
A 'LAKQTBIÍY végleges Forradalmi tanácsának 
választási rendje,f 

A "Forradalmi Tanács" /: a továbbiakban f+T<, ;/ a vállalat -* 
dolgozóiból, a szakágak létszámával és súlyával/ arányos oaz--
szetételben alakul meg, 
Tagjai; 5 épitész dolgozó, 

3 gépész' dolgozó 
2 statikus dolgozó 
2 árelemző Vagy organizátor dolgozó 
1 a tervfőnérnöki osztály és gen.org „-dolgozói 
közül 

1 a területrendezési osztály dolgozói közül és 
2 adminisztrációs dolgozó» 

A vállalat minden dolgozója / % vezetők, tervezők, segédterve
zők, rajzolók :/ jelölhető é.fi választható. 
Az F,T, tagjainál-e száma összesen 16 fő. Póttágja nincs. Ha a 
működő tagok száma 12 fő alá csökken, a kiesett tagok helyett 
a kés.őbb ismertetett módon uj tagokat kell választanif. 
A "1,,'IV' megbízatása legkésőbb 1^57.október 30,~án megszűnik, 
Uj választásokat a dolgozok 50 %-ának kérésére bármikor el 
kell rendelni. 
Az egyes megválasztott, tagok megbízása.megszűnik % 
lemondás, • 
a vállalat kötelékéből történő kiválás, vagy 
visszahívás utján, 
A visszahívást a vállalat dolgozóinak összessége1 titkos sza
vazás utján hozott határozat alapján rendeli el. A visszahí
vási javaslatot az 3?,T, akkor veszi érdemi tárgyalás alá, 'ha 
azt legalább 40 dolgozó együttesen, írásban terjeszti elő,. 
A választás rendje; 
a/ Az irodák dolgozói f. he 20^-án d.e, 10 órakor az iroda . 

által megválasztott ideiglenes tanácstagok vezetése alatt 
ejtik meg a jelöléseket 
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Az I,, II, f III. ós "/„iroda'dolgozói irodánként 5 építész, 
3 gépész, 2 statikus és 2 árelamző v(> organizátor dolgozót 
jelölnek, Az irodákba beosztott A-I :. adminisztratív dol
gozók az igazgatóság dolgozóival együtt szavaznak és ugyanott 
jelölhetők* 
A Ifvlroda 3 tervfőmérnököt vagy generálorganizáció osztály -
béli dolgozót, a területrendezési osztály 3 dolgozót, az 
igazgatósig, grafika, könyvelés, gazd,oszt., tervosztály és 
az irodák adminisztrációs dolgozói közösen 6 adminisztrációs 
dolgozót jelölhetnek, A. -
A műszaki osztály dolgozó^ és a szakfőmérnökökiönmaguk közül 
2 dolgozót jelölnek,. 

b/ A szavazatokat a jelölő gyűlés által megválasztott 3 tagú 
bizottság számolja össze, • - " 
Jelöltnek kell tekinteni azt az 5 épitész, 3 gépész, 2 sta- -
tikus, 3 tervfőmérnök, 3 ter.rend.osztálybeli és 6 adminiszt
rációs dolgozót, akikre a leadott érvényes szavazatok közül 
a legtöbb esett. 

<V A jelölés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet a szavazartsze -
dő bizottságok f.hó 20,-an 15 "óráig az ideiglenes IAT„-nak 
adják át. /; Működik '-Aa*- - Sz-. B..A/A helyiségében,:/ 

d/ Az ideiglenes F?I, a jelöltek szakágamként egyesített névjegy
zékét f. hó 21, -én 11 órakor közszemlére teszi ki és egyúttal 
az irodák dolgozóihoz is eljuttatja. 
A műszaki osztály és szakfőmérnökök jelöltjeit a szakágak 
egyesitett névjegyzékébe kell felvermi, • 

e/ A választás „f.hó 23. -An, pénteken-reggé 110 órakor a nagy ta
nács teremben kezdődik, ; " 
A vállalat valamennyi dolgozója közvetlen .szavazati joggal 
rendelkezik. 
A váiasztógyülés határozatképes, ha azon az összes dolgozók
nak legalább 2/3 része, vagyis legalább 390 dolgozó résztvesz. 
A gyűlés elnöke az ideiglenes F,T. elnöke, Az öttagú szava- ; 
zatszedő bizottság megválasztására az elhök tesz javaslatot, 
amely fölött a gyűlés nyilt szavazással, szótöbbséggel dönt. 



J '-

• f/ A jelöltek bármelyike ellen bármelyik dolgozó kifogást emel
het és azt meg keli. indokol ni a* Á kifogás felett a gyűlés 
nyila szavazás utján szótöbbséggel dönt, Ha a kifogásnak 
helyt ads a jelöltet törölni ke13, 
A jelöltök névjegyzékébe a gyűlésen uj jelöltet felvonni már 
nem lehet.. 

g/ A szavazás ugy történik, hogy a jelöltek közül minden dol
gozó kihúzza a nemkivánt jelöltek nevét„ 
Meg kell hagyni: 5 épitész dolgozó 

3 gépész iolgOZÓ 
2 statikus dolgozó 
2 áreleuző és organizátor dolgozó 
1 a Tcrvfőmériiöki osztály és gen.org, 
dolgozói-közül, 

1 a területrendezési osztály dolgozói 
közül és 

2 adminisztrációs dolgozc nevét, 
Minden dolgozónak valamennyi szakágra szavazni kell* Csak~ 
az a szavazat érvényes, amely valamennyi szakágnál az elő
ző pontban felsorolt kihuzatlan számú jelölt nevét tartal
mazza. 

h/ Megválasztottnak kell tekinteni az előző pontban szakáganként 
felsorolt dolgozók közül azokat, akikre a legtöbb szavazat 
esett, 
Egyenlő szavazatszám eseten a végleges P.T, első alalculó ülé
sén sorshúzás alapján dönt. 

i/ A választás eredményét tartalazó jegyzőkönyvet a szavazatsze
dő bizottság elnöke az ideiglenes IVi. elnökének f„hó 23,-án 
16 óráig adja át« Ezt az ?MV közszemlére kifüggeszti és az 
irodák dolgozóinak is kiadja, 

j/ A Végleges F.»T, f.üó 24.-én reggel lép hivatalba. Működési 
Szabályzatát a jelöltek névjegyzékével együtt f„hó 21,-én 11 
órákor kifüggesztjük., 
Budapest, 1956, november 3* 

A LáKÓTERV ideiglenes 
/. ,•->..,-. ,*- Forradalmi Tanácsa 
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