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Napirend:  
 
 

1. „Könyvtárak a társadalom megújulásáért. Fejlesztés, fenntarthatóság, esély” 
A fenti című őszi könyvtárügyi konferencia aktuális szervezési kérdései 

 
 
Bakos Klára: A közös (MKE-IKSZ) elnökségi ülésen, augusztus 2-án, döntés született, hogy 
mi a téma, hányan vesznek részt, milyen delegálással. Itt már technikai és tartalmi 
kérdéseket is megbeszéltünk, köztük, hogy születik majd egy levél az MKE elnökök, a 
megyei könyvtárigazgatók, az IKSZ tagozat vezetők részére, akiktől területi delegálást 
várunk. A levél kiment, válasz határidő szeptember 10. 
 
Emellett meg kell indítani a vendégek névsorának tervezését és a felkéréseket. Abban 
állapodtunk meg, hogy szeretnénk, hogy a konferenciát Balog Zoltán nyissa meg, Őt kérjük 
fel, természetesen L. Simon László urat is felkérjük, legyen jelen és szóljon is hozzánk. A 
társtárcák lehetőleg államtitkári szinten legyenek ott. A felkéréseket megindítottuk, kértük L. 
Simon László urat, hogy segítsen a konferencia szervezés támogatásával. Személyes 
megbeszélés várható államtitkár úrral a szervezési kérdésekről. 
 
Kiküldtük a leveleket a delegáló szervezeteknek. Ennek kapcsán felvetődött az a kérdés, 
hogy a budapesti könyvtárak vonatkozásában miben állapodtunk meg. Illetve az MKE 
szakmai szervezetek hogyan delegálnak. Budapest 12 fővel vesz részt, benne a FSZEK. A 
szakmai szervezetek egy-egy főt delegálnak. Megvárjuk a területi szervezetek delegált 
listáját és ezt követően bővítjük a meghívottak körét. 
 
Dr. Fodor Péter Úrral van egy megállapodás, hogy a jövő héten leülök vele és egyeztetjük a 
teendőket. Szintén megbeszélést tartunk a Könyvtári Intézettel is a teendőkről. Meg kell 
mondanunk, hogy mire vagyunk kíváncsiak, milyen adatok, tanulmány készítse elő a 
konferenciát. Tudnunk kell, hogy a hívószavakon túl mit szeretnénk mondani, bizonyítani, 
mivel szeretnénk érvelni. Tisztáznunk kell azt is, mely területet képviselő államtitkárokat 
szeretnénk megszólítani, tisztázni kell, hogy mire hívjuk, milyen tartalmat várunk tőle. L 
Simon László Urat szeretnénk kérni, hogy a tárcaközi jelleget erősítse. Nem protokolláris, 
hanem szakértői megnyilatkozásokat szeretnénk!  
 
Kérem az elnökség összes hozzászólását, javaslatot, véleményt. 
 
Dr. Horváth Sándor Domonkos: Lényeges a hozzászólások eljárásrendjének tisztázása. 
 
Bakos Klára: A napirend tervezete: az első napon: 

 miniszteri megnyitó,  

 tárca hozzászólások, (államtitkárok) 

 majd előadás a területért közvetlenül felelős L. Simon László Úrtól 
 
Kiss Gábor: L. Simon László Úr felkészültségét ismerjük. Az előzetes találkozáskor tudnunk 
kell, hogy határozott elképzelésekkel bír, melyekhez ragaszkodik is. 
 
Bakos Klára: A délutáni előadásról még gondolkodnunk kell. A második nap szekció ülések 
lennének és lesz egy záró előadás. 
 
Dr. Horváth Sándor Domonkos: L Simon László Úr várhatóan vázolja majd a kulturális 
koncepciót az előadásában. Érdemes lenne elérni, hogy az előadást követően a vitát is 
kövesse végig és legyen szerepe az összegzésben is, legalább úgy, hogy tegyen ígéretet a 
konferencia téziseinek megvitatására. 
 



Eszenyiné Dr. Borbély Mária: A konferencia stratégiát alapozó, azt kell megnéznünk, hogy 
a mi gondolkodásunk és a minisztériumok, kormányzati gondolkodás mennyire van 
átfedésben. 
 
Dr. Redl Károly: Az volt a jelszavunk, hogy készül egy csomó átstrukturáló jogszabály és a 
konferencia ennek befolyásolását is célozta. Tulajdonképpen most a stratégiai iránymutatás 
vethető fel reálisan. L. Simon Úrtól nem várható, hogy végigüljön két napot. Én arra hajlanék, 
hogy arra kéne Őt rávenni, hogy szerepeljen, jelezzen irányt, és adjon alkalmat majd a 
konferencia eredményeinek visszacsatolásra. 
 
Kiss Gábor: A stratégia irányába kell terelnünk a folyamatot, erre van most leginkább 
befolyásunk. A könyvtári szolgáltatásoknak és szolgáltató rendszernek van egy pozitív 
kezelése a kormányzati gondolkodásban, ezt kéne használnunk, hogy ahol a könyvtárügy 
hatni tud, ott ezt hogyan teszi, pl.: oktatással együttműködés, digitális írástudás, hálózatok 
kérdése. Fontos, hogy merüljenek fel különböző szempontok, amik ezeket a területeket 
árnyalják. 
 
Bakos Klára: Említem a könyvtári törvény módosítását. Ennek kapcsán észrevételek 
jelennek meg a Katalisten a városok képviseletében, illetve egy jelzés, hogy tegyük közzé az 
információinkat. A törvényt egyébként is – egészében is – indokolt lenne áttekinteni, 
módosítani, ezt jeleztem. Nemcsak a KSZR és a megyei könyvtárak kérdése kapcsán. 
Ehhez képest az események előbbre jöttek. Az IFLAN felmerült az, hogy tájékozódjak a 
normák kapcsán, hogy a normákat hogyan lehet a nemzeti gyakorlatban használni. 
Egyértelműen kiderült, hogy a normák ajánlások, melyre egy az egyben nem lehet nemzeti 
gyakorlatot építeni. Az IFLA alapvetéseket tesz, ami fontos, és nagyon jó, de ezekben úgy 
tud csak fogalmazni, hogy az Afrikától a legfejlettebb országokig szolgálja a könyvtárügyet.  
 
Kiss Gábor: Lesz KSZR szolgáltatás, a megyei (hatókörű) könyvtár lesz a felelőse, a 
városok bevonása az ellátásba a megyei könyvtárral történő egyeztetéssel oldható meg. A 
könyvtári feladataink között megjelent a közművelődési feladatkör. 
 
Bakos Klára: A napirendünk most nem a KSZR ellátás, de nem baj, hogy a konferencia 
kapcsán ez szóba jött, mert ez fogja várhatóan a leginkább érinteni a konferenciát is. A jövő 
héten pontot kell tenni a meghívottak listájára, fel kell kérni az előadókat, le kell zajoltatni L 
Simon Lászlóval a beszélgetést, meg kell határoznunk, hogy milyen anyagokra lesz szükség 
és milyen tartalommal. Rónai Ivánnal is célszerű egyeztetni, esetleg a következő havi 
elnökségi ülésre meghívhatjuk. (Az elnökség ezt a felvetést támogatta.) 
 
Takáts Béla: Egyszer kiszámoltam, hogy a megyei könyvtár az embereknek mennyi idejét 
köti le. Az elolvasott könyvoldalak számát szoroztam az olvasási idővel és osztottam vissza 
a lakosságra. A kapott érték mindenkit meglepett. Hatásos volt! Célszerű lenne, ha ezt 
kimutatnánk, mert ez egy látványos mutató, amit könnyen átvehet a média. 
 
Kiss Gábor: További ötleteket is össze kellene gyűjteni. Olyanokat, amik segítenek 
bennünket a könyvtári hasznosság láttatásában. Jó lenne javaslat a minisztériumtól, a 
társzakmai szervezetektől, és az életmód, életminőség kapcsán további szervezetektől is 
ezekre.  
 
Bakos Klára: Igen, a könyvtári hasznosság fontos dolog. A kitüntetésem átvételekor a 
felzárkóztatásért felelős államtitkárnak éppen ezért vetettem fel a leghátrányosabb 
helyzetben lévő fiatalokat célzó projekt ötleteinket, aki ezt kedvezően fogadta. (Ózd és egyéb 
térségekben hétvégi napokon, nyáron, iskola jellegű roma felzárkóztató programról lenne 
szó.) Kérdezem az elnökséget, hogy ezzel foglalkozzunk-e? 
 



Kiss Gábor: Az a kérdés, hogy találunk-e az adott kérdésben ehhez együttműködő partnert, 
mert ha igen, akkor ez egyfajta reklám, bizonyíték is lehetne a részünkről, hogy a 
tevékenységünk milyen gazdag és nélkülözhetetlen. Viszont ha vállaljuk, akkor azt nem 
tehetjük meg, hogy 3 rendezvényt követően leállunk. A gyerekek kezét nem lehet elengedni. 
 
Dr. Horváth Sándor Domonkos: Az alapszabály szerinti tevékenységi körünkben ez a 
feladat nincs benne.  
 
Kiss Gábor: Nekünk nem is a feladat végzése a feladatunk, hanem a feladat hátterének és 
forrásának biztosítása. A feladatot a könyvtárak, könyvtárosok végeznék, akiket partnerként 
bevonunk. 
 
Bakos Klára: A kérdést én most csak felvetettem.  
 
Kiss Gábor: Tájékozódjunk, hogy mely térségben, kivel indulhatna a projekt, ebben lépjünk 
előre. Voltak TÁMOP-os pályázatok is hasonló tartalommal. Ezeket is figyelembe vehetjük, 
amikor a partnerekben gondolkodunk. 
 
Az elnökség a tájékozódást támogatja. 
 
 
Ezzel az első napirend lezárásra kerül. 
 
 

2. Az új, egységes könyvelési rendszer bevezetése, az ehhez szükséges szervezeti 
lépések. Főtitkári tájékoztató 

 
Dr. Horváth Sándor Domonkos: Felhívja a figyelmet, hogy az alapszabályra vonatkozó 
közgyűlési határozatok hatályosak. 
 
Dr. Redl Károly: Jelzi, hogy a civil törvény ismételt módosítása várható. Ennek igyekszik 
utánanézni. 
 
Fehér Miklós: Az írásbeli előterjesztést ismerteti. 
 
Dr. Horváth Sándor Domonkos: Más utat javasol. A korábbi rendezés során az akkor 
bejegyzett egyesületek kiváltak az MKE-ből, a többiekre pedig rámondtuk, hogy önálló jogi 
személyiséggel működő szervezetek, de ennek bejegyzése nem történt meg. A kérdés most 
az, hogy az adószám visszaadás mivel jár. Roppant egyszerű a megoldás. Az tény, hogy a 
gyakorlatunk nem megfelelő. Az adószám törlést azzal a hivatkozással tehetjük meg, hogy 
az alapszabályt módosítjuk, kivesszük azt, hogy a mellékletben lévő szervezeti egységek 
önálló jogi személyek, és erre hivatkozással az önállóság megszüntethető. 
 
Bakos Klára: Az egyesület képviseletet jelent. Látni kell, hogy a partnerek a szervezettel 
tárgyalnak és csak azzal a szervezettel, amelyik érdemben képes megjeleníteni a szakmát.  
 
Bazsóné Megyes Klára: A Tanácsot össze kell hívni. Az adószám kérdését rendezni kell, 
az önállósáról pedig dönteni kell. Az önállósághoz egyébként komoly személyi feltételek is 
kellenek.  
 
A 2. napirend azzal zárul, hogy az előterjesztésben fogalmazott álláspontot képviseljük a 
kibővített Tanács előtt. Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
 



3. Vándorgyűlés Győr 
 
A napirendre megérkezett Biczák Péter, a napirendről eltávozott Eszenyiné Borbély Mária. 
 
Bakos Klára: Megköszöni a jelen lévő képviselőnek (Dr. Horváth Sándor Domonkos) a helyi 
szervező munkát. Jó volt a témaválasztás, az IFLA közgyűléssel összevetve is megálljuk a 
helyünket az előzetesen kijelölt témában is, a készségesség pedig a szervezők részéről 
példaértékű volt. Sikerült mindazt megvalósítani, amit terveztünk. A számlák rendezve 
vannak. Voltak reklamációk, de ezek azóta rendeződtek. 
 
Dr. Horváth Sándor Domonkos: Alapvetően az egyetemi könyvtár vitt mindent, némileg 
talán erőn felül is, a kirándulást a megyei könyvtár szervezte, személyes ellátást kapott 
Hajagos Ferenc is. Magam hibaként látom: a szobaelhelyezést, az étkezési helyszínek 
kiosztását, a kaja drága volt és azért a pénzért ugyanott is többet kaphattunk volna. A baráti 
találkozót a fogadást csináló étteremben kellett volna tartanunk. De előre ezt nem lehetett 
tudni. A szakmai programmal teljes az elégedettség, a műsorfüzet is jól sikerült, a rektor 
hozzáállása sokat segített az anyagi sikerességben. A plenáris ülés helyszínét le kellett 
volna szőnyegezni, a színpad hangosítása gond volt, nem volt visszasugárzó hangszóró. 
Ezek az apró hibák olyanok, mint az elsózás, az egész jó, de egy apróság a szájízt elrontja. 
 
Molnár Ilona: Gondunk volt a szállodával, ahol az elnökség lakott. Lelakott, gyenge 
minőséget kaptunk. Sajnos a kollégiumra ugyanez volt mondható.  
 
Kiss Gábor: Voltak problémák a szállásnál is, például a kollégiumi szobába már más 
költözött be. Ezeket a kérdéseket sikerült rendezni, de komoly nehézségeket okozott. 
 
Dr. Wimmer Éva: A rendezvény pénzügyi részéről szól. Elkészült az elszámolás az NKA 
felé. Sokat kellett egyeztetni, a számlák bekérése nehéz volt az Universitas-tól. Az egész 
pénzügyileg hogyan alakult, ezt nem tudom, mert ezt a helyiek számolják. Figula Anikóval 
személy szerint nagyon jól lehetett együttműködni. Számomra furcsa volt, hogy a szöveges 
beszámolóhoz a Vándorgyűlés honlapján nincs adat. Levették a résztvevők névsorát, júliusi 
utolsó bejegyzés volt olvasható. Írtam egy levelet Anikónak, kértem, hogy tegyenek fel 
adatokat, képeket. Ez megtörtént. Erre legközelebb is oda kell figyelni, hogy a 
dokumentáltság megmaradjon. Ráadásul a számlák jelentős része kapcsolódik a 
dokumentáláshoz. 
 
Bakos Klára: Remek jelzés, hogy sok fiatal volt a Vándorgyűlés résztvevői között. Fontos 
elmondani és összegezni az élményeket. Jók voltak a körülmények, a város tetszett, a 
szakmai programok jók voltak. Most írom a köszönőleveleket, megköszönöm a vezetőknek 
(rektor, polgármester, MIK igazgató), és ezt jó szívvel teszem. Következő lépés az NKA 
pályázati elszámolás lezárása lesz, a harmadik lépés pedig a szervezőkkel való közös 
lezárás lesz. Köszönöm mindenkinek a munkát (Molnár Ilonának és Dr. Wimmer Évának 
külön is). A Vándorgyűlés adott a szakmának, és ez a lényeg. Jó volt a kongresszus. A 
külföldi külföldiek is el voltak ragadtatva. A finnek az IFLÁ-n rákérdeztek, hogy most is olyan 
horderejű volt-e a szervezés, mint Pécsett, és mondtam nekik, hogy igen. Az IFLA-n 
egyébként a protokoll személyek egy része, akik nem tudtak eljönni, kivetítéses üzenettel 
jelentek meg. Ez az ötlet átvehető. 
 
Kiss Gábor: Jó volt látni, hogy a plenáris ülésen külföldieket is díjaztunk, értékeltünk. 
 
Bakos Klára: Jó volt a nyitó plenárison a felszólalók köre és a mondandójuk is jól sikerült. 
 
 
A napirend ezzel lezárásra került 
 



4. Egyebek 

 KSZR információk (az első napirenden belül szóltunk róla) 

 KKDSZ országos értekezletének információi. Jogi információk, a Munka 
Törvénykönyve változásai, pl. a bértábla kérdése, ami alulról (a minimálbér 
emeléssel) egyre jobban elveszíti súlyát, illetve felülről pedig nincs elég 
kategória a kitolt nyugdíjkorhatárban lévőkre. Délután pedig L Simon László is 
ott volt és tájékoztatott aktuális kérdésekről. 

 Gerencsér Judit támogatási kérelme Jogi Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége 
(IALL), 2012 – Toronto – 2012/09/30 – 2012/10/04. között részvételre. A 
konferencia jelenléthez az elnökség támogatást nyújt. Határozat: 30.000 Ft 
támogatásról szól, a projekt végén beszámolást kér. A határozattal mindenki 
egyetért. Tisztázni kell a könyveléssel a támogatás kifizetésének lehetőségét, 
módját. 

 Tájékoztató az IFLA augusztusi kongresszusáról. A tájékoztatót írásban külön 
kapjuk meg! 

 NKA pályázat. A 75 éves jubileumi kiadványra a mutatót megpályázzuk. A 
regisztrációt a titkárság kellene, hogy megoldja. Ezzel az a probléma, hogy a 
regisztráló szervezetnek egy magánszemélyt kell nevesíteni egyéni 
adószámmal együtt. Nem tudtuk értelmezni, hogy ez mit jelent, mert pályázat 
beadásra csak a szervezet képviselője a jogosult, és önmagát kell megbíznia. 

 igazgatói pályázatok  
Miskolc – Nincs döntés, Nyíregyházán született döntés, Dr. Kührner Éva lett 
kinevezve.  

 Lengyel Könyvtáros Szövetség információ. Nyíregyházán, október 1-én 
érkeznek (hétfőn) déli órákban, ekkor kezdődik egy konferencia az aktuális 
lengyelországi könyvtárügyi kérdésekről a megyei könyvtárban. Helyi védnök 
Nyíregyháza polgármestere lesz, ha sikerül megnyerni. 2-án folytatódik a 
szakmai program, 3-án pedig kirándulás lesz. 

 Plesovszki Franciska (Kenderes) nyugdíjas könyvtáros népművelő 
magánlevele, aki rokkantnyugdíjasként unokája neveléséhez kér 10 ezer Ft 
támogatást. Az egyesület ez nem tudja vállalni, de a pénzt magánszemélyként 
elküldjük Neki. 

 Bényei Miklós köszöntése – október 3-án lesz Debrecenben. 
 
 
Budapest, 2012. szeptember 6. 
 

 
 
 

Bakos Klára elnök    Fehér Miklós főtitkár 
 


