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4. Az OKT-OSZ legalább hat, de legfeljebb tizenkét tagból áll, akiket az elnök javaslatára az OKT 
elnöke -  az OKT elnöksége véleményének meghallgatásával -  kér fel négyévi időtartamra; a 
megbízás kétéves szakaszokban korlátlanul meghosszabbítható. A tagsági megbízás személyre szól, 
s a tagok magukat mással nem képviseltethetik.

Az elnök javaslatára az OKT elnöke -  az OKT elnöksége véleményének kikérésével -  a meg
bízást bármikor visszavonhatja.

5. Az elnök alkalmanként külső személyeket is felkérhet az üléseken való részvételre, előterjesztések 
kidolgozására, szakértői vélemény nyilvánítására.

6. Az OKT-OSZ által kidolgozott állásfoglalásokat, ajánlásokat, javaslatokat az OKT elnöksége 
továbbítja az OKT plénuma, illetve tagozatai elé, a Művelődési Minisztériumhoz, más érdekelt 
intézményekhez, szervekhez, szervezetekhez, testületekhez és személyekhez.

7. Az OKT ŐSZ tevékenysége során keletkezett dokumentumok közzétételéről az OKT elnöke az 
elnök javaslatára és az OKT elnöksége véleményének kikérésével -  határoz.

8. Az OKT-OSZ tevékenységét a Művelődési Minisztérium könyvtári osztálya felügyeli. Az OKT-OSZ 
tevékenységének szervezési, adminisztratív, technikai stb. feltételeiről az Országos Széchényi 
Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ gondoskodik.

9. Az OKT-OSZ megszüntetése az OKT elnökségének hatáskörébe tartozik.
10. Az OKT-OSZ jelen ügyrendje az OKT elnökségének határozata alapján, az OKT elnökének alá

írásával válik érvényessé.
Budapest, 1984. július 10.

Vályi Gábor s.k.
az Országos Könyvtárügyi Tanács 

elnöke

AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRÜGYI TANÁCS 
ÁLLOMÁNYVÉDELMI SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

1. Az Országos Könyvtárügyi Tanács (a továbbiakban: OKT) elnöksége -  ügyrendjének 14. pontja 
alapján -  Állományvédelmi Szakbizottságot (a továbbiakban: OKT-ÁVSZ) állít föl.

2. Az OKT-ÁVSZ feladata, hogy támogassa az OKT elnökségét elvi-politikai jellegű, a Művelődési 
Minisztérium ágazati irányítását segítő állásfoglalásai kialakításában a hazai közkönyvtárak és a 
közkönyvtárnak nem minősülő, jogi személyek által fenntartott könyvtárak állományába tartozó, 
továbbá a művelődési miniszter 1/1967 (VI. 18.) MM sz. és 5/1971 (X. 23.) MM sz. rendelete, 
valamint a 158/1969 (M.K. 15.) MM sz. utasítása alapján bejelentett és védetté nyilvánított köny
vek és egyéb könyvtári dokumentumok eredeti, anyagi mivoltának, illetve információtartalmának 
megőrzése terén.
Ennek érdekében:

szakmailag támogatja a muzeális értékű, valamint az anyagi mivoltukban megőrzendő doku
mentumok típusonkénti számbavételét a megelőző és a helyreállító védelem megfelelő kate
góriái szerint;

-  állást foglal abban a kérdésben, mely dokumentumok esetében lehet megelégedni pusztán az 
információtartalom megőrzésével;
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-  javaslatot dolgoz ki az országos állományvédelmi programra, illetve szükség szerinti korszerű
sítésére, szakmailag támogatja és nyomon követi megvalósítását;

-  vizsgálatokat végez és javaslatokat dolgoz ki egyes könyvtári munkaterületek (pl. a köteles- 
példányok kezelése, állománygyarapítás és -apasztás, olvasószolgálat, könyvtárközi kölcsön
zés, raktározás, reprográfia stb.) és az állományvédelem összefüggéseire vonatkozóan;

-  elősegíti a könyvtári állományvédelmi munka ismereteinek oktatását a helyes gyakorlat kiala
kítása érdekében:

-  szorgalmazza és szakmailag alátámasztja az állományvédelemhez szükséges anyagok és beren
dezések hazai előállítására, külföldről való beszerzésére vonatkozó intézkedések megtételét;

-  kapcsolatot tart mindazokkal a hazai és külföldi (nemzetközi) intézményekkel és szervezetek
kel, amelyek a könyvtári dokumentumok anyagi védelmének elméleti és gyakorlati kérdései
vel foglalkoznak.

3. Az OKT-ÁVSZ elnökét (a továbbiakban: elnök) -  az OKT elnökségének javaslata alapján a 
Művelődésügyi Minisztérium könyvtári osztálya vezetője kéri fel az OKT tagjai közül. Az elnöki 
megbízás négy évre szól, és kétéves szakaszokban korlátlanul meghosszabbítható. A megbízást a 
Művelődési Minisztérium könyvtári osztálya vezetője -  az OKT elnöksége véleményének meghall
gatásával - bármikor visszavonhatja.
Az elnök kötelessége az OKT-Á VSZ
-  munkáját az OKT elnöksége által jóváhagyott ügyrend és éves vagy hosszabb időszakra szóló 

munkatervek alapján megszervezni és irányítani;
-  tevékenységéről évente, illetve külön kérésre az OKT elnökségét tájékoztatni;
-  üléseit az OKT titkárságának előzetesen bejelenteni és az ülésekre az OKT elnökségének tag

jait, valamint a Művelődési Minisztérium könyvtári osztályának vezetőjét meghívni.
Az elnök helyettesítésével esetenként megbízhatja a szakbizottság bármely tagját.
Az elnök kiadmányozási joga a kapcsolattartással, egyes munkák előkészítésével és végre

hajtásával kapcsolatos levelekre teljed ki. Érdemi ügyekben külföldre intézett leveleinek másola
tát elküldés előtt láttamoztatja az OKT elnökével.

4. Az OKT-ÁVSZ legalább hat. de legfeljebb tizenkét tagból áll. akiket az elnök javaslatára az OKT 
elnöke -  az OKT elnöksége véleményének meghallgatásával -  kér fel négyévi időtartamra: a meg
bízás személyre szól. s a tagok magukat mással nem képviseltethetik.

Az elnök javaslatára az OKT elnöke -  az OKT elnöksége véleménye kikérésével -  a meg
bízást bármikor visszavonhatja.

5. Az elnök alkalmanként külső személyeket is felkérhet az üléseken való részvételre, előterjesztések 
kidolgozására, szakértői vélemények nyilvánítására.

6. Az OKT-ÁVSZ által kidolgozott állásfoglalásokat, ajánlásokat, javaslatokat az OKT elnöksége 
továbbítja az OKT plénuma, illetve tagozatai elé. a Művelődési Minisztériumhoz, más érdekelt 
intézményekhez, szervekhez, szervezetekhez, testületekhez és személyekhez.

7. Az OKT-ÁVSZ tevékenysége során keletkezett dokumentumok közzétételéről az OKT elnöke -  
az elnök javaslatára és az OKT elnöksége véleményének kikérésével -  határoz.

8. Az OKT-ÁVSZ tevékenységét a Művelődési Minisztérium könyvtári osztálya felügyeli. Az OKT- 
ÁVSZ tevékenységének szervezési, adminisztrativ. technikai stb. feltételeiről az Országos Széché
nyi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ gondoskodik.

9. Az OKT-ÁVSZ megszüntetése az OKT elnöksége hatáskörébe tartozik.
10. Az OKT-ÁVSZ ügyrendje az OKT elnökségének határozata alapján, az OKT elnökének aláírásá

val válik érvényessé.
Budapest, 1984. július 10.

Vályi Gábor s.k.
az Országos Könyvtárügyi Tanács elnöke
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