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Bakos Klára Koszontcitte a protokoll vendégeket, Sepseyné Dr. Vígh Annamária
fÓosztályvezetot EMMI Kozgffiteményi Foosztály, Sorény Edina vezeto fotanácsost,
konyvtári és EU uniÓs szakértoi referenst, Poprády Géza OSZK nyugalmazott foigazgatót,
Hubert Gabriellát (EKE), Nagy Zsuzsatatát (Egyetemi KonyvtárigazgatÓk Kollégiuma)'
KristÓf Ibolyát (KTE) és koszcintotte a nagyszámban megjelent ktildÖtt tagtársakat is. A
tagtársak jelenléte ) a kuldcittkozgyiilés eredményessége tizenet az MKE erejéról,
osszefogásarÓl. A mai napon ide vártuk a helyettes államtitkár asszonyt, aki sajnos egyéb
programja miatt nem tud az tiléstinkon részt venni.

A bevezetö gondolatok, k sz ntés végén felkérte Kiss Gdbor aleln k t a k zgyűíIés
levezetésére

Kiss Gábor Bejelenti, hogy a ktildcittkcizgytilésrol jegyzokcinyv késztil, bemutatja, majd
me gszav aztatja az alábbi j elolteket :

Jegyzokcinyv vezeto: Molnárné Varga Katalin
Jegyzokonyv hitelesíto: Jancskar Judit és Hegykcizi Ilona

Szavazás kaldottigazolvánnyal. A jelolteket a kozg,,tÍlés ldthatö t bbséggel elfogadta.

Javaslatot tesz a Mandátum és egyben szavazatszám|áIő bizottságra. elnok -
Baginé TÓth Erika (Szarvas), tagok: Kissné Anda K|ára, Ludasi Ttinde,
Muranyi Lajos' Keszeiné Barki Katalin.

További személyi javaslat nem érkezett a kaldottektöl. Szavazás kaldattigazolvánnyal tortént,
A Mandátum és eglben szavazatszámlálő bizottság elnTkére és tagjaira tett javaslatoÍ a
kozg,liÍlés láthatő tÖbbsé ggel elfu gadta.

Kiss Gábor: Felkéri a Mandátum-vizsgálÓ bizottságot' hogy kezdje meg a munkát, a
kuldottkozgytilési delegáltak listája és az a|áirt jelenléti ívek alapján kertiljon
megállapításra a jelenlévok száma és a határozatképesség.



Felkéri Sepseyné Dr. Vígh Annamáríát, az Emberi Erófonások Minisztérrum
kcizgytíjteményi foosztály foosztá|yvezetojét, hogy tájékoztassa akozgyulést a
kulturális ágazat stratégiai torekvéseiról. a Kulturális Alapellátás koncepciÓrÓl.

Dr.Víg'^"'lilil.j}s?,ll'ffilii;i'lfilj,:;i:xlÍr;;;f 
:Htl#fi |Ttr'i{

ielenelevok nagy száma igazolja, hogy a MKE a kozgyujtemények egyik
legerosebb szakmai szervezete, a konfiárosok civil ereje meghatározó. A mai
napnak jelentoséget ad elnok aSSZony, Bakos Klára személye. Példaértéku az
elkotelezettsége, elhivatottsága. Hosszti évekre nyrilik vissza személyes
kapcsolatuk. Koszoni, hogy egytitt dolgozhattak, a segítséget abban, hogy
elfogadja a konyvtári szakma. A foosztály nevében koszonetet mond Bakos
Klárának, kinek munkája révén magasabb szintre lépett a stratégiai

::##l5"'1.,l,Íulru]r-:i'H,i#*i-'ffi::':'''ti.xT'' j,"';'..'ffi .T'á:;
;:#Í;Ji"ffi::3il.ill:i-,;::::e,T::::á..j:JÍlí.il#ff''l;:'ffJJ*;
továbbiakban is lesz konyvtár, ami szo|gá|tatásai és kozosségi helyként is
fontos. Néhány rovid gondolat: Kulturális Alapellátás Kerekasztal

ffij'?1?iít.1'-Tffi$il.'ifi,:x 
A föosztály feladata, hogy a konyvtári

Életpalya modell az egyestilet példaértékuen d,o\gozta ki a konyvtárosi

i:T:,#.H*1lli*T}::[i::!:J:iljT:::í j:.#jil;il'f ffi il.{:f,:'':"'.#:
EurÓpai UniÓs fejlesztés - aZ e\ozo ciklus tapasztalatait és a felmertilt gondokat
értékelik. Látható, hogy nem oldhatÓ meg minden fejlesztés uniÓs fonásbÓl. A
hazai finanszírozás biaonságát kell megteremteni, S eÍTe ráépíteni az EU.s
fejlesáést. Az egyestiletnek ebben a munkában is lesz feladata. Végtil a tárca
részéro| az egyittmríkodés biztosításával várja az uj elnokot.

Kiss Gábor Bejelenti, hogy jubileumi MKE emlékérenr kittintetés átadása kovetkezik.
Felkéri Bakos Klárát a kittintetés átadására, a kittintetett laudá|ására.

Bakos Klára Bejelenti Dr. Fodor Péter, IKSZ elnok, FSZEK foigazgatÓ MKE emlékérem
kituntetését. Ezt kovetoen felolvassa a laudáciőt.

Dr. Fodor Péter a Fovárosi SzabÓ Ervin konyvtár foigazgatója és egyben
immáron 12 éve az Informatikai és K nyvtári Szovetség . rovidített nevén
IKSZ - váIasztott elnoke. Nagy formátum . menedzser típusri vezeto, kiválÓ
szakember, a konyvtáros szakma egyik kiemelkedŐ ikonja. Tekintély a
szakmában, tekintély a civil szférában, tekintély a kultrira tertiletén: olyan
vezeto, akinek a véleményére oda kell figyelni. Kompromisszumra torekvo. de
ugyanakkor nagyon határozott személyiség. Alaposan ismeri a hazai és
nemzetkcizi kcinyvtári trendeket, fejlesztési irányokat, elveket, annak
formálásában folyamatosan részt vállal. Sikerének titka számos más mellett a
rendszerben gondolkodáSa' a használÓ kozpontir szemlélete, az egyuttmtikodési
készsége és természetesen vezetoi kvalitása. A magyat konyvtártigy jeles
képviseloje. Elnokként jÓl látja a szakmai érdekképviselet helyét és szerepét,
jelentŐségét az o|yannyira érzékeny kultÍrrpolitika világában. Tisztában van a
partnerség jelentoségével. Mondjuk ki: kultrirpolitikus. Nem kis részt vállal a
konyvtárak társadalomban betoltott szerepének elismertetésében,
képviseletében. Fontos ktildetés számára a szakmai érdekérvényesítés,



Kiss Gábor

érdekképviselet. Nem épít illriziÓkra, a realitások embere. Dr. Fodor Péter
véleményének, j avas latainak megalkotásakor komolyan támaszkodik az alapos
helyzetelemzésre, véleménye megalapr:zottságáta. Szeret a kérdések mélyére
nézni, nem hagy elvarratlan szálrakat, JÓl tudja, hogy csakis megalapozott
javaslatok/ vélemények vállalhatÓk felelósséggel. KiválÓ diplomáciai érzékkel
rendelkezik, kormányzati partnerei, tárgya|ópartnerei is elismeróen
nyilatkoznak személyérol. A szervezetet folyamatosan meg jítani képes,
megfeleló stratégiával rendelkezo vezetŐként á|| az IKSZ élén |2 éve. Az o
elnciksége alatt vált sikertcirténetté, kcinyvtárí mozgalommá az osszefogás a
konyvtárakért' késóbbi nevén aZ osszefogás a társadalomért oszi országos
rendezvénysorozat, dZ Internet Fiesta, a Kárpát-medencei konyvtárosok
csongrádi találkozója, hogy csak a legkcizismertebbeket emeljtik ki. Az
Informatikai és Konyvtári Szovetség elnoki feladatainak el|átása mellett még
számos, a kozgytijteményekkel, a kultrirával kapcsolatos bizottság tagjaként.
vezetojeként a kultrira, a konyvtártigy elkotelezett képviselóje. Elnokké
választásának kezdete óta jÓ kapcsolatot ápol más konyvtáros szakmai
szervezetekkel. Mindig kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a konyvtárosok és
konyvtárak sorsát meghatározó kérdésekben egyeztessen a társszervezetek
képviselóivel. Az elmrilt 1,2 év a|att az Informatikai és Konyvtári Szovetségnek
valamint a Magyar Konyvtárosok Egyestiletének sok-sok találkozási pontja
volt a konyvtártigyet érzékenyen vagy lényegileg érinto kérdésekben, |egyen az
a kultirrpolitikai elgondolások, a konyvtárak fejlódési irányait meghatározó
stratégia, a koltségvetési fejlesztési lehetŐségek vagy épp elvonások, a
jogszabályi véleményezések, kcizcis rendezvények és egyiittmtikcldések tertilete.
Bár az IKSZ a konyvtárukat, aZ MKE a konyvtárosokat képviseló civil
szetvezet, a cél ab ovo mindenkor kozos volt és k<izos napjainkban is. A kozos
munkához,' a jÓ munkakapcsolathoz, az elért eredményekhez dr. Fodor Péter
elnok r, a fentebb leírt jellemzoi, kozvetlensége, pozitiv emberi
tul aj d o n s ág ai nak ko s zo nhet ó en j av ar észt hozzáj árult,

A konyvtáros szakma érdekeinek érvényesítéséért és érdekképviseletéért,
társadalmi szerepének elismertetéséért, fejlódéséért tett tevékenysége
elismeréséért a Magyar Konyvtárosok Egyestilete elnciksége dr. Fodor
Péternek, az Informatikai és Konyvtári Szovetség elncikének a mai napon a
Magyar Konyvtárosok Egyesiilete Emlékérme Díjat adomány ozza,

Bejelenti, hogy a kiildottkozgyiilés az a|apszabály 8. $. 12. és 16. bekezdés
értelmében nem nyilvános; azon a tagokon és az eln<ikségen kíviil az elnok
á|ta| meghívottak és az a|apszabáIy Vagy a ktildottk zgytílés határozata alapján
tanácskozási joggal rende|kezo személyek vehetnek részt. Tanácskozási joggal
bírnak aZ elnokség, a tanács és aZ egyestilet ellenórzó bizottságának nem
ktildcltt tagjai, a tiszteletbeli tagok' továbbá aZ elnokség áIta| meghívott
személyek.

A KtildÖttkcizgyulésen az alapszabály 8. $. 14. és l5. bekezdése értelmében aZ
egyestilet egészét tekintve minden h sz egyéni tagot egy kiildÖtt képvisel.
Minden szervezet legalább egy ktildcittet váIaszt. akkor is' ha tag\étszáma nem
éri el a h sz fót. Egy személy csak egy szervezet ktildcitte lehet. A testtileti
tagokat a ktildottkcizgytilésen testtiletenként egy ktildott képviseli

A 8.$. l8. bekezdése a|apján a ktildcittkozgytilés tilése akkor határozatképes, ha
azon a leadható szavazatok tÖbb mint felét képviselo szavazásra jogosult részt
vesz.



y;y,ndottak szerinti számítás a|apján a ktildottkozgytilésen a kuldcittek

|23 fó egyéni ktildÖtt, 8l fó testtileti ktildÖtt, sszesen 204 fo ktildott. A

:!;;"Y"^::::#trI:;,J'r#jÍ.:lJ#j;JH'"::'':íil.'T.Íffi ,duj1?ll.ff ;
a jelenlévó ktildcittek számárÓl.

Baginé Tőth Erika . a Mandátum és egyben szavazatszámlái blzottság elniike

Bejelenti, hogy a Mandátum és egyben szavazatszám|á|ó bizottság
megállapította, hogy a ktildcittkozgytilésen 10l egyéni, 50 testtileti, osszesen
151 fo ktildott van jelen.

Kiss Gábor Megkoszoni a tájékoztatást. Megállapítja
határozatképességét.

a KiildÖttk zgyulés

Kiss Gábor Bejelenti, hogy a ktildc'ttkozgyulést az elnok hívta cissze a kcivetkezo
napirendek megtargyalása érdekében.

1. Kozhasznrisági jelentés a2014-es évról
2. Az Ellenorzo Bizottság elnokének jelentése a 2014-es évról
3. A kozhasznrisági jelentés vitája
4. Határozathozatal _ a kozhasznrisági jelentés elfogadása
5. Elnoki osszegzés az eltelt ciklusrÓl
6. Fótitkári osszegzés az eltelt ciklusrÓl
7. Tanácselnoki osszegzés az eltelt ciklusrÓl
8. Tisztrijítás. Az MKE elncike' fótitkára, ellenórzobizottsága elnoke, az elncikség

és az e||enorzó bizottság megvá|asztása a20l5-20l9 évi ciklusra

):H:$[*'.niT:il1t.?ir*lí'l,;u'l.1.'li[::#l..í:li,#ft lf,:i[,.;
kiegészítés indokolásával. Ilyen kérelem az elnokhoz nem érkezett. Eltérni az
elozetesen kozolt napirendtol akkor lehetséges, ha a ktildÖttk<izgytilésen
valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplo kérdés
megtárgya|ásához egyhangrilag hozzájáru|. (8. $. 7 . bekezdés). A
Ktildottkcizgytilésen nincs jelen minden ktildcitt, ezért a kiktildcitt napirendek
tfu gy a|ás át me gkezdj tik.

ELSO NAPIREND . Kcizhasznrisági jelentés a2Ol4.es évról

Bakos Klára SzÓbeli kiegészítést tesz az írásban kiktildott Kozhasznírsági Jelentéshez.

A szeÍvezet jogszeru gazdálkodását, a 29 szervezet mtikodését kellett
harmoni zá|tatni. Megfeleltink minden jogszabályi kovetelménynek. Életpalya
modell. Ez meghatározhatja a sorsunkat, legalábbis muníciÓt nyrijt a
kormányzat számára ahhoz, hogy a tertilet rendezett legyen. Az egyestilet az
IKSZ.el kozosen megindította aZ életpálya modell programot. Ennek
jelentosége, hogy nem csupán a bérekrol szÓl, hanem a beláthatÓ, tervezheto
szakmai jovóról. R vid ido állt rendelkezésre, eZ rendkíviili erófeszítést
jelentett, a tagság befogadÓ és támogatÓ volt elthez. Mtihelybeszélgetések. Az
oKK.ban megalkottuk a téziseket és továbbvitttik a kérdéskort a



mtihelybeszélgetésekkel, azért, hogy a stratégiát jÓl meg tudjuk támogatni.,;:"x"^";il:""oiT#í.f'H1,T1'J;'?ffi:1'"""'ililff síT:L;jTí.,T*i
gazdáLkodásrÓl annyit, hogy stabilizálÓdott a helyzettink, ehhez a tagság
partneri támogatását megkaptuk.

Kiss Gábor Megkoszoni az elnok asszony szÓbeli kiegészítését, majd lezárja a napirendet.
Felhívja a figyelmet arta, hogy aKozhasznrisági Jelentés vitájára a 3. napirend
keretében kertil sor.

MASODIK NAPIREND . Az Ellenorzo Bizottság elnokének jelentése a20l4.es évról

Dr. Horváth Sándor Domonkos az MKE Ell'enorzo Bizottságának elnoke ismerteti az
Ellenorzo Bizottság értékelését az egyestilet 2014. évi gazdá|kodásárÓl,
mtíkcidéséról és a Kcizhasznrisági Jelentésrol

Az MKE E|lenorzo Bizottsága megállapítja, hogy aZ MKE számviteli
beszámolÓja és kozhasznrisági jelentése korrekt, hiteles adatokat tartdrma4
amelybol világosan láthatÓ a teljes Szervezet gazdasági mtikodéSe' a mukodés
takarékos és kiegyensrilyozott volta. Az MKE a hatÓságok felé aZ elóírt
adatszolgáltatási és bevallási kotelezettségeinek eleget tett. A pénzmozgások
utalványozása megtortént, a bizonylatok és egyéb pérungyi dokumentáciÓ
fegyelmezetten vezetett és áttekintheto. Az Ellenórzó Bizottság kéri aZ
egyestilet jelenlegi és jovobeni vezetését, hogy szerzodéskotései során ne
fogadjon el olyan szerzodést, mint a 2014. VII. |7-én a Sttick.Art Kft..vel a
vándorgytilési zeneszo|gáltatás kapcsán kot tt l30.000,. Ft ellenértéku
megállapodás, figyelemmel annak titoktartási rendelkezésére, tekintettel arra'
hogy az EB véleménye szerint egy kozhaszn szervezet egészen egyszeriien
nem kothet titkos szerzodéseket pénzeinek felhasználásával kapcsolatban, még
akkor Sem, ha az adott szerzodés jelentosége nem tirl nagy, a benne foglalt
szolgáltatás és ellenszolgáltatás pedig egyensrilyban van egymással. Az iz\eti
titokrÓl szÓlő záradék helyett fontosabb lett volna, hogy |Jgyanezen szetzodés
kitérjen a zeneszolgáltatás szerzoi jogi vonatkozásának tisztázására is. Az
Ellenórzó Bizottság ugyancsak javasolja aZ egyestilet elnokségének. hogy az
elnokségi tagoknak, egyéb tisztségviseloknek nffitott koltségtérítések
egységes elveit határozza ffieg, igy például a ktilcinbozo tilésekre és
eseményekre valő eljutás koltségeinek megtérítési szabá|yait. Az El|enorzo
Bizottság hangsir|yozza, hogy ilyen koltségtérítések kifizetése nem tekintheto
általánosnak, indokoltságukat sem kérdoje|ezi ffieg, osszegszertiségében pedig
_ az osszkoltségvetéshez viszonyítva _ igen diszkrét mértéktinek találja ezeket.
Mindazonáltal az egységesség, kovetkezetesség éS átláthatÓság igénye alapján
rigy véli az Ellenórzö Bizottság, hogy egy e kérdést pontosítÓ szabáLyzat
megalkotása idŐszerrí feladatként jelentkezik. Az E||enorzo Bizottság
megállapítja, hogy aZ ellenorzott idoszak gazdálkodása prudens és szakszeru,
aZ egyesiilet gazdasági miíkodése stabil és átláthatÓ, amelyért koszonet illeti a
pénzugyi dontéshozÓkat, az adminisztratív munkát végzoket, és a konyveló
irodát egyaránt . Az E'llenorzo Bizottság orcimét fejezi ki a folott, hogy a
szervezetek mríkodésének néhány évvel eze\otti jogi pontosítását a vizsgáIt
idoszakban már a gazdasági teriilet tekintetében is lekovette aZ egyestilet,
ekként elmondhatÓ, hogy rendezett és szabályszeru mrÍkodést hagy maga
mogott a most lekoszono vezetoség. Tisáelettel javasoljuk a 20|4.es
be számo 1Ó é s kozhasznris ági j el enté s j Óváhag y ását.



Kiss Gábor Megkoszoni Dr. Horváth Sríndor Domonkosnak az Ellenórzó Bizottság
állásfoglalásanak ismertetését. Az EB partneri, konstruktív magabrtással

['i*'i!:éb"T^.J:Ji;*i:l.'Í.,i:::;!.1tozott 
jogszabályikÖvetelmények

HARMADIK NAPIREND _ A beterjesztettkozhasznrisági jelentés vitája,hozzászÓlás
az e|so és második napirendben elhangzottakhoz.

A napirendekhez nem érkezett hozzászó|ás.

Kiss Gábor A napirendet |ezárja.

NEGYEDIK NAPIREND - Határozathozatal _ a kozhasznrisági jelentés elfogadása

Kiss Gábor Bejelenti, hogy határozathozataka kertil sor. Az Alapszabály szerint a
batározatképességet minden határozathozata| elótt vizsgálni kell. Kéri a

#il'11}fto.!lu*ií*azatszám|áló 
Bizottság elncikét, tájékoztasson a

Baginé TÓth Erika a Mandátum és egyben szavazatszám|á|ó bizottság elnoke bejelenti, hogy
az tilésteremból tcirténó Íávozás, visszatérés után a Ktildottkozgyulés 15l fovel
határ ozatképes maradt.

Kiss Gábor Megkoszoni a tájékoztatást. Megállapítja a Ktild<ittkcizgyulés
határozatképességét. Kéri a KtildÖttkozgyrilést az alábbi határozati javaslat
elfogadására:

Határozati javaslat:

A Magyar Kcinyvtárosok Egyestilete Ktildottkcizgytílése a KtildÖttkcizgytilésen elöterj esztett,
az Ellenorzo Bizottság által elfogadásra javasolt, részleteiben megtárgyalt Kcizhasznrisági
jelentést a20l4. évról _ elfogadja.

Kéri a szavazati jog ktildotteket amennyiben a határozati javaslatot
e l fo g adj ák, a kti l dcitt i g azolv ányuk fe l mu tatás ér a.

Baginé Tőth Erika az igen szavazatok száma ,,l 5 1''.

Kiss Gábor EllenprÓbát tart,. Aki a határozati javaslatta| nem érÍ eglel' ktildottigazobánya
felemelésével szav azzon.

Baginé Tőth Erika - az elutasítÓ szavazatok számd ,,0,,.

Kiss Gábor Aki a határozati javaslat kapcsán tartózkodott, ezt ktildcittigazolványa
felemelésével je|ezze.

Baginé Tőth Erika atartózkodÓ szavazatok száma ,,0,'.



Kiss Gábor Megállapítja, hogy a Ktildottkcizgytilés egyhang szavazássa|, 15l igen
szavazattal 0 nem és 0 tartózkodő szavazat mellett a fenti határozati javaslatot
elfogadta. Ezze| a napiren det |ezárja.

orootK NAPIREND . Elnoki osszeg zés az eltelt ciklusrÓl

Bakos K|ára megtartja ciklusértékeló (20l l -20l 5) beszédét . (Az elhangzott elóadást a
jegyzokcinyv |, sz. melléklete tartalmazza)

Kiss Gábor Megkcis zoni az osszegzo beszámolÓt. A beszámolÓrÓl a KtildÖttk<izgyrílés
határozatot nem hoz. Ezze| a napiren det |ezárja.

HATODIK NAPIREND . Fotitkári osszegzés az elte|t ciklusrÓl

Fehér Mik|rís megtartja Fótitkari cisszegzését a 20tl-2}l5.cis ciklusrÓl. (Az elhangzott
elóadás ppt-t a jegyzokonyv 2. sz. melléklete tartalmazza)

Kiss Gábor Megkcis zoni az ősszegzo beszámolÓt. A beszámolÓrÓl a Ktildcittkcizgytilés
batározatot nem hoz. Ezze| a napiren det |ezárja.

HETEDIK NAPIREND - Tanácselnciki osszegz és az eltelt ciklusrÓl

Bazsríné '.xff 
ÍJr,i,.t."'#:lj: j?;;:;-[",Í;';ffi[h:. 1:}:^!);;i' 

ciklusrÓl. (Az

Kiss Gábor Megkcis zoni az cisszegzo beszámolÓt. A beszámolÓrÓl a Ktildcittkcizgytílés
határozatot nem hoz.

A három elhangzott ciklusértékeló beszámolÓt kcivetóen bejelenti az MKE
elnÖksége testtiletileg t<irténo lemondását, a nyolcadik napirend . váiasztás
megkezdését.

NYOLCADIK NAPIREND Tisztrijítás. Az MKE elnÖke, fotitkára, ellenórzŐ
bizottsága elncike, az elnokség és az e|lenorzo bizottság megvá|asztása a 20t5.20|g
évi ciklusra

Kiss Gábor Felkéri BazsÓné Megyes K|árát, a Jeloló. egyben Yá|asztási bizottság tagját

i:#í:l,Jiilll-:":#:::1?'**.-xtrÍju,lT'i.l'il3,JlÍ'áÍ'*''.,''.,:,.,u,,,
Bazsríné Megyes Klára ismerteti a Jelciló. egyben Yá|asztási bizottság beszámolÓját.

Az MKE elnoksége 2014. november l l-i tilésén határozatot hozott a 2Ol5.cis
vá|asztásokat elokészító Jel ló. egyben Yá|asztási bizottság felállításarÓl. A
bizottság tagjai lettek: Bárdosi MÓnika . Biblio gráfiai SzekciÓ, BazsÓné
Megyes Klára - Pest megyei Szervezet, Budavari Klára . Gyermekk nyvtáros
SzekciÓ, Horváth Tamás - Mezogazdasági SzekciÓ, Kovács Beatrix _ Mriszaki



SzekciÓ, Muranyi Lajos - Társadalomtudományi SzekciÓ, oláhné Gócza
Krisztina _ Szabolcs-Szatmár Megyei Szervezet, Vasné Mészáros Katalin
Bács-Kiskun megyei Szervezet

A Jel ló. egyben Választási bizottság alakulÓ iilését 20|4. decembet 2-án
tartotta. Ekkor tagjai sorábÓl megválasztotta az elncikot, Horváth Tamást.
Áttekintette a választás tigyrendjét. JÓvahagyta a jelolólapokat. Az egyes
szervezeteket (a veltik torténó kapcsolattartás céljábÓl) felosztotta a tagok
kozott, így minden tag 3.5 szervezetért lett felelós. Ütemtervet állított cissze,
határidóket állapított meg. A továbbiakban a Jelciló. egyben Választási
bizottság a belsó kapcsolattartást elsósorban e-mailen (levelezólista) oldotta
meg.

Szerv ezetek beo s ztása:

l. TerÍileti szervezet neve Bizottsági tag neve

Bács-Kiskun Megyei Szervezet Vasné Mészáros Katalin

Békés Megyei Szervezet Vasné Mészáros Katalin

Borsod Megyei Szervezet oláhné GóczaKrisztina

Csongrád Megyei Kcinyvtárosok Egyestilete Vasné Mészáros Katalin

Fejér Megyei Szervezet BazsÓné Megyes Klára

Hajd -Bihar Megyei Szervezet oláhné Gócza Krisztina

Heves Megyei Szervezet Murányi Lajos

Jász.Nagykun. Szolnok Megyei Szervezet Vasné Mészáros Katalin

Kisalftildi Konyvtárosok és Konyvtárak Egyestilete Horváth Tamás

Komárom.Esztergom Megyei Szerv ezet BazsÓné Megyes Klára

NÓgrád Megyei Szervezet BazsÓné Megyes Klara

Pest Megyei Szewezet BazsÓné Megyes Klára

Somogy Megyei Szervezet Bárdosi MÓnika

Szabolcs-Szatmár.Bereg Megyei Szervezet oláhné Gócza Krisztina

Tolna Megyei Szervezet Bárdosi MÓnika

Vas Megyei Szervezet Budavári Klára

Veszprém Megyei Szervezet Bárdosi MÓnika

Zala Megyei Szervezet Bárdosi MÓnika

Zemp|éni Kcinyvtáro sok Szervezete oláhné Gócza Krisztina



Szaktertileti szervezet neve Bizottsági tag neve:

Bibliográfiai SzekciÓ Bárdosi MÓnika

Gyermekkcinyvtáro s SzekciÓ Budavári Klara

Jogi SzekciÓ Kovács Beatrix

Helyi smereti Konyvtárosok Szerv ezete BazsÓné Megyes Klára

Konyvtáro stanárok Egye siilete Budavári Klára

Kozktinyvtári Egylet Murányi Lajos

Mezo gazdas ági S ze rve z et Horváth Tamás

Mrizeumi Szekcro Horváth Tamás

Mriszaki Konyvtaros SzekciÓ Kovács Beatrix

olvasÓ s zo|gá|ati S zekciÓ Kovács Beatrix

Társadalomtudománvi Szekció Murányi Lajos

Tudományos. és Szakkonyvtári SzekciÓ Murányi Lajos

Zenei Szervezet Budavári Klara

A JelolŐ. egyben Választási bizottság elkészített egy feladattervet, melyet
betartva, a munkáját a kovetkezóképpen végezte:
l. TájékoztatÓ leveleket ktildtitt a szervezeti elnokoknek
2. Megjelentette avá|asztással, jelciléssel kapcsolatos felhívást a honlapon
3. Dontott a jelcilési terminus meghosszabbításáről, ami így 20|5. január 16-

rÓl január 23-ra mÓdosult
4. A jelciléseket cisszesítette

A JelÖló- egyben Yá|asztási bizottság Választási bizottsági iiléseket február 1l.
én, majd márc. 3.ántartott.

A jelcilési folyamat 2015. január 23.án záru|t, Az 50 jelcllópontot kapott
jelciltek értesítést kaptak a jel<ilésról, egyben nyi|atkozat lett kérve toltik a
jel<ilés elfogadásárÓl. A bizottság szakmai pro$ramot, Önéletrajzotkért azoktól,
akik vállalták a megmérettetést.

Kimutatás az e|ozo és a mostani választási ciklusban beérkezett ielcilésekról

A jel<ilési folyamat eredménye:
. Elnokjeloltek száma:2 fo
. Fotitkárjeloltek száma:7 fo
. Elnokségi tagjeloltek száma: 30 fo

mulatas az erozo gs a mostanl vataszHsl glKlusDan DgcrKezgtL lgroreseKrol.
Beérkezett 201l-ben 201 5-ben

egyéni ielcilések száma 267 456
testtileti i elcilések száma 23 39

szetv ezeti i elolólaook száma 2t 29
osszesen 311 524



: El[l Z::Zffi:Í:ÍEl ;j}".\fi[[::;ffi i,J,
Természetesen a jel lést kapott tagtársak kciziil csak azvá|asrtható, az kertilhet
fel a szavazólapta, aki az MKE tagja és vállalja is a feladatot. Így a ktivetkezó
lépés atagsági státus kontrollja volt, illetve a jel<iltek nyilatkortatása volt arrÓl,
hogy vállalják.e a tisztséget. Ennek eredményeképpen az alábbiak szerint
mÓdosult a jelolés végeredménye:

. Eln<ikjelciltek száma:2 fo

. Fótitkárjelciltek száma: 1 fo

. Elffif1Í:&.jffi'.:fu.8*
Idókcizben a Jelciló. egyben Yálasztási bizottságot az egyik elnokjelcilt arrÓl
tájékoztatta, hogy a jelcilést mégsem áll mÓdjában elfogadni, így a végleges
jelcilt lista az alábbiak szerint alakult:

. Elnokjel<iltek száma: lfó Barátné dr. Hajdu Ágnes

. Fótitkarjelciltek száma: l fo Gerencsér Judit

. ElnÖkségi tagjeloltek szémla: 15 fó Barátné Hajdu Ágnes dr.
Buzai Csaba
Eszenyiné Borbély Mária dr.
Fehér MiklÓs
Gerencsér Judit
Kiss Gábor
Koglerné Hernádi Ágnes
Kiihrner Eva dr.
oros Sándor
Redl Károly dr.
Szolnok Katalin
Takáts Béla
Venyigéné Makr ányi Margit
Zse|inszky LászlÓné
Zsigáné KÓrÓdy Judit

. Ellenorzo bizottsági eln<ikjelciltek száma: 0 fó

. Ellenílrzo bizottsági tagjeloltek száma: 6 fó Amberg Eszter Dr.
Elekes Eduárdné
Hangodi Ágnes dr.
Koglerné Hernádi Ágnes
oros Sándor
Zsigáné KÓrÓdy Judit

Az a|apszabá|ynak megfelelóen a ktildottek és a tagság szétmára kizzétételre
kertilt a jelolés eredménYa, d névsor, az oné|etrajzok, a programok.

Jelciló- egyben Yálasztási bizottság megállapította, hogy a jelolés NEM volt
sikeres minden poziciora, hiszen azEB elnokségre senki sem válla|Íaajelolést.
Erre a pozicifua étvényes jelciltet már csak a Ktildcittkozgyulés tud állítani,
ezért kéri a Kuldottkozgytilést, hogy azEB elnoki posára tegyen javaslatot.



Yégezettil BazsÓné Megyes Klára megkoszcinte a tagság aktivitását a jelcilési
folyamatban.

Kiss Gábor Megkciszonte a Jeloló. egyben Választási bizottság Íájékoztatását, majd
megkérdezte a Ktildottkozgytilést, hogy Van-e valakinek jeloltje az Ellenorzo
Bizottság elnoki pozició tisztség betoltésére.

Gerencsér Judit: A Jogi szekciÓ nevében fordul a KtildottkÖzgyríléshez és javasolja dr.
Amberg Esáert az Ellenorzo Bizottság elnoki tisztség betciltésére. Indoklásul
megemlíti, hogy dr. Amberg Eszter eddig a Jogi SzekciÓ Ellenörzó Bizottságát
vezette, jogi végzettségtí tagtárs, igy a tapasztalatai, ismeretei rendelkezésre
állnak a feladat maradéktalan betciltéséhez.

Kiss Gábor Megkciszoni dr. Amberg Eszter jelolését és megkérdezi, hogy van.e valakinek
további javaslata az EB elnoki pozició betoltésére, a jeltilólistára torténó
felvételre.

Egléb jelolés, hozzászőlás nem tortént,

Kiss Gábor A helyszíni jelolési folyamatot|ezárja. Megkérdezi dr. Amberg Esztert, hogy a
jelÖlést elfogadj a.e?

dr. Amb..' ':'J 

"t"xrdésre 

az a|ábbiakat válaszolja: Igen, a megtiszte|o felkérést, jelcilést

Kiss Gábor Bejelenti, hogy a jelolölistát kibovító határozathozata| kovetkezik. Az EB

iJilffi ['J-ffiJ''.':tffi fjffi'#ffijffi 3,,!:;:,aKtildottkcizgytilésen 
jelen

A határozathozatal elott mandátumvizsgá|atra kertil sor. Megkéri a Mandátum

Íil.z;;í-1;:3il['fi.Bizottság 
elnokét, adjon tájékoztatást a Ktildcittkozgyrílés

Baginé Tőth Erika a Mandátum és egyben szavazatszám|á|ó bizottság eln<ike bejelenti' hogy

ll:i",'ffi LjlbÍJrrrtrrit*i'#:',ffi 
'filhlft{,il1:;;I

Kiss Gábor Megkoszoni a tájékoztatást. Megállapítja a Ktildottkozgytilés
hatátozatképességét l54 fovel. Kéri a Ktildcittkozgyu|ést az alábbi határozati
i avaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

A Magyar K<inyvtárosok Egyesiilete Ktildottkozgyulése elfogadja dr. Amberg Eszter tagtárs
jelcilését az MKE Ellenorzó Bizottság elnoke pozíciÓra és hozzájárul dr. Amberg Eszter
szav azólarlr a tcirténó fe lvéte l éhez.

Kéri a szavazati jogri ktildcitteket amennyiben a határozati javaslatot
e l fo g adj ák, a kti l d o tt i g azo|v ányuk fe l m u tatás án a.

Baginé TÓth Erika bejelenti, hogy az igen szavazatok száma ,,15 1''.



Kiss Gábor EllenprÓbát tat. Aki a határozati javaslatta| nem ért egteÍ, ktildottigazobánya
fe lemel é sével szav azzon.

Baginé TÓth Brika - az elutasítÓ szavazatok számd ,,l,,.

Kiss Gábor Aki a határozati javaslat kapcsán tartőzkodott, ezt ktildottigazolványa
felemelésével jelezze.

Baginé TÓth Erika atartózkodÓ szavazatok száma ,,,2,,,

Kiss Gábor Megállapítja, hogy a KtildÖttkozgytílés 15l igen szavazatta| 1 nem és 2
tartózkodÓ szavazat mellett a fenti határozati javaslatot elfogadta, dr. Amberg
Esztert Ellenórzó Bizottság elncik pozíciÓban a szavazó|apra jeltiltként felveszi.

Bejelenti, hogy ezze| véglegesedett a szavazÓlapra felkertiló jeloltek listája.

Megkéri BazsÓné Megyes KlaÍát, a Jelcilö- egyben Yá|asüási bizottságtagát a
szavazó|ap és a szavazás folyamatának bemutatására.

Bazsőné Megyes K|ára Ismerteti a választás menetét. A vá|asztás egyfordulÓs! Mindenki két
szavazóLapot kup. Az egyiken az elnokre, a fotitkána és az Ellenórzó Bizottság
elnokére lehet szavazni. Ezekre a pozíciÓkra egy.egy jelolt van. A szavazás
akkor érvényes, ha a jelcilt neve elotti rubrikát egymást keresztezó vonallal
áthuzzuk.

A másik szavazó|apon az elncikségre és az Ellenórzö Bizottság tagjaira lehet
szavazni. Felhívja a ftgyelmet, hogy érvényesen az elncikségi jelciltek (l5 fo)
k<iztil 7 vagykevesebb fóre, aze||enorzobizottsági jeltiltek (6 fó) kciztil 4vagy
kevesebb fore lehet szavazni. A szavazás akkor érvényes,ha ajelcilt neve elótti
rubrikát egymást keresztezo vonallal áthrizzuk. Ervényte|en az a szavazÓlap
amelyen a megadott értékhez képest tÖbb névre érkezik szavazat.

Az elncik, a fotitkár és az EB elnok esetében az érvényességi ktiszob a,##x::l:i:'"ffi:,ni|[;..f.í.ii''"i;:.f i:i;.'?i:im-,::.Tl.iillJJ;
tagság esetében 2fö, EB tagság esetében l fÓ) azvá|ik, aki a szavazatok száma
alapján a sorban kovetkezik. Ha egy pozíciÓ esetén szavazategyenlóség alakul
ki. akkor a választást az o esettikben második fordulÓban kell eldonteni.

Kiss Gábor Megkos zoni a tájéko ztatást. Felkéri a Jeloló- egyben Y álasztási bizottságot a
Kcizgytilés határozatával korrigált szavazó|apok kiosztására és a szavazás
idejére sztinetet rendel el.

SZÜNET-sZAvAZÁS

A k ldÖttek leadják szavazataikat. Ezt ktvetóen urnabontás, a Mandátum és eglben
szavazatszámldlő Bizottsőg megkezdi a szavazatok Ósszeszőmlálásdt. Ennek végeztével a

levezetó elnÖk a ktildaueket ismét a tárgyalÓterembe szÓlítja.

Kiss Gábor Felkéri a Mandátum és egyben szavazatszám|á|ó bizottság elnokét, Baginé
fÓth Erikát a szavazás eredményének ismertetésére.

Baginé Tőth Erika Bejelenti, hogy:



MKE elntik tisztre l jelolt volt _ Barátné dr. Hajdu Ágnes, aki |45 igen
szavazatot kapott, ez a lehetséges szavazatok 94,2 Yo-a. Nemleges, illetve
érvénytelen szav azatok száma 9 . Az o ssze s szav azatok szétma | 5 4 .

MKE fótitkár tisztre l jeltilt volt _ Gerencsér Judit, aki l44 igen szavazatot
kapott, ez a lehetséges szavazatok 93,5 oÁ-a. Nemleges, illetve érvénytelen
szavazatok száma l0. Az cisszes szavazatok száma |54.

MKE Ellenórzó Buottság e|ntik tisztre l jelÖlt volt _ dr. Amberg Eszter, aki
146 igen szavazatot kapott, ez a lehetséges szavazatok 94,8 Yo-a. Nemleges,
illetve érvénytelen szavazatok száma 8. Az cisszes szavazatok szémta |54,

MKE e|niikségi tag tisztre 15 jelÖlt volt, ebböl a legtcibb szavazatot kapott7 fo
lesz rendes tag, a további legtÖbb szavazatot kapott 2 fó pedig pÓttag. A
szavazatok száma az a|ábbiak szerint alakult:

NEV:
1. Kiss Gábor
2. Fehér MiklÓs
3. Redl Károly, dr.
4. Takáts Béla
5. Eszenyiné dr. Borbély Mária
6. Buzai Csaba

8. Venyigéné Makranyi Margit
9. Zsigáné KÓrÓdy Judit

Kapott szav azatok száma:
144 szavazat
132 szavazat
ll8 szavazat
96 szavazat
89 szavazat
83 szavazat

76 szavazat
67 szavazat

7. oros Sándor 77 szavazat 50.0

%
93,5
85,7
7 6,6
62,3
57,8
53,9

49,4
43,5

%
93,5
7 4,7
70,8

MKE Ellenórzó Bizottsági tag tisztre 6 jelcilt volt. A jelciltek kciztil l fo az
EllenŐrzó Bizottság elncike lett, 2 fo pedig u elnokség tagtra illefve pÓttagja. A
további 3 fo választási eredménye az alábbiak szerint alakult:

NÉv: Kapott szavazatok száma:
l. Hangodi Ágnes l 44 szavazat
2. Koglerné Hernádi Ágnes 1 |5 szavazat
3. Elekes Eduárdné I09 szavazat

Szívból gratulál minden megválasztott tisztségviselónek!

Kiss Gábor Megkciszcini a Mandátum és egyben szavazatszám|á|ó bizottság munkáját.
L 201 5 -201 9-es ciklusban az

MKE eln<ike: Barátné dr. Hajdu Ágnes,
MKE fotitkara: Gerencsér Judit
EB elnrike: dr. Amberg Eszter
Elnokségi tagiai: Kiss Gábor, Fehér MiklÓs, dr. Redl Karoly, Takáts Béla,
Eszenyiné dr. Borbély Mária, Buzai Csaba, oros Sándor
ElnÖkségi pÓttagjai: Venyigéné Makrányi,Margit, Zsigáné KÓrÓdy Judjt
Ellenórzö Bizottsági tagiai: Hangodi Ágnes, Koglerné Hernádi Ág''"',
Elekes Eduárdné



Gratulál a megválasztott tisztségviselóknek. Bejelenti, hogy az eredendóen
eln<ik + 4 tagbÓl á1lÓ Ellenórzó Bizottság a vá|asrtás eredménye alapján most
elncikkel és 3 tagga| kezdi meg munkáját, de ez határozatképességét nem
veszélyeztetí. A hianyzÓ Ellenorzo Bizottsági tag és pÓttag megválasrtásáta a
ktivetkezö KtildÖttgyrilésen kertil sor.

Ezt ktivetóen megadja a szót az nj eh<iknek.

Barátné dr. Hajdu Ágnes Megkoszoni a biza|mat. Megosztja a Ktildcittkozgyiíléssel a
motiváciÓit. Sokat tanult az e|ozo elnoktól, akinek kciszoni munkáját.
MotiváciÓt jelentett édesapja, aki mindig is a civi| szewezódésért dolgozott és
Ftilop Géza, aki ennek az egyesiiletnek alelntike volt, s nagyon sokat adott
mindenkinek.

Kiss Gábor: Kéri a most megválasztott tagtársakat, hogy itt helyben tÖltsék ki az elfogadő
nyilatko zatokat. Megkoszcini a Ktildtittkcizgytilés munkáját . Az tilést
berekeszti.

Záradék: A Jegyzók nyvnek 3 melléklete van, azokkal szerves egységetképez.

Budapest, 201 5. május 6.

.JkL; : g-s{ t..r/4.s,{*..
Molnárné Y arga Katalin
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