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Dr. Redl Károly, Barátné Dr. Hajdu Ágnes elnökségi tagok, Bazsóné Megyes Klára Tanács 
elnök nem vett részt az ülésen. Bakos Klára – később tud csatlakozni az üléshez, Fehér 
Miklós főtitkár köszönti a résztvevőket. Az elnökség egyhangúan elfogadja a napirendet, ami 
a következőképpen alakul: 
 
Napirend:  
 

1. Műhelybeszélgetés sorozat az OKK tézisek alapján – tájékoztató 
2. Pályázatok – döntés a NEA működési támogatás pályázati témában 
3. Egyebek 

o Füzéki díj átadási ünnepségről – tájékoztató 
o Székely Sándor megemlékezés 

4. MKE 46. Vándorgyűlés – találkozás a soproni szervezők képviselőjével 
5. Egyebek folytatás 

o Somkuti Gabriella temetés – megemlékezés 
o Infokommunikációs fejlesztés - tájékoztató 

 
 
1./ Műhelybeszélgetés sorozat az OKK tézisek alapján – tájékoztató 
 

mailto:mke@oszk.hu


Fehér Miklós tájékoztat a sorozat szervezési állapotáról. Az első helyszín Kecskemét, ide a 
résztvevői felkérések elmentek, a program véglegesül. A további műhelynapok programja 
még szervezés alatt. 
 
IDŐPONT    TÉMA           Helyszín 
2013. november 19-20. 5. szekció Magyar könyvtári hálózat – határok nélkül                     - KJMK 
   Ramháb Mária 
2013. november 26. 1. szekció Digitális írástudás                        - OSZK 
   Bánkeszi Katalin 
2013. december 11. 2. szekció Olvasáskultúra – értő olvasás                      - OSZK 
   Dr. Dippold Péter 
2014. január 15. 3. szekció A könyvtár szociokulturális funkciói                     - OSZK 
   Venyigéné Makrányi Margit 
2014. február 4. 4. szekció Innováció, kutatás, kutatásfejlesztés                     - OSZK 
   Nagy Zsuzsanna 
2014. február 18. 6. szekció Hagyományos és elektronikus nemzeti kulturális értékek     - OSZK 
   OSZK, EKE, DENK, Tudásközpont  
 

A műhelybeszélgetés sorozat szervezési feladatait az MKE titkársága (Fehér Miklós főtitkár, Dr. 
Wimmer Éva gazdasági ügyek, Hantal Zsófia titkár) végzi. Az időpontok – esetleges ütközések 
miatt – egy két napot még változhatnak.  
 
Az elnökség a tájékoztatást tudomásul vette.   

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
2./ Pályázatok – döntés a NEA működési támogatás pályázati témában 

 

Fehér Miklós tájékoztat, hogy a NEA kiírta a jövő évi működési- és szakmai 

pályázatokat. A működésit Wimmer Éva készíti elő, de a szakmairól az MKE 

elnökségnek döntést kell hoznia.  

 

Egy szervezet 1 szakmai pályázatot nyújthat be.  

A megvalósítási időszak: 2014. április 1 - 2015. március 31. 

 

Pályázható összeg és témakörök: Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 

250.000 forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 3.000.000 forint. 10 

% önrész szükséges. 

 

A pályázatban 8 támogatható tevékenység közül kell egyet kiválasztani, amire 

pályázunk: 

 
I.   civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai rendezvények; 

II. nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének 

biztosítása, hazai rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel, nemzetközi 

tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok; 

III.  civil szférával kapcsolatos tudományos kutatások, monitoring tevékenység és nyilvántartási 

feladatok 

IV. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve 

esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények 

támogatása; 

V.  civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása; 

VI.     civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása; 



VII.    adományosztó szervezeteknek szóló juttatás a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa, illetve 

a kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló 

döntései alapján; 

VIII.   civil érdek-képviseleti tevékenység. 

 
Fehér Miklós - elmondja, hogy felmerült, hogy a szakmai pályázati témák közül 
válasszuk az elsőt, mert közeledik az MKE 80 éves évfordulója, de javaslat érkezett a 
II. témára is, mert ennek keretében forrás szerezhető az MKE nemzetközi tagdíjaihoz. 
Zselinszky Lászlóné, Éva – szerint a Norvég Alap is lehetőséget nyújt a 80 éves 
jubileum ünneplésére, illetve ennek támogatására. Ehhez a forrást próbáljuk onnan 
biztosítani és inkább a II. témára fókuszáljunk. 
Kiss Gábor – Szerinte is a nemzetközi tagdíjak témát lenne célszerű kihasználni, 
mert méltatlan helyzetben vagyunk, ha ehhez nem rendelkezünk elegendő forrással.  
 
További hozzászólás hiányában Fehér Miklós szavazásra teszi fel a kérdést, hogy az 
MKE elnöksége egyetért-e azzal, hogy a NEA-hoz benyújtandó szakmai pályázat 
kidolgozandó témaköre a II-es legyen. 
 
Szavazás. A jelenlévő elnökségi tagok egyhangúan támogatták a javaslatot, azaz 6 
főből 6 fő egyetértett a NEA pályázat II. témakör kidolgozásával és benyújtásával. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
3./ Egyebek 
 

 Biczák Péter – Füzéki díj átadási ünnepségről ad tájékoztatást. Díjazott lett 
Dr. Balázs Sándorné Dr. Veredy Katalin, az Országgyűlési (Parlamenti) 
Könyvtár nyugalmazott munkatársa. A díjátadás, koszorúzás a szokásos 
rendben megtörtént. 10 éves a díj, eddig 15-en kapták meg, volt év, amikor 
többen is kaptak. Kiváló a névsor, ide bekerülni büszkeség.  
Biczák Péter jelezte, hogy szándékában áll egy folyamatleírást összeállítani, 
amely ciklikusan összefoglalja, hogy milyen lépéseket kell megtenni a 
díjátadás érdekében, hogyan kell előkészíteni és lebonyolítani magát a 
rendezvényt. Ez segíthet abban, hogy zökkenőmentesen és jól előkészítetten 
történhessen a további években a szervezés. (idén pl. a koszorúzók felkérése 
elmaradt…) 

 

 Fehér Miklós – a Székely Sándor megemlékezésről ad rövid tájékoztatást. 
Időpont: november 29. péntek 14.30-tól. Helyszín: OSZK. V. szint 
oktatóterem. A programról értesítés megy a KATALIST-re, a honlapra és 
néhány személy részére közvetlenül is. Felelős: Titkárság. 
 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
4./ MKE 46. Vándorgyűlés – találkozás a soproni szervezők képviselőjével, Tompa 

Zsoltnéval. 
 

Tompa Zsoltné - Felállt egy operatív szervező bizottság. Viszonylag szűk csapat, de 
minden területnek van képviselője, a városnak és az idegenforgalomnak is. Szállás, 
étkezés, helyszínek le vannak foglalva. A szállás (kollégium) apartman jellegű, ezt 
kiegészítjük még szállodai kapacitással. 914 fő helyezhető el (2-3 ágyas) szobákban 
összesen a kollégiumban. Az árak is jóknak tűnnek és ebben reggeli is van. 
Lehetőség van olcsóbb formában úgynevezett közfolyosós elhelyezésre is.  



Időpont július 16-19. 
Ebéd: egyetemi étterem, önkiszolgálós, egyidejűleg 400 fő tud étkezni. Van VIP 
étterem rész is, itt lehetne az állófogadás.  
Baráti találkozó esetében az előző években már elért 5.000 Ft / fő nagyságrendben 
lehetséges gondolkodnunk. 
Helyszínek: A plenáris ülésekre a Campus-on belüli épületeket használnánk, van 600 
fős és több kisebb épület. A szekciók száma fontos, hogy tudjuk, mert a helyszínek 
ennek mentén alakulnak. Esetleg lehet, hogy egy-két szekció külső helyre kerül, pl. a 
múzeumi a múzeumba. 
Kérek MKE VIP listát.  
Február – márciusban indulna a honlap és az éles szervezés. 
Internetes közvetítés a plenárisokról mindenképpen, de néhány szekció is 
közvetíthető. 
Pályázati forrást az MKE biztosít, tehát az MKE pályázik. A VIP vendégek költségeit 
általában a helyi szervezők, a város állja. 
Pénzügyi bonyolító belső erőforrásból lesz. Van informatikai felelősünk, van a 
szállásért, étkezésért, helyszínekért felelős.  
Külföldi vendégeket hívhat-e a szervező? A saját kapcsolatai kapcsán? – Igen. 
Kiállítás – a helyi szervezők feladata. 
Regisztrációs szoftver, ha átvehető Egerből, akkor ez megtehető? Ez megegyezés 
kérdése. Ha az egriek erre nyitottak, vagy Győr nyitott, akkor ez működhet így. 
A szakmai programok a korábbiaknak megfelelően alakulnak. 4 napban 
gondolkodunk. A 0. napon is gondolunk szakmai programra, egy-két órás workshop-
ok lehetnek. Az 1. napon a szabadidős és a szakmai programok kitöltik a napot. 
„36 évesek klubja”. Ekkor volt előzőleg vándorgyűlés Sopronban. 
Kirándulás: Bortúra, Fertő tavi túra, Osztrák túra, Erdei túra várható. 
kb. 40 fő helyi könyvtáros tud fogadóként részt venni a programban, de várható még 
a helyi dolgozók és a hallgatók részvétele is. A hallgatók számára ez szakmai 
gyakorlat lehet, és ők a saját gyűjteményi közegükben lennének a fogadók. 
Még nincs szlogen, főcím, téma, logo …. 
Bakos Klára – a rektor úr küldött egy részletes levelet, amit nagyon köszönünk. 
Köszönjük a részletes beszámolót. A szlogen, főcím, téma kialakítása az elnökség 
dolga. Január 2. felében (előtte levél megy) a rektor úrhoz látogatásra, beszélgetésre 
jelentkezünk be és tiszteletünket tesszük a polgármesternél is. Addigra kialakul a 
szlogen és a tartalom, amiről már akkor tudunk egyeztetni. Magunkat kapacitáljuk az 
ellátandó feladatokra, a decemberi ülésünkön. Innentől minden elnökségi ülésen 
téma a Vándorgyűlés. Az elnökség mindent szeret látni, hogy néz ki a jelentkezési 
lap, a logo, nem a felügyelet, hanem a meglévő ismeret, gyakorlat közvetítése 
érdekében. Köszönöm a komplex anyagot, előterjesztést. 
Tompa Zsoltné - Levelező listát alakítunk a szervezőkkel, ebbe az MKE elnökség 
delegáltjait is várjuk. 
Bakos Klára – Az elnökség nevében köszönöm a szervezést, biztató, hogy már itt 
tartunk! 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
5./ Egyebek napirend folyatatása 
 

 Bakos Klára tájékoztatást ad a Somkuti Gabriellára történő megemlékezésről, 
temetésen való részvételről. A temetőben Molnár Ilona képviselte az 
elnökséget, de jelen voltak az MKE szekcióinak képviselői is. Ezen kívül, még 
korábban Szőnyi Éva keresett bennünket, hogy az elnökség támogassa 
Gabriella kötetének kiadását, erre szerény mértékben ígéretet tettünk. Az 
OSZK-ban kerül sor a verseskötet bemutatójára a Széchényi emléknap 
(november 25.) keretében. 



 

 Bakos Klára tájékoztatást ad arról, hogy egy ügyviteli rendszerekkel 
foglalkozó cég ajánlatot tett a számunkra. Mintaprojektben, illetve annak 
kiterjesztett megvalósításában gondolkodik. Az elképzelések megvalósítását 
határozott módon és érdemben „terelgetni” kell, mert ennek hiányában 
probléma lehet, hogy azonos témát nem lehet párhuzamosan több helyről is 
finanszírozni, illetve a fejlesztéshez humán erőforrás is kell, amik már részben 
vagy egészben lekötöttek a bevonni kívánt intézményekben egyéb pályázatok 
teljesítésére. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
Budapest, 2013. november 6. 
 
 
 

Fehér Miklós 
MKE főtitkár 


