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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége  

2011. november 23-án 10.00 óra elnökségi üléséről  
 

Jelen vannak elnökségi tagok:  Bakos Klára 
     Barátné Dr. Hajdu Ágnes 

Biczák Péter 
Eszenyiné dr. Borbély Mária 
Fehér Miklós  
Kiss Gábor  
Dr. Redl Károly 
Takáts Béla   
Zselinszky Lászlóné, Éva 

Elnökség póttagok:    Dr. Kührner Éva 
Ellenőrző bizottság elnöke:  Horváth Sándor Domonkos  
 
Meghívottak:    Molnár Ilona – MKE titkárság 

Wimmer Éva 
Bazsóné Megyes Klára – Tanács elnök  
Szervezetek elnökei, Tanácsi képviselők jelenléti ív 
alapján 

 

Helyszín: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Könyvtára 
Budapest, Hungária krt. 9-11. 
 
 

Napirend: 
 

10.00 – 11.15  

1. Vándorgyűlés – Győr. Témajavaslatok véglegesítése. Napirendhez meghívottak a győri 

szervezők képviselői.  

2. Tájékoztatók 

 Parlament – nyílt nap 

 Tavaszi könyvfesztivál 

 Határozatok Tára helyzete 

 Múzeumi kedvezmény – érvényesítő matrica 

 

11.30 – 12.45 

 

3. Tájékoztatás az MKE titkárság titkárságvezetői státusz helyzetéről 

mailto:mke@oszk.hu


4. Szervezeti kérdések. (szervezeti és tagdíj reform) Konzultáció az MKE szervezetek 

tanácsi képviselőivel. Napirendhez meghívottak: Tanácsi képviselők és/vagy szervezeti 

elnökök 

 

13.00 – 13.30 ebéd 

13.40 – 15.00 

 

5. Bibliotéka emlékérem felterjesztés – levélszavazás megerősítése 

6. EISZ adatbázis központi költségvetési finanszírozása 

7. Egyebek 

 

 45 éves az MKE Békés Megyei Szervezete 

 Önkéntesség a kultúrában – konferencia Miskolcon 

 
 

Napirend elfogadása – szavazás – egyhangúan elfogadva. 
 
 
 

Első Napirend:  

 

Vándorgyűlés – Győr. Témajavaslatok véglegesítése. Napirendhez meghívottak a győri 

szervezők képviselői.  

 

Bakos Klára: Köszönti a napirend tárgyalására érkezett vendégeket és összegzi az 

egyeztetésre váró kérdéseket: Mi legyen a téma, a szlogen, az elnökség oldaláról ki lesz a 

felelős kapcsolattartó, a vendéglátók oldaláról vannak-e észrevételek. Várható a 

kapcsolatfelvétel a megyével, közgyűlési elnökével, a város polgármesterével és a rektorral, 

dékánnal. Fontos, hogy szoros legyen az együttműködés a szervezők és az elnökség között. 

Tegnap – elektronikus levél érkezett HSD-től, aki a téma vonatkozásban azt írta, hogy 

szondázzuk meg a nagyközönséget. Kérdezi, hogy mi vezérelte a szervezőket erre a 

javaslatra. 

 

HSD: A javaslat oka, hogy ne felülről találjuk ki a témát. Nyitni kell a társadalom felé, ezt a 

gondolatot maga Bakos Klára fogalmazta meg, ez is indokolta a javaslat megtételét. A 

Vándorgyűlésen érdemes lenne majd elégedettség felmérést és javaslat felmérést is végezni, 

hogy ez a továbbiakra kiindulási pontot képezzen. A mai kibővített ülés (a tanácsi képviselők, 

szervezeti vezetők is jelen vannak!) már reprezentatívvá teszi a megbeszélést, tehát egyéb 

szondázás már nem indokolt.  

 

Biczák Péter: Az államigazgatás teljes átalakítása alatt állunk. Ez adhat témát. A 

Vándorgyűlés idején már működnek majd a kormányhivatalok és ekkor állítják fel a járásokat, 

amiknek nem tudni, hogy lesz-e könyvtári feladata. Ehhez az Önkormányzati minisztérium 

részéről és a győri kormányhivatal részéről lehetne egy-egy előadás. 

 

Kiss Gábor: A téma kijelölés (szondázás felvetés) kapcsán kifejti, hogy nem vagyunk 

belterjesek, az előző évekbeli vándorgyűlési témák is ellentmondanak ennek, mert azok 

nyitottak voltak. Eddig is szakmai közvélemény előtt vitattuk a témát, amit a Tanács mindig 

meg is tárgyalt, tehát nem belterjesen kerül kijelölésre. Témaötletként felveti: A lakosság 

nyilvános szolgáltatása a közszolgáltatási szférában kerül meghatározásra - vagy sem. Ez még 



képlékeny. Ezt is lehetne fókuszba állítani. Továbbá felmerült előzetesen a professzionalitás 

kérdése. Az alapoktól a nagykönyvtári zónáig nyúlik a szolgáltatás, amit ennek át kell hatnia 

és ebben meg kell jelennie. A jövő évi tervezés – mérőszámok, normatívák – keretei is 

tárgyalhatók. E mögött is ott van a professzionalitás. 

 

Eszenyiné B. M. Örül annak, hogy HSD ezt a kibővített ülést már elégséges fórumnak tartja. 

A változások, a könyvtár változó környezetben (megújulás változó környezetben) ez maga is 

téma lehet. 

 

Hajdu Ágnes. Számos változás vesz körbe bennünket, ha ezt láttatjuk, akkor mindenki teret 

kap arra, hogy az őt érintő legfontosabb kérdések kerüljenek napirendre. 

 

Bakos Klára: A Könyvtár megújulása a változó környezetben – ez a téma kristályosodik. 

Van-e valakinek további észrevétele. 

 

Haraszti Katalin: témaötletem, nemcsak a megújulás a cél, hanem lehet cél a fennmaradás is. 

Könyvtárak a változó környezetben – ez egy tömörebb variáció, bár nem a megújulást 

sugallja, hanem utal a fennmaradásra is. 

 

Kiss Gábor: Nincs ellentmondás, a fennmaradás záloga a folyamatos megújulás. Mind a 

technikai környezet, mind a politikai folyamatosan változik. 

 

HSD: A változás folyamatos, ez igaz. Stabilitás – innováció – inspiráció. Ez a három 

gondolat magába fogadja az eddigi gondolatokat. 

 

Hajdu Ágnes: Egyetértve az előttem szólókkal, számomra a megújulás a gyökerek 

megőrzésével valósul meg. 

 

Takáts Béla: Ha meghirdetünk egy „megújulás” gondolatot, akkor az most egy picit, ebben a 

helyzetben (leépítés, stb.) visszájára sülhet el. 

 

Bakos Klára: Stabilitás – innováció – inspiráció, három olyan megközelítés, ami jól 

használható. A megújulás szót valóban most ne erőltessük. 

 

Kiss Gábor: A legfontosabb a pozitív üzenet. Ami a dinamikánkat, a folyamatos 

alkalmazkodási törekvésünket fejezi ki. 6000 éves szakma vagyunk, a tűz sem fogott ki 

rajtunk, mindig változóan, de maradtunk. 

 

HSD: megragadom a lehetőséget, hogy felvessem, inspiráljuk a szekciókat és szervezeteket, 

hogy erre építsék a szekció-specifikus programjukat. 

 

Bakos Klára: Ez minden alkalommal megtörténik. Továbbra is kérdés azonban, hogy hogyan 

lehetne nyilvánosabbá tenni a mi szakmai konferenciánkat. A lakosság felé is kéne egy 

üzenet, hogy ők is jöjjenek a programjainkra. 

 

Molnár Ilike: Ne csak könyvtárakról, hanem könyvtárosokról beszéljünk. 

 

Hajdu Ágnes: Gondolatébresztő volt a nyilvánosság felvetése, mi volna, ha most Bajához 

hasonlóan (ott gyerektábor volt) sikerülne a felnőtt lakosságnak az olvasással kapcsolatos 

programot nyitottá tenni.  



 

Bakos Klára: Ezt nagyon nehéz megszervezni, de nagyon hasznos lenne. 

 

Szavazás:  

 

Stabilitás – innováció – inspiráció. Könyvtárak változó környezetben. Aki a 2012-

es győri Vándorgyűlés munkacímével és tematikai irányával egyetért, az 

kézfeltartással jelezze. Egyhangú igen! 

 

Bakos Klára: Kéri a győri kollégákat, hogy szorosan működjünk együtt és napi 

munkakapcsolatban legyünk. Pl. a forrásszerzésben is. Az elnökség részéről a felelős 

kapcsolattartót a decemberi elnökségi ülésen jelöljük ki. 
 
 

Második napirend:  

Tájékoztatók 

 Parlament – nyílt nap, nagyon sok terület – az NKA kuratóriumi területei – 

kerültek terítékre, ahol a szakma képviselői szóltak. A könyvtárügyről Ramháb 

Mária beszélt, ragyogó és kiváló összegzést adott, a legjobb előadások egyike 

volt, nem azzal kezdett, hogy hol vagyunk és milyen mélyen, hanem azzal, hogy 

mik a feladataink. Jól ismertette az ellátórendszert, volt olyan képviselő, aki 

most értette meg, hogy mi is az ODR. Jó volt ez a nap, láttattuk és láthattuk is a 

helyünket és szerepünket. Nagyon keményen jelent meg a közgyűjtemény a 

múzeumokkal, komoly gondok vannak (összevonások). Ott volt a MANDA, egy 

mondatban utalt a könyvtárakra – OSZK digitális kataszter munkák kapcsán, 

egyébként nem említettek bennünket.  

 NEFMI megbeszélés – Hammerstein Judit és a közgyűjteményi szakmai 

szervezetek között. Munkabizottságokat fognak létrehozni az új jogszabályok 

kapcsán, már ezen a héten. Mi feltöltjük majd kollégákkal a 

munkabizottságokat. Felvetődött a megbeszélésen az ODR kérdése és a 

törvénymódosító kezdeményezés a KELLO kiemelt szerepbe hozásáról, amit 

állásfoglalásunk alapján a kezdeményező visszavont.  

 Tavaszi könyvfesztivál.  Várhatóan decemberben elején sor kerül a 

megbeszélésre Zentai László és az MKE között a fesztiválon történő MKE 

jelenlétről. Sajnos anyagi lehetőségeink a részvétel finanszírozására rendkívül 

korlátozottak, ezért is kell a tárgyalás.   

 Határozatok Tára helyzete. Elkészült a tár elektronikus változata, mely idei évtől 

tartalmazza a határozatokat. Fehér Miklós főtitkár bemutatja a tárat a 

jelenlévőknek. Az elektronikus változat a véglegesítése után, várhatóan 

december hóban elérhető lesz az MKE honlapján.  

 Múzeumi kedvezmény. Az érvényesítő matrica elkészült! A tagdíjfizetés 

folyamatosan lehetséges a jövő évre, aki fizetett, a titkárság biztosítja az új 

matricát, melyen pontos érvényességi dátum és az is szerepel, hogy múzeumi 

belépésre jogosít. 

 INKA – megszűnt az egyetemen létezni, mert átvette az egyesület az INKA-t. Jó 

egy hónapja beadtuk a papírokat. Majd a Tanács részére tartunk erről 

tájékoztatót. A képzés területén beszállunk a versenybe és az alapítvány révén 

támogatni kívánunk többek között rendezvényeket, vagy javítjuk az 

infrastruktúrát. 

 



 

 

A napirend ezek után lezárásra került. 

 

Harmadik napirend:  

 

Tájékoztatás az MKE titkárság titkárságvezetői státusz helyzetéről. Bakos Klára elnök 

röviden informál arról az egyeztetési folyamatról, melynek során az OSZK főigazgatójával, 

Dr. Sajó Andreával arról állapodott meg, hogy az OSZK-t érintő költségtakarékossági 

program az első tervekkel ellentétben nem érint bennünket, azaz az MKE részére eddig OSZK 

létszámkeretben biztosított titkárságvezetői státusz a továbbiakban is megtartható marad. 

Örülünk, hogy a Nemzeti Könyvtár átérzi, hogy a szakmai szervezet működési támogatása a 

magyar könyvtárügy egészének nyújtott támogatást jelent, ami az OSZK küldetése. A 

partnerségi megállapodást írásban is megerősítjük.  

 

Negyedik napirend: 

 

Konzultáció szervezeti kérdésekről (szervezeti és tagdíj reform) az MKE szervezetek tanácsi 

képviselőivel. Napirendhez meghívottak: Tanácsi képviselők és/vagy szervezeti elnökök. A 

napirend keretében felvezetésként Fehér Miklós előadása hangzott el az MKE aktuális 

szervezeti helyzetéről. A munkaanyagot a résztvevők elektronikus formában megkapják.  

 

Hozzászólások: 

 

HSD: Társult szervezeti státus nincs, erről a továbbiakban ne beszéljünk. A társadalmi 

szervezet azon szervezeti egységei, melyek elkülönült vezetéssel és költségvetéssel 

rendelkeznek bejegyezhetők önálló jogi személyként. A bírósági nyilvántartásba vétel 

nyomtatványt kellett volna bejegyeztetni, de ez elmaradt és most az az állapot van, hogy 

bejelentés nélkül működünk. Erről az elmúlt években sokszor beszéltünk, de nem léptünk. 

Ezért csodálkozom, hogy Miklós a problémát most feltártként mutatja be. Ha bármelyik 

szervezetünk most kapna egy büntetést, azért bizony az MKE-nek kell helytállnia. Nem 

javasolt verzió az, hogy társadalmi szervezetek szövetségévé alakuljunk. Pillanatnyilag mi a 

helyzet? Időszerű az alapszabály átnézése, de óvok attól, hogy ezt a nonprofit törvény 

megjelenése előtt tegyük. Biztosan fel kell állni egy munkacsoportnak és a jogi és számviteli 

kérdéseket egységben kell kezelni. Elkerülhetetlen egy belső revízió, ami visszaás, mert 

ahány szervezet olyan minőségű a belső könyvelés. Ahol ezt jól csinálták, ott különösebb 

gond nincs, de lehetnek komoly gondok is. Lehet gunyoros, de nem annak szánom, a 

marketing tevékenységet nemcsak kifele, hanem befele is kell végezni.  

 

Bakos Klára: Fontos volt, hogy kezdeményezzünk ebben a vonatkozásban. Az MKE 

beszámolókban a tevékenységünk összegzése során a tartalom összesenje megjelent, de a 

gazdálkodási összesen nem. A mostani alkalmat konzultációs, információs célra kívánjuk 

kihasználni. Nem arra gondoltunk, hogy közzéteszünk direktívákat, hanem arra számítunk, 

hogy elindul egy közös munka.  

 

Nagy Zoltán: Korábbi napirendre reagálva jelzi, hogy örül, hogy megszületett a megállapodás 

az MKE és az OSZK között. A tagdíjról annyit, hogy a nyugdíjas tagdíjon úgy érezzük, 

mindenképpen emelni kell. Domonkosnak válaszolva: addig maradunk ebben az állapotban, 

amíg az említett nonprofit törvény megjelenik. Ha megindul egy konkrét munka, hogy hogyan 



lehet az MKE-t működtetni, akkor abban a munkabizottságban mi (értsd: Műszaki Szekció) 

részt veszünk. 

 

Kiss Gábor: Minden szervezet működési alapja a telephely. Ahol a postacím, irattár, iroda 

van. Figyeljünk arra, hogy a következő hónapokban az egyes eddig telephelyet biztosító 

intézményekben komoly feladat áttekintés lesz, különösen ott, ahol önkormányzati 

fenntartásból államiba kerül át az intézmény. A szervezet előre figyeljen oda, hogy az 

intézmény, ahol most van, az tudja e stabilan a telephelyet biztosítani. 

 

Zselinszky Lászlóné: Miklós remek anyagot mutatott be. Az a javaslatom, hogy ezt a 

problémahalmazt a szervezetekben tudatosítsuk, mert ebbe nem minden szervezet gondol 

bele.  

 

Megyes Klára: Úgy gondolom, a múltkori Tanácsülési felvetések mára meghozták az 

eredményt. Mindazokról szóltunk ma, amik ott és akkor elhangzottak. Ne halasszuk el annak 

a bizottságnak a felállítását, amelyik a feladat ellátását elvégezné. 

 

Bakos Klára: Nem gondolom, hogy a munkabizottságnak ma kell megalakulnia, még az 

elnökség is hagy tárgyalja meg a felvetéseket.  Szükség van aspektusok megfogalmazására, a 

hirtelen 10 perc alatti létrehozás helyett lépjünk megfontoltan. Nem lanyhaságból fakadó 

elodázás, hanem érthető és indokolt óvatosság volt és van bennünk, amikor ezekkel a 

kérdéssel foglalkoztunk. Végig kell a dolgainkat gondolnunk, ott, ahol korrigálni kell, ott azt 

meg kell tenni, de nem cél, hogy a szervezet szervezetekre essen szét. A reprezentativitás 

mással nem kiváltható érték. Az MKE egysége fontos dolog! 

 

Szavazás: 

 

December 15-ig tegyük terítékre a munkabizottság kérdést (felállítás) a Tanács 

felé. Egyhangúan elfogadva. 

 

 

Ötödik Napirend:  

 

A napirend keretében az elnökség megerősítően jóváhagyja a korábban általa elektronikus 

úton megtárgyalt és kialakított és a NEFMI Könyvtári Osztályra már eljuttatott személyi  

javaslatot, mely a 2012. januárban átadandó „Bibliotéka emlékérem”-re történő felterjesztést 

tartalmazza. A javaslat szerint 6 fő került felterjesztésre – sorrend megjelöléssel.  

 

Szavazás: 

 

Az elnökség egyhangúan, 8 igen szavazattal megerősíti a levélszavazást. 

Határozatok tárában fog megjelenni.  

 

(Fehér Miklós főtitkár a szavazásban nem vett részt, elfoglaltsága miatt távozott. A 

jegyzőkönyvet Hajdu Ágnes vezeti tovább.)  

 

Hatodik napirend:  

 



EISZ adatbázis központi költségvetési finanszírozása. Bakos Klára rövid összefoglalást ad az 

EISZ adatbázissal kapcsolatos gondokról. Az EISZ a szakkönyvtárak, felsőoktatási 

könyvtárak számára nélkülözhetetlen.  

 

Nárai Szabó Gábor: „Vér fog folyni”, ha nem oldódik meg a kérdés. A helyzet folyamatosan 

változik. A NEFMI nem harcolt az EISZ-ért. Az akadémiai elnöke felajánlotta, hogy az MTA 

átveszi a feladatot, ha megkapja a költségvetési hátteret. 350 mill. Ft-os költségvetést 

készítettek. Úgy tűnik, az akadémia megkapja a lehetőséget és akkor ez a szolgáltatás 

biztonságban lesz. Az lenne a cél, hogy külön soron legyen az EISZ. Az akadémiai együttesen 

fizeti majd a költségeket és leveszi az intézetek költségvetéséből az önrészt, így nem kell az 

intézeteknek külön kalkulálni és harcolni. Ez a megoldás most 3 évre rendezné a költségeket.  

 

Bakos Klára:: Ha nem kapnánk támogatást a könyvtáraknak 1 milliárd forintot kellene 

kifizetni, ami képtelenség. Az elnökség kapott egy levelet a szervezettől, és Ő ezt példásnak 

tartotta. Csak menjenek a megszólítások, ha leáll egy-egy fontos kérdés. Bízik a beadványok 

sikerességében, mert ez szakmai lehetőség és ezzel élnünk kell. Minden kimondott szó kellő 

megfontoláson alapul, jó intellektuális háttérrel. Köszöni Nárai Szabó Gábornak, hogy a saját 

lehetőségeit is felhasználva segíti az ügyet.  

 

 

Hetedik napirend - Egyebek:  

 

 45 éves az MKE Békés Megyei Szervezete 

 

Csabay Károly beszámolt a 45 éves Békés megyei szervezet ünnepi eseményéről. 

Köszöni, hogy az MKE elnöksége elnökével és főtitkárával is megtisztelte ünnepségüket. 

Az ünnepi események mellett a rendezvényen természetesen aktuális kérdések is 

felmerültek. Ezekből kiemeli, hogy az Erdős Norbert országgyűlési képviselőt, a 

kormányhivatal vezetőjét képviselő főigazgató úr megígérte, hogy ugyanazokkal a 

kollégákkal próbálja megvalósítani a feladatokat, akik eddig is a megyei könyvtárban 

dolgoztak. Nyugodjanak meg a kollégák, hogy nem tervez személyi változtatásokat. 

Egyetért Biczák Péter felvetésével, égetően szükséges áttekinteni és víziót adni ebben a 

helyzetben.  Ott vagyunk a végeken, Békés megyében, el kell mondani a polgármesternek, 

hogy a települési könyvtár ellátása kötelező feladat. Evidenciákon kell vitatkozni. Be kell 

látni, hogy a megyei szervezett megtorpant, így lehet, hogy túlzásokba esünk. 20 város 

van Békés megyében, elvileg 20 városi könyvtárnak kellene lenni, ebből 7 működik 

törvényesen, 13 pedig törvénytelenül. Ezzel kell szembenéznünk. Gondoljuk meg, hogy 

nincs-e ideje a CXL. törvényt újragondolni!  

 

Bakos Klára: Úgy látta, hogy a partnerség rendben van ott Békés megyében. Csabay 

Károly nagyon felkészült volt.  

 

 

 Önkéntesség a kultúrában – konferencia Miskolcon.  

 

Az MKE elnökséget képviselve a konferencián Fehér Miklós főtitkár adott elő. Előadása 

anyaga és további információk a témában az MKE honlapján olvashatók.   

 

Kiss Gábor: Egy 2005-ös jogszabály szabályozza, hogy hogyan lehet önkéntest 

foglalkoztatni. Vonatkoznak rá a munkáltatási, munkavédelmi szabályok, csak max. az 



éves bér 15%-nak megfelelő jutalmat kaphat. Lehet étkezési jegyet, stb. adni. Nem 

kötelező, mindenki eldöntheti, hogy akar-e önkéntest foglalkoztatni. Teljesen korrekten 

működik. Nem kell tőle erkölcsi bizonyítványt kérni, mert nem közalkalmazott.  

 

Könyvtárúttal kapcsolatban Békéscsabáról jött a levél. Folytatni szeretnénk. Most nyugat 

fele menne a könyvtárút, a Veszprém megyei szervezet szeretne ebben részt venni.  

 

További egyebek: 

Bakos Klára: Bogyai Katalin lett az UNESCO nagykövet. Egy nyíregyházi 

rendezvényen találkoztak, amikor Bogyai Katalin a kulturális turizmusról beszél. 

Bakos Klára a könyvtári turizmust hozta fel lehetőségként, örült neki, de az MKE 

levelét, melyben ezt az ötletet részletezte egy másik, a kulturális államtitkár kapta 

meg. Bogyai Katalinon érződik az elkötelezettség és intellektus. Vegyük fel vele újra a 

kapcsolatot. Vegyük elő újra a bajai vándorgyűlésen az UNESCO-nak 

megfogalmazott levelünket, aktualizáljuk és tegyünk lépéseket a könyvtárosok 

bevonása érdekében. Irene Bukova itt volt a Word Science-en. Üljünk össze Hajdu 

Ágnessel és vigyük végig az ügyet. Kérlek, hatalmazzatok fel ebben bennünket.   - 

Egyetértés.  

 

Redl Karolyi: Az országgyűlés dec.5-én fogja tárgyalni a nonprofit törvényt.   

 

Hajdu Ágnes: Úgy tűnik lassan lesz lehetőségünk az ALA tagság aktualizálására.  

 

Horváth Tamás: Kéri, hogy az új jogszabályokról kapjanak tájékoztatást, kerüljenek 

ki a szervezetek levelezőlistájára.  

 

Bakos Klára: A levelező listáinkat és a honlapot használjuk az egyesületi 

kommunikációra. Elsősorban ezek az egyesület ügyeinek fórumai.  

 

Kiss Gábor: A feladatmegosztás során Fehér Miklós kapta azt a megbízást, hogy az 

egyesületet képviselve nyilatkozzon, pl. más levelező listákon. Fontosnak tartja a 

KATALIST-et, mert széles körbe jut el, de a tónushoz nem mindig kell igazodni.   

 

 

 

Budapest, 2011. december 8. 

 

 

 

 

Fehér Miklós főtitkár és Hajdu Ágnes alelnök 


