
1988/1, az.
1988, január 18,

Sikerekben gazdag, 
szakszervezeti bizottsága -

bsldog újévet kivan a könyvtár

1988 -ül- 2 6
Jubileumi jutalmak

1987„ második felében
12 Gyes munkaviszonyuk után. jubileumi jutalmat kaptak:

Dudás Károly - Sokszorosító Üzem 
' Mikó laj esne - MNP Szerkesztősége 
Murányi Róbert Árpád - Zeneműtár

25 éves jubileumi jutalomban részesültek:
Balogh Attiláné 
Ealvainé Szabó Edit -

- Sokszorosító Üzem
Eölöapéldány Központ

Gazdag Istvánné 
Horváth gyöngyvér - 
Illy Lászlódé 
Jeney Ildikó 
lázár Istvánné

- Gazdasági Igazgatóság 
Mikrofilmtár

- Nemzetközi és Közművelődési Osztály 
- Könyvek Központi Katalógusa 

- Katalogizáló Osztály 
Németh Károlyné - Mikrofilmtár
Néninger Géza - Mikrofilmtár 
Palotás Endréné - Bölöspéldány Központ 
Poprády Géza - főosztályvezető 
Sárkány Is tván - Gazdasági Igazgatóság
Siklós Gyuláné - Kötészet 
Takács Emma - Könyvek Központi Katalógusa 
Vavrinecz Veronika - Zeneműtár

A jutalmakhoz szeretettel gratulálunk!
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A 25.001
Polgári peres eljárás: A legfelsőbb 

Bíróság elvi iránymutatásaival/ 
[összeáll* ás jegyzetekkel ell. Gellert 
György, Zoltán Ödön]*
Jogi Kvk
jogszabály sorozat, ISSN 0134-0964) 
lezárva: 1986* okt, 31.
ISBN 963 221 771 3
Mt*: Gellert György (összeáll*, jegyz, 

- Zoltán Ödön (1915-) (összeáll.,jegyz*)

- Bp,
1987. - 474 p.

: Közgazd* es 
; 15 cm* - (Kis♦ p

1987. november 17-ón a Katalogizáló osztály átvette az MNB
szerkeszt őseget ől hosszú evek előkészítő munkájának első í? 
leges gyümölcsét",
guscédula kiíratást* (Uj elnevezése:

vég-
a továbbsokszorositásra alkalmas OSZK kataló-

cédulalista.) 
A korábbi évek eredményeiből kiindulva 1986* januárjától az

az I, főosztály - ezen belül főleg 
közreműködésével fokozott ütemben in-

MNB és az SZKI fejlesztésében, 
a Katalogizáló osztály -
dúlt meg a munka, melynek eredménye - reméljük hamarosan - kata- 
lógnacédulák formájában is látható lesz a könyvtár 1987-től in- 
dltott, uj szabványok szerint épülő betűrendes katalógusaiban. 

Reméljük hamarosan és folyamatosan, és a "reméljük"-ön hang"
súly van. Mert az OSZK cédulaelőállitás számitógépes része kény
szerűségből rátelepült az MNB eddig is túlterhelt és agyonhasz- 

mert az évek óta igényelt adatrög- 
még mindig nem kaptuk meg* A tul- 

nemcsak az OSZK .katalóguscédulák folyamatos előálli-

nált gépeire. Kényszerűségből, 
zitő és kiírató berendezéseket
terheltség 
tását hanem az MNB működését is veszélyezteti* Hasonlóan preb-

a meglevő Sharp-SP-lematikus a katalóguscédulák sokszorosítása
756 tipusu másológépek kapacitása és

A házi használatban "integrált feldolgozásának nevezett uj 
munkafolyamaton bőven van még javítani,

a közismert papirhlány miatt.

ésszerűsíteni való: a lé- 
Létrehozóinak könyvtárosi ésnyeg jelenleg az, hogy már működik, 

számitógépes szakmai hozzáértése, 
nem pótolja a technikai háttér hiányosságait.

valamint lelkesedése azonban

Megszületett az MNB rekordokon alapuló OSZK katalóguscédula
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/
lespéldányekról készült bibliográfiai rekerdek felhasználásának; 
kiinduló pontja lehet a nagykönyvtárak számára 
ponti katalóguscédula ellátásnak,
(fejlesztőket,
akik létrehozásának folyamatában részt vettek 
továbbiakban biztosítani fogják.

Az OSZK katalóguscédula előállítása valóban elyan szakmai 
újdonság, amiről a televízió december 8-án elhangzott "Stúdió 
*87," adásában még nem eshetett szó,

- 3

is alkalmas köz- 
Köszönet illeti mindazokat

programozókat, könyvtárosokat és oktatókat),
és működését a

Budapest, 1987. december 11,
Baczoni Tamásné 

Katalogizáló osztály

A könyvtár szakszervezeti bizalmi testületé
1988. január 13-1 ülésén elfogadta a könyvtár uj munkaügyi
szabályzatát.
Ugyanekkor került sor az uj tagdíjfizetési rendszerről szóló 
tájékoztatásra is, A tagdíj adómentességét érvényesíteni csak 
úgy lehet, ha a dolgozó keresetének számfejtésekor, a bérjegy
zékre kerül a tagdíj. A szakszervezeti tagdijat a tag^k Írás
beli megbízása alapján v#nják le.

300000C

Az OSZK HÍRADÓ 1987-es számai - a ny#mda hosszas szünetelése 
miatt, sajnos csak megkésve jelenhetnek meg. Az előfizetők és 
az olvasók szives elnézését kérjük, (Batári Gyula szerkesztő)

3300CXX
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Január 15-én mindenki kézhez kapta a személyi jövedelemadó be- 
vezetésével kapcsolatos un. bérbruttósitási eljárás személyre
szóló eredményét* Az értesítés egyben a munkaszerződés módosí
tásának is minősül. Az ezzel kapcsolatos kérdésekre felvilágo- 

Boris Ilona, Jávor létemé és dr. Hernádysitást tudnak adni: 
Dénes.
Tájékoztatásra közöljük 
lázatát.

a magánszemélyek jövedelemadójának táb-

Az adó mértéke, ha az adó alapja

0-48 000 Pt 
48 001-70 000 Pt

a 48 000 Pt-on felüli rész 
70 001^90 000 Pt

4400 Pt és a 70 000 Pt-on felüli rész 
90 001-120 000 Pt

9400 Pt és á 90 000 Pt-on felüli rész 
120 001-150 000 Pt

18400 Pt és a 120000 Pt-on felüli rész 35/á-a 
150 001-180 000 Pt

28900 Pt és a 150 000 Pt-on felüli rész 39/%-a 
180 001-240 000 Pt

40600 Pt és a 180 000 Pt-on felüli rész 44%-a 
C40 001-360 000 Pt

67000 Pt és a 240 000 Pt-on felüli rész 48%-a 
3^0 001-600 000 Pt

124600 Pt és a 360 000Pt-on felüli rész 52%,-a 
600 001-800 000 Pt

249400 Pt és a 600 000Pt-on felüli rész 56%-a 
361400 Pt és a 800 000Pt-on felüli rész 60%*a

0%

20$-a

25%-a
30% a

800 001-

A szakszervezeti könyvtárban 
gyűjtemény" létreh*zását. 
kiadványekat, 
gát,

megkezdjük egy 
1987-től gyűjtjük a szakszervezeti

szakszervezeti

Kis Híradót és a bizalmi testületi ülések 
mine pl. most a munkaügyi szabályzatot.

anya-

330C330C
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KÖZÖNSÉGSZERVEZÉS

1987-ben Pékéténé közvetítésével 1,625 színházjegyet, 320 hang-'
verseny jegyet, 15 operabérletet és 76 hangversenybérletet vásá- 
roltunk.
A közönségszervezés 1988-ban is folyamatos.
Lehet, hogy nem minden osztályra jutnak el folyamatosan és 
időben a sokszorosított műsorok,
Ián mindig 
első hetében,
(Pekete Lajosné,

de az V. szinti hirdetőtáb- 
megtekinthetők, Jegylgénylés: általában a hónap 

kizárólag 11*30 - 13 óra között (!),
523-as szoba, 589-es tel.)

ÜDÜLÉS

ZIRCRE utazók figyelmébe:
A kutatószoba igénybevételi dija 1988, 
tozott:
takarítás szobánként 
ágynemühasználat fejenként:

január 13-ától megvál-

és naponta: 4-0,-Pt
95,-Pt felnőtteknek 
65,-Pt gyerekeknek 

jelentkezések sorrendjében történik.A beutalás a
Jelentkezni lehet: Mürschberger Perencnénél (233-as szoba,

430-as tel.)

GYERMEKŰDÜL TELES

Az 1988-as évre a SZOT nem ad ki előre nyári gyermekbeutalót, 
Pebruár elején lehet igényelni a központi elosztótól. Kérem a 
kollégákat, hogy ha a nyári Iskolai szünetre 7-14 éves korú 
gyermekeiket szeretnék üdültetni, jelentkezzenek Írásban 
Losonci Andrásnénál - 421-as szoba. Kérem tüntessék fel a 
gyermek nevét, korát (nem a születési évet!), 
és munkahelyi, telefonszámát. Határidő: a szülő nevét 

január vécéig.
(Losonciné)I
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b~~napög~Társasutazás egyéni valuta terhére

Útiránys Bp, -Szeged-Röszke-Beográd-U'is-Dimitrovgrád-Szófia- 
?1ovdiv-Haskovó-Edime-Isz tambul

Csoportok indulása: április 11,
május

18, 25 
2, 9, 16, 23

Program: 

1- nap Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban RÖszkén 
s-t Be%grg_^a^ majd továbbutazás Risen keresztül Szór 
fiába, Szállás, vacsora Szófiában*

Elutazás Szófiából Plovdivon, 
tambulba, Reggeli Szófiában, 
tambulban.

2. nap Edimón keresztül Isz- 
vacsora, szállás Isz-

Eélnapos városnézés Isztambulban autóbusszal, 
belépővel, Du, szabad program - Topcapi Szeráj, Kék 
Mecset, Hagis Sophia, hajóval kirándulás a Boszpo
ruszon, Reggeli, vacsora, szállás Isztambulban,

3. nap egy

4*nap Ismerkedés az isztambuli bazárral. 
Reggeli, vacsora, szállás Isztambulban,
Reggeli Isztambulban 
keresztül Szófiába,

5* nap , elutazás Rodostón, Plovdivon 
Vacsora, szállás Szófiában,

6, nap Hazautazás Ris-en Belgrádon keresztül Budapestre, 
Érkezés az esti órákban* Reggeli Szófiában,

kihegyezés^ 2 ágyas, fürdőszobás szobákban.
Ellátás: félpanzió - első nap vacsorától 6* nap reggeliig 
Utazás: IK 256 lux tipusu autóbusszal 
Részvételi dij: 100 DM + 4.500,-Et,

/

Jelentkezés: Magyar Munkásmozgalmi Muzeum. I* kér* Budavári
Palota A ép.
Jordán Viktorné, tel: 759-175

757-533/111 vagy 145 mellék
Üdülés az Adriai tengerpart csodálatos szigetén (Bracs)

Supetárban
Supetár Splittel szemben van a Bracs sziget fővárosa komppal 
közelíthető meg Splitből.
Előszezon: május 
indulási napok: 2, 9, 16,

23, 30
Részvételi dij:
4*000 Et-nak megfelelő valuta 
8 nap teljes ellátás és szállás
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Főszezon eleje: junius 
indulási napok: 6, 13, 20, 27

Részvételi dij:
4.200 Ft-nak megfelelő valuta,
8 nap teljes ellátás és szállás

Részvételi dij:
5.200 Ft-nak megfelelő valuta,
8 nap teljes ellátás és szállás

Főszezzon: julius 
indulási napok: 4, 11, 18, 25

augusztus
1, 8, 15, 22

Részvételi dij:
4,200 Ft-nak megfelelő valuta,
8 nap teljes ellátás és szállás

Étakezés étteremben, szállás fizetővendégszobákban. Utazás, ha egyé- 
nileg autóval történik akkor 500 Ft, szervezési dijat kell fizetni 
ami a forgalmi gdót foglalja magában.
Autóbuszos csoport esetében 2,000 Ft, az autóbusz költség, amiben 
szintén benne van a forgalmi adó.
Jelentkezés: Jordán Viktóriáénál 759-175-ös telefonszámon

Utószezon: szeptember 
indulási napok: 5, 12, 19, 26

xzxnocz
Gyermektábor Supetárban a Bradcs sziget fővárosában 

Bracs sziget Splittel szemben van az Adriai tengerparton
17, 24
1, 8, 15, 22, 29

augusztus 5, 12, 19
Részvételi dij 3,100 Ft-nak megfelelő valuta, ami,mmgában foglal
ja a 8 napi tengerparti üdülés alatti teljes ell±átást,+ szállást 
egy tengerparti kollégiumban 6-8 ágyas zuhanyozós szobákban, Ét- 
kezés étteremben. Utazás autóbusszal melynek ára 2,000 Ft# fejein- 
ként.
Jelentkezés: Jordán Viktóménál 759-175-ös telefonszámon

Indulási időpontok: junius
julius

anoocxx

A Kis Híradót összeállította: Karácsonyi Rózsa 
Stencilre gépelte: Savanyó Rezsőné

St. 88 319




