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Jegyzőkönyv  
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete  elnöksége  
2014. október 14-én 10.00 órai kezdéssel tartott  

elnökségi üléséről.   
 

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest  
Megközelítés Hungária körút felől 
 
Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:  Bakos Klára 13.00 órától vesz részt az ülésen 

Eszenyiné Dr. Borbély Mária az első napirendre 
érkezik 
Biczák Péter 
Fehér Miklós  
Kiss Gábor  
Dr. Redl Károly  

      Zselinszky Lászlóné, Éva    
Elnökség póttagok:     Dr. Kührner Éva   
Ellenőrző bizottság elnöke:   Dr. Horváth Sándor Domonkos    
Tanács elnök:     Bazsóné Megyes Klára    
Meghívottak:  Hantal Zsófia titkárság 

Molnár Ilona titkárság 
      Dr. Wimmer Éva 
       
Bakos Klára rektori ülés miatt 13.00 órára érkezik az ülésre. Barátné Dr. Hajdu Ágnes, 
Takáts Béla nem tud részt venni az ülésen. 
 
Fehér Miklós köszönti a résztvevőket, ismerteti a napirendet. Az elnökség egyhangúan 
elfogadja a napirendet, amely így alakul: 
 
Napirend: 

1. Kulturális alapellátás – MKE javaslat 
2. Választás – 2015. Egyeztetés a „választási – menetrend”-ről 
3. A Választási Bizottság felállítása 
4. Életpálya konferencia előkészületek, valamint beszámoló az október 13-i tatabányai 

„életpálya szakmai nap” eseményeiről 
5. NHIT konferencia 
6. Füzéki díj – tájékoztató 
7. Pályázatok – tájékoztató 
8. Tagfelvétel 
9. Egyebek 

 Tanácsülésről tájékoztatás 

 Haraszti Katalin – koncepció a honlapról 

mailto:mke@oszk.hu


 Szerző Katalin javaslata Murányi Róbert Árpád kitüntetésére  

 Szakál Péter – projektterv 

 Eszköz beszerzés (számítógép) 

 Kulturális Alapellátás Kerekasztal első üléséről tájékoztatás 

 Könyvfesztivál 2015. Véleménycsere a részvétel lehetőségéről 

 IFLA gyermekkönyvek ajánlása 

 
 
1./ Kulturális alapellátás – MKE javaslat 
 

Fehér Miklós – tájékoztat a kulturális alapellátás kapcsán (Kulturális Alapellátás 
Kerekasztaltól kaptunk felkérést álláspontunk ismertetésére) született dokumentumról 
és arról a javaslatról, amit e témában fogalmazott meg. 
Dr. Redl Károly – az alapellátás fogalmának definiálása mit jelenthet. Felmerül, hogy 
mi az, amiért az állam és az egyéb szereplők vállalják a felelősséget. 
Kiss Gábor – a kulturális törvény meglehetősen pontosan meghatározza a 
feladatainkat. Azt leszögezhetnénk, hogy a jelenlegi jogszabályokból fakadóan az 
alapellátás megoldott, de változtatásokra szorul. 
Dr. Horváth Sándor Domonkos – ha önmagában az ODR-t nézzük, hogy az 
megteremti az országos dokumentumellátást, akkor ez már fedi a feladatot. 
Kiss Gábor – az ODR-t a kijelölt könyvtárak biztosítják, tehát az ODR mögött ott 
vannak az intézmények, ezekről is beszélni kell. 
Dr. Horváth Sándor Domonkos – tevékenység vagy intézmény oldaláról közelítsük 
a kérdést. 
Kiss Gábor – a kulturális alapellátásnak van törvényi háttere. Van e fogalom mögött 
egy szabályozott rendszer (tartalom és finanszírozás). Ennek a rendszernek a 
fejlesztését javasoljuk. 
Dr. Redl Károly – a könyvtár alapvetően gyűjteményt akar építeni. Korszerűen, 
beleértve a feldolgozást, a rendelkezésre bocsátást. 
Zselinszky Lászlóné, Éva – kéne egyfajta definíció a fogalomra. De a kulturális 
törvény preambuluma – az esélyegyenlőségi törvénnyel összhangban – jól 
megfogalmazza az alap kritériumokat. 
 
Ezt követően az elnökségi ülésen a javaslati szöveg részletes megbeszélésre került 
sor, aminek alapján az alábbi tervezet született: 
 

 
Az MKE állásfoglalása a Kulturális Alapellátás Kerekasztal számára 

 
A könyvtári rendszernek biztosítania kell azt, hogy a teljes magyar nyomtatott és 
elektronikus formában létező könyvtári gyűjtemény Magyarország minden 
településéről elérhető legyen.  
 
Biztosítania kell, hogy a gyűjtemény tartalmazza a legfrissebb, legpontosabb 
információkat, ezért azt folyamatosan fejleszteni kell. A könyvtár a minőségi digitális 
tartalmak előállítója és közvetítője.  
 
Az alapellátásban résztvevő ágazat, intézményrendszer, civil képviseletek számára 
meg kell teremteni a nemzetközi együttműködésekben való részvétel lehetőségét. 
(konferenciák, projektek) 
 
Országimázs – közösségfejlesztés eredményeinek disszeminálása, kulturális 
külpolitikában történő megjelenítése marketing lehetőségek bevonásával előbbre 
juttatható. Az alapellátást támogató marketing felkelti az igényt annak igénybe 
vételére. 



 
A könyvtáraknak át kell esniük a 21. századi igényeknek megfelelő modernizáláson. 
 
A Kerekasztal résztvevőinek közös feladata, hogy a kerekasztal fogalmazza meg az 
alapellátás fogalmát, és ehhez az alábbi szempontjaink vannak 

 az alapellátás a Kárpát-medencére, a szomszédos országok magyar 
intézményeire is terjedjen ki. Az állam rendszerszerű tevékenysége ezen a 
téren nem pótolható intézményi szerepekkel. 

 az elektronikus könyvtári szolgáltatások fejlesztése, digitalizálás, digitális 
tartalomszolgáltatás, helyismereti (lakókörnyezet, város, megye) a világ 
magyarsága számára ad alapellátást. 

 a szolgáltatási infrastruktúra, különösen az elektronikus szolgáltatások 
feltételrendszere alapellátást meghatározó tényező. 

 Az alapellátás működési, igénybe vételi feltétele a szakember. A szakemberek 
hiánya az alapellátást lehetetleníti el. A legmagasabb szintű szakember képes 
csak arra, hogy a bármilyen igényű, helyzetű felhasználó bármilyen igényét 
alapellátás szintjén kielégítse. Utánpótlás, kádernevelés, életpálya, ehhez 
kapcsolható kompetencia fejlesztése szükséges. 

 A felkészült szakemberek új munkaköröket tölt(het)nek be, ennek meg kell 
teremteni a jogi kereteit. 
 

Ezzel a napirendi pont lezárásra került. 
 

 
2./ Választás – 2015. Egyeztetés a „választási – menetrend”-ről 

 
 
Dr. Horváth Sándor Domonkos – Korábbi elnökségi ülésünkön felmerült, hogy az új 
Ptk. rendelkezései felülírhatják Alapszabályunk választásra vonatkozó rendelkezéseit. 
A Ptk. vonatkozó rendelkezéseit áttekintve arra a megállapításra juthatunk, hogy az 
Alapszabály módosítása szükséges, de ez most a választás folyamatát nem érinti. 
Teljesen külön eljárás (folyamat) a PTK harmonizáció és a választás.  
 
Az elnökség az EB elnökének tájékoztatása alapján az alábbiakat erősíti meg:  
 
A 2015. évben esedékes MKE választás menetrendjét az új Ptk. nem befolyásolja, 
így annak folyamata az Alapszabály érvényes rendelkezései szerint alakul. Az elnök, 
a főtitkár, az elnökség, az EB elnök és az EB tagok az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően kerülnek választásra. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
3./ A Választási Bizottság felállítása 
 
 Bazsóné Megyes Klára – Az előző ciklusban 7 fős választási bizottságunk volt. A 

jelölésre való mozgósítás érdekében olyan bizottsági tagra van szükség, aki ezt a 
mozgósítást el tudja végezni. Elnököt és tagot kell választani. 

 
Ezt követően az elnökség javaslatot tett a Választási Bizottság lehetséges tagjaira: 

  
Horváth Tamás (Mezőgazdasági szekció) 

 Bárdossi Mónika (Bibliográfiai szekció) 
Bazsóné Megyes Klára (Pest megyei szervezet) 
Budavári Klára (Gyermekkönyvtáros szervezet) 



Vassné Mészáros Katalin (Bács-Kiskun megyei szervezet) 
Oláhné Gócza Krisztina (Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet) 
 
További két szervezettől kér még az elnökség tag delegálást: 

Társadalomtudományi szervezet 
 Műszaki könyvtáros szervezet  
 
 
A Titkárság a fenti javaslat alapján megkeresi a felmerült személyeket, hogy vállalják-
e a Választási Bizottságba kerülést, illetve megkeresi a két szervezetet, hogy 
delegáljanak tagot, és a delegáltak esetében is tisztázza, hogy vállalják-e a jelölést. 
Ez alapján a következő elnökségi ülésen hozhatunk határozatot a Választási 
Bizottságról. 
 

Ezzel a napirend lezárásra került.  
 
4./ Életpálya konferencia előkészületek, valamint beszámoló az október 13-i 

tatabányai „életpálya szakmai nap” eseményeiről 
 
 Dr. Kührner Éva – beszámol az Életpálya Munkabizottság tevékenységéről (első 

ülés szeptember 17.). Kialakult egy bértábla és szándék arról, hogy milyen legyen a 
minősítési rendszer. De ez még nagyon sok csiszolást igényel. A tatabányai szakmai 
napon (2014:10.13.) információt kaptunk a pedagógus életpálya modellről. A 
hallgatóság visszajelzése azt mutatja, hogy van „félelem” a portfólió készítéstől a 
megmérettetéstől, de az életpályával való foglalkozást fontosnak érzik. 

 A konferenciára előkészülés folyamatos. Az egyes témák a munkabizottsági tagok 
között fel vannak osztva, Éva pl. Nyíregyházán konzultál a másik két közgyűjteményi 
területtel. A konferencián is lesz ilyen pont, ahol a közgyűjteményi területet kapcsoljuk 
be a munkánkba. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került 
 
5./ NHIT konferencia 
  
 A Ludovika Campuson lesz holnap délelőtt 10-től. Eszenyiné Dr. Borbély Mária 

szervezőként, előadóként vesz részt a konferencián. Minden elnökségi tag 
részvételére számít a szervező bizottság. 
 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
6./ Füzéki díj – tájékoztató 
 

Biczák Péter – Öt felterjesztés érkezett összesen. Az ünnepség november 4-én 
11.00 órától az OSZK emléktáblánál lesz. Tüske László OSZK főigazgató 
segítőkészen mindent rendezett, ünnepi beszédet fog majd tartani. A Bizottság az 
elnökséghez fordul: arra kéri az MKE elnökséget, hogy a Füzéki díjas 5-10 percben 
üzenetet fogalmazhasson meg a Vándorgyűlés résztvevőihez. Cél, a Füzéki dij 
népszerűsítése.  
 
Ezt követően az elnökségi ülés a javaslatot tárgyalta meg, aminek alapján az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Az MKE elnöksége egyetért a Füzéki díj Bizottság szándékával. Maga is fontosnak 
tartja a díj népszerűsítését, ismertségének és elismertségének fokozását. A Füzéki díj 



átadására minden évben, novemberben kerül sor. Az elnökség indokoltnak tartja, 
hogy az MKE legnagyobb rendezvényén, a Vándorgyűlésen szó essen a díjazottról.  
Ennek érdekében az MKE Vándorgyűlésen, a nyitó plenáris ülés keretében el fog 
hangzani a Füzéki díjas rövid laudációja. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
7./ Pályázatok – tájékoztató 
 

Dr. Wimmer Éva – tegnap véglegesítettük a Norvég Alapra történő pályázatot, az 
előző pályázat alapján. A tevékenységek ugyanazok, de azért ez egy új és jó 
pályázat. Két hete volt egy pályázati tájékoztatón, ez nagyon hasznos volt. 
Hangsúlyozták, hogy kb. minden 10. pályázat nyer, az a vélemény, hogy a Norvég 
Alap körüli intézkedések miatt kevesebben pályáznak majd. De a pályáztatás folyik, a 
pályázatot már vissza is igazolták. 
 
NKA-tól kiírás most nincs. Kiadtak egy külföldi konferencia részvételre szóló 
pályázatot, de ide nekünk nincs esélyünk pályázni. Ezen kívül most aktuális 
lehetőség nincs. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
8./ Új tagok felvétele 
 

Fehér Miklós főtitkár – tájékoztat, hogy július-augusztus hóban MKE tagságra 10 fő 
jelentkezést regisztráltuk az alábbiak szerint: 
 

sorszám név szervezet 

1 Kovács-Hargitai Nóra Bibliográfiai Szekció  

2 Nagy Veronika Veszprém Megyei Szervezet 

3 Dr. Federits Orsolya Jogi Szekció 

4 Bakonyi Ágota Fejér Megyei Szervezet 

5 Tóth Dezső Veszprém Megyei Szervezet 

6 Barton Dávid Műszaki Szekció 

7 Szluka Péter Műszaki Szekció 

8 Fogarasiné Pécsi Éva Műszaki Szekció 

9 Dr. Kisné Cseh Éva Műszaki Szekció 

10 Végh Judit Műszaki Szekció 

 
Határozat: 
 

Az MKE elnöksége a fenti 10 fő MKE tagságra történő jelentkezését egyhangú 
határozattal elfogadja. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
9./ Egyebek 

 Tanácsülésről tájékoztatás. Szeptember 30-án volt Tanácsülés. Bazsóné 
Megyes Klára beszámolt az elnökségnek a Tanácsülésről. 

 Haraszti Katalin szolgáltatási koncepciót terjesztett elő az MKE honlapjával 
kapcsolatban. Fehér Miklós ismerteti a javaslatot. Elmondja, hogy legutóbb a 
Tanácsülésen foglalkoztunk a felvetéssel, kérve és most még várva a 



szervezetek észrevételeit. A honlap fejlesztés kapcsán el kellene döntenünk, 
hogy egy olyan közös honlapban gondolkodjunk, amelyik a szervezeti és az 
egyesületi szintet átjárhatóan, egységesen kezeli (egyszerre közös és egyszerre 
elkülönült) vagy maradunk a meglévő honlapunknál, ami figyel a szervezetekre, 
de továbbra is fennmarad a szervezetek külön honlapon történő bemutatkozása. 
Az elnökség egyelőre várja a Tanácshoz befutó javaslatokat. Ugyanakkor lépést 
tesz az MKE Facebook oldal elkészítésére. Erre Hantal Zsófia vállalkozott.  

 Szerző Katalin javaslata Murányi Róbert Árpád kitüntetésére. Fehér Miklós 
tájékoztatott a javaslatról. Lehetőségünk posztumusz kitüntetés átadásra nincs, 
de az MKE – saját lehetőségei mentén – lépéseket tehet Murányi Róbert 
könyvtárosi munkássága elismerésére. Felhívja az MKE Zenei Szervezete 
figyelmét kollégánk munkásságára. 

 Szakál Péter projektterve. A kompetencia fejlesztés irányába mozdult el a 
projektterv. Jó anyag készült: oktatás, képzők képzése. Ez kerülhet be a 
minisztériumba. Bakos Klára ismerteti a projekttervet. Képzési keretrendszer, 
mely segít felmérni a képzettségi helyzetet, oktatási anyaggal segíti a 
kompetencia fejlesztést. Ehhez fizikai eszközt és tartalmi anyagokat is biztosít. 

 Eszköz beszerzés (számítógép). Dr. Wimmer Éva tájékoztat arról, hogy az 
MKE tulajdonában lévő, általa MKE célra használt lap-top „meghalt”. Szerencse, 
hogy az MKE anyagok mentve voltak, de segítséget kér a gép kérdés 
megoldásához. Az akut problémát vásárlással, vagy esetleg szponzori 
támogatással tudjuk megoldani. 

 Beszámoló a Kulturális Alapellátás Kerekasztal első üléséről (2014.09.30.) Bakos 
Klára tájékoztatja az elnökséget az ülésről. Központi kategória az „identitás”, 
„közösségfejlesztés”, „hozzáférés”, „felsőoktatás”. Minden területről a 
reprezentatív képviselők ott voltak. A könyvtárról, a könyvtár társadalmi 
szerepéről hosszasan esett szó. Jól sikerült találkozó volt.  

 Könyvfesztivál 2015. Megkaptuk a megkeresést a jelentkezésre. Az elnökség 
tagjai nem hoztak döntést, egyelőre véleményüket fogalmazták meg a részvétel 
lehetőségéről.  

 IFLA gyermekkönyvek ajánlása. Barátné Dr. Hajdu Ágnes írásban adott 
tájékoztatást az IFLA kezdeményezéséről, mely egy nemzetközi gyermekkönyv 
programhoz kapcsolódik. 10 gyermekkönyvet kell ajánlanunk a programban való 
részvételre. Az MKE Gyermekkönyvtáros Szekció javaslatával az elnökség 
egyetért, azt támogatja. 

 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
Budapest, 2014. október 14. 
 

Fehér Miklós 
MKE főtitkár 


