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1. Bakos Klára köszöntötte a jelenlévőket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 9 

főből 8 fő van jelen. (Dr. Redl Károly jelezte, pár percet késik, hamarosan megérkezett, 
így az elnökségi taglétszám 9 főre bővült). Jelezte távolmaradását Dr. Horváth Sándor 
Domonkos, az ellenőrző bizottság elnöke, aki állandó meghívott és a két elnökségi 
póttag. A meghívottak a 2. napirendtől csatlakoztak az üléshez. Az elnökségi ülés 
jegyzőkönyvét Fehér Miklós főtitkár vezeti. Felkért hitelesítő: Takáts Béla és Kiss Gábor 

 
2. Napirend. Az elnökség véglegesítette a napirendet, mely így alakult: 
 

1. Kitüntetési javaslatok (Tájékoztató támogató nyilatkozatról) – zárt ülés keretében –  
 

Köszöntés – Tanácselnök bemutatása 
 

2. Konzultáció a „Közgyűjtemények és Nemzeti Felsőoktatás Informatikai 
Támogatása Alapítvány” képviselőjével 

3. MKE stratégia elkészítése 
4. Munkabizottságok, munkacsoportok áttekintése, életre hívása (pl. marketing stb.) 
5. Szervezeti kérdések (jegyzőkönyv dokumentáció, szervezet megszűnés, könyvelés, 

honlap)  
6. Egyebek: 



 Részvétel rendezvényeken (pl. IKSZ közgyűlés, Kárpát-medencei könyvtáros 
találkozó) 

 Aktuális események (Tanácsülés, jogszabálytervezetek véleményezése az 
OKK-ról és a múzeumi könyvtári belépő ügyében, Könyvfesztivál lezárulta, 
előző elnökségin felmerült folyamatban lévő ügyek (KMA együttműködés, 
Hungarikum projekt). Tájékoztatás az Amerikai Könyvtáros Egyesület (ALA) 
elnökének látogatásáról) 

 
A napirendet az elnökség 9 igen szavazattal elfogadta. 
 
3. Zárt ülés. Az MKE elnöksége a Szinnyei József és a Széchényi Ferenc díjra jelölésről 

tárgyalt, a beérkezett javaslatok alapján. Az elnökség döntött arról, hogy Széchényi díjra 
1 fő jelöléssel él,Szinnyei-díjra pedig sorrend megjelöl éssel 3 főt terjeszt fel.  Miután a 
keretek így kialakultak, lezajlott a vita, majd határozathozatal született. A felterjesztésről 
szóló döntés rögzítésre kerül a Határozatok Tárában. A döntést itt lehet megtekinteni, a 
zárt ülésen született határozatot nyilvánosságra hozni legkorábban a Szinnyei József és 
a Széchényi Ferenc díj nyilvános átadását követően lehet. 

 
4. A zárt ülés befejeztével az elnökség nyílt ülésen folytatta munkáját. Bakos Klára 

köszöntötte az ülésen résztvevő vendégeket, külön Bazsóné Megyes Klárát, akit a 
Tanács 2011. május 4-én választott elnökévé, s aki az elnökség munkájának 
tanácskozási joggal bíró tagjává vált. 

 
5. Második napirendi pont. Konzultáció a „Közgyűjtemények és Nemzeti Felsőoktatás 

Informatikai Támogatása Alapítvány” képviselőjével, Tamáska Lajossal. A konzultáció 
célja az volt, hogy az elnökség, illetve az alapítvány vezetője képet nyerjen arról, 
lehetséges-e és milyen tartalommal az MKE és az Alapítvány közötti együttműködés. A 
konzultációt mindkét fél sikeresnek tartotta azzal, hogy az ismeretek birtokában a 
lehetőségeket tovább gondolja és visszatér rá. 

 
6. Harmadik napirendi pont. MKE stratégia. Ennek a pontnak a megtárgyalásához 

rendelkezésre áll a korábbi stratégia, illetve Bakos Klára elnökjelölti programja. E 
kapcsán beszélgetés alakul ki. 

 
Redl Károly  általánosságban felveti – hogy a közvéleményt foglalkoztató ügyek 
esetében az MKE-nek biztosítani kell a gyors reagálást. Fehér Miklós: az MKE honlapját 
kéne elsősorban alkalmassá tenni, egyben használni erre. 

 
Biczák Péter stratégiai területeket jelez (országos könyvtári konferencia keretében 
tárgyalhatóak) 
- Államigazgatáshoz szorosan kötődő könyvtárak sorsa problémás 
- Könyvtárak gyarapítási helyzete kritikus 
 
Kiss Gábor utal L. Simon László közelmúltbéli megnyilatkozására: Átalakuló 
közigazgatás, új önkormányzati szabályozás várható, a kistérségek megszűnhetnek 
(járások lesznek?). Ebben a változásban hangosan meg kéne fogalmazni, melyek azok 
az alapértékek, amelyek a könyvtári rendszer működésének pillérei is egyben. Ehhez az 
OKK szerinte is jó fórum. 
 
Eszenyiné dr. Borbély Mária megjegyzi – a rendszerszerű működés nehézségekkel bír a 
könyvtáros képzés, az utódnevelés terén. 
 
Kiss Gábor: A felsőoktatási reform kapcsán kéne hallatni hangunkat. 12 helyen folyik 
könyvtáros képzés. A könyvtári rendszer ugyanakkor nem tudja felvenni a hallgatókat. 
 



Barátné dr. Hajdu Ágnes: Annak nem kizárólag a képzőhelyek és a kibocsátott hallgatók 
száma az oka, hogy egy-egy meghirdetett állásra nagyon sok jelentkező van. Inkább az, 
hogy a mai helyzetben szinte alig van lehetőség a nyugdíjba menő kollégák állásának 
betöltésére. Ennek következtében sajnálatosan elöregszik a szakma. Felveti, hogy a 
kérdést tovább árnyalja, hogy a képzőhelyek a „könyvtáros” fogalmát szélesebben 
értelmezik, ill. egészen más munkakörökre is alkalmas kompetenciákkal szeretnék 
kibocsátani a hallgatóikat.    
 
Takáts Béla: Illúzió azt állítani, hogy a rendszerszerű működés megvalósul. Mert hiszen 
akkor egy sor központi szolgáltatásnak működnie kéne, miközben tény, hogy nem 
működik. Nagy a kiszolgáltatottság és az információ hiány! 
 
Fehér Miklós: Könyvtári rendszerünk egyes elemei nem egyszerre és nem egy ütemben 
fejlődnek. A jogi szabályozás sikereire is építve központi szolgáltatások indultak el 
(szakfelügyelet, ODR, MOKKA, Neumann stb.). Majd telematikai fejlesztés kezdődött 
országos, megyei, városi szinten, illetve a felsőoktatásban. Aztán szembesültünk azzal, 
hogy a kistelepülések könyvtári élete szinte semmit sem változott, de az újabb stratégia 
rájuk fókuszálva létrehozta a KSZR-t és forrásokat is szerzett az előbbre lépéshez. Itt 
pozitívak az eredmények, miközben a központi szolgáltatások terén úgy tűnik, hogy a 
megindult fejlesztések valóban elakadtak.  
 
Bakos Klára: Próbáljuk meg leírni, hogy nézzen ki a stratégia. Ehhez írjunk cselekvési 
vonalakat, hogy a következő alkalommal már egy vázlatról tárgyalhassunk. Minden 
elnökségi tagtól várjuk a levelező listán a hozzászólást a stratégia vázlathoz.   
 

 
7. Negyedik napirendi pont. Munkabizottságok, munkacsoportok áttekintése, életre hívása 
 

 Etikai munkabizottság – delegáltunk továbbra is Biczák Péter. 

 Fitz díj munkabizottság – MKE Tanács elnök hatásköre. A május 4-i Tanácsülésen 
megtörtént a bizottság újraválasztása  

 Oktatási–Képzési munkabizottság – az elnökség tisztelettel és hálás szívvel 
köszöni meg Bényei Miklós munkabizottsági tevékenységét. A következő ciklusban 
Eszenyiné dr. Borbély Máriát delegálja e feladatra. 

 Füzéki munkabizottság – delegáltunk továbbra is Biczák Péter, a tagok rotációban 
váltják egymást, az új díjazottak lesznek a tagok, a legrégebbi tagok pedig kiesnek. 

 Széchényi Ferenc díj kuratórium – delegáltunk továbbra is Bakos Klára. 

 Szinnyei József díj kuratórium – delegáltunk Dr. Bartos Éva volt, új delegáltunk Dr. 
Redl Károly. 

 Bibliotéka díj kuratórium – delegáltunk továbbra is Kiss Gábor. 

 Akkreditációs bizottság – delegáltunk továbbra is Barátné dr. Hajdu Ágnes 

 Honlap bizottság – delegáltunk Takáts Béla 

 Marketing és kommunikációs munkabizottság – delegáltunk Keszi Erika és Fehér 
Miklós 

 Szóvivő – delegáltunk Fehér Miklós 

 Hungarikum bizottság – delegáltunk Zselinszky Lászlóné 

 Könyvfesztivál szervezési bizottság – delegáltunk Nagy Anikó 

 3K szerkesztőség 

 Év fiatal könyvtárosa díj kuratórium 

 Stratégiai bizottság – delegáltunk Dr. Redl Károly 

 Nemzetközi kapcsolatok bizottság – delegáltunk Barátné dr. Hajdu Ágnes 

 Alapszabály szerkesztő bizottság – delegáltunk Fehér Miklós 

 Gazdálkodási bizottság 
 



8. Ötödik napirendi pont. Szervezeti kérdések 
 
A Tanács üléseiről a Tanács elnöke az MKE elnökségi ülésein számoljon be. A Tanács 
ülésein a főtitkár tart az elmúlt időszak eseményeiről beszámolót. 
 
Jubileumi kötetünk terjesztését próbáljuk meg elősegíteni egy felhívó levél kiküldésével. 
 
A honlap használata problémás. A helyzet megoldására javaslatokat a honlap 
bizottságtól várunk. 
 
Kerüljön kijavításra a fejlécünkben az e-mail cím. 

 
A főtitkár által bemutatott szervezeti diagram támogatandó, pontosítást követően 
használni fogjuk. 
 

9. Hatodik napirendi pont. Egyebek: 

 Részvétel rendezvényeken  
- IKSZ közgyűlés – itt Fehér Miklós képviselte az MKE-t 
- Kárpát medencei könyvtáros találkozó – itt Barátné dr. Hajdu Ágnes, 

és/vagy Dr. Redl Károly képviseli az MKE-t 
 

 Hallgatói pályázatok - Tamásné Fekete Adrienne levele. Az elnökség döntése, 
hogy az idei kiíráson már nem tudunk változtatni, és egyelőre – különösen, 
míg ennyire szűkek a lehetőségeink - a  Kulturális örökség szakosok számára 
nem hirdetünk pályázatot. 

 

 Aktuális események 
- Jogszabály tervezetek véleményezése megtörtént (OKK-ról, 

múzeumi könyvtári belépő ügyében) 
- KMA együttműködés – a szerződés kész, az aláírás folyamatban 
- Hungarikum projekt – a megkereső levél elment Lezsák Sándornak.  
- ALA elnök látogatásával kapcsolatban infók – tájékoztatás a 

programról. 
 

 
Budapest, 2011. május 17. 
 

Fehér Miklós főtitkár 
jegyzőkönyvvezető 

 
 
Hitelesítő: 
 

 
Takáts Béla                                                    Kiss Gábor  


