
Beszámoló 

az MKE Tanácsának 2003 júniusa és 2007 márciusa között végzett munkájáról 
 
 
Az 1991-ben létrehozott Tanács immár negyedik ciklusát töltötte le ebben az időszakban, és 
igyekezett megfelelni feladatainak. Emlékeztetőül: 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 Tanács fontos kérdéseket vitatott meg, és közel teljes létszámmal végezte munkáját. 
 
A 2003 júniusában 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. 
 
A fontosabb feladatok és területek az alábbiak voltak: 

• a tagdíj-reform (ad hoc bizottság), 
• az alapszabály módosítása (ad hoc bizottság), 
• a kitüntetések és a Fitz-díjak odaítélésére tett javaslatok, 
• az egyesület Képzési és Kommunikációs bizottságának beszámoltatása, 
• fontosabb kérdések (a vándorgyűlések előkészítése, az etikai kódex vitája, az 

egyesület megalakulása 70. évfordulójának megünneplése stb.). 
 
Emellett 2004 július 13-án részt vettem Budapesten a magyar könyvtárosok világtalálkozóján 
rendezett kerekasztal-konferencián, majd az MKE küldötteként képviseltem az egyesületet az 
osztrák könyvtárosok vándorgyűlésén 2004 szeptemberében Linzben (itt előadást is tartottam 
a kooperáció és a stratégiai menedzsment hazai kérdéseiről) és 2006. szeptemberében 
Bregenzben. 
 
Az elmúlt időszakban a tanácsüléseken az alábbi kérdések kerültek napirendre: 
 
2003. december 3.: 

• Az MKE elnökének beszámolója az elmúlt félév fontos eseményeiről, a 2004. év legfontosabb 
teendőiről 

• A 2004. évi munkaterv megvitatása (a tájékoztatás /Hírlevél/ megújítása, a tagdíjreform tapasztalatai – 
esetleges módosítása, a helyi és központi programok összehangolása, a bizottságok tevékenységének 
áttekintése, a 2002. évi könyvtáros pályaképről rendezett fórumok eredményeinek megismerése stb.) 

• A 2004. évi miskolci vándorgyűlés előkészítése (tematika, lebonyolítás, stb. megvitatása) 
• A 2004. évi díjakkal és kitüntetésekkel kapcsolatos teendők megvitatása 
• A 2004. évi NKA-pályázatok lezárása Ezen (egyéb elfoglaltsága miatt) nem tudott részt venni az elnök, 

ezért az alelnökök (Bartos Éva és Teveli Judit) helyettesítették. 
 
2004. február 11.: 

• Elnöki tájékoztató  
• A 2004. július 29. és 31. között Miskolcon megrendezendő 36. vándorgyűlés tartalmi előkészítése 

(munkacím: „Esélyegyenlőség és könyvtár”) 
• A 2004. évi tagdíjfizetési tapasztalatok összegzése, a közgyűlés elé terjesztendő esetleges módosítási 

javaslatok megfogalmazása (Ezt a következő évre halasztotta a Tanács az egyesület elnökének 
kérésére.) 

 



2004. május 27.: 
• Az elnökség 2004.évi munkatervének megvitatása. 
• A miskolci vándorgyűléssel kapcsolatos teendők 
• Kitüntetések, díjak (Fitz-díj, MKE emlékérem) 
• Egyebek (tájékoztatás, észrevételek, pályázatok)  

 
2004. november 18.: 

• Tájékoztatás az eltelt időszak fontosabb egyesületi eseményeiről 
• A tagdíjfizetési tapasztalatok összegzése, a közgyűlés elé terjesztendő módosítási 

javaslat(ok)megfogalmazása 
• A 2005. évi munkaterv megbeszélése 
• A 2005. július 28. és 30. között Gödöllőn megrendezendő 37. vándorgyűlés előkészítése (Hivatása 

könyvtáros) 
 
2005. január 11.: 

• A 2005. évi munkaterv ismertetése 
• A 2004. július 28. és 30. között Gödöllőn megrendezendő 37. vándorgyűlés előkészítése (munkacím: 

„Hivatása könyvtáros”) 
• A tagdíjfizetési tapasztalatok összegzése – beszámoló az ún. ad hoc bizottság munkájáról -, a közgyűlés 

elé terjesztendő esetleges módosítási javaslatok megvitatása (Nagy Anikó főtitkár) 
• A Nagy Könyv show-műsor és olvasómozgalom ismertetése (MTV – Sipos Pál tájékoztatója) 
• A képzési bizottság beszámolója a felsőoktatási reformról (Bényei Miklós) 
• A képzési bizottság megüresedett helyének betöltése (Zselinszky Lászlóné)  
• A könyvtáros etikáról rendezendő regionális megbeszélések ütemezése (Biczák Péter) 

 
2005. április 12.: 

• Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről (főtitkár) 
• Tagdíjreformról döntés + alapszabály-módosítás novemberben 
• beszámoló a PR bizottság tevékenységéről 
• A Fitz-díjasok 
• Egyebek (kitüntetések, vándorgyűlés) 

 
2005. szeptember 27.: 

• Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről és a következő hónapok terveiről (Nagy Anikó főtitkár) 
• A 37. vándorgyűlés értékelése (Nagy Anikó főtitkár) 
• Beszámoló az etikai kódexről (Biczák Péter alelnök) 
• Beszámoló az osloi IFLA-konferenciáról (Haraszti Pálné alelnök) 
• Egyebek (augusztus 20-i kitüntetések, a Fitz-díj 2006. évi odaítélése rendszerének megújítása – 

Murányi Lajos, a tanács elnöke) 
 
2005. november 29.: 

• Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről (főtitkár) 
• A három ad hoc bizottság vezetőjének beszámolója  

- az alapszabály-bizottság munkájáról (Dr. Horváth Sándor Domonkos 
- a közhasznúsági bizottság munkájáról (Czupi Gyula – írásban küldte el) 
- a tagdíjreform bizottság munkájáról (Nagy Anikó) 

 
2006. február 28.: 

• Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről és az elnökség 2006. évi munkatervről  
• A Tanács 2006. évi munkatervének megbeszélése és elfogadása 
• Az alapszabály-módosítással kapcsolatos kérdések vitája 
• A Fitz-díj odaítélésével és a Kecskeméten megrendezendő vándorgyűléssel kapcsolatos teendők 

megbeszélése, szavazás a díjazandó könyvekre. 
• Egyebek  

 
2006. november 21.: 

• Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről  
• A 2007. évi tisztújítással kapcsolatos teendők megbeszélése 



• Beszámoló a Tanács 2003-2006. közötti munkájáról 
• Egyebek  

 
2007. január 16.: 

1. Tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről és az elnökség 2007. évi munkatervéről (Nagy Anikó 
főtitkár) 

2. A választási bizottság elnökének beszámolója a 2007. évi tisztújítás előkészületeiről (Bazsóné Megyes 
Klára) 

3. Tájékoztatás a felsőoktatás átalakításáról, az új szakmai képzés (BA) jellemzőiről (Bényei Miklós) 
4. Az MKE Tanács 2007. évi munkatervének vitája (Murányi Lajos) 
5. Egyebek 

 
Az ülésekről az elnökséget folyamatosan tájékoztattam.  
 
 
 
Budapest, 2007. március 13. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Murányi Lajos s.k. 
az MKE Társadalomtudományi szekció képviselője a tanácsban,  

az MKE Tanácsának az elnöke 


