
Beszámoló 

az MKE Tanácsának 2007 - 2011 között végzett munkájáról 

 

 

Az 1991-ben létrehozott Tanács 2011-ben működésének ötödik ciklusát zárta. Az eltelt négy év során 

igyekezett megfelelni az egyesület alapszabályában lefektetett feladatainak:  

az Alapszabály 13. §. (1)-(2.) szerint „A szervezetekben regisztrált tagság képviseleti és az elnökség 

tanácsadó szerve a tanács”, „a területi és szakterületi szervezeteknek a taggyűlésük által egy 

választási időszakra megválasztott egy-egy képviselőjéből áll.” 

 

A 2007 áprilisában sorra kerülő tanácselnök-választás során lettem elnök. A ciklusban a legtöbb 

teendőt az elnökségi üléseken való (tanácskozási joggal való) részvétel, illetve a beszámolási 

időszakban az évente négy alkalommal sorra kerülő ülések megszervezése és levezetése adta. (Nem 

mindig sikerült négy ülést összehívni.) A tanács az elfogadott éves munkaterv alapján végezte 

munkáját.  

Kialakult a tanácsülések munkarendje: szinte valamennyi tanácsülésen az első napirendi pontként a 

főtitkári beszámoló szerepelt, amelyben a két tanácsülés között megtartott elnökségi üléseken 

elhangzottakról, az egyesület rendezvényeiről, projektjeiről, a szervezeti élettel kapcsolatos 

eseményekről, aktuális feladatokról hangzottak el tájékoztatók. Külön köszönet érte főtitkárunknak, 

Nagy Anikónak, aki minden alkalommal, írásban is, – a tanácsülési jegyzőkönyvek mellékleteként – 

rendelkezésünkre bocsátotta e beszámolókat. Az elnökség tagjai aktív részvételükkel segítették a 

tanács munkáját, elősegítették a szervezetek munkájának koordinálását, informálását. A tanácsi 

képviselők rendszeres tájékoztatást kaptak a pályázati lehetőségekről, az MKE pályázatairól. 

(Wimmer Éva pályázati felelős segítette, koordinálta az egyes szervezetek s az MKE pályázatait.) 

A Tanács fontos kérdéseket vitatott meg, és közel teljes létszámmal végezte munkáját. A Tanács a 

megtárgyalt kérdésekben állást foglalt. Állásfoglalását az egyesület elnökségével, illetve az egyesület 

Ellenőrző Bizottságával közölte. A Tanács tagjai beszámoltak az általuk képviselt szervezet 

taggyűlésén a Tanácsban végzett munkájukról, és a tanácsüléseken folyamatosan tájékoztatták e 

munkáról a szervezet vezetőségét. 

A Tanácsülések a szervezetek, s az elnökség közti információcsere jelentős fórumai voltak: 

Az egyes tagszervezetek beszámolói, meghívásai a soron következő aktuális rendezvényeikre 

színesítették a tanácsüléseket. Az itt felvetett problémák, kérdések tapasztalatcsere jelleggel sokszor 

kínáltak megoldást. 

A tanács üléséről a 8. § (18) bek. értelemszerű alkalmazásával jegyzőkönyvet készített, amelyek 

megtalálhatók az MKE titkárságán. 

Az MKE 2007-2010. évi tanácsüléseken az MKE tevékenységének az alább kiemelt feladatai, 

területei voltak: 

 

- Az éves munkaterv ismertetése, megvitatása; 

- taglétszám, tagnyilvántartás, tagdíjfizetés, tagkártya kedvezmények („pártoló tagok” ügye); 

- Könyvfesztivál; 

- az MKE szabályzatok és a szervezeti szabályzatok;  

- tájékoztató az MKE aktuális országos, regionális és helyi rendezvényekről; 

- az MKE projektjei; 

- vándorgyűlés; 

- pályázatok; 



- kitüntetések; 

- javaslatok MKE- emlékérem odaítélésére; 

- Fitz – díj Bizottság megalakulása, a díj gondozása; 

- „Az év fiatal könyvtárosa-díj”; 

- MKE jubileumi kötete;  

- folyamatos tájékoztatás a szervezetek programjairól. 

 

Megköszönöm a Tanács 4 éves munkáját, az együttgondolkodást a feladatok megoldásában. A 75 év is 

bizonyítja, hogy az MKE felelősséggel végzi a szakmai munkát a nehézségek ellenére is. Kívánom, 

hogy a Tanács tagjai továbbiakban is ilyen felelősségteljesen juttassák el az információkat a 

tagsághoz, lelkes munkával segítsék a Tanács, az elnökség munkáját. 

 

Kronológia: 

Az elmúlt ciklusban a tanácsüléseken az alábbi kérdések kerültek napirendre: 

 

2007. április 18. 

Tisztújító tanácsülés 

Bakos Klára elnök köszöntötte az új tanács tagjait, és az MKE érdekében aktív munkát kívánt a 

Tanácsnak. Bemutatkoztak a szakterületi és a területi szervezetek jelen lévő képviselői, valamennyi 

tanácstag szólt szervezete munkájáról, az éves terveikről. 

 

Nagy Anikó főtitkár megfogalmazta a tanács funkcióit, s ismertette a tanács elnökének feladatait:  

A tanács az MKE elnökségének segítő szerve. Kiemelten fontos az elnökség és a tanács tagjainak 

szoros kapcsolata, ezen keresztül (is) biztosítható az elnökség kapcsolata a tagsággal. 

A tanács elnökének feladatai: 

 a tanácsülések időpontjának és a programjának meghatározása (különös tekintettel az MKE 

aktuális rendezvényeire, a tagság egészét érintő, megvitatandó kérdésekre), egy-egy téma 

vonatkozásában szakértő előadó meghívásával; 

 a tanács ülésein valamelyik résztvevő felkérése emlékeztető írására, az emlékeztető 

hitelesítése és eljuttatása az MKE titkárságára (ezen keresztül az elnökség tagjaihoz); 

 az elnökségi ülésen való részvétel, az elnökség számára beszámolás a tanács előző ülésén 

elhangzott (illetve a tanácstagoktól egyéb forrásból származó) véleményekről, 

javaslatokról; 

 a tanács tagjainak tájékoztatása az elnökség munkájáról; 

 két tanácsülés között kapcsolattartás a tanács tagjaival. A tanács tagjainak kiküldött 

szakmai anyagokhoz kért vélemények begyűjtése, összegzése, s az elnökség felé 

terjesztése; 

 a tanács munkájának hatékonysága érdekében további javaslatok összeállítása a 

feladatokról. 

A tanács tagjai a választható tanácsi képviselők névsorából (Murányi Lajos, Sándor Tibor, Balogh 

Mihály, Szilágyi Irén, Vasné Mészáros Katalin, Horváth Tamás, Máté Lászlóné, Balogh Ferencné, 

Guszmanné Nagy Ágnes) elnökül Guszmanné Nagy Ágnest választották. 

 

2007. május 22. 

 

 Az elnökség 2007. évi munkatervének megvitatása  

 Biczák Péter (MKE Ellenőrző Bizottság elnöke) tájékoztatása az MKE 39. Vándorgyűléséről. 

Szeged, 2007. július 12-14.  

 Szervezeti beszámolók: meghívók, helyi és országos rendezvényekre  

 

 



2007. szeptember 25. 

 

 Nagy Anikó főtitkári tájékoztatója az elmúlt időszak eseményeiről, az elnökség 2007. 08. 28-

iki és a 09. 24-iki ülésén elhangzottakról  

 Az MKE elnökségének stratégiája 

 Kiss Gábor alelnök ismertetése a „Versenyképes ország – versenyképes könyvtáros” országos 

programsorozatról 

 A szervezetek közti kommunikációs nehézségek megoldására elektronikus hírlevél kiadásának 

megvitatása 

 Fehér Miklós tájékoztatója: az MKE, mint civil szervezet az Országos Területfejlesztési Civil 

Egyeztető Fórum (OTCE) tagjainak sorában 

 Tagnévsorok pontosítása: tiszteletbeli tagok névsorának megküldése 

 A „Füzéki emlékérem” átadása és a koszorúzás október 25-én az OSZK-ban 

 Szervezeti beszámolók: meghívók, helyi és országos rendezvényekre 

 

2007. december 11. 

 

 Főtitkári tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről.  

 A Versenyképes ország - versenyképes könyvtárossal projekt programjának ismertetése  

 Megalakult az MKE Múzeumi Könyvtárosok Szekciója. 

 Előzetes tájékoztatás a 2008. évi Könyvfesztivál helyszínéről (Millenáris épülete) 

 Dr. Bényei Miklós ismertetője a Magyar Könyvtárosok Egyesülete alapításának 75. 

évfordulójára tervezett jubileumi kiadvány előkészületi munkálatairól. Az elnökség 

hangsúlyozta a tagszervezeteknek e munkában való intenzív közreműködésének 

szükségességét. Mándli Gyula a beérkezett szervezetek fotóiból fotóarchívumot kívánt 

összeállítani. 

 Csics Gyula (a tatabányai Városi Könyvtár igazgatója) az Európa Múzeum tagjainak sorában 

 Aktualitások, egyebek. (Szervezeti élet, taglétszám, a tagság korosztály szerinti összetételének 

feltérképezése. Az MKE honlapjának megújítása. Az egyházi könyvtárak állami 

támogatásának jelentős csökkentése miatt kiadott szolidaritási nyilatkozat támogatása)  

 

2008. február 7. 

 

 Főtitkári tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről  

  “Versenyképes ország – versenyképes könyvtárossal”: beszámolók a rendezvényről 

 Az MKE pályázatai – Wimmer Éva tájékoztatója 

 Az MKE “Civilek – könyvtár – társadalom” című NCA pályázatának ismertetése (Fehér 

Miklós) 

 Aktualitások, egyebek (A titkárság költözése a Hold utca 6. számú épületből az OSZK vári 

épületébe. Szervezeti híradások.) 

 

2008. május 21. 

 

 Főtitkári beszámoló az MKE elnökségének ülésein elhangzottakról  

(Küldöttközgyűlés, Könyvfesztivál, taglétszám, kitüntetések, díjazások) 

 Megalakult a Fejlett Információs Technológiák és Társadalom Szekció (MKE FITT).  

 A“Versenyképes ország – versenyképes könyvtárossal” programsorozat záró konferenciájának 

szervezése (Bakos Klára MKE elnöke) 

 Az MKE 40. Vándorgyűlésének előkészítő munkálatai (Barki Katalin, Nyugat-magyarországi 

Egyetem Savaria Egyetemi Könyvtár) 

 A Fitz-díjat előkészítő ideiglenes bizottság megalakulása 

 Tájékoztató a hazai és nemzetközi partnerségi együttműködésekről: 



 A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség közös 

elnökségi ülést tartott 2008. február 20-án 

 Barátné Hajdu Ágnes és Bakos Klára beszámolója az IFLA nyári konferenciájáról 

 Megjelent az „Alkotó könyvtáros” kötet 

 

2008. október 2. 

 

 Az „Év Fiatal könyvtárosa” díj kuratóriumának megújítása. Fehér Miklós a Tanács tagjaitól 

írásban kért ötleteket, észrevételeket 

 Főtitkári beszámoló az MKE központi rendezvényeiről a Tanács legutóbbi ülését követően:  

Tájékoztatás a vándorgyűlésről, MKE honlap, Katalist, szaksajtó (3K, Könyvtári levelezőlap), 

fotók. Pályázatok, kitüntetések, együttműködés az IKSZ-szel 

Az Arcanum felhívására az elnökség a 3K és az MKE évkönyvek digitalizálása mellett 

döntött. 

 Az MKE tanácsi képviselőinek meghívásai, beszámolói a szervezetek országos, regionális és 

helyi rendezvényeiről 

 

2008. december 10. 

 

 MKE szabályzatok (iratkezelési, pénzügyi és adatvédelmi) véleményezése 

 Taglétszám – tagkártya kedvezmények – tagtoborzás 

 Kitüntetések 

 • Jubileumi kiadvány. A szervezetek megjelölték a szerkesztőbizottságban résztvevő tagjukat, 

elkészült a jubileumi kötet szerkesztőinek levelezőlistája. (Bényei Miklós főszerkesztő) 

 Javaslat a Fitz József-díjat előkészítő bizottság működésére. (Vasné Mészáros Katalin, MKE 

Bács-Kiskun Megyei Szervezete) 

 „Az év ifjú könyvtárosa” című munkaanyag megvitatása (Fehér Miklós) 

 Az MKE pályázatai (Wimmer Éva tájékoztatója) 

 

2009. március 10. 

 

 Főtitkári tájékoztató (munkaterv, új projektek, könyvfesztivál, tagdíjfizetés, pártoló tagok, 

kitüntetések) 

 A Fitz-díj bizottság megalakítása. Előterjesztő a Tanács elnöke 

 Az MKE 2009. évi vándorgyűlése: Debrecen 2009. július 9-11. Kiss Gábor tájékoztatása 

 Pályázatok (MENET, NETREKÉSZ, NKA-, NCA pályázatok) Wimmer Éva ismertetése 

 Aktualitások. Bakos Klára a Népszabadságban megjelenő „Porosodó könyvek” cikkel 

kapcsolatban az MKE elnökségének reflexiójáról tájékoztatott. 

 

2009. június 23. 

 

 Alelnöki beszámoló a vándorgyűlés aktuális szervezési kérdéseiről 

 Főtitkári tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről és a taglétszámról, az éves érvényesítő 

matricák eljuttatásáról a tagsághoz, tagdíjfizetésről, könyvfesztiválról, helyismereti 

konferenciáról, országos és helyi rendezvényekről, a honlapról. Az elnökség döntött az állami 

kitüntetésekre való előterjesztésről, illetve a 2009. évi MKE- emlékérem odaítéléséről (a 

szervezetek javaslatai alapján). 

 Beszámoló az MKE – MKE Pécsi és Baranyai Szervezet közös programjáról, ahol jelen volt a 

horvát könyvtáros egyesület elnöke, Zdenka Sviben is két kollégájával, akikkel előkészítették 

a horvát – magyar együttműködési szerződés aláírását. A horvát könyvtáros egyesület és az 

MKE között együttműködési szerződés jött létre. 

 A szervezetek tájékoztatása a 2009. évi pályázatokról (MENET, NETREKÉSZ) 

 Az MKE 2009. évi vándorgyűlése (Kiss Gábor) 



 A Fitz-díj bizottság ismertetése a díjazásra javasolt kiadványokról (a Tanács elnöke)  

 A szervezetek képviselőinek beszámolói, meghívásai rendezvényeikre 

 

2010. január 28. 

 

 Főtitkári tájékoztató az elmúlt időszak főbb rendezvényeiről (Vándorgyűlés, Debrecen, 2009. 

július 9-11., IFLA, Milánó, 2009. augusztus 19-30., Győri Könyvszalon, 2009. október 2., 

Füzéki emléktábla koszorúzása, és a Füzéki István Emlékérem ünnepélyes átadása, 2009. 

október 22-én az OSZK-ban). 

 Az MKE 2010. évi vándorgyűlés előkészítése: Baja, 2010. július 15-17. (Kiss Gábor 

tájékoztatása) 

 Az MKE Emlékérem, az Év fiatal könyvtárosa pályázat, a Fitz-díj a hagyományoknak 

megfelelően ismét a rendezvényen kerültek kiosztásra. 

 Az egyetemi hallgatók vendégül látására az Elnökség pályázatot hirdetett. Felhívta a tagság 

figyelmét, hogy 2009. évi adója 1%-át ajánlja fel a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, 

ezzel tegye lehetővé, hogy minél több fiatal vehessen részt a továbbiakban is az MKE 

vándorgyűlésein! Az Elnökség javaslatára a vándorgyűlés idejére 50-60 gyermek számára 

szerveztünk két napos olvasótábort.  

 Az MKE jubileumi évkönyvnek készültségéről és a megvalósításról Bényei Miklós 

beszámolója. Nagy Zoltán az MKSZ elnöke elvállalta az MKE számára a képi 

dokumentumoknak a szervezetektől való begyűjtését és a kötet képszerkesztését. 

 Wimmer Éva átfogó, részletes tájékoztatása az MKE 2009. évi pályázati munkálatairól 

 A megújult NKA kuratóriumról; az MKE képviseletét ellátó Barki Katalin hozzászólása 

 

2010. április 15. 

 

 Főtitkári tájékoztató: a szervezeti beszámolóknak a titkárságra való beküldése, a 

küldöttközgyűlés, tagtoborzás szükségessége a kis létszámú szervezetekben. A 2011. évi 

tisztújítás előkészítése. Határidő kitűzése a szervezetek tisztújításának. Javaslattétel a 

jelölőbizottság összetételére. 

 Az MKE 42. Vándorgyűlése – Baja, 2010. július 15-17. A plenáris ülések és a 

szekcióprogramok, a kiállítások, könyvtárlátogatások, kirándulások szervezése, szállások, 

étkezési lehetőségek, baráti találkozó, határon kívüli vendégek, hallgatók fogadása. (Kiss 

Gábor tájékoztatása) 

 A Fitz- díjak előkészítése, kitüntetésekre, díjazásokra való javaslatok bekérése  

 XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, Könyvtáros Klub, Konferencia, szekció-

programok (Nagy Anikó tájékoztatója)  

 

2010. szeptember 21. 

 

 Főtitkári tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről: az MKE központi rendezvényei 2010. 

második és harmadik negyedévében. Együttműködési szerződés megkötése az Ukrán 

Könyvtárosok Egyesületével 2010. szeptember 17. 

 Az MKE alapszabályának esetleges módosítására vonatkozó javaslat megvitatása. A 

módosítást érintő bekezdés: 17. § (9) A küldöttközgyűlés, a tanács és a taggyűlés választási 

illetékességébe tartozó ugyanazon egyesületi, illetve szervezeti tisztséget a tag egymást 

követően csak két választási időszakban tölthet be. 

Előterjesztő: Kiss Gábor alelnök  

 Aktualitások: az NKA pályázatok tematikájára javaslattételek várása, a szervezetek SZMSZ-

ei. 

 

 

 

 



2011. február 3. 

 

 Takács Dániel ismertetője az MKE új honlapjáról 

 Főtitkári beszámoló 2010 utolsó harmadának rendezvényeiről:  

 Nyelvek európai napja – szeptember 26. 

 Fűzéki István-emlékérem átadása – megemlékezés 1956-ra – október 22.  

 MKE jubileumi ünnepség – november 25. 

 Határon túli magyar könyvtárosok parlamenti kerekasztala 

 Nyugat-Ukrajnai Könyvtári Fórum 

 Szervezeti élet, tagnyilvántartás 

 Két új szekció alakult az elmúlt időszakban:  

MKE Tudományos Szakkönyvtári Szekció (Pécs, 2011. január 10-én) dr. Fischerné dr. Dárdai 

Ágnes kezdeményezésére; 

MKE Jogi szekció (Budapest, 2011. január 28-án) Haraszti Pálné kezdeményezésére. 

 Tisztújító küldöttközgyűlés előkészítése, a választási bizottság beszámolója. 

 Az MKE jubileumi kötetének megjelentetése 

 Fehér Miklós ismertérése „Az MKE Civil Akadémia 2011” nyertes pályázatról 

 Szervezeti híradások 

 

 

 

Eger, 2011. március 16. 

 

 

 

 

 

 

 

Guszmanné Nagy Ágnes s.k. 

az MKE Heves Megyei Szervezetének képviselője a tanácsban,  

az MKE Tanácsának az elnöke 

 


