Somogy Megyei Levéltár

Liga szakszervezetek iratai
1989-2000.

X. 32.

Terjedelem
Raktári egységek száma
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Iratok:

kötet

Kötetek:
Összesen:

Raktári hely: Kaposvár, Füszért raktár, G/J/LIX. 77-80.
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A fond tárgya: Gyűjteményes jellegű fond. Az 1988-2000. között Somogy megyei és
Kaposvár városi illetőségű Liga Szakszervezeti Szövetség megyei és városi irodájának
iratai, a Liga, majd a SzSzD Ligája szövetségekbe tartozó Cukorgyári Szabad
Szakszervezet iratai, illetve a szakszervezeti bázison is szerveződött Magyar Egységért
Mozgalom Somogy megyei Szervezetére vonatkozó 1998. évi iratok.
A fond története: a fond anyaga 2000. október 6-án került a Somogy Megyei Levéltár
őrizetébe. Gyarapodási napló száma: 13/2010. Az iratanyagot Károlyi Menyhért, az
iratképző szervezetek egykori tisztségviselője, a szervezetek felszámolásának
bejelentője adta át a Somogy Megyei Levéltárnak, azzal a kitétellel, hogy számára az
iratanyagban történő korlátozások nélküli kutatás a levéltári őrizetbe kerülés után is
korlátozás nélkül biztosított legyen. (Vö. XXVIII. 25. fonddossziéban az átvételi
elismervény!)
Felállítási rend: 5 állagra (a-e.) tagolva, az iratok szabvány A/4-es dobozokba rendezve,
témák, azon belül évek szerint.
Irattári rend: nincs, provenienciával nem rendelkező iratanyag.
Kutatás módja: átforgatással.
Megjegyzés: adatvédelmi okok miatt az iratanyag kutathatóságára vonatkozóan vö.
1995. évi LXVI. tv. 24. §:
„ (1) Ha törvény másként nem rendelkezik, a személyes adatot tartalmazó levéltári
anyag az érintett halálozási évét követő harminc év után válik bárki számára
kutathatóvá. A védelmi idő, ha a halálozás éve nem ismert, az érintett születésétől
számított kilencven év, ha pedig a születés és a halálozás időpontja sem ismert, a
levéltári anyag keletkezésétől számított hatvan év.
(2) A védelmi idő lejárta előtt is kutatható az (1) bekezdésben meghatározott levéltári
anyag, ha
a) a kutatás — a kérelmező költségére — anonimizált másolattal is megvalósítható,
vagy
b) a kutatáshoz az érintett, illetőleg annak halálát követően bármely örököse vagy
hozzátartozója a kutató kérésére hozzájárult, vagy
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c) a kutatásra tudományos célból van szükség — feltéve, hogy a 22. §-a (1)
bekezdésében meghatározott harminc, illetőleg tizenöt év már eltelt — és a kutató a (3)
és (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek eleget tesz.
(3) A közlevéltár a (2) bekezdés c) pontja szerinti tudományos célú kutatást akkor
köteles engedélyezni, ha a kutató csatolja a tudományos kutatást rendeltetésszerűen
végző, közfeladatot ellátó szervnek — a kutató részletes kutatási terve alapján megadott
— támogató állásfoglalását.
(4) A kutatónak írásos nyilatkozatban vállalnia kell, hogy a megismert és kigyűjtött
személyes adatokat az Avtv. 32. §-ában meghatározott módon kezeli és használja fel,
továbbá az írásos nyilatkozatban meg kell jelölnie az adatkezelés helyét.
(5) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott hozzájárulás megadásakor írásban
nyilatkozni kell a kutató által megismert személyes adat – kutatás célja szerinti –
felhasználásának elfogadásáról, valamint a személyes adatot tartalmazó iratok
másolhatóságáról.
(6) A kutató a (2) bekezdés c) pontja alapján végzett tudományos célú kutatás során
feltárt személyes adatot tartalmazó iratról az (1) bekezdésben meghatározott védelmi
idő lejárta előtt is készíttethet nem anonimizált másolatot.
További teendők: darabjegyzék készítése.

3

Az anyag leírása:
Dobozszám

Doboz tartalma

Évkör

a. állag: Liga Szakszervezetetek Somogy
megyei Szövetsége irodájának iratai

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alapdokumentumok
Iktatott iratok
Iktatott iratok
Gazdálkodás, 1991-2000.
Érdekegyeztető fórumokkal kapcsolatos
feljegyzések
Liga Akadémia számára gyűjtött propagandaanyagok
Sajtó

1991-2000.
1991-1992.
1993-1994.
1997-2000.
é.n.
1991-1994.

b. állag: Liga Szakszervezetetek Kaposvár
városi irodájának iratai
1.

Iratok

1992-1994.

c. állag: Szabad Szakszervezetek
Demokratikus Ligája Somogy megyei
Szervezetének iratai
1.
2.
3.
4.

Iratok
Demokrata Platform iratai
Mezőgazdasági Ágazat iratai
Sajtó

1994-1995.
1993-1994.
1992-1994.
1994-1999.

d. állag:Cukorgyári Szabad Szakszervezet
iratai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alapítás, alapdokumentumok
Iktatott iratok
Periratok
Naplófőkönyv, gazdálkodás
Cukorgyári kollektív szerződés ügyei
Sajtóanyagok és sajtóügyek
Tagsági ügyek, munkavállalói részvénytulajdonlási
ügyek
Vegyes iratmásolatok
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1989-2000.
1991-1999.
1991-2000.
1992-2000.
1991-1994.
1990-1994.
1991-1993.
1992-1994.

8.

Tárgyi gyűjtemény

é.n.

1.

e. állag: Magyar Egységért Mozgalom Somogy
megyei szervezetének iratai
Iratok
1998.

Kaposvár, 2009. december 8.

Készítette:

Ellenőrizte:

Csóti Csaba

dr. Bősze Sándor
levéltár-igazgató
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