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1. Napirend Konzultáció Rónai Iván főosztályvezető-helyettessel, az EMMI 
Könyvtári Osztály vezetőjével, tájékozódás aktuális kérdésekről 
 

Rónai Iván: Tájékoztat a jogalkotási helyzetről, a stratégia készítésről 
 
Támogatási rendelet. Ez megjelent, száma 13/2003. A címzett az önkormányzat, de a 
felhasználó a könyvtár, a könyvtári ellátás. Ha nem erre a célra fordítódik a forrás, akkor 
vissza kell fizetni. A szakfeladatok felsorolásra kerültek, amikre lehet fordítani a forrást. A 
közművelődési szakfeladatok is támogathatóak, ezek is felsorolva vannak. 10 %-ot 
kötelezően dokumentum-vásárlásra kell fordítani. Állománygyarapításra fordítás 
szövegforma helyett dokumentum-vásárlás szerepel, éppen azért, hogy a forrás ne 
mehessen el az állománygyarapítással összefüggő kiadásokra, pl. bérekre, hanem abból 
valóban dokumentum beszerzés legyen.  
3 kistelepülési kategória van a támogatás szempontjából 

 1-1000 fő 

 1001-1500 fő 

 1501 fő felett 
A finanszírozás nagysága a kategóriák alapján a változik: 668.500, 835.385 és 1.002.460 Ft. 
Pl. Kecskemét 61 millió, Pécs 192 millió, Miskolc 220 millió Ft-ot kap a szerződött 
települések után. A kistelepülés nem az összeget, hanem az ellátás minőségét várhatja el, 
azt kérheti számon. Erről kell megállapodni. Az önkormányzatok is megkapják a lakosság 
szám után járó 1.140 Ft / fő támogatást. Ebből a KSZR fogadóhely fenntartása 
finanszírozható.  
 
Mobil eszköz (busz) használata, ha indokolt, akkor lehetséges, de a kormány a „helyet” 
preferálja. A könyvtárbusz ezt nem teremti meg, de a KSZR rendelet ebben megengedő 
lesz. 
 
KSZR jogszabály. Zajlik az egyeztetés a KIM-el, ezt követően kerül sor a jogszabálytervezet 
közigazgatási egyeztetésére. Az alszámla-nyitás kötelezettséget nem tudtuk a KSZR 
rendeletbe belevenni. 
 
Kötelespéldányok szolgáltatása és hasznosítása. Erről is készül jogszabály. A 98-as 
kormányrendelet sajtótermékekről beszél, de ezt a médiatörvény felülírta és a média 
fogalmak mások lettek. Lásd „könyv” helyett „kiadvány”. Szükség van a kötelespéldányokra.  
A nem teljesítők szankcionálása erősödik, örökségvédelmi bírság lenne kiszabható, de 
ehhez az örökségvédelmi törvényt is módosítani kell. Fontos a példányok fogalma, amire 
kiterjed a szabályozás. Két pld. OSZK, 3. pld. DENK, 4. pld Országgyűlési Könyvtár, 5. pld 
KSH Könyvtár, 6. pld és a „maradékok” Pécs és Szeged Egyetemi Könyvtár. Vita a KSH 
Könyvtár részesedése. Új, hogy a szabályozás kiterjed az on-line példányok szolgáltatására 
is. Korábban is volt az elektronikus beszolgáltatásra utalás, de most az on-line kiadó által 
kiadott kiadványról beszélünk, ami alapján az OSZK az, ahova a beszolgáltatást teljesíteni 
kell (és nem a MANDA). A kivitelezés nem könnyű, nehéz azt is meghatározni, mi az on-line 
kiadvány. Az on-line kiadó kiadványai esnek a köteles hatálya alá akkor, ha a kiadó 
profitszerzés, vagy közhasznú, közfeladat ellátása miatt jelentet meg kiadvány. A 
médiatörvény is hasonlóképpen fogalmaz a médiaszolgáltatók kapcsán. A rendelet most a 
KIM-ben van, hamarosan megy közigazgatási egyeztetésre, ebben fog majd a társadalmi 
vita is lebonyolódni. EU notifikációra is be kell majd a rendeletet nyújtani, azt ellenőrzik, hogy 
nem sérti-e a a jogszabály a szolgáltatások szabad áramlását. Ez kb. 6 hónap, tehát év 
végére várható az új köteles rendelet. 
 
Vezetői megbízásokkal kapcsolatos kérdések újraszabályozása. Pl. A vezetői kiemelt 
alapbér vezetői megbízást követően való megmaradása rendezendő. Lehet olyan megoldás, 
hogy a vezetői pótlékot emelje a munkáltató, hiszen ennek csak a minimális összege van 



előírva. Ha az alapbér a vezetői megbízással nem emelkedik, csak a pótlék, akkor a 
megbízás megszűntével a pótlék is megszűnik, és nem marad kiemelt személyi alapbér. 
 
Megyei átalakítás kapcsán készül egy jelentés, hogy milyen tapasztalatok vannak. 
 
Érdekeltségnövelő rendelet. A támogatás 240 millióval bent maradt a rendszerben, bár a 
költségvetési törvényben 780 millió szerepel, de az a közművelődés (240 millió) és a 
múzeum (300 millió) összegeit is tartalmazza. Azért kell a módosítás, mert a finanszírozás 
változása (pl. KSZR normából eleve 10 %-ot dokumentumra kell fordítani) miatt a korábban 
szánt szerepét ebben a formában már nem tudja betölteni. Cél továbbra is az 
önkormányzatok ösztönzése. De jobbnak tűnik, ha ezt nem az alapján tesszük, hogy mennyit 
fordított dokumentumra, hanem az alapján, hogy tényleges saját erőből mennyit fordított az 
ellátásra (a könyvtárra). A saját összegbe a normatívákból, pályázatokból érkező forrás nem 
számítana bele! 
 
Itt felvetettük (egyet értve az ösztönzés céljával és jellegével!), hogy ne a ráfordított összeg 
nagyságával egyenes arányban osszuk a támogatást, hanem vegyük figyelembe, hogy mekkora 
önkormányzati keretből kerül biztosításra az összeg. (ha egy kistelepülés a szerény költségvetéséből 
ad 1 millió Ft-ot, az egészen más arány, mintha egy nagyváros ad ugyanennyit.)   

 
Stratégia. Elkezdődött a szakmai szakpolitika kidolgozása. Jelenleg a „nulladik” változat 
kidolgozása zajlik, ami majd közreadásra, vitára kerül. A szakpolitikának meg kell felelnie az 
EU-s nemzeti fejlesztési terv igényeknek, de szeretnénk, ha a könyvtári stratégia – mint 
szakmai program majd a saját lábán is megállna. Április 15-ig készül el a jelzett változat, ezt 
követően lesz belső egyeztetés, ebből lesz szakpolitikai stratégia, ez kerül szakmai 
egyeztetésre és ekkor indul el a könyvtári stratégia készítés. 
 
ODR működés. Idén 60 millió Ft van, elkezdtük az új típusú szerződést alkalmazni az ÁHT 
változás miatt. 3 millió Ft feletti támogatás esetén ugyanis a támogatást csak részletekben 
lehet előfinanszírozni és a részletben adott forrást 30 napon belül el kell költeni, ha ez nem 
történik meg, akkor vissza kell utalni a pénzt és a keret újra kiosztásra kerül majd. Látszik, a 
felhasználás nehezedik majd. 
 
1007/2013-korm határozat. A minisztérium funkcionális létszámát szabályozza, a teljes 
létszámon belül ez maximum 15 % lehet. Ebbe a körbe tartoznak a pénzügyesek, jogászok, 
informatikusok stb. 
 
Könyvtári szakfelügyelet A hangsúlyokat szeretnénk áthelyezni az eddigiekhez képest, 
hiszen a megyei könyvtárak felelőssége megnőtt. Ebben az évben – folytatva a városok 
ellenőrzését – elkezdenénk a megyei könyvtárak szakfelügyeletét is, elsősorban annak 
érdekében, hogy megnézzük, hogyan valósult meg a KSZR. Érzékeljük, hogy városok 
helyzete a KSZR ellátás átrendezésével módosult. A szakfelügyelet keretében ezért is 
akarjuk őket kiemelten vizsgálni – ehhez új adatlapot készítünk! –, hogy a tapasztalatokat 
feltárjuk. Feltehetően azon városokban, ahol a kistérségi ellátási normából finanszíroztak 
munkatársakat, ott nehézség lesz most az, hogy erre a KSZR pénzből most már nem lehet 
fordítani. 
 
A tájékoztatót követően hozzászólásokra, beszélgetésre került sor. 
 
Barátné Dr. Hajdu Ágnes: Nehezen működik a közigazgatási eljárás az akkreditációs 
folyamatban, ugyanis a benyújtott programmal kapcsolatban most nincs lehetőségünk arra, 
hogy azt visszaküldjük módosításra. Döntenünk kell arról, hogy elfogadjuk, vagy sem. A 
döntéskényszer miatt néha elfogadunk olyat is, amit még lehetne fejleszteni, illetve 
elutasítunk olyat, amiben pedig vannak nagyon hasznos elemek. Nem lehet arra gondolni, 
hogy ez kikerüljön ebből az eljárásból, hogy a jogszabályt be tudjuk tartani? 



 
 
Rónai Iván: Egyeztetni fogok majd a minisztériumon belül, hogy lehet-e ebben valamit lépni. 
 
Bakos Klára: A szakfelügyelők esetében a nyugdíjas foglalkoztatás lehetséges-e? 
 
Rónai Iván: Ebben hivatalos állásfoglalást nem tudok adni, de azt gondolom, hogy ez eseti 
megbízás, amire a foglalkoztatási tilalom nem érvényes. 
 
Dr. Redl Károly: A Kiadókkal tárgyalva felmerült, hogy ők hajlandóak ODR, illetve 
kötelespéldány célra jelentősebb kedvezménnyel kiadványokat eladni. Jó lenne, ha ezzel 
tudnánk élni, és a kötelespéldányra jogosult kör adná össze azt a forrást, amiből a plusz 1-2 
példány adott esetben beszerezhető. Ezzel a terhek elosztódnának, a források 
összeadódnának.  
 
Bakos Klára: Hétfőn a Kulturális és sajtó bizottság ülésén vehettem részt. A pályáztatás és 
a kinevezés kérdéséről volt szó. Felmerült, hogy lehessen automatizmus a vezetői 
megbízásokban.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 

2. napirend: Egri Vándorgyűlés (téma, előadók, szlogen, szervezési előkészületek) 
 
Bakos Klára: Február 27-re szerveződik az egri látogatás (polgármester, rektor és 
intézmények). Az egriek már felállítottak egy kulturális programot (jelmezes táncos 
felvonulás a várban). Jó lenne, ha ma a szlogen eldőlne, mert akkor már ezt lehetne 
képviselni a helyszíni megbeszélésen. Ezt követően jó lenne nagyon gyorsan megjelenni a 
rendezvénnyel a kommunikációs felületeken, hiszen mások is szerveznek programokat. 
 
A Vándorgyűlés elnökséget képviselő felelőse Biczák Péter. 
 
Eddig felmerült témacímek: 

 Integráció – mobilitás – identitás – könyvtárak az európai állampolgárokért 

 Szabad tudásáramlás egyenlő hozzáférés – könyvtárak az európai állampolgárokért 

 Tudás és információ 

 Jövőre készen – fejlesztés, fenntarthatóság, esély 
 
Az elnökség ezt követően a témacímekről tárgyalt, érvelt egyik, vagy másik mellett. 
Zselinszky Lászlóné, Éva felveti a Tájékozottság, európaiság, könyvtárak címvariációt, Kiss 
Gábor pedig az Érted vagyunk polgár gondolat továbbvitelének ötletét. A megbeszélésen a 
szabad tudásáramlás egyenlő hozzáférés témacím támogatottsága derült ki. 
  
Bakos Klára levezető elnök a vitát szavazással zárta le és kérte, hogy döntsünk, elfogadja-e 
az elnökség az MKE 45. Vándorgyűlés (Eger) szlogenjeként a Szabad tudásáramlás egyenlő 
hozzáférés címet. 
 

A címet: Szabad tudásáramlás egyenlő hozzáférés (1 fő tartózkodással) az 
elnökség megszavazta. 

 
Ezt követően az alcím megszavazására került sor. A három felmerült címvariáció:  

 Könyvtárosok az európai állampolgárok évében 

 Tájékozottság, európaiság, könyvtár 

 Könyvtárak az európai állampolgárokért 



Az alcímet: Könyvtárak az európai állampolgárokért az elnökség egyhangúan 
megszavazta. 

 
A címeket, mint munkacímet szavaztuk meg, ezzel lehet dolgozni, de fenntartjuk a jogot 
esetleges módosításra. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

 
3. 2013. évi munkaterv és költségvetés 

 
Fehér Miklós: rövid szóbeli kiegészítéssel él az írásban előzetesen kiküldött munkatervhez. 
 
Észrevételek: 
 
A I-es pont alatt tényleg csak a projektek maradjanak. Tegyük át a folyamatos feladatok közé 
a képviseleti munkát és a szakértői munkát. Eszenyiné Borbély Mária felveti egy hallgatói 
road show ötletét. Bakos Klára az NKA pályázatra gondolva javasolja, hogy az OKK 
szekciók, mint műhelyek, működhetnének tovább. Ezen műhelyek működtetése lehetne 
pályázati témánk és ez kerüljön be az I-es pont projektek közé. Zselinszky Lászlóné, Éva 
felveti, hogy a Hungarikum bizottság – a Helyismereti szekcióval karöltve léphetne az 
„Értéktár” ügyben. Ezt is bevehetjük a munkatervbe. 
 
A költségvetéssel összefüggésben az elnökség tudomásul veszi, hogy a költségvetést a 
pillanatnyi helyzet alapján, a munkatervvel összhangban kell összeállítani. Ebben egyelőre 
azok a tételek nem szerepelhetnek, melyek közgyűlési hatáskörben dőlnek el. Pl. 
tagdíjemelés, egyszeri tagdíjhányad átadás. Ha a küldöttközgyűlés majd dönt, akkor annak 
megfelelően pótköltségvetés készülhet. 
 
Az elnökség döntése: A Következő elnökségi ülés napirendjén a munkaterv és a 
költségvetés a most tárgyalt szempontok alapján átdolgozva ismét kerüljön előterjesztésre. 
Eszenyiné dolgozza ki a hallgatói road show projektet.  
 
Ezzel a munkaterv napirend lezárásra került. 
 

 
4. OKK tézisek 

 
Bakos Klára rövid tájékoztatást ad arról, hogy az MKE és IKSZ egyeztetést követően a 
Tézisek átadásra kerültek az EMMI Könyvtári Osztályának, a szaksajtónak és kikerült a 
honlapra is. A Tézisekhez kapcsolódó, egyes könyvtártípusokra, könyvtár csoportokra 
jellemző „Feladat és Feltétel” kidolgozása további egyeztetés tárgyát képezi az MKE és az 
IKSZ között. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

5. Tagdíj javaslat 2014-re, – az ügyvitel finanszírozása 
 

Fehér Miklós: szóbeli kiegészítéssel él az írásban előzetesen kiküldött munkaanyaghoz. A 
szóbeli kiegészítést követően hozzászólásokra, beszélgetésre került sor.  
 
Az elnökség az előterjesztést részletesnek, alaposnak találta. Szükségesnek látja a 
bemutatott háttérszámítások alapján egy rövid írásos összefoglaló elkészítését, mely a 
Tanács elé terjeszthető.  
 



Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 

6. Részvétel a könyvfesztiválon 
 
A Könyvfesztiválról – idő híján – csak nagyon röviden tárgyalt az elnökség. Nagytermi 
programként felmerült L. Simon Lászlóval lehetséges meghívásának gondolata. Bakos Klára 
tájékoztatta az elnökséget, hogy Somfai Örs, az Arcanum Kiadó vezetője megkereste az 
egyesületet egy kidolgozott tematikával. Természetesen nekünk át kell gondolni, hogy a 
saját tematikánkkal a javaslat hogyan illeszthető össze.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 

7. Egyebek 
 

- Bakos Klára tájékoztatott arról, hogy egy II. éves BA-s hallgató tudna állást vállalni 
Molnár Ilona helyén, ugyanis Ilikének a nyugdíj jogszabály alapján a 
továbbfoglalkoztatása a meglévő feltételekkel nem lehetséges. Ebben az ügyben a 
tárgyalások, egyeztetések folynak. 

- Fehér Miklós tájékoztat arról, hogy a WEB magazin – honlap fejlesztés zajlik, a 
honlap áttöltés menete az elnökségi listára kikerült. 

 
 
 
Budapest, 2013. február 25. 
 
 
 
 
 
 
 


