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Bakos Klára – köszönti a jelenlévőket. Az elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, ami 
a következőképpen alakul: 
 
Napirend:  

 
1. Főtitkári tájékoztatás a szervezeteket érintő feladatokról 
2. Tájékoztatás az EMMI kabinetfőnök számára szervezett vidéki körútról 
3. Tájékoztatás a VM-ben történt tárgyalásról hungarikum ügyben 
4. Az MKE 45. Vándorgyűlése  
5. A Vándorgyűlés határon túli vendégeinek, valamint a hallgatói pályázat nyerteseinek 

fogadása, köszöntése 
6. Egyebek 

 
 
1./  Főtitkári tájékoztatás a szervezeteket érintő feladatokról 
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Fehér Miklós szóban kiegészíti az előzetesen kiküldött tájékoztató anyagot. Az új 
alapszabály a szükséges mellékletekkel beadásra került a Kúriára, várjuk a visszajelzést. 
Hivatalosan csak a jóváhagyást követően léphetünk tovább az ügyek intézésében. A 
szervezeteknek dönteniük kell, hogy kérnek-e alszámlát, vagy sem. Az alszámla nyitás az 
OTP-nél fog történni, itt a legkedvezőbbek a feltételek és sikerült elérni, hogy a rendelkezési 
felhatalmazást minden szervezet a saját telephelyén lévő bankfiókban ügyintézhesse. A 
számlahasználat jellegétől függően két számlacsomagból célszerű választani, van egy 
olcsóbb havi díjú (100 Ft / hó, elektronikus hozzáféréssel 200 Ft / hó) amin viszont drágább 
az átutalási költség és van egy nagyobb havidíjú (890, illetve 990 Ft/hó díjú) amin viszont 
lényegesen olcsóbb az átutalási költség. A szervezeteknek dönteniük kell, hogy a 
lehetőségek közül melyiket választják. Ezen kívül arról, hogy ki férhet és milyen feltételekkel 
hozzá a számlához. Ennek megfelelően, ha szükséges, módosítani kell a szervezeti 
ügyrendi szabályokat is. 
 
Dr. Horváth Sándor Domonkos hozzászólásában jelezte, hogy az Ellenőrző Bizottság 
további működésére is hatással lesz a szervezeti átalakulás. És ezt is tükröztetni kell majd a 
szervezet alapdokumentumaiban, a szervezeti ellenőrző bizottsági munkáról szóló 
pontokban. Az EB továbbra is segítő, proaktív feladatellátó szerepet kíván betölteni, tervezett 
ellenőrzésekkel, amibe majd be kívánja vonni az eddig szervezeti hatókörben megválasztott 
EB tagokat is. 
 
Molnár Ilona felveti, hogy a szervezeti átállás időpontjaként a 3. negyedév végét, azaz 2013. 
szeptember 30-át, vagy az év végét (2013. december 31.) jelölhetjük meg. 
 
Bakos Klára megszavaztatja az elnökséget a két lehetséges időpontról. Az MKE elnöksége 
egyhangú szavazással a 3. negyedév végi időpont mellett döntött, ugyanakkor tudomásul 
veszi, ha a Kúriától a nyári döntési szünet miatt csak később kapunk elfogadó határozatot, 
akkor a lehetséges időpont december 31-re módosulhat. 
 
Ezzel a napirend lezárásra kerül. 
 
 
Bakos Klára – még a következő napirendre való áttérés előtt – Hantal Zsófiát bemutatja az 
elnökségnek, az ülés résztvevőinek. Zsófia az MKE titkársági feladatait fogja ellátni, illetve 
már részben látja is el 2013. július 1-től. Molnár Ilona a továbbiakban is segíti a titkárság 
munkáját, ezzel biztosítva, hogy a feladatellátás zökkenőmentes lehessen és Zsófia számára 
megfelelő „betanulási idő” álljon rendelkezésre.  
 
 
2./  Tájékoztatás az EMMI kabinetfőnök számára szervezett vidéki körútról 
 
 
Fehér Miklós tájékoztatja az elnökséget, hogy a korábbi EMMI kabinetfőnöki egyeztetésen 
(ennek témája: hungarikum törvény végrehajtása, könyvtárak, könyvtáros szervezetek 
lehetősége az értéktár bizottsági munkában való részvételre) felmerült kérdésre, miszerint: 
milyen a kistelepülési könyvtári szerepköre, hatása a település közösségi életére? válaszul 
az MKE egy látogatást szervezett, hogy a kérdésre adható válaszokat egy helyszíni 
tapasztalatcsere keretében közösen fogalmazzuk meg. Július 10-én (szerdán) az alábbi 
településeket látogattuk meg: Juta, Zselicszentpál (Somogy megye) és Cún (Baranya 
megye). A látogatáson az EMMI részéről Matiszlovics Tibor kabinetfőnök, az MKE részéről 
Fehér Miklós főtitkár, a helyi könyvtári vezetők közül Horváth Katalin és Szabolcsiné Orosz 
Hajnalka Megyei Könyvtár igazgatók és munkatársaik, valamint a meglátogatott települések 
polgármesterei, könyvtárosai, civil szervezetek képviselői, vettek részt. A látogatás alkalmas 
volt a könyvtári szerep kistelepülés életében való bemutatására. Különösen nagy hatású volt 
a könyvtárbusz meglátogatása (Cún). A könyvtárbusz is alkalmas közösségi térként 



közösségfejlesztő erőként a település életébe bekapcsolódni. Különösen azért is, mert 
felszereltsége messze meghaladja a telepített könyvtári lehetőségeket, másrészt, mert 
minden településen, ahol van buszmegálló, van helyi „könyvtári koordinátor” is, akik a 
település lakóiból kerülnek ki (pl. falugondnok, vagy más közösségi szereplő). Így a település 
akkor sincs könyvtári ellátás nélkül, amikor éppen a busz nem tartózkodik a helyszínen, mert 
a koordinátor folyamatosan jelen van. 
 
Az elnökség tudomásul vette a beszámolót, majd megbízta a főtitkárt, hogy az MKE 
elnökség nevében a látogatást segítő két megyei könyvtár felé egy köszönetnyilvánítást 
fogalmazzon meg! 
 
Ezzel a napirend lezárásra kerül. 
 
 
3./ Tájékoztatás a VM-ben történt tárgyalásról hungarikum ügyben 
 
Fehér Miklós tájékoztatja az elnökséget, hogy az EMMI kabinetfőnöki látogatáson 
megbeszéltek mentén az EMMI államtitkár, Halász János, kezdeményezte a Hungarikum 
Bizottság titkáránál, hogy a könyvtárak az értéktár bizottságokban szakmai szerepet 
kapjanak. A Bizottság titkára (Dr. Gyaraky Zoltán főosztályvezető, Vidékfejlesztési 
Minisztérium) ennek megbeszélésére július 11-én, csütörtökön fogadta az MKE delegációját, 
Bakos Klára elnököt és Fehér Miklós főtitkárt. 
 
Bakos Klára elmondja, hogy Gyaraky Úr nyitott volt a témára, bár elmondása szerint Ő nem 
is gondolt a könyvtárra, de a megbeszéléseket követően érti és érzi, hogy a könyvtárak 
valóban komoly szerepet tölthetnek be a Hungarikum Törvény céljainak eredményes 
megvalósításában. Mi pedig jeleztük, hogy nem külön feladatot akarunk hozni a könyvtárak 
nyakára, hanem a küldetésünket teljesítjük, egyben a társadalmi helyünkért harcolunk, 
amennyiben meg kívánjuk jeleníteni, hogy mit is tudunk. 
 
Zselinszkyné Lászlóné, Éva, mint az MKE Hungarikum Munkacsoport vezetője 
hozzászólásában üdvözölte a találkozó létrejöttét, ami azért is volt hasznos, mert 
előkészítette Gyaraky Úr Vándorgyűlésen történő sikeres részvételét. A Helyismereti szekció 
egyik szakmai programja lesz a VM-et képviselő Dr. Gyaraky Zoltánnal történő konzultáció. 
Éva azt is jelezte, hogy a polgármestereknek készített leveleket elérhetővé kellene tenni a 
könyvtárvezetők számára. Ezt a levelet sokszorosítjuk, és osztani fogjuk a Vándorgyűlés 
szakmai programján, valamint az MKE standján is. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
4./ Az MKE 45. Vándorgyűlése  
 
Guszmann Ágnes ad tájékoztatást az aktuális információkról. Sajtótájékoztató 12.00-kor. 
Plenáris ülés 14.00-tól. Ezen lesz „édes meglepetés”-ként a 45. jubileumi évfordulóhoz torta 
és a résztvevőknek darabos sütemény. Esti fogadásra busszal megyünk. Este a várban lesz 
haditorna bemutató, ágyúlövés. 
 
Barátné Dr. Hajdú Ágnes felveti, hogy a felszólalók sorrendjében illeszkednünk kell az 
igényekhez, van, akinek hamarabb el kell mennie. 
 
Bakos Klára elmondja, hogy Halász Jánost, mint a kultúráért felelős államtitkárt hívtuk, Balog 
Zoltán miniszter urat hívtuk, és hívtuk a felzárkóztatásért felelős államtitkárt is. Végül a 
parlamenti államtitkár úr érkezik hozzánk. Doncsev András. Sepseiné Dr. Vígh Annamária 
fogja a Fitz díjakat átadni. Két rektorhelyettes is érkezik, Cseh Sándor Úr Sopronból, a jövő 



évi Vándorgyűlés helyszínéről, és Prof. Szakály Sándor tudományos rektorhelyettes, a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől. 
 
Holnap a kisplenáris zajlik, Sörény Edina (EMMI Könyvtári Osztály főtanácsos) elküldte a 
stratégia kapcsán tájékoztatásra szánt munkaanyagot, ezt ki kell helyezni a Vándorgyűlési 
honlapra. (a kihelyezés az elnökségi üléssel párhuzamosan megtörtént, a munkaanyag 
hozzáférhetővé vált!) A munkaanyaghoz megfogalmazott ajánlásokat természetesen el kell 
majd küldenünk a minisztérium Könyvtári Osztály részére! 
 
Köszönöm a szép programfüzetet, nagyon informatív. Köszönöm, hogy mindenki tudja a 
segítők közül a feladatait és teszi a dolgát. Ha szükséges, akkor konzultáljunk mindenről. 
 
Biczák Péter jelzi, hogy a kisplenáris ülésről a programfüzetben nincs csak utalás, úgyhogy 
érdemes erről a bejelentések körében szólni! Reggel 9-kor kezdünk. 
 
Bakos Klára szól arról, hogy holnap ott kell lennünk a kisplenárison, hiszen a stratégiáról lesz 
szó, és ez most a legfontosabb téma. 
 
Barátné Dr. Hajdú Ágnes említi, hogy a záró plenáris ülés keretében kerül sor az ünnepélyes 
aktus, az együttműködési szerződés aláírására, melyet az MKE köt a jelen lévő határon túli 
magyar könyvtári szervezetek, intézmények képviselőivel. Az aláírást előre kellene hozni, 
mert a vendégek egy része este 6-kor elutazik. 
 
Bakos Klára javasolja, hogy legyünk rugalmasak az együttműködés aláírása egy fénypont 
egyébként is, az ajánlások megfogalmazása mellett.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
5./ A Vándorgyűlés határon túli vendégeinek, valamint a hallgatói pályázat nyerteseinek 
fogadása, köszöntése. 
 
Az elnökség fogadta és köszöntötte a határon túli vendégeket. A hallgatói pályázat nyertesei 
az elnökségi ülés időpontjára még nem érkeztek meg, de a Vándorgyűlés alatt a kölcsönös 
bemutatkozás megtörtént. 
 
Bakos Klára köszönt. Ilyenkor, a Vándorgyűlés kezdetén mindig találkozunk a határon túli 
szervezetek vezetőivel, képviselőivel. Jó munkát kívánunk a két napra, sok hasznos 
információt. Megtiszteltetés számunkra, hogy itt vannak, idén a Világtalálkozó közelsége 
ellenére is. A záró plenárison lesz egy ünnepélyes együttműködési megállapodás aláírása is. 
Bemutatkozásra kéri a résztvevőket. 
Hajnal Jenő – Vajdaság. Nagyon fontos és jelentős a jövőépítés szempontjából ez a 
lehetőség. A kisebbségi könyvtárosok számára ez a legszerencsésebb és legjobb kapcsolat 
Pap József Muraszombat – magyar nemzetiségi könyvtáros, Szlovénia. Alsólendva és 
Muraszombat ahol működik magyar nemzetiségi könyvtáros. Magyar tagozat nincs a 
könyvtárosoknak, kis nemzetiségi közösség, de aktív és tevékeny csoport. Idén októberben 
a szlovén egyesület tart konferenciát, bízunk benne, hogy az MKE és a szlovén egyesület 
kapcsolata erősödni fog. 
Kelemen László – Alsóőr, Burgerland, Ausztria. Könyvtár és kultúrház. Fontos, hogy a 
kapcsolat erősödjön, a határvidéken ez megvan. 
Kecskés Ildikó és …. Gizella – Szlovákia, Érsekújvárból. Jó, hogy ilyen lehetőségek nyílnak 
előttünk. Somorja a szlovákiai magyar könyvtárosok szervezete központja. Üdvözletet hoztak 
innen is. 
Okos Rigó Ilona – Kolozsvár – a romániai magyar könyvtárosok egyesülete nevében 
érkezett, jövőre lesz új választás, szeretnék a fiataloknak átadni a munkát. Szoros a 



kapcsolatunk az MKE-vel, ezt szeretnénk fenntartani és fejleszteni. Kolozsvárott van magyar 
nyelvű könyvtáros képzés, a történelem szakon indult, de sajnos évről évre kevesebb a 
jelentkező, a pálya nem vonzó, az anyagi lehetőségek szerények. A kolozsvári egyetemi 
könyvtárban azért jónéhány fiatal dolgozik. 
Róth András Lajos – köszöni a meghívást és a lehetőséget. Ilonát kiegészíti, 220 taggal 
rendelkezik az egyesületük, szeretné kérni a köszönet lehetőségét, azt a segítséget, melyet 
a képzések terén kapnak. Az intézményesült kapcsolatokat. Van középfokú, felsőfokú 
alapképzés, és tudományos képzés is, de a végzettek elhelyezkedése problémás. A 
mindennapi kapcsolatok tartását elősegítik a levelezőlisták, amelyeken mi is megszólalunk. 
 
Bakos Klára jó időtöltést és szakmai programot kíván mindenkinek! 
 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
6./ Egyebek 
 

 Wimmer Éva – Új NKA pályázat két témára van: 
szakmai kiadvány elkészítése (Jogi szekció) 
és megjelentetése (Borsod megyei szervezet) 
Beadási határidő augusztus 10. 
Bakos Klára – támogassuk a jogi szekciót és a borsodi szervezet a 
pályázásban  
 
 

 Bakos Klára az elnökség nevében köszönti a születésnapját ünneplő Molnár Ilonát 
 

 Barátné Dr. Hajdú Ágnes – 4 hallgatót fogadunk a Vándorgyűlésen, 3 fő Kaposvárról 
és egy fő pedig a Szegeden tanuló hallgató. Ők később érkeznek. 

 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
Budapest, 2013. július 18. 
 
 
 
 

Fehér Miklós       Bakos Klára 
főtitkár        elnök 


