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Jegyzőkönyv  

a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Tanácsának  

2013. március 26-án 10.30 órai kezdéssel megtartott üléséről  

  

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, V. szint 539/A. előadóterme 

Jelen vannak: Bazsóné Megyes Klára a Tanács elnöke, 17 szervezet képviselője a jelenléti ív 

szerint, Bakos Klára elnök, Fehér Miklós főtitkár, dr. Horváth Sándor Domonkos EB elnök és 

Molnár Jánosné titkárságvezető. 

 

Csatolt munkaanyag:  

- Főtitkári beszámoló 

- Nagy Anikó tájékoztatója a Könyvfesztiválról 

 

A tanácsülésre a „Könyvtárvilág: az MKE webmagazinja” projekt V. emeleti 

sajtótájékoztatóját követően került sor. Mivel a sajtótájékoztató a Tanácsülés kezdetére 

befejeződött, ezért az ülés helyszíne a 8. emelet helyett ugyanaz maradt. Bazsóné Megyes 

Klára köszöntötte a résztvevőket. Jegyzőkönyvvezetőnek felkérte Kissné Anda Klárát, 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Tamást és Tóth Juditot. A jelenlévők a jegyzőkönyvvezető 

és a hitelesítők személyét elfogadták. Bazsóné megállapította, hogy a Tanács határozatképes, 

majd javaslatot tett a napirendre: 

 

1. Tájékoztató a Könyvfesztiválról  

2. Az egri vándorgyűlés előkészületei      

3. A Zenei Szekció bemutatkozása      

4. A Fitz-díj bizottság megalakulása     

5. Főtitkári beszámoló, a küldöttközgyűlés előkészítése   

6. Vita és állásfoglalás a küldöttközgyűlési előterjesztésről 

7.Szervezeti ügyek       

 

A jelenlévők a napirendet ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták. 

 

Első napirend: Tájékoztató a Könyvfesztiválról 

 

A napirend keretében felolvasásra került Nagy Anikó (a Könyvfesztivál MKE részéről 

megbízott szervezője, képviselője) írásbeli tájékoztatója. Anikó sajnos beteg lett, személyesen 

az ülésen nem tudott részt venni, de minden információt leírt. Az anyagot Bazsóné Megyes 

Klára olvasta fel. 

  

Szakmári Klára: Mikor, hogyan történik a számlázás?  

Molnár Jánosné: Utólagosan, nem az MKE-n keresztül. 

Szakmári Klára: Napra számláznak, a költségek megoszlanak a szerveztek közt.  

Nagy Zoltán: A vászon egész napra megoldott, a projektor az egyesületé, a hangosítás kb. 

2000,- Ft/nap. Részszámlákat küld majd Nagy Anikó. A Szekcióé kb. ötezer forint volt tavaly. 

Molnár Jánosné: A meghívók (egyben belépők) átvehetőek a Titkárságon április elejétől, két 

héttel a fesztivál kezdete előtt. 

Bakos Klára : A Könyvfesztiválon történő részvétel – az ingyenes belépőkkel - biztosítása a 

könyvtárosok részére  nem elhanyagolható juttatás  az egyesület részéről.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 
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Bazsóné Megyes Klára köszönti Bakos Klára elnököt, dr. Redl Károly alelnököt és a közben 

megérkezett dr. Horváth Sándor Domonkost.  

 

 

Második napirend: Vándorgyűlés, Eger 

 

Guszmanné Nagy Ágnes a helyi szervezők (Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, az 

Eszterházy Károly Főiskola Tittel Pál Könyvtár és Médiacentruma, az MKE Heves Megyei 

Szervezete), valamint Biczák Péter (az MKE elnökség vándorgyűlésért felelős képviselője) 

nevében köszönti a Tanácsülést és tolmácsolja a szervezők meghívását a 2013. július 18-20. 

között a „Szabad tudásáramlás – egyenlő hozzáférés: könyvtárak az európai 

állampolgárokért” címmel megrendezésre kerülő vándorgyűlésre. A téma a kor kihívásait, 

törekvéseket járja körül és kapcsolódik az EU által 2013-ra meghirdetett „A polgárok európai 

éve” gondolathoz. Helyszín a főiskola lesz. A rendezvény védnökei a rektor és a város 

polgármestere. Eddig a weboldal, a logótervezés, a költségvetés, az átfogó program 

szerkesztése zajlott. Közzététel előtt a tesztoldal, ami a tsi.ektf.hu címen érhető majd el. 

Guszmanné tájékoztatást adott a szálláshelyekről, a közlekedésről, az étkezésről, a kísérő 

rendezvényekről, kirándulásokról, szakmai programokról, mindazokról az információkról, 

amik a honlapon szintén elérhetőek lesznek. 

 

Molnár Jánosné kéri a szervezeteket, hogy április 5-ig jelezzék Biczák Péternél, ha 

szekcióprogramot szeretnének tartani. Nem a végleges program kell még, de jó lenne tudni a 

szándékról.  

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

Bazsóné Megyes Klára kéri, hogy figyeljünk a határidőkre! Majd jelzi, hogy a napirendi 

pontok sorrendjében változást javasol, mert Bakos Klára és Horváth Sándor Domonkos nem 

tud végig maradni, ezért a küldöttközgyűléssel kapcsolatos főtitkári előterjesztés 

megbeszélését javasolja, ami az ötödik napirendi pont lett volna. 

 

Harmadik napirend: Főtitkári beszámoló, a küldöttközgyűlés előkészítése 

 

Fehér Miklós köszönti a Tanácsülést, majd tolmácsolja az Elnökség kérését, hogy a Tanács a 

véleményét szavazással erősítse meg. A beszámolót, az ügyviteli szabályzatot, az ügyvitel 

2013-ban esedékes finanszírozására tett javaslatot és a 2014-től hatályba lépő tagdíjrendezési 

javaslatot előzetesen mindenki megkapta, ismeri, így csak kiegészítés hangzik el. A szabályzat 

szövegével szemben a legutóbbi Tanácsülésen érdemi kifogás nem merült fel, finanszírozás 

újragondolását viszont kérte a Tanács. Fehér Miklós röviden összegzi, hogy az 2011-es 

taglétszámmal számolva milyen várható tagdíjbevételekkel számolhatunk. A központ bevétele 

2.228.500 forint, a szervezeteké 5.946.500. Az előterjesztés arra törekedett, hogy se a 

szervezetek, se a központi feladatokat ellátó titkárság kondíciói ne romoljanak az új 

finanszírozási – tagdíj bevételi rendben, csökkenjen a párhuzamosság, egyszerűsödjön a 

eljárásrend. A szervezetek teendői csökkenjenek, a közös feladatokat az MKE valamennyi 

szervezetére vonatkoztatva a Titkárság lássa (láttassa) el. A közös feladatok ellátásához a 

tagdíjból megfelelő fedezetet kell képezni, de úgy, hogy a szervezetek mozgástere ne 

szűküljön és biztosított maradjon az elkülönített gazdálkodás is. Házipénztár továbbra is kell, 

de a szervezeti adminisztráció csökken. Az ehhez szükséges költségek az átállás után a 

szervezeteknél összességében csökkennek 754 ezerről 558 ezerre, a központnál viszont nőnek 

931 ezerről 2.442 ezerre. A központnál keletkező forráshiányt csak a belső arányok 
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módosításával, illetve tagdíjemeléssel lehet kezelni. A javaslat 5.000 Ft tagdíjjal, 3.000 Ft 

kedvezményes tagdíjjal és 20.000 Ft testületi tagdíjjal számol. A „kedvezményes tagdíj” a 

pályakezdők mellett a szociálisan helyzet miatt rászorulókat, diákokat, nyugdíjasokat, 

gyeseseket érintené. Kategóriától függetlenül 2000 Ft/tag illetné a központot, a társult 

szervezetek esetében 1000 Ft/tag. A meglévő taglétszámra vetítve ebben a konstrukcióban 

mind a szervezeteknél, mind a titkárságnál felfelé mozdul a mérleg. A nettó bevételi többlet 

várhatóan 579.500 - 554.500 forint körül alakul. A tagdíjemelés a májusi küldöttközgyűlés 

határozatával 2014-től lépne életbe. 2013-ban, az átmeneti helyzet kezelését (a feladatok és a 

költségek évközi központosítása szükségessé teszi a központi forrásnövelést!) egyszeri 635 

Ft/tag szervezetektől történő átcsoportosítással oldanánk meg. Ez a javaslat kedvezőbb a 

korábban felvetett %-os aránynál. 100 fő esetén 63 ezer 500 Ft-ot jelent.  

 

Amberg Eszter (Jogi Szekció): 1. Nem értik, miért nem emelkedik a testületi tagok tagdíja. 

2. Javaslatuk, hogy a kedvezményes tagság esetén a tagdíj a teljes összeg 50 %-a legyen, azaz 

ne 3.000, hanem 2.500 Ft. 3. A központnak utalandó arány pedig egységes 40 % legyen (5.000 

Ft-ból 2.000 Ft, 2.500 Ft-ból 1.000 Ft.  

 

Fehér Miklós: 87-90 testületi tagunk van, akik gyakran több szervezetben is regisztrálnak, 

így az emelés őket hatványozottan érintené. Sajnos a költségvetési helyzet miatt az 

intézményi tagdíj növelése nem célszerű! 

 

Bakos Klára: Sok intézmény is tag, sokan dokumentumot sem tudnak venni. Emelés esetén 

mindent elveszítünk. 

 

Vasné Mészáros Katalin (Bács-Kiskun megye): Ők az egységes tagdíjat preferálják, a 

kedvezményes tagdíj kategóriát nem. Szerinte a támogatásnak konkrét programokon, 

vándorgyűlésen van helye. A tagdíj megosztás 40-60 % arányban legyen. Ezzel szemben 

viszont a Műszaki Szekció sávosan szed tagdíjat. Elképzelhetőnek tartja az egységes, 

mindenki számára 4000 Ft-os tagdíjat is. A regisztrációs díjjal minden szervezet külön a saját 

SZMSZ-ében rendelkezhetne. Ezt a pénzügyi szabályzatban végig lehet gondolni. Az 

egységes 4000 Ft 50-50%-os megosztásával nagyobb létszám tartható meg. 

 

Horváth Sándor Domonkos mint testületi tag és intézményigazgató jelzi, hogy egy 

intézmény számára az MKE, IKSZ, Hungarnet stb. tagság 70-80 ezer forintot is jelenthet már, 

s ez nem növelhető. A haszon a szakmai szolidaritás, az egyéni tagsággal nem azonosítható. 

EB elnökként pedig kifejti, a gazdálkodás és könyvelés szabályszerűsége elsődleges. Fehér 

Miklós kompromisszumkész javaslatot tett az asztalra. A közhasznúsági besorolás, a bírósági 

bejegyzés köt. A pályázatok félreértésre adhatnak okot. Ez közös ügy! A könyvelés nem 

kizárólag az elnökség ügye, egy szervezet vagyunk. Pl. Nemzetközi kapcsolatok is vannak. 

Ha visszafaragunk, alibiszintű működésünk lesz. A szabályszerű működés forrásait elő kell 

teremteni! A „hogyan?” nem EB kompetencia. Szervezeti szinten legyen rendezett ügyvitel, 

adminisztráció, könyvelés! A kódex is jogkövető magatartást ír elő. Az alulfinanszírozottságot 

a közös ügyek tekintetében meg kell szüntetni. Tudni kell, hogy a szakma, egy szervezet, a 

helyi örömök mellett az egybefogó háló kötelezettséget is jelent. Hogy hogy vagyunk jelen a 

könyvtáros társadalomban, milyen a szolgáltatás szintje a digitális művek, az érvrendszer, a 

szabályozások közepette? Alternatívák lehetnek, de szabályosan kell működni. 

 

Szakmári Klára (KTE) elmondja, hogy ők már évekkel ezelőtt bevezették az 5000 forintos 

tagdíjat (havi 420 forint), mert szakmai presztízs ide tartozni. Mit nyújt a KTE? Ingyen 

szakmai programot, rendszeres kiadványokat, munkában segítséget, hírlevelet stb. Ha ezeket 
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az érveket felsorakoztatjuk, akkor a javaslatot el lehet fogadtatni. Ő is kiáll a pályakezdők 

kedvezménye mellett. Köszönet mond azért, hogy a társult szervezetek hozzájárulása a 

tervezet szerint nem emelkedik! Összegző véleménye, hogy nem az 5000 forint tagdíj a sok, 

eddig volt alacsony a tagdíj. 

 

Dettai Eleonóra: Vártuk, hogy eldőljön, hogy új árajánlat mellett egy könyvelő cég vagy egy 

félállású könyvelő esetén hogyan változik a helyzet. Erre vonatkozó számítást nem kaptunk. A 

problémát abban látjuk, hogy míg a tavalyi MKE bevétel a duplájára nő, addig a szervezeteké 

marad. Ez nem korrekt. Durva a háromszoros emelés a nyugdíjasok estében, az aktívaké 

pedig ehhez képest nem arányos. Javaslat: 6000/aktív, 2000/nyugdíjas. Ezzel számolva több 

mint egy millióval nőhet a bevétel a tavalyi taglétszámmal számolva, korrektebb. Az egyenlő 

bánásmód, esélyegyenlőség elvén a nyugdíjas maradjon benne a rendszerben! Az arányokon 

lehet változtatni, az egy dolog. A beszedett tagdíj viszont nagyobb lesz és ez már lehet 

vitaalap. És ne felejtsük el, mit kap érte a tag?  

 

Szakmári Klára: Egy ÁSZ ellenőrzés esetén megszűnik az egyesület. 

 

Nagy Zoltán: Részletes számításokat végeztünk, bár nem az utolsó munkaanyag alapján, mert 

azt nem kaptuk meg. A törvényes működés helyreállítása fontos, az EB kifogása rendben, de 

azzal is kellett volna foglalkozni, hogy a javaslat a szervezetek 75 %-át ellehetetlenítette 

volna. Azért is vagyunk, hogy programot is tudjunk szervezni. A növelés kell, a működést is 

előre kell lendíteni. Mi a többlet jelentős részét 500 forintokkal már be is fizettük. Nálunk 

elképzelhető a havi 7000 Ft-os tagdíj is, de másoknál nem. A Jogi Szekcióval egyetért. A 

sávos rendszer igazságos, a dolgozó nyugdíjas is becsületesen befizeti. 200 ezer felett tízezer, 

150 felett hatezer, 120 felett négyezer Ft a tagdíj. Az eredeti javaslat a nyugdíjas tagok 

számának a csökkenéséhez vezet. 

 

Vassné Mészáros Katalin: Csökkenéshez vezet ez a megoldás is. 

 

Kreutzer Andrea: Biztos, hogy emelni kell, lyukat kell betömni. A nyugdíjas most keveset 

fizet, a sávos tagdíj adminisztrációja zűrös. Nem támogatja az egységes arányt. A kedvezmény 

nem megy át. Miklós javaslata a tagság számára most átvihető, elfogadják. Nem az öt vagy 

tízezret. De a másodregisztráció kerüljön bele! 

 

Fehér Miklós válaszolva a felvetésre jelzi, hogy a többes regisztrációt a szabályzat kezeli, és 

másod, vagy harmad regisztráció esetében csak a szervezeti regisztrációs díjat kell a 

jelentkezőnek befizetnie. A Jogi Szekció kifogását a testületi tagdíjjal kapcsolatban érti, de az 

emelés a már elhangzott érvek miatt nem támogatható. A kedvezményes tagdíj csökkentése 

pedig forráskiesést jelent, amit valahonnan pótolni kellene, ezért ez sem járható út. A Bács-

Kiskun megyei javaslat szimpatikus, de nem egységes a támogatottsága. A Műszaki Szekció 

javaslata ugyan növelné a tagdíjbevételt, de ezáltal nőne a teher is, amit sokan nem 

vállalnának.  

 

Vassné Mészáros Katalin: A most nyugdíjasok van, hogy több pénzt kapnak, mint az 

aktívak. Ők vetették fel ezt a megoldást azzal, hogy vállalják ezt az összeget! 

 

Fehér Miklós: Nem lehet összekötni a könyvelésre történő árajánlat kérés kérdését a tagdíj 

emelés kérdésével, mert bármi történik, a feladatot el kell látni. Kértünk öt helyről árajánlatot, 

méghozzá minden helyről 4-5 variációra, azaz olyanra, amikor előrendezzük a számlákat és 

amikor nem, amikor kisebb a szervezetek száma, illetve amikor a könyvelő munkatársat mi, 
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illetve a cég foglalkoztatja. Az árajánlat kérésre összesen egy árajánlat érkezett be. Ez havi 

négyszázezertől indul, azaz ötmillió forint/év összeget, vagy többet jelentene. Most ezzel 

szemben a költségvetésben 1,2‒ 1,3 milliót tervezünk erre. Ezt követően a Zenei Szekció 

révén egy hatodik helyről is kértem árajánlatot és innen kaptam is. Ez az ajánlat lényegesen 

kedvezőbb, a díjtétele nagyjából a jelenlegi díjszabásunknak felel meg, vagyis az eredmény 

ugyanaz az ár, amivel most is dolgozunk. Látszik tehát, hogy széles skálán mozog a 

könyvelés ára, de mi ennek a skálának az alsó szintjén mozgunk.  

 

 

Lukoviczki Anna (Békés Megyei Szervezet) visszatér a tagdíj összeg kérdésére és kifejti, a 

nyugdíjasok számára a 3000 Ft-os díj elfogadható, az egységes tagdíj (4, vagy 5 ezer Ft) 

azonban a nyugdíjasnak már sok. Ezen kívül rákérdez arra, hogy alszámla nem igénylése 

esetén tartható-e a pénz házipénztárban? Nem igényelnének önálló alszámlát. 

 

Fehér Miklós: Szabályzatban rögzített az összeghatár, ami házipénztárban tartható. 

Egyébként számlán kell tartani, az lehet alszámla vagy központi számla is. 

 

Molnár Jánosné: A Hajdú-Bihar megyei és még további 2-3 kis szervezet keresett meg, hogy 

saját bankszámlaszán, saját könyvelés kell-e kis forgalom esetén. A Titkárság ezt fel tudja 

vállalni. A tagdíjból minden szervezetnek meg lehet mondani, mi áll rendelkezésükre, azt 

megkaphatják házi pénztárba.   Kis szervezeteknek ez megtakarítás, ez benne volt már az 

anyagban. 

 

Bazsóné Megyes Klára jelzi, hogy szavazni fogunk az előterjesztésről.  

 

Vida Judit (Zenei Szekció) elmondja, hogy a Zenei szervezet megtárgyalta az előterjesztést 

és támogatja az abban foglaltakat. 

 

Bakos Klára: A májusi küldöttközgyűlés egyik témája ez. Kevés az idő, menni kell 

egymással valamire. Nem 2300 főről, hanem az MKE-t képviselő 2300 főről van szó! Kérem, 

hogy tegyük elérhetővé az árajánlat kérő levelet és a beérkezett ajánlatokat, nehogy vád érjen 

minket! Elgondolkodtató, hogy elhangzik, „ha a központ…”. Az a kérésem, hogy ez a 

bizalmatlanság ne álljon fenn, még gondolatban sem! Itt minden forint visszafordítódik. Nem 

álom pályázni, megírni, összeszedni, végigvinni a feladatokat, abból a minket megillető részt 

visszaadni a tagság számára. A KTE megfogalmazta, mit ad a tagjainak. Ha mi semmit nem 

adunk, az egyesület akár megszüntetheti magát! Csak a munka nem kell senkinek eredmények 

nélkül! Alternatíva?  Mióta megy ez a nyüglődés? Nem akarunk dönteni? Ez egy 78 éve 

fennálló szervezet és belső ellenállással tologatjuk az időt?!  

Van értelme a szervezetnek! Az IKSZ-szel összefogva is mennyi mindent lehetett 

mozgósítani, elfogadtatni, jönnek folyamatosan a véleményezendő anyagok. Azért dolgozunk, 

hogy ott legyen ez a szakma, ahol lennie kell. A tagdíjból kell, erre is kell fordítani. Lehet 

redukáltan működni a padló szintjén, de annak van-e értelme? A civil szervezet komolyságát 

az adja, hogy komolyan vesszük önmagunkat! 

 

Molnár Jánosné: Fordítva ülünk a lovon. Az a nonszensz, hogy 500 forintot fizet a 

nyugdíjas. Ez az összeg ma már nem nyújt fedezetet semmire. Már évek óta kellett volna 

emelni.   

 

Vassné Mészáros Katalin: A különbség az arányokban van, de az emelést mindenki 

támogatja.  
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Nagy Zoltán: Igazságosnak a sávos tagdíjfizetést tartanánk. 

 

Bazsóné Megyes Klára. Lezárja a napirend vitáját. Összegzi az elhangzottakat. Mivel a 

Tanács határozatképes, ezért szavazásra bocsátja a 2014-től bevezetésre kerülő tagdíj összegre 

vonatkozó javaslatokat:  

 

1. Főtitkári javaslat, ami 5000 Ft tagdíjat, 3000 Ft kedvezményes tagdíjat és 20000 Ft 

testületi tagdíjat jelent. Közös feladatok ellátására tagonként 2000 Ft kerülne 

befizetésre, az e fölötti tagdíjrész felett a szervezet diszponál.  

 

2. Bács-Kiskun megye javaslata, ami egységes 4000 Ft-os tagdíjjal számol mind az 

aktívak, mind a nyugdíjasok esetében, a testületi tagdíj pedig itt is 20000 Ft. Közös 

feladatok ellátására tagonként 2000 Ft kerülne befizetésre, az e fölötti tagdíjrész felett 

a szervezet diszponál. 

 

3. A Jogi szekció javaslata, ami 6000 Ft tagdíjat, 3000 Ft kedvezményes tagdíjat és 

20000 Ft testületi tagdíjat jelent. Közös feladatok ellátására tagonként 40 % kerülne 

befizetésre, az e fölötti tagdíjrész felett a szervezet diszponál.  

 

Még a szavazás előtt Fehér Miklós jelzi, hogy a harmadik javaslatban a felosztás aránya a 

központi feladatok ellátására kisebb forrást biztosít, mint az első két változat felosztása. A  

Műszaki Szekció pedig jelzi, hogy módosítja a vita során képviselt javaslatát és csatlakozik a 

Jogi Szekció tagdíj javaslatához és azt fogja támogatni. 

 

Ezt követően megtörtént a szavazás. Szavazati eredmény – 17 fő szavazata alapján:  

 

1. A Főtitkári javaslatot 12 fő támogatta 

 

2. A Bács-Kiskun megyei javaslatot 1 fő támogatta (Bács-Kiskun megye) 

 

3. A Jogi – Műszaki szekciós javaslatot 3 fő támogatta (Jogi szekció, Műszaki 

szekció és Zala megyei szervezet) 

 

Szavazástól tartózkodott 1 fő. 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

 

Negyedik napirend: Zenei Szekció bemutatása 

 

Nida Judit Gulyásné Somogyi Klára, az MKE Zenei szekció elnöke helyett tömören mutatja 

be a szekciót. A szervezet mindösszesen 30-35 főt számlál az ország különböző pontjairól, 

nehéz elmenni a találkozókra. Kevés a csak zenei könyvtáros, a zenei részleg/gyűjtemény 

gondozásán kívül általában más feladatokat is ellátnak. Programok a szakmai 

továbbképzések. A kis létszámokból adódóan jók a személyes kapcsolatok. A szekció 

megjelenik a vándorgyűléseken. Évente kétnapos szakmai találkozókat szerveznek a 

vendéglátó és befogadó város megismerésével. 

A feladatok az idővel változtak, pl. komoly irányt vett a kapcsolatok bővítése a 

zeneiskolákban és a képző intézményekben. Nagy az érdeklődés. Szakmai szempontból 

kölcsönös megújulás. A képzésből hiányzott a zenei könyvtáros továbbképzés, így előrelépés 
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az akkreditált modul, ami sikerült elindítani. Most indul a második tanfolyam. további 

tanfolyamok akkreditáltatása is betervezett. Tanulni főleg a személyes kapcsolatokból lehet, 

de hátrány az ország területén a szétszórtság.  

 

Bakos Klára: Lám, mit ad az egyesület? Itt a jó példa, a Zenei Szekcióval erősödik a 

szakképzés. 

 

Nida Judit: Fontosak a napi és személyes kapcsolatok. A könyvtárban a zenei könyvtáros 

egyedül dolgozik, szükség van arra, hogy legyen hova és kihez fordulni. Továbbá elmondja, 

hogy ez volt az MKE-ben belül az első szakmai szekció!   

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

 

Bakos Klára szót kért, hogy bejelenthesse, hogy Barátné dr. Hajdú Ágnes alelnököt 

személyében, illetve rajta keresztül az MKE-t milyen komoly nemzetközi megbecsülés érte. 

Ugyanis az IFLA legfőbb döntéshozó testülete hamarosan megújul. Zajlik a jelöltek állítása. A 

10 helyre 15 jelölt került, s köztük van a nemrég habilitált Barátné dr. Hajdú Ágnes is, akinek 

ehhez ezen a fórumon is szívből gratulált. 

 

 

Ötödik napirend: Fitz-díj bizottság működése 

 

Bazsóné Megyes Klára emlékeztet, hogy a Fitz-díj bizottságnak két évre szól a működési 

engedélye. Tagjai voltak Szóllás Péter (Veszprém megye), a Gyerekkönyvtári Szekció, a 

Társadalomtudományi Szekció, Bazsóné Megyes Klára, a Műszaki Szekció. 

 Jó lenne, ha benne lenne a Gyerekkönyvtári Szekció – de képviselője nincs jelen az 

ülésen, így nem tud nyilatkozni.  

 Ugyancsak várt az Olvasószolgálati Szekció részvétele – ezt Kozákné Szabó Klaudia 

megkérdezi a szekcióban.  

 Tóth Judit (Zala megyei szerevezet) jelentkezett.  

 Bazsóné Megyes Klára „hivatalból”, a Tanács elnökeként tagja marad a bizottságnak. 

 A Pest Megyei Szervezetből Bazsóné javasolja Jancskár Juditot, aki elvállalta, ha nem 

lesz meg az 5 fő 

 a Mezőgazdasági Szekció képviselője megkérdezi a szervezetét az esetleges 

részvételről. 

 a Jogi Szekció megkérdezi szervezetét az esetleges részvételről. 

 Szóllás Péter (Veszprém) szívesen maradna.  

  

Dettai Eleonóra: Felveti, (ahogy a korábbi e témával foglalkozó Tanácsülésen is jelezte már), 

hogy nincs jogi alapja a Bizottság működésének, hiszen nincs Fitz-díj szabályzat! Nincs 

nyoma a minisztériumoknál sem. Az 500 ezer forint díjazási összeg a kiadóknak elég sok. A 

díjazható kiadók listája 5-ről 3-ra csökkent tavaly. A bizottság nem működött rendesen. 200 

könyvből lett sorrend felállítva és a legvégső stádiumban dőlt el szinte egyszemélyi 

döntésként, hogy abból melyik három lesz a díjazott. 

 

Bakos Klára: A pénzről a minisztérium dönt. 

 

Murányi Lajos: Hangsúlyozza, hogy ez felelősségteljes döntés. 
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Dettai E.:  Szabályzat a minisztérium honlapján sincs fent. Vas Kati megcsinálta. 

 

Murányi Lajos.. Összeraktuk az összes eddigi díjazottak listáját. 

 

Bakos Klára: A javaslat kezelése után a minisztérium dönt az összegről. Most azért csökkent 

a díjazott könyvek listája, mert a minisztérium nem tud 5x500 ezer Ft-ot adni. Annak idején a 

Tanács elé került Vas Kati javaslata. 

 

Bazsóné Megyes Klára: Valakinek el kell fogadni a szabályzatot. Esetleg a Küldöttközgyűlés 

elé kell vinni a Fitz-díj Bizottság szabályzatát? 

 

Bakos K.: Nem, nem kell mindent odavinni. 

 

Fehér Miklós: A díj a minisztériumé, így az MKE-nek nincs módja Fitzd-díj szabályzat 

kiadására. A minisztérium a javaslattételi jogot átadta az MKE-nek. Nekünk arra van módunk, 

hogy a javaslattétel rendjét szabályozzuk egy belső szabályzattal. A díjbizottság döntését az 

Elnökség adja be. 

 

Bazsóné Megyes Klára: 5 tagú a bizottság. A Vass Kati-féle javaslatban úgy szerepel, hogy a 

bizottsági tagok állítsanak föl egy húszas listát, erre szavazzanak a könyvtárosok. De eddig 

nem így volt, először a tagok jelöltek, aztán összeállt a lista. (Ebből az elnökség kiválasztotta 

a 3 címet.) Tehát fordítsuk meg! Persze az előzetes javaslathoz is ki lehet kérni a 

véleményeket… 

 

Dettai Eleonóra: Ne! A Szekció javaslata 30 javaslatsor 30 szervezettől a tagok 

megkérdezésével.  

 

Bazsóné Megyes Klára: Kéri a bizottsági tagokra a javaslatokat, hogy létrehozhassa a 

levelezőlistát. Mindenkitől kéri az aktív közreműködést!  

 

Bakos Klára: Fehér Miklós nézzen utána és beszélje meg, hogy kéne ennek zajlani! Legalább 

a magunk által felállított szabályzatot fogadjuk el! Továbbá jelzi, hogy a Prima Primissima-díj 

jelölés során is számítanak ránk. Elektronizálják a szavazás módját. Kapjuk majd a jelöltekről 

szóló paramétereket, mert eddig változatos volt a beküldött jelölés. Kérés esetén legyen 

jelöltünk! Lehessen válogatni!  

 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

 

Hatodik napirend: Főtitkári beszámoló 

 

Fehér Miklós közli, hogy a beszámolót elküldte (csatoltan), azt csak kiegészíti.  

 Az év fiatal könyvtárosa díj kuratóriumában kurátort kellett pótolni. Az IKSZ-szel 

közösen felállt kuratóriumban Bartos Éva tölt be posztot. Fontos az ösztönzés! 

Figyelni kell, ki lehet esélyes, adhat be dolgozatot. 

 Rónai Ivánnal folytatódik a konzultációs sorozat. Az Elnökség előtt kaptunk 

tájékoztatót a finanszírozási és jogszabályügyi változásokról. A könyvtárügy 

konszolidált környezetbe került, de érezni, hogy kevesebből gazdálkodik, különösen a 

felsőoktatásban drámai a helyzet. Mozgástértől függően az MKE segíteni kész.   
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 A Vándorgyűlésről volt szó. 

 Az Alkotó könyvtárosok sorozat következő vendége Szőcs Éva. 

 A KSZR rendelet megjelenés előtt áll. A szempontokat és véleményeket továbbítottuk. 

 Tegnap a Nemzeti Reform Programhoz kértek állásfoglalást. Kis szelete a kulturális 

terület, azon belül a közművelődés, azon belül nagy ágazati programok, de azon belül 

a közgyűjteményekről már megfeledkeztek. 

 Pályázatok: Limitált. Egy pályázatra adott darab adható be. Lehetőség adott a 

szervezeteknek, de a központon keresztül. A Borsod- és a Békés Megyei Szervezet is 

így pályázott sikeresen.  De nem mindig van MKE erőforrás rá. Előny, ha valaki előbb 

reagál. Nagyobb odafigyelés kell, mindenki időben jelezzen!  

Mezőberényben pl. most zajlott sikeres pályázat eredményeképp konferencia. 

Példaértékű volt, a felső vezetés és a képviselet is ott volt. Színvonalas, gazdag 

program volt egyszerű formában, egyszerű módon. 

 Költségvetés! Csak 16 szervezet küldte be a 30-ból! Fegyelem! 

 Új pályázati lehetőségek terén képzési forma az MKE akadémia. Hasonló az 

eddigiekhez. 3x1 nap. Szándéknyilatkozatot kell csatolni az NKA-nak! Partnerség! 

 

Ezzel a napirend lezárásra került. 

 

Hetedik napirend: Szervezeti ügyek 

 

Bazsóné Megyes Klára felhívja a figyelmet, hogy egységesen kérni kell az 500 forintot a 

tagkártyára az új tagoktól is. Március 18 volt a határidő a kiküldött költségvetés elkészítésére 

– sokan nem küldték be. 

 

Molnár Jánosné jelzi, hogy a legtöbb szervezetből beérkeztek a tagdíjak és az adatlapok. 

Kérés: havonta egyszer küldjék a szervezetek összesítve, mert az adminisztrációt nem győzi. 

 

Bazsóné Megyes Klára: Köszönet után a tanácsülést berekesztette.  

 

 

Budapest, 2013. március 26. 

 

 

 .................................................................       

Kissné Anda Klára, jegyzőkönyv-vezető    

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:  

 

 .................................................................   .................................................................  

Horváth Tamás       Tóth Judit 


