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Kiss Gábor, Dr. Horváth Sándor Domonkos, Bazsóné Megyes Klára és Molnár Ilona 
(titkárság) az ülésen nem tud részt venni. Meghívott Lászlóné Nagy Ilona igazgató, Verseghy 
Ferenc Könyvtár Szolnok, a Vándorgyűlés szervezőbizottsága nevében. 
 
 
Bakos Klára köszönti az ülés résztvevőit és ismerteti a napirendet. Az elnökség 
egyhangúan elfogadja a napirendet, amely így alakul: 
 
Napirend:  
 

1. Elnökségi munkaterv 
2. Elnökségi költségvetés  
3. Könyvfesztivál. A részvétellel, programokkal kapcsolatos információk 
4. MKE választás 2015 információi 
5. MKE 47. Vándorgyűlés aktuális szervezési kérdései  
6. Tájékoztató pályázatokról 
7. Tagfelvételi határozat 
8. Egyebek 

Tájékoztatás a Fővárosi Törvényszékre beadandó dokumentumokról 
Tájékoztatás a hatvani Városi Könyvtár helyzetéről  
 

mailto:mke@oszk.hu


1./ Elnökségi munkaterv 
 
 Bakos Klára – röviden ismerteti a munkaterv célját, szerepét. 
 

Fehér Miklós - tájékoztat, hogy a munkaterv javaslatba beemelte az előző ülésen 
felvetett módosító javaslatokat. Kérte az elnökséget a további kiegészítésre, illetve a 
javaslat jóváhagyására. 

 
Dr. Redl Károly – A 80 éves évforduló ünnepi eseményének helyszínére kérdez rá. 
November végén lenne ünnepi programunk. A helyszín az MTA lehet? Ezt tisztázni 
kell. ELTE Jogi Kar is felmerülhet. Az OSZK-s lehetőség a befogadóképesség miatt 
tűnik problémásnak. A Parlament is felmerült.  
 
Bakos Klára – Kéri a Titkárságot, hogy tisztázza a paramétereket az egyes 
intézmények terembérleti díjairól.  
 
Az Életpálya modell kapcsán felveti, hogy felajánlja a konzultációt a levéltáros, 
múzeumi szakmai szervezetek részére, a továbblépés érdekében. A közművelődés 
lépett, de nekünk is tovább kell lépni. 
 
Barátné Dr. Hajdu Ágnes – mi a saját anyagunkat átadtuk az EMMI részére. 
 
Eszenyiné Dr. Borbély Mária – a feladat átível az elnökségi cikluson. Az MKE-IKSZ 
közös munkacsoport összetétele így változhat. Ennek menedzselésére kérdez rá. 
 
Bakos Klára – Folytatnunk kell a munkabizottsági munkát, függetlenül a tisztújítástól. 
Az új elnökség (IKSZ, MKE) pedig várhatóan felkéri a munkabizottságot a munkára 
és biztosítani fogja a folytonosságot. Az ügymenetet pedig a társ szervezetekkel 
történt egyeztetést követően lehet kialakítani. 
 

Határozat 
 

Az elnökség a 2015. évi munkatervet – az ülésen elhangzott változtatási javaslatokkal 
– egyhangúlag elfogadja. Felkéri a főtitkárt a munkaterv javaslat egységes 
szövegezésére és a végleges munkaterv közreadására, honlapon történő 
közzétételre.  
 
Az elnökség a munkatervet a tisztújítást követően az új elnökség számára 
rendelkezésre bocsátja, amit ebben a vonatkozásban orientációs anyagnak szán. 
 

Ezzel a napirendi pont lezárásra került. 
 
 

2./ Elnökségi költségvetés  
 
Wimmer Éva – a költségvetési főösszeg a tavalyi nagyságrendben alakult. A 
titkárságtól, illetve a könyveléstől kaptam információkat ehhez. 
 
A bevételek – NEA támogatást tavaly nem kaptunk, ezzel idén sem számolunk, 
EMMI támogatással viszont igen. A Vándorgyűlésre a szokott nagyságrend került 
beállításra. A NEA-nál nyerhetünk szakmai és működési pályázaton is. Ezeknek talán 
realitása van. A pályázati források sikeressége a költségvetést nem borítja, ha 
kevesebb pályázati forrást nyerünk, akkor kevesebbet költünk, illetve nem költünk a 
tervezett feladatra. A tagdíjbevétellel kapcsolatban – 2000 taggal számolhatunk, a 
taglétszám jól alakul. 



Kiadások – a tevékenységekhez a korábban teljesült költségek kerültek beállításra.  
 
Bakos Klára – Az EMMI támogatást, ha továbbra is élvezni tudjuk, akkor azt 
programra, rendezvényre kellene felhasználnunk és nem működésre. Ebben a 
kérdésben tájékozódni szükséges. 
 
Az elnökség ezt követően a Vándorgyűlés költségvetési paramétereiről tájékozódott, 
illetve cserélt információt, ez a saját költségvetés tervezést is befolyásolja. Majd 
tételesen végigvette a költségvetési tervben szereplő kiadási tételeket. 
  
Bakos Klára – Ez még a költségvetés első változata. A következő elnökségi ülésig a 
bevételi oldalon felmerült kérdéseket tisztázni kell, és legyen ismét napirenden majd a 
költségvetés. 
  
Az elnökség egyetértett azzal, hogy a költségvetés tárgyalását a következő elnökségi 
ülésen folytatja. 

 
 
Ezzel a napirend lezárásra került.  

 
 

3./ Könyvfesztivál. A részvétellel, programokkal kapcsolatos információk 
 
Bakos Klára – Emlékeztet az előző elnökségi ülésen elhangzottakra, elsősorban 
arra, hogy a részvételt akkor a költségek megosztásának lehetősége esetén 
támogatta az elnökség, de arra is, hogy az elnökség fontosnak érzi a könyvfesztiváli 
részvételt. Tájékoztat arról az egyeztetésről, amit az MKKE szervezőkkel folytatott. 
Kaptunk is egy „csökkentett” ajánlatot, ami ugyanakkor másfajta költségekkel 
számolt, azaz a végösszeg gyakorlatilag nem változott. Viszont sikerült társ 
résztvevőket szervezni, akik révén a költségek csökkenthetők. Az MKKE 
egyeztetésen szó volt a meghívókról, arról, hogy nyomtatott vagy elektronikus legyen. 
Ragaszkodtunk a nyomtatott formához, ez adható át a könyvtárosoknak, ezzel 
ingyenes belépést biztosítva tagjainknak. Ezt követően a program lehetőségekről 
(nagytermi, könyvtáros klub) adott tájékoztatást. Nagy Anikó ebben az évben még 
vállalta a programok szervezését. A program mellett szükséges lenne a témát is 
meghatározni.  
 
Barátné dr. Hajdu Ágnes – ALA tematikát javasol figyelembe venni. Ezt pár napon 
belül meg tudja osztani az elnökséggel. 
 
Bakos Klára – a jövő hét közepéig kéri az elnökséget a témajavaslatok megtételére. 
 
Takáts Béla – felveti azt, hogy a Könyvfesztiválon a könyvtáros látogatók száma 
mérhetővé tehető-e? Ha lehet, ezt oldjuk meg. Ehhez lehet egy kis játékot, sorsolást 
is felhasználni, hogy a könyvtáros látogatók regisztrálását meg lehessen tenni. A mért 
eredmények befolyásolhatják a további részvételünkről szóló döntést. 
 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
4./ MKE választás 2015 információi 

 
Fehér Miklós – röviden tájékoztat a választási folyamat aktuális állásáról.  
 



Bakos Klára – a tisztújító küldöttközgyűlés szervezéséről szól. Arról, hogy milyen 
témákat, napirendet határozzunk meg. 
 
Fehér Miklós – felveti annak lehetőségét, hogy az MKE 80 éves évfordulója kapcsán 
sor kerülhetne kitüntetések vagy díszoklevelek, emléklapok átadására. Ez is lehet egy 
napirend, amit kulturális program kísérhetne, pl. az Alkotó Könyvtáros körből (zene, 
irodalom, kamara kiállítás). 
 
Dr. Redl Károly – felveti az OSZK főigazgató felkérését egy rövid bemutatkozásra, 
hiszen ez tervben is volt a Vándorgyűlésen, de akkor erre nem kerülhetett sor. Most 
helyet adhatunk neki. 
 
Bakos Klára – A „Partnerséget”, mint tematikát javasolja a küldöttközgyűlés 
napirendjére tűzni. Az erről szóló programba mind az ünnepi emléklap átadás, mind 
az OSZK belefér. És a 80 éves jelenlétünk említése is felfűzhető erre a gondolatsorra.  
 
A továbbiakban az elnökség a protokoll vendégekről és a lehetséges előadókról 
egyeztetett, de e tárgyban döntést még nem hozott. 
 

Ezzel a napirend lezárásra került 
 

 
5./ MKE 47. Vándorgyűlés aktuális szervezési kérdései 

 
Bakos Klára – Köszönti a társzervezők képviseletében Lászlóné Nagy Ilonát, aki a 
napirendre érkezett a Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtártól. Mellettük 
társszervező még a főiskolai könyvtár. Beszámol arról, hogy látogatást tett a 
főiskolán, ahol a kancellárral és a rektorral sikerült egyeztetni. Nagy szeretettel és 
izgalommal fogadták az elnökség képviselőit. A kancellár úr mindvégig ott volt a 
beszélgetésen, hiszen az együttműködés elsősorban a feltételek biztosításában 
jelenik meg, ez pedig a kancellár hatásköre. Szimpatikus volt a helyiek számára az, 
hogy ez a rendezvény sok embert mozgat meg, tartalmában támogatható, a város 
szellemiségihez illeszkedik. Ehhez partnerként igyekeztek viszonyulni. Emellett az is 
érződött a beszélgetés során, hogy a Vándorgyűlésnek meg kell felelnie a számukra 
fontos elveknek (pl. átláthatóság, minőség). Ezek persze a mi elveink is. A gazdasági 
ügyeket külső cég fogja vinni, ehhez a főiskola erőforrást nem tud biztosítani, de van 
a főiskola részéről egy kijelölt kapcsolattartó, aki a külsős céggel együttműködik. 
Látogatást kell tenni még a polgármesternél is, hiszen a város a másik szervező 
intézmény, a megyei könyvtár fenntartója. Itt is tisztázni kell, hogy miből valósul meg 
a rendezvény, mi a biztosíték a rendezvény megtartására. A főiskola nem tud 
támogatóként fellépni, azaz szolgáltatásait számlázni fogja, de bizonyos tekintetben 
azért látszik lehetőség egyedi megállapodás kialakítására. 
 
Lászlóné Nagy Ilona – Felidézi a főiskolán tett látogatást. Elmondja, hogy ahogy a 
beszélgetés előrehaladt és Bakos Klára felvázolta a rendezvény jellegét, 
beágyazódottságát, és rangját a helyi partnereknek, úgy nyílt meg a rendezvény iránt 
a főiskola vezetése és úgy nőtt meg bennük a sikeres együttműködéshez szükséges 
bizalom. Valóban, a Város vezetésével is meg kell szervezni a találkozást. A város 
egyébként költségvetésében már figyelembe vette a Vándorgyűlést. 
 
Bakos Klára – A rendezvény szakmaiságát és a viszonyunkat ehhez a 
rendezvényhez, ezt nekünk közvetítetni kell, hiszen ebből derül ki, hogy ez jó dolog. 
Most kezdődik az óriási munka. A gazdasági ügyeket végig kell beszélni. Megnézzük 
a szálláshelyeket, a panziókat, kollégiumokat, az étkezés lehetőségeit, a helyszíneket 
(Baráti találkozó, plenáris ülések helyszínei, szekciós üléshelyek). Megnézzük a 



feltételeket. Az aula 430 főt tud befogadni, de kivetítések lehetségesek. A bázis 
tervezési létszám 500 fő, ehhez kell mindent viszonyítanunk. A márciusi elnökségi 
ülésen már konkrétabban kell tárgyalnunk a Vándorgyűlési költségvetésről. Indulni 
kell a jelentkezési lap szerkesztésének is. 
 
Takáts Béla – a Jelentkezési lapot (felületet) a külső cég fogja üzemeltetni. Április 1-
től indulhat a jelentkezés, május 15-ig tart a kedvezményes jelentkezési idő és a 
jelentkezés zárása július elején várható. 
 
 
Lászlóné Nagy Ilona – Rákérdez arra, hogy jól érti-e, hogy a könyvtár a kulturális 
programok, kirándulások, szabadidős programok szervezésében vegyen részt? A 
válasz: Igen. Ezt követően bemutatta az eddig számba vett lehetőségeket. A főiskolai 
helyszín a Tiszaligetben, a szigeten van, de javasolja, hogy a kulturális programok 
kerüljenek be a gyalogos hídon megközelíthető belvárosba. Javasolja a Tisza 
Táncegyüttes, nőikar, orgonista, katonazenekar szerepeltetését.  
 
Bakos Klára – A kulturális program este 8-kor kezdődjön. Program lehet a nulladik és 
az első napon is. Ezt a helyi szervezők „találják ki”. Inkább könnyedebb műfajt 
javasol. A résztvevők ezt ingyen kapják, a tényleges költségeket a helyi költségvetés 
biztosíthatja. A Baráti találkozó kezdő programjára nem javasol 20 percnél hosszabb 
produkciót, mert az étkezésre ilyenkor már nagyon várnak a résztvevők. A külföldi 
külföldieknek – helikopteres repülés megszervezését veti fel.   
 
Lászlóné Nagy Ilona – Kér egy nyilatkozatot arról, hogy a Vándorgyűlés 
besorolható-e Oktatási – tudományos rendezvény kategóriába. Ha igen, akkor ez IFA 
mentességet biztosít. A szálláshelyeket is végig kell nézni, a kollégiumokat is be kell 
vonni. A szállásról fényképek kerülnek majd ki a honlapra, így könnyebb lesz dönteni. 
 
Az elnökség ezt követően javaslatot tett a Vándorgyűlés logójára, melyet az ülésen 
bemutatott változatokból választott ki. Továbbá javasolta, hogy a szervezők részéről 
menjen ki egy felhívás a KATALIST-re, amiben a Vándorgyűlés időpontja, témája, 
illetve a vándorgyűlés honlapjának elérhetősége szerepelhet. 
 

 
Ezzel a napirend lezárásra került 
 
 
6./ Tájékoztató pályázatokról 

 
Dr. Wimmer Éva – A NEA pályázatról készített egy összefoglalót. Hat témakörből 
választva lehet pályázni. 
 
Bakos Klára – Ismerteti a lehetséges témaköröket.   
 
Az elnökség az első témakört – évfordulós rendezvények – támogatja, a pályázható 
összeg pedig legyen a lehetőség 80 %-a. A pályázat teljesítési határideje 2016. 
március 31-ig tart, de az MKE évfordulós programok (közgyűlés, Vándorgyűlés, 
ünnepi tudományos ülés) 2015-ben befejeződnek.   
 
Dr. Wimmer Éva – Ismerteti az elnökséggel, hogy a NEA működési támogatási 
lehetőséget is kiírt. 
 
Az elnökség támogatja az erre történő pályázást, a támogatási maximum 50 %-a 
erejéig. A pályázatokat Wimmer Éva állítja össze. 



 
 
Ezzel a napirend lezárásra került 
 
 
 
7./  Tagfelvételi határozat 

 
Fehér Miklós – ismerteti az előterjesztést. 2015. január-február hóban az alábbi 28 
tagjelölt kérte felvételét az MKE-be: 

 
Sorszám Név Szervezet 

1 Békési Ilona Jogi Szekció 

2 Pethes Katalin Jogi Szekció 

3 Marosán Ágnes Jogi Szekció 

4 Vadászné Szabó Anikó Jogi Szekció 

5 Kuslits László Jogi Szekció 

6 Uherkovich László Pest Megyei Szervezet 

7 Kissné Vajda Zsuzsa Pest Megyei Szervezet 

8 Berze Lajos Pest Megyei Szervezet 

9 Bors Anikó Pest Megyei Szervezet 

10 Palaszkó Józsefné Pest Megyei Szervezet 

11 Óváry István György Műszaki Szekció 

12 Kiss Annamária Műszaki Szekció 

13 Pastyik László Műszaki Szekció 

14 Mák Ferenc Műszaki Szekció 

15 Aladics Anna Társadalomtudományi Szekció 

16 Sárai-Szabó Katalin Társadalomtudományi Szekció 

17 Karlócia Kristóf dr. Tudományos Szakkönyvtári Szekció 

18 Pinto-Boda Bianka Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet 

19 Horváth Zsuzsanna Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet 

20 Kovács Péterné Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet 

21 Balázsné Sárvári Éva Bibliográfiai Szekció 

22 Bagaméri András Fejér Megyei Szervezet 

23 Fábián Péter Fejér Megyei Szervezet 

24 Hermann Dolóresz Veszprém Megyei Szervezet 

25 Baranyai Péterné Olvasószolgálati Szekció 

26 Garaguly Patrícia Olvasószolgálati Szekció 

27 Ipacs László Olvasószolgálati Szekció 

28 Somogyi Eszter Olvasószolgálati Szekció 

 
 
Határozat 
 

Az elnökség a fenti 28 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja. 
 
 
8./ Egyebek 
 

 Tájékoztatás a Fővárosi Törvényszékre – hiánypótlás keretében – beadandó 
dokumentumokról. Fehér Miklós elmondja, hogy a Törvényszék által kért 



dokumentumok, nyilatkozatok készülnek, a jövő hét keddi határidőig (február 24.) 
a dokumentumokat be fogjuk nyújtani. 

 Tájékoztatás a hatvani Városi Könyvtár helyzetéről. Fehér Miklós elmondja, hogy 
az önkormányzat híradója közölte, hogy a könyvtár épületének átépítését 
tervezik, melyből egy multifunkcionális kulturális központ kialakítása van 
napirenden. A tájékoztató nem szól arról, hogy a jelenleg az épületben működő 
Városi Könyvtár az átépítés alatt hogyan fog működni, maradhat-e az épületben, 
s ha nem, akkor hol és hogyan kerül biztosításra Hatvan város könyvtári ellátása. 
Ezeket a kérdéseket az MKE elnöksége levélben kívánja feltenni a város 
önkormányzatának. 

 Bakos Klára tájékoztatást ad arról, hogy Eszenyiné dr. Borbély Máriával közösen 
a múlt héten egy megbeszélésen vett részt, ahol a téma a könyvtárak lehetséges 
fejlesztése, s ebben az MKE szerepe volt. A megbeszélésen egyértelművé vált, 
hogy a pályázati formában tervezett fejlesztés kedvezményezetti körében a civil 
szféra nincs benne, így az MKE-nek mozgástere e területen nincs.   

 Bakos Klára tájékoztat arról, hogy felmerült egy „Nőkönyvtár” kialakításának 
lehetősége. Az ötletgazda (legalábbis az ötlet egyik képviselője) Billédiné Ibolya. 
Ez a felvetés több mint könyvtárról szól, ez egy karitatív tevékenység, benne 
információ-védelem, családvédelem és egyéb témakörök. Az üggyel most az 
EMMI foglalkozik, de a minisztériumon belül több szakterületet is érint a kérdés 
(szociális területet, a családvédelmet, a családjogot és köztük a könyvtári területet 
is.) Feltehetően alakul majd egy munkacsoport, MKE képviselettel, ebben az 
ügyben. Cél: nem új könyvtár létrehozása, hanem egy adott könyvtáron belül egy 
szakrészleg felállítása lehet, ahol megjelennének a jogszabályok, a különféle 
inkriminációk, a nőket érintő hátrányok és az ezek feldolgozását segítő irodalom. 
Van egy nagy európai női könyvtár is, ami egy speciális tezauruszt használ a női 
kérdések feldolgozásához. Ez egy közkönyvtári kérdés és feladat, bár felmerült, 
hogy az OSZK is lehetne ennek a könyvtárnak a fenntartója. 

 Vasárnapi iskola pályázatunk – Az ózdi kistérségre született, de országosan 
hasznosítható. Hétvégéken – nyári (július vége, augusztus) időben lennének 
hétvégi foglalkozások. Ezt is felvetette Bakos Klára az EMMI-ben. Ebbe a 
könyvtárak be tudnának segíteni, önkéntes alapon. Összetett, komoly feladatról 
van szó, amiről további egyeztetések várhatóak. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
Budapest, 2015. február 17. 
 

Fehér Miklós 
MKE főtitkár 


