
Beszámoló
az MKE Tanácsának 2011-2015 között végzett munkájáról

Az 1991-ben létrehozott Tanács 2011-ben működésének hatodik 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 2011 májusában sorra kerülő tanácselnök-választás során választott  a tanács  elnökének. 
Hogy ezt a megtisztelő feladatot vállalhassam, le kellett mondanom a Pest Megyei Szervezet 
elnöki posztjáról, ez megtettem –azóta titkárként dolgozom a PEMEKSZben
A ciklusban a legtöbb teendőt az elnökségi üléseken való (tanácskozási joggal való) részvétel, 
illetve a tanács ülések megszervezése és levezetése adta. (Sajnos nem mindig sikerült négy 
ülést  összehívni.  El  kell  azt  is  mondani,  hogy  az  internet  korában  a  kapcsolattartás 
leegyszerűsödött, számtalanszor emailben kértünk véleményt, javaslatot.) 

Folytattuk az előzőekben már kialakult, jól működő munkarendet: valamennyi tanácsülésen 
szerepelt  napirendi  pontként  a  főtitkári  beszámoló,  amelyben  a  két  tanácsülés  között 
megtartott elnökségi üléseken elhangzottakról, az egyesület rendezvényeiről, projektjeiről, a 
szervezeti élettel kapcsolatos eseményekről, aktuális feladatokról hangzottak el tájékoztatók. 
Köszönet  érte  főtitkárunknak,  Fehér  Miklósnak,  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.) Ugyancsak köszönöm a titkárság 
áldozatkész   munkáját:  Molnár  Jánosné  (Ili)  és  később  Hantal  Zsófi  is  sokat  segítette 
munkánkat
A tanácsülések a szervezetek, s az elnökség közötti információcsere jelentős fórumai voltak. 
Fontos  kérdéseket  vitattunk  meg,  a  tanács  a  megtárgyalt  kérdésekben  állást  foglalt, 
állásfoglalását  az  egyesület  elnökségével  közölte.  A tanács  tagjai  beszámoltak  az  általuk 
képviselt  szervezet  taggyűlésén  a  tanácsban  végzett  munkájukról,  és  a  tanácsüléseken 
folyamatosan tájékoztatták e munkáról a szervezet vezetőségét. 
Az  ülésekről  a  8.  §  (18)  bek.  értelemszerű  alkalmazásával  jegyzőkönyvet  készítettünk, 
amelyek megtalálhatók az MKE titkárságán. 
A tanács  létszámát  elvileg meghatározza a  szervezetek száma: minden szervezetet  egy fő 
képvisel. Természetesen előfordult, hogy valaki nem tudott eljönni az ülésre, bár legtöbbször 
más  helyettesítette.  Sajnos,  van  néhány  szervezet,  akik  gyakorlatilag  egy  ülésen  sem 
képviseltették magukat. (És legtöbbször más ügyekben sem voltak aktívak: pl. beszámolók 
beküldése, pénzügyek intézése stb.) Jelenleg 18 területi szervezet és 12 szakmai, valamint 2 
kapcsolódó szervezet képviseltette magát.
A következő elnökségnek javaslom ezen szervezetek működésének vizsgálatát és esetleges 
megszüntetését.



Az MKE 2011-2015. évi ciklusában a tanácsnak az alább kiemelt feladatai, területei 
voltak: 

- taglétszám, tagnyilvántartás, tagdíjfizetés, tagkártya kedvezmények ügye
- a szervezeti élet erősítése, közgyűlések rendszeresítése, beszámolók szempontjainak 
kidolgozása
- folyamatos tájékoztatás a szervezetek programjairól. 
- kommunikáció: honlap, PR-bizottság, Verzó, Könyvtárvilág
- MKE Alapszabály 
- SZMSZ-ek 
- tájékoztató az MKE aktuális országos, regionális és helyi rendezvényeiről; 
- az MKE projektjei
- vándorgyűlések
- Könyvfesztivál; 
- pályázatok
- kitüntetések, javaslatok MKE- emlékérem odaítélésére; 
- Fitz – díj eljárásrend kidolgozása, a bizottság megalakulása, a díj gondozása, díj követése 
A 4 év eseményeiből néhány témát, eseményt kiemelek: 

- többször módosítottuk az alapszabályt, (nemcsak a jogszabályi változások előírásai 
miatt!), megvitattuk a szervezeti átalakulás lehetőségeit (pl. önállósodás, tagsági 
kérdések)

- radikális változásokat vezettünk be a pénzügyek intézésében, egységes, közös 
könyvelést alakítottunk ki, átdolgoztuk a tagdíjfizetést (ez egy kis emelést is jelentett). 

- próbáltuk segíteni az MKE kommunikációját: új honlap jött létre, megalakult a PR 
bizottság (amely azonban nemsokára passzivitásba vonult – reméljük, föléled újra), 
szerkesztettük a Verzót, majd ennek utódját, a Könyvtárvilág c. elektronikus könyvtári 
folyóiratot.

- SZMSZ-ek (minta szabályzat kidolgozása: Borsod, Komárom és a Pest Megyei 
Szervezet javaslatai alapján)

- kialakítottunk egy egységes szempontrendszert a szakmai beszámolókhoz
- ennek alapján kértük be a szervezeti beszámolókat, a tanács elnöke ezt összegezve 

eljuttatta az MKE elnökének
- több országos konferencia előkészítésében részt vállaltunk
- a Fitz-díj jelentőségének kiemelése (kapcsolattartás a minisztériummal, a Fitz-

díjasokkal -  dokumentáció, fotó stb.), egyáltalán a díj odaítélése eljárásrendjének 
kidolgozása (a főtitkár vezetésével)

- szervezetek bemutatkozása szóban és írásban is
- Hungarikum ügye

Összegezve talán elmondható, hogy a szervezetek a nehézségek ellenére javítottak az 
„eljárási, pénzügyi” fegyelmükön, így az MKE helyzete összességében javult, beleértve a 
pénzügyi helyzetet is.
Megköszönöm a Tanács 4 éves munkáját, az együttgondolkodást a feladatok 
megoldásában. Kívánom, hogy a Tanács tagjai továbbiakban is ilyen felelősségteljesen 
végezzék a munkájukat: juttassák el az információkat a tagsághoz, lelkes munkával 
segítsék az egyesület, az elnökség munkáját. Köszönet a Fitz-bizottság tagjainak, a 
Könyvtárvilágba íróknak, Keszi Erikának, Nagy Anikónak,  a vándorgyűlések 
előkészítőinek. 



Kronológia: 
Az elmúlt ciklusban a tanácsüléseken az alábbi kérdések kerültek napirendre:

2011. május 4. 

Aktualitások. Előterjesztő Bakos Klára elnök, Fehér Miklós főtitkár
• Beszámoló az elmúlt időszak történéseiről. (Küldöttgyűlés, elnökségi ülés, alelnökök 

választása, Könyvfesztivál)
• Az előző ciklusban végzett tevékenység megköszönése

Aktuális elnökségi tervek, elképzelések
 Életpálya modellel való foglalkozás
 Munkabizottságok körének bővítése

• Mit kér és vár az elnökség: A Tanács tanácsadó szerepének megerősödését
 Véleményt a honlapról 
 Véleményt a szervezeti életről
 A szervezeti élet megjelenítésének erősítését. Pl. Naptár használata a 
honlapon
 Közös cselekvést tagtoborzás – tagfelvétel kapcsán

Az MKE Tanács új elnökének megválasztása  - Bazsóné Megyes Klára, a Pest Megyei 
Szervezet tanácsi képviselője, a PEMEKSZ és a HKSZ tagja lett az elnök
Tanácsi képviselők választása a Fitz díj bizottságba. A bizottsági munka elindítása.
Vándorgyűlés. Minden aktualitás a Vándorgyűléssel kapcsolatban. Meghívott Kiss Gábor 
alelnök, pécsi szervezőbizottság)
MKE jubileumi könyv

• Terjesztési feladat 
• Kiegészítés, pontosítás (szöveg és fotóanyag)

Kitüntetési javaslatok

2011. szeptember 29.

A tanácsi képviselők bemutatkozása
Beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
Az MKE működéséről, szervezeti felépítéséről, a tanács főbb célkitűzéseiről
Tájékoztató a PR Munkabizottság szervezéséről
A szervezeti élet erősítése (befizetések, beszámolók, az egyes szervezetek helye, szerepe az 
egyesületen belül)
Tagsági ügyek (tagsági díj  összegének, a befizetés időpontjának módosítása,  küldöttgyűlés 
összehívása)
Tájékoztató a múzeumi belépők ügyében

2011. december 13.
Főtitkári beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről – tagkártya (kedvezmények) kérdése
A szervezetfejlesztési munkabizottság megalakulásáról Fehér Miklós főtitkár
Tájékoztató a PR Munkabizottság szervezéséről (Keszi Erika)
A szervezeti beszámolókról: mintának a Pest Megyei Szervezet beszámolója (Bazsóné)



A tanács ülését követően megalakul az arculati  (PR) bizottság,  majd megtartja első ülését 
Keszi Erika protokoll- és rendezvényszervező szakértő vezetésével. Mindkét ülés nyilvános.

2012. április 12.
Főtitkári beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről  
A szervezetfejlesztési munkabizottság munkájáról (Redl Károly alelnök)
Tájékoztató a PR Munkabizottság terveiről (Keszi Erika Zsuzsanna)
A Könyvfesztiválról Nagy Anikó szervező beszélt
A szervezetek tavalyi munkájának összefoglalása 
A Műszaki Szervezet bemutatkozása 
Díjakról, kitüntetésekről (Fitz-díj, Széchényi-díj, Szinnyei-díj)

2012. október 4. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Könyvtára (Budapest, Hungária Krt. 9-11.)

Főtitkári beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
Előzetes az Országos Könyvtári Konferenciáról Bakos Klára elnök
Az alapszabály módosításáról, az egységes könyvelési rendről – (Dr. Redl Károly, Fehér 
Miklós)
Meghívott volt Dr. Horváth Sándor Domonkos, az Ellenőrző Bizottság elnöke is.

2013. január 10.

Főtitkári beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről
Az Országos Könyvtárügyi Konferencia értékelése  (Bakos Klára elnök)
Az egységes könyvelési rendről 
Az alapszabály módosításáról (Dr. Redl Károly alelnök, Aczél-Partos Adrienn) 
Aktuális  szervezeti  kérdések  (tartalmi  és  pénzügyi  beszámolók,  tagsági  ügyek,  
befizetések)
Egyebek (pl. díjak)

2013. március 26.
Sajtótájékoztató  az  MKE  Web-magazinjáról  (Gerencsér  Judit,  Kóródy  Judit  szerkesztők, 
Fehér Miklós főtitkár)
Főtitkári beszámoló, a küldöttközgyűlés előkészítése
Tájékoztató a Könyvfesztiválról (Nagy Anikó)               
Az egri vándorgyűlés előkészületei
A Zenei Szekció bemutatkozása
A Fitz-díj bizottság megalakulása
Szervezeti ügyek

2013. szeptember 19.

Főtitkári beszámoló az elmúlt időszak munkájáról
A szervezeti alszámlák megnyitása



A Szervezeti és Működési Szabályzatok módosításáról 
Tájékoztatás a Hungarikum értéktár bizottságok létrejöttéről (Zselinszky Lászlóné eln. tag)
Szervezetek bemutatkozása (Somogy Megyei Szervezet, Bibliográfiai Szekció, Bács-
Kiskun, Heves Megyei Szervezet)
 Az új honlapról
 Szervezeti élet

2013. december 12.
Főtitkári beszámoló az elmúlt időszakról
A soproni vándorgyűlés előkészületei 
A Bács-Kiskun Megyei szervezet bemutatkozása
A Gyermekkönyvtáros Szekció bemutatkozása
A szervezetek pénzügyi átalakulásairól
Az egyesület pénzügyi helyzetéről, a szervezetek egyszeri befizetéseiről

2014. március 25.
Főtitkári beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről 
A szervezeti beszámolókról, a szervezetek anyagi helyzetéről
A vándorgyűlés és a könyvfesztivál aktualitásai (Biczák Péter, Nagy Anikó)
A szervezeti gazdálkodásról, költségvetési helyzetről
A Fitz-díj előkészületei
A küldöttközgyűlés előkészítése

2014. szeptember 30.
Főtitkári beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről 
Beszámoló az IFLA-közgyűlésről (Baráthné Dr. Hajdú Ágnes alelnök)
A vándorgyűlés értékelése
A tagsági helyzetről, tagdíjakról, a gazdálkodási átállásról
Információk a választásokról
Szervezeti bemutatkozások (Mezőgazd. Szerv., Olvasószolg.Sz.)

2015. március 3.

Főtitkári beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről 
A tagsági helyzetről, tagdíjakról
Információk az országos választásokról
Szervezeti bemutatkozás (Jogi Szekció)
A szervezeti közgyűlésekről, választásokról
Programjavaslat az idei évre: 80 éves az MKE
A Fitz-díj előkészítéséről
Új képviselők bemutatkozása


	Aktuális elnökségi tervek, elképzelések

