53. &. (1) Ha a munkaviszony év közben kezdődött, a szabadság arányos ré

a kollektív

sze jár.
(2) A rendes szabadság kétharmadát - illetőleg, ha a kollektív szerződés 

ennél nagyobb mértéket állapít meg, annak megfelelő részt - egybefüggően kell 
kiadni; ennél az Mt. V. 47. & (2)-(3) bekezdése szerint járó pótszabadságot 
figyelmen kívül kell hagyni. Az egybefüggően kiadásra kerülő szabadság mérté
kének kiszámításánál töredéknap esetén lefelé kell kerekíteni. A szabadság
kettőnél több részletben csak a dolgozó kérésére adható ki.

(3) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. Munkatorlódás esetén 
a szabadságot legkésőbb a tárgyévet követő március 31-ig, a dolgozó betegsége 
vagy személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén pedig az akadályozta 
tás megszűnésétől számított harminc napon belül kell kiadni.

(4) A szabadság kiadásának időpontját a munkáltató - a termelési, gazdál-
sza-egyéb feladatai zavartalan teljesítésének figyelembevételével - 

badságolási tervben határozza meg. Ennél a dolgozót előzetesen meg kell hall 
gatni, és kívánságára a lehetőségekhez képest figyelemmel kell lenni. A dol
gozó munkaviszonya első hat hónapjában szabadság kiadását nem igényelheti.

kodási és
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4. &. Az Mt. V. a következő 67/A. &-sal egészül ki:
"67/A. & A munkaviszonyát felmondással vagy jogellenesen megszüntető, vala

mint a fegyelmi úton elbocsátott dolgozó tartozását a munkáltató a dolgozó mun
kabéréből - legfeljebb annak 33 százalékáig terjedően - levonhatja. A munkálta
tó ebben az esetben is köteles követelését kártérítési határozattal, illetőleg 
fizetési felszólítással érvényesíteni. Ha a jogerős határozat megállapítja, hogy 
a követelés egészben vagy részben alaptalan, a levont követelést a határozatnak 
megfelelően a dolgozónak vissza kell fizetni."

5. &. Az Mt. V. 77. &-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

"(4) Igazolatlan mulasztás esetén a 71. & (1) bekezdésének a_) pontjában meg
határozott juttatások mulasztott naponként egynegyedükkel csökkennek, *\ kollek
tív szerződés további vagy szigorúbb anyagi jogkövetkezményt is előírhat, és 
azok alkalmazását az igazolatlan késés esetére is kiterjesztheti. Ezekre az ese
tekre a (2)—(3) bekezdésben megjelölt korlátozások nem vonatkoznak."

6. &. (1) Ez a rendelet 1986. november 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg 
a vállalati munkarend időszakos változtatásának feltételeiről és módjáról szóló 
1025/1978. (VIII.15.) Mt. h. számú határozat hatályát veszti.

(2) A 3. &. rendelkezéseit első ízben az 1987. évre járó szabadságra kell 
alkalmazni.

Lázár György s.k. 
a Minisztertanács elnöke
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A Minisztertanács elnökhelyettesének 
6/1986. (X.18.) ME számú rendelete

a munkaviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 
jogszabályok módosításáról

A Munka Törvénykönyve 65. &-ának (4) bekezdésében, valamint a Munka Törvény- 
könyve végrehajtásáról szóló 48/1979. (XII.1.) MT számú rendelet 100. &-ának (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az igazságügyminiszterrel és a Szak- 
szervezetek Országos Tanácsával egyetértésben

1. &. A munkaviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 17/1979. (XII.1.) 
MüM számú rendelet (a továbbiakban: R.) 22. &-a helyébe a következő rendelkezés 
lép:

a következőket rendelem:

"22. &. Ha a dolgozó munkahelyén egymást követő három munkanapon át igazo
latlanul nem jelenik meg, munkaviszonyát a munkáltató jogellenes kilépés címén 
az utolsó, munkában töltött nappal megszűntnek tekintheti. A mulasztás utólagos 
kimentése esetén a dolgozó kérelmére a munkaviszont helyre kell állítani."

2. &. A R. a következő 23/a. &-sal egészül ki:
"23/A. &. A munkáltató a munkaidőben való eltávozást vagy más tevékenységet 

csak akkor engedélyezhet, ha a feladat a munkaidőn kívül nem végezhető el."
3. &. A R. 51. &-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1) Ha a dolgozó munkakörének ellátása helyett átmenetileg munkakörébe nem
tartozó munkát végez, az általa ténylegesen betöltött munkakörre előírt munka
bér illeti meg. Ez azonban nem lehet kevesebb a munkaszerződésben meghatározott 
munkakörben elért átlagkeresetnél."

4. &. A R. 60. &-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
"(4) A munkáltató engedélye alapján munkában nem töltött időre (23/A. &) 

munkabér nem jár, kivéve, ha annak utólagos - nem túlmunkaként történő - telje
sítésében a munkáltató és a dolgozó megállapodtak."

5. &. A munkaügyi döntőbizottságok szervezetéről és eljárásáról szóló 
19/1979. (XII.1.) MüM számú rendelet 9. &-ában foglalt rendelkezés megjelölése
9. &. (1) bekezdésre módosul, a 9. &. _b)_ pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép, és e & a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

(A munkaügyi döntőbizottság eljárását megindító kérelmet a kézbesítést kö
vető tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.)

"b) a munkaviszony megszüntetése - ideértve a közös megegyezésen vagy a dol
gozó nyilatkozatán, illetőleg igazolatlan távolmaradásán alapuló megszüntetést 
és a munkaviszony megszűnését is -".

ii r
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"(2) Ha a munkaviszony megszüntetése /az (1) bekezdés bj_ pontja/ nem a mun
káltató nyilatkozatán - hanem különösen a dolgozó nyilatkozatán vagy igazolat
lan távolmaradásán - alapul, a tizenöt napi határidő a munkaviszony megszünte
tésére vagy a munkakönyv kiadására vonatkozó munkáltatói értesítés kézbesítését 
követő napon kezdődik. Ebben a dolgozót kérelem benyújtásának lehetőségéről és 
annak határidejéről tájékoztatni kell."

6. &. (1) Ez a rendelet 1986. november 1. napján lép hatályba.
(2) Egyidejűleg hatályát veszti a munkanélküli segélyről szóló 3/1957.(VI.

15.) MüM számú rendelet, az azt módosító 4/1958. (III.9.) MüM számú rendelet
és 20/1972. (XI.4.) MüM számú rendelet 1. &-ának (1) bekezdése. Hatályát veszti 
továbbá 1987. január 1. napjától a szabadságra vonatkozó egyes előírások meg
állapításáról szóló 5/1981. (XII.29.) ÁBMH számú rendelkezés 3. &-ának (2) be
kezdése.

Dr. Csehák Judit s.k. 
a Minisztertanács elnökhelyettese

OSZK 86.328




