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Jelen vannak elnökségi tagok:  Bakos Klára 
     Barátné Dr. Hajdu Ágnes 

Eszenyiné dr. Borbély Mária 
Fehér Miklós  
Kiss Gábor  
Dr. Redl Károly 
Takáts Béla   
Biczák Péter 
Zselinszky Lászlóné, Éva 

Elnökség póttagok:    Szolnok Katalin 
Ellenőrző bizottság elnöke:  Horváth Sándor Domonkos 
 
Meghívottak:    Bazsóné Megyes Klára – Tanács elnök 

Molnár Ilona – MKE titkárság 
Wimmer Éva 

Pécs Vándorgyűlés szervező biz:  Szellőné Fábián Mária főigazgató helyettes 
Szarka Vera 

Fitz-díj bizottság részéről  Szóllás Péter 
Dettai Eleonóra 

 
Késik: Biczák Péter, Szolnok Katalin, Zselinszkyné Éva. Eszenyiné dr. Borbély Mária jelezte, 
hogy délben el kell mennie. Dr. Kührner Éva póttag nem tud az ülésen részt venni. 
 

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

9 főből 7 fő van jelen. Ketten később érkeznek. 
 

2. Napirend véglegesítése.  
 

Az elnökség véglegesítette a napirendet, mely így alakult: 
 

1. Tájékoztató a Vándorgyűlés előkészületeiről (VIP meghívottak-egyeztetés) 
2. Fitz díj – az előkészített könyvek megtekintését követően döntés 
3. Döntés MKE emlékérmek adományozásáról (a javasoltak listáját a titkárság küldi ki) 
4. MKE munkacsoportok – megbízólevelek átadása, egyeztetés a működésről. 

Tájékoztató aktuális könyvtárpolitikai kérdésekről (pl. június 6-i megbeszélés alapján) 

mailto:mke@oszk.hu


5. Tájékoztatás MKE IKSZ elnökségek tervezett közös üléséről (jogszabályi kérdések, 
álláspontok egyeztetése, közös állásfoglalás kiadása) (lehetséges időpontok: június 
23 vagy 30) 

6. MKE stratégia  
7. Országos Könyvtárügyi Konferencia (szeptember) témajavaslatok megbeszélése 
8. Tájékoztató a lehetséges együttműködéssel kapcsolatos kérdésekről 

(„Közgyűjtemények és Nemzeti Felsőoktatás Informatikai Támogatása Alapítvány”) 
9. Tájékoztató a Miszori Ildikóval (könyvelő) történt egyeztetésről 
10. Egyebek: 

 Tájékoztatás a költségvetési állásról 

 Tájékoztatás: Jubileumi kötet terjesztésre kiment a városi és egyéb 
könyvtárakba kb. 400 levél 

 Tájékoztatás: az MKE-nek van delegálási joga a 3K szerkesztőbizottságba 

 Külügyek 
 

A napirendet az elnökség egyhangúan elfogadta.  
 
3. Első napirendi pont megtárgyalása - Vándorgyűlés 
 

Pécs Vándorgyűlés szervező bizottság nevében Szellőné Fábián Mária főigazgató 
helyettes általános tájékoztatóját hallgatja meg az elnökség. Mintegy 500 fő körüli most a 
jelentkezők száma. Két anyagot kaptunk előre – forgatókönyv és költségvetés. 
Általánosságban elmondható, hogy jól állunk a szervezésben. A részletekről a 
továbbiakban esik szó. 
 
Bakos Klára tájékoztat, hogy Réthelyi miniszter úr elfogadta a meghívást. Kérték, hogy a 
Fitz-díjat is a miniszter adhassa át. A köszöntések klasszikusan menjenek, a köszöntők 
egyben védnökök is. Még egy kérdés van – L. Simon László meghívása és 
„szerepeltetése”. Erre később visszatérünk.  
  
Hajdu Ágnes – Margaret Benston is köszönt (IFLA). Ő az egyik nemzetközi vendégünk 
lesz. 

 
VIP fogadás listáját véglegesítjük, a többségét a meghívóknak az elnökség küldi ki, ezt 
majd egyeztetjük, külön, ezzel most az ülés idejét ne nyújtsuk.  
 
8 szekció lesz, az egyik délután is folytatja, tehát kvázi kilenc szekció lesz.  
 
Záró plenáris ülés kapcsán kérdésként elhangzik, hogy van-e valami olyan program, ami 
oda kerül, pl. kvíz, eredményhirdetések, amiről még nem tudunk? Igen, kapjuk a választ, 
de erről még pontosabb részletekkel Szellőné Marika nem tud beszámolni.  
 
Hajdu Ági kéri, hogy a külföldiek miatt a kirándulás picit hamarabb érjen véget! A 
legnépszerűbb a Zsolnai séta, Bikal, Drávai hajóút, legkevésbé népszerűnek tűnik a 
bortúra… 
 
Bakos: Külföldi külföldiekkel hogyan állunk? Hajdu Ági: Silvia Stasselova jön 
Szlovákiából, a szlovén egyesület Papp Józsefet delegálja, a horvát könyvtáros 
egyesülettől 2 + 2 fő várható, ugyanis plusz két vendéget a horvát fél finanszíroz, tehát 
onnan négyen jönnek! A szerb szervezetből kaptunk visszajelzést, onnan szeretnének 
jönni, de még nincs info, hogy ki jön. Még két finn vendég jön. Összesen így 9 fő. 
 
A nagyplenárison a finn vendég mindenképpen szeretne köszöntést mondani! Ott 
szerepeljen. A fordítási szituációkra figyeljünk oda, ezt is meg kell szervezni, tervezni! 
 



MKE stand, lehetséges – a költséget a helyi szervezők vállalják. 
 
Költségvetésről. Szellő Mária: 3 lábon áll a költségvetés: Részvételi díjak ; NKA ; 
szponzorok. Marika végigveszi a költségtételeket, indokolja azokat. 
 
Étkeztetés – a Tudásközpont étterme viszi – a teljes menüsor a honlapon van. A baráti 
találkozón grill húsok lesznek, látvány grill-készítés. Gyümölcs is van -  a koktélbár 
fizetős lesz, tehát az alkohol fizetős. Szabályozzuk, hogy ennivaló mindenkinek jusson. 3 
féle napi menü lesz, kettő hús-étel és egy vega. Lesz még desszert is, ezt 
szponzorációban kapjuk. 
 
Fehér: felveti, hogy a Vándorgyűlés zárásáig dolgozzunk ki egy közös 
szempontrendszert, ami alapján az elért eredményen a helyi szervezők és az egyesület 
megosztozik. Valamint javasolja, hogy olyan teljes költségvetés tábla is legyen, amelyben 
a résztvevői befizetések is megjelennek, mert pl. a baráti találkozónak nemcsak 
költségei, de bevételei is vannak. Marika válasza, a bevétel (5.000 Ft) éppen a vacsora 
díját fedezi, ezért nem tüntették fel most a költségvetésben. 
 
Horváth Sándor Domonkos: Rákérdez a rendezvényszervezés engedélyeztetésére – 
Válasz: rendben van, megvan az engedély. 
 
Hajdu Ágnes: Hallgatók fogadása és a határon túliak fogadása időpontját tisztázza:  
12.00 től hallgatók, 12.15 kor a határon túliak fogadása történik az elnökség részéről. 
 
 

4. Második napirendi pont megtárgyalása – Fitz-díj 
 
Bazsóné Megyes Klára: Fitz díjról szólva ismerteti a bizottság összetételét: Dettai 
Eleonóra, Murányi Lajos, Kucska Zsuzsanna, Szóllás Péter, Csabai Klára. 

 
185 címet tartalmazó lista állt első körben össze. Aztán 91 kiadó, 133 műve merült fel. 
Végül összeállt egy 22-es lista, Dr. Hangodi Ágnes előkészítette megtekintésre a 
könyveket.  
 
Az elnökség a könyvek helyszíni megtekintése után döntést hozott, és 3 mű díjazására 
tett javaslatot.  
 
Dettai Eleonóra felveti a bizottság működésének néhány megbeszélendő kérdését. 
Bakos Klára azt a véleményt és egyben kérést fogalmazza meg, hogy ne most, hanem a 
következő Tanácsülésen vitassa meg a tanács és a főtitkár a Fitz-díj bizottság 
működését. A mai ülésen a döntés meghozatala szerepelt a napirenden a 
felterjesztésről. 
 
 

5. Harmadik napirendi pont megtárgyalása - Döntés MKE emlékérmekről – Zárt ülés 
keretében 

 
Az elnökség a felterjesztéseket megtárgyalta és döntött 5 fő magyar jelölt és 1 fő külföldi 
jelölt díjazásáról. Az MKE emlékérmek átadására a Vándorgyűlés – Plenáris ülés 
keretében kerül sor. 

 
 

6. Negyedik és ötödik napirendi pontok közös megtárgyalása - MKE munkacsoportok 
– egyeztetés a munkacsoportok működéséről, tájékoztatás az MKE és az IKSZ 
elnökségek tervezett közös üléséről.  



 
Bakos Klára a napirendhez kapcsolódva beszámolt a Parlamentben tartott E-társadalom 
információs napról. A rendezvényen elnökünk hozzászólt az információs társadalom 
oldaláról. Az állampolgár érdekelt abban, hogy a szolgáltatásokat tudja használni. Így 
jutunk el az E-társadalmon belül a könyvtárakig és a könyvtárak szerepéig. Ide kéne 
koncentrálni a fejlesztéseket. 
 
Továbbá beszámolt az IKSZ vezetőkkel történt egyeztetésről. Munkacsoportok 
vonatkozásában lehetne szorosabb az együttműködés. 6 közös munkacsoportot 
hozhatnánk létre! Közös elnökségi ülésen (június vége, július eleje) egyeztet erről tovább 
a két szervezet. Lehetséges munkacsoportok: 

 Stratégiai 

 Életpálya 

 Törvényalkotás, jog  

 Fejlesztések  

 Könyvtári működés - szolgáltatások 

 Oktatási  
 
Az elnökség megbízta Bakos Klárát, hogy az IKSZ MKE közös elnökségi ülés témáját, 
napirendi pontjait egyeztesse az IKSZ vezetőkkel.  
 
Horváth Sándor Domonkos: A jogi területen nemcsak véleményezési, hanem 
kezdeményezési szerepünk is lehet. Nem állami feladatokat akarunk átvenni, de 
kezdeményezni szeretnénk! 
 
Dr. Redl Károly – A munkabizottságok felállítása elősegítheti egymás álláspontjának 
megismerését. Ez pedig az érdekképviselet során hasznos. Az előnyös lehet, ha az 
érdekérvényesítésben külön-külön (szervezetenként külön) tudunk megszólalni és 
egymást támogató nyilatkozatokat tudunk tenni.  
 
Dr. Horváth Sándor Domonkos – fontos, hogy a bizottság vezetője a bizottságot 
képviselje és ne fordítva legyen, azaz ne a bizottságvezető már meglévő véleményét 
legitimizálja a bizottság.  
 
Ezt követően sor került az Oktatási és képzési bizottság személy szerinti összetételének 
átbeszélésére, az MKE delegáltak kijelölésére: 
 
elnök:  Eszenyiné dr. Borbély Mária az MKE részéről  

IKSZ részről további 4 fő 
MKE részről további 6 fő, de ebben az elnök is benne van, tehát további öt fő 
delegálása szükséges még. Az alábbi öt fő kapott az elnökségtől bizalmat: 

 Barátné Hajdu Ágnes   

 Dr. Hangodi Ágnes   

 Sebestyén György    

 Vasné Mészáros Katalin   

 Liborné Edit 
 

7. Hatodik napirendi pont megtárgyalása – MKE stratégia 
 
Három részanyagot kaptunk (Eszenyiné, Dr. Redl és Dr. Kührner). Plusz rendelkezésre 
állnak a Bakos Klára elnökjelölt pályázatában megfogalmazottak, illetve a korábbi 
stratégia. A beszélgetés Dr. Redl Károly tervezete mentén indult el és ezeket beszéltük 
végig a többi anyagot is figyelembe véve. A javaslatokat Dr. Redl Károly rögzíti és ennek 
megfelelően módosítja az előterjesztést, amelynek további tárgyalásával nem várunk 



elnökségi ülésre, hanem elektronikus kommunikációval, és majd szavazással döntünk az 
anyagról. (mert a legközelebbi ülésünk a Vándorgyűlésen lesz, utána pedig csak 
szeptemberben találkozunk. 
 

8. Hetedik napirendi pont megtárgyalása – Országos könyvtárügyi konferencia 
kérdése.  
 
A felvetés a konferencia kezdeményezésére élő, de ezzel összefüggésben az a döntés 
született, hogy várjuk meg az IKSZ-el történő egyeztetést. 
 

9. Nyolcadik napirendi pont megtárgyalása – Tájékoztató a lehetséges 
együttműködéssel kapcsolatos kérdésekről („Közgyűjtemények és Nemzeti 
Felsőoktatás Informatikai Támogatása Alapítvány”) 
 
Az elnökség döntött arról, hogy az alapítvánnyal a tárgyalások gyorsuljanak fel és 
amennyiben az alapítói jogok átvételére van lehetőség, akkor ezt támogatjuk. 

 
10. Kilencedik napirendi pont megtárgyalása - Tájékoztató a Miszori Ildikóval 

(könyvelő) történt egyeztetésről 
 
Lezajlott egy egyeztetés Molnár Ilona, Fehér Miklós és Miszori Ildikó között. Most várjuk 
azt, hogy ennek értelmében Miszori Ildikó árajánlatot tegyen. Amennyiben az árajánlat a 
tavaly adott ajánlattól inflációt meghaladó mértékben nem tér el, úgy annak elfogadása 
javasolt. Az elnökség a tájékoztatót tudomásul veszi.  
 

11. Tizedik napirendi pont megtárgyalása – Egyebek 
 

 Jubileumi kötet terjesztési infókról annyi, hogy a kiküldött levelek hatására 
mintegy 250 kötetet adtunk el. 

 

 Haraszti Katalin levelet írt az elnökségnek, melyben tájékoztat arról, hogy a 
külföldi könyvtáros levelező listán (IFLA-HUN) a külföldi szakmai hírek nehezen 
jelennek meg. Felveti, hogy legyen tudósítói kör, akik ellátják a listát a helyi 
hírekkel. Ennek a kezdeményezésnek jó a fogadtatása, az elnökség pártolja.  

 

 Fehér Miklós – gondolatok a tagdíjfizetés átsrukturálásról, a tagdíjak 
csökkentéséről. Testületi tagok a helyi szervezethez fizetnének, az egyéni tagok a 
központnak. Az elnökség úgy véli, a tagdíj összege nem magas, a testületi tagok 
beléptetése összetett kérdés.  

 

 Hajdu Ágnes – felveti Dávid Boglárka Vándorgyűlési részvételének támogatását. 
Boglárka jelenleg is az MKE honlap gondozója, a „Vándorgyűlési tudósítások” 
műfajának megteremtője, a Vándorgyűlésre igazán dolgozni jönne. Az elnökség 
ezt támogatja, sőt további 5 szervezet egy-egy főt jelölhet még, akit 
támogathatunk.  

 

 Külügyek. Spanyol megkeresés – folyóiratuk van, és egy Kelet-Európai számot 
állítanának össze. Ehhez küldtek kérdéseket. 20-a a határidő a kérdések 
megválaszolására. Spanyolul válaszolunk az angol levélre, Bakos Klára készíti el 
a válaszokat. 

 
Budapest, 2011. június 16. 
 

Fehér Miklós főtitkár 


