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KOMORÓCZY GYÖRGY 

1940L.1974

Váratlanul, nagyon fiatalon hagyott itt bennünket külső munka
társunk Komoróczy György a tehetséges közgazdász, a nagy jövő előtt álló 
számitástechnikus. A Számítástechnikai Koordinációs Intézetben dolgozott ós 
a Magyar Nemzeti Bibliográfia számi tógépes rendszerének kialakításán munkál
kodott. Feladatát rendkívüli lelkesedéssel és hozzáértéssel oldotta meg. 
Halálával az Országos Széchényi Könyvtárat ós az egész magyar könyvtárügyet 
is pótolhatatlan veszteség érte. Balékót tisztelettel és megbecsüléssel 
őrizzük.

PÁRTSZER VSZEfllHK VSZBTŐSÉGVÁ LA SZ TÁ &A
Az elmúlt év december 12-én beszámoló* 1975* 

Január l>-én pedig vezetősógválasztó taggyűlését 
tartotta meg a Magyar Szocialista Munkáspárt 
könyvtárunkban működő alapszervezete.

A beszámoló taggyűlés ez elapszervezet 1971- 
1974. időszaki munkáját, a vezetőségválasztó tag
gyűlés az MSZMP Központi Bizottságának a Párt 
XI. kongresszusára kiadott irányelveit ós a Szer

vezető Szabályzat tervezetét vitatta meg.
A megválasztott uj vezetőség: titkár Óvári Sándor, tagjai: Bor Kálmán, 

Gerő Zsoltaaé, Nacrv Attila ós Ónódv Miklós. Kerületi küldöttként óvári 
Sándort, az alapszervezet titkárát és Hámori Bélát, a VIII. Kerületi Bizott
ság tagját választotta meg a vezetősógválasztó taggyűlés.

MUhKAFELAJÁNLÁSQK 
A XI.PÁRTKOMGRESSZUS TISZTELETÉRE

Lapunk előző számaiban közölt felajánlásokat folytatjuk. Ezúttal 
is — rövidített szöveggel ós a főosztályok rendjében — Ismertetjük a beóiv 
kezett munkafelajánlásokat.
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II. Főosztály
Olvasó- és tájékoztató Osztály

Már teljesített felajánlások) Könyvtáron belüli szükségletre Kemény G. 
Gábor elkészítette a/ a haxmincéves háború tanulmányozásához, valamint 
b/ Tessedlk Sámuelről és müveiről c. irodalomjegyzéket. Fajosak Magda ov. 
befejezte a Szerzői Jogvédő Hivatallal közösen kiadandó hungaxlka-bibliográ- 
fia mutatójának összeszerkesztését. Frled István és Melczer Tibor a recenzió- 
katalógusba soron kívül 3000 cédulát osztott be.

1975. január 1— re vállalt felajánlások) az olvasótermi felügyelők és he
lyettesük átvezetik az általános olvasóterem két katalógusában a soron kívü
li selejtezés következtében történt változásokat. Herboly Miklósné elvégzi 
a beiratkozott olvasók nyilvántartási lapjaiban szükséges selejtezést.

Február 1-ig) Falta Rosemarle és Fináczy Smőné - Berlász Jenő segítségé
vel - elvégzik a tájékoztató-segédkönyvtár teljes revízióját.

Február 15-ig: Melczer Tibor összeállítja a felszabadulás 30* évforduló' 
ján rendezendő nagy-kiállitás könyvanyagát.

Március 1-ig: Borsos Józsefhé elvégzi a Szerzői Jogvédő Hivatal számára 
készülő hungarika-blbliográfia német nyelvű anyagának gyűjtését és az 1969- 
1972. évek anyagának előrendezését. A hirlap-olvasószolgálati részleg ugyan
csak a felszabadulás 30. évfordulója alkalmára készíti elő a kiállítás sajtó
anyagát.
(A felajánlás ideje: 74.12.02.)
Kézirattár

A Tár tudományos dolgozói - a közművelődési határozat jegyében — a Nemze
ti Könyvtárat ismertető, olyan kiadvány tervét készítik el, amely azokhoz 
szólna, akik talán nem voltak és nem is lesznek az Országos Széchényi Könyv
tár olvasói v. látogatói, de igényük van arra, hogy az ország egyik legna
gyobb művelődési intézményéről képet tudjanak alkotni maguknak,

A Tár adminisztratív dolgozói vállalják, hogy Babits Mihály fonójának ka
talógusát (amelyet eddig különállóan kellett tartani) kontrollálják, végle
gesen elrendezik és beosztják a Tár megfelelő összesítő katalógusaiba (kb. 
3000 cédula). A vállalások teljesítésének határideje: 1975. március 1.
(A felajánlás ideje: 74.11.26.)
Színháztörténeti Tár

1975* március 1-ig a Tár dolgozói (a Mikrofilm Osztállyal történt megbe
szélés szempontjai alapján) selejtezik az évek során felgyülemlett, feldőld 
gozatlan mikrofilm, sikfilm stb. anyagot, azt rendezik és március 1-t köve
tően megkezdik azok katalogizálását.
(A felajánlás ideje: 74.12.27.)

Gazdasági Hivatal 
Műszaki és Fenntartási Csoport

1974, október 2-án tett felajánlásukban vállalták és határidőre (1974. 
november 7.) teljesítették a Pollack-téri épület felújítása keretében- a
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kivitelező XVI. kér. Építő- és Karbantartó Etsz. villanyszerelő részlege. 
Uészáros Iászló kőmives-mester és Iván János festő-mester közreműködésével - 
a Eülföldl Folyóiratok Eözponti Katalógusa helyiségeinek befejezését.

1974. november 1-ón - Balassa Jenőné. Eassai Lajos. Kozák György. Mészáros 
Pálné és Radics Lajos - felajánlásukban 1974-. december Jl-i határidővel vál
lalták a Nemzeti Muzeum épületében levő három pincehelyiség butorraktá 10zás
ra való rendbehozását és a raktárnak szabályszerű nyilvántartással együtt 
való felállítását.

SZAKSZERVEZETÜNK 1975.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
A SZOT Elnöksége 1974. julius 29-i ülésén megtár

gyalta a szakszervezeték 1975. övi költségvetési 
irányelveit. Megerősítette a pénzügyi munkában ed
dig kialakult irányvonalat és a költségvetés eddigi 
tervezési rendjét helyesnek tartotta.
Alapszervezetünk költségvetését a vonatkozó irány

elvek figyelembevételével, az eddig bevált gyakor
lat alapján állította össze, melyet az 1974 október 
25—én tartott szakszervezeti tanácsülés hagyott jó

vá, Költségvetési keretünk 100 000 Ft, ebből szociális kiadásokra 53 050, 
kulturális célra 27 000, sportmozgalmunk támogatására 2000, egyéb felhaszná
lásra 17 950 Ft-ot irányoztunk elő. Az egyéb felhasználásra kerülő rovaton 
terveztük az 1975. évben megtartásra kerülő alapszervezeti választások költ
ségeit, valamint a tagkönyvcserével összefüggő kiadások fedezetét is.

Költségvetésünk alapját elsősorban (mintegy 85 056,-Ft) a tagdíjbevéte
lek bennünket illető 50 százalékos részesedéséből kell biztosítanunk. A továb
bi fedezetet részint egyéb bevételekből, részint az alapszervezet forgó alap
jából irányotuk elő.

Szakszervezeti tagságunk létszáma 573 fö, melyből 128 fő nyugdíjas, jog- 
fenntartó és tanuló. Alapszervezetünk szervezettsége (az ŐSZE összdolgozóihoz 
viszonyítva) 97 százalék.

Tájékoztató 
a szakszervezeti üdültetés uj rendjéről

A SZOT üdültetési Főigazgatósága az 1975. évtől az üdülőket három kate
góriába sorolta be, Így a besorolt kategória alapján állapították meg a napi 
térítési dijakat^

I. kategória á/napi 56,-Ft 504,-Ft
II. " á/napi 24,-Ft 336,-Ft
III. " á/napi 18,-Ft 252,-Ft
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