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Barátné Dr. Hajdu Ágnes 

      Fehér Miklós  
      Takáts Béla 

Zselinszky Lászlóné, Éva    
Elnökség póttagok:          
Ellenőrző bizottság elnöke:               
Tanács elnök:      
Meghívottak:      Szóllás Péter – Fitz díj Bizottság 

Molnár Ilona 
      Wimmer Éva 

Guszmanné Nagy Ágnes, Eger  
 Ferenczné Oszlánczi Krisztina, Eger 

      Kelemenné Csihai Zsuzsa, Eger  
           
Eszenyiné Dr. Borbély Mária, Kiss Gábor, Dr. Redl Károly elnökségi tagok, valamint Dr. 
Horváth Sándor Domonkos EB elnök, Bazsóné Megyes Klára Tanács elnök nem vett részt 
az ülésen. Bakos Klára – köszönti a jelenlévőket. Az elnökség egyhangúlag elfogadja a 
napirendet, ami a következőképpen alakul: 
 
Napirend:  

 
1. Fitz díj – az előkészített könyvek megtekintését követően döntés 
2. Az egri vándorgyűlés aktuális kérdései. Napirendhez meghívottak az egri kollégák 

 Kertész Gyula emlékérem adományozás Plenáris ülés keretében 
3. MKE költségvetés 2013. 
4. Döntés MKE emlékérmek adományozásáról 
5. MKE bankszámla lehetőségek 
6. Egyebek 

 Beszámoló a Hungarikum Bizottság alakuló üléséről 

 Tájékoztató a gödöllői Kastély Múzeum vezetésével történt egyeztetésről, a 
kedvezményes belépés ügyében 

 
 

1./ Fitz díj – az előkészített könyvek megtekintését követően döntés 
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Szóllás Péter tájékoztat a Bizottság tevékenységéről és a Bizottság által javasolt 20-as 
könyvlistáról. Az MKE eljárási szabálya szerint a Bizottság 3 mű díjazására tesz javaslatot, 
melyből kijelölheti, hogy melyik kiadvány az, melynek díjazását mindenképpen javasolja. Ezt 
a javaslatot az „Elfelejtett lények boltja – Cerkabella Könyvkiadó” kapta a Bizottságtól.  
 
Az elnökség tagjai a Bizottság által 20-as listájára felvett könyveket a helyszínen 
megtekintették, majd következett a szavazás. Nem kell szavaznunk a Bizottság által 
preferáltként kijelölt műről, mert ezt a javaslatot az elnökség, az eljárásrendet követve 
elfogadja.  
 
Bizottsági előterjesztés alapján az MKE elnöksége Fitz díjra három művet javasolt. 
 
 
Ezzel a napirend lezárásra kerül. 
 
 
2./ Az egri vándorgyűlés aktuális kérdései. Napirendhez meghívottak az egri kollégák 
 
Naponként végigvesszük az eseményeket. Felmerült a regisztráció kapcsán, hogy a külföldi 
külföldiek regisztrációja is szükséges a rendes regisztrációs felületre. Ezt a regisztrációt a 
megküldött adatok alapján az egriek megcsinálják. Guszmanné Nagy Ágnes, Eger 
végigveszi az egyes napok eseményeit. Bakos Klára tájékoztat a felkérésekről, a protokoll 
vendégekről. Halász János a meghívást köszöni, de nem tud jönni, szabadságon lesz. Balog 
miniszter úr előadásra kapott felkérést, de erre még nem kaptunk választ. Az MTA elnöke, 
Pálinkás úr elfogadta a felkérést, de időpontütközés miatt nem tud jönni és ez a helyzet Vizi 
E. Szilveszterrel is. 
A napi programok átbeszélése során egyeztetjük, hogy mikor, kinek hova kell mozognia. 
Sajtóanyagot az elnökség készít. Az országos sajtót az elnökség kéri fel, a helyi sajtót a helyi 
szervezők mozgatják. Ha a miniszter úr jön, akkor a miniszteri sajtóiroda komoly segítséget 
ad. A sajtótájékoztatót mindig az MKE elnöke tartja, a miniszter szót kap a rendezvényen. Ez 
megbeszélés kérdése, hogy a feladatok hogyan osztódnak meg. A polgármester és a rektor 
is résztvevője a sajtótájékoztatónak. A plenáris ülés elnökségében üljön ki „mindenki”. Helyi 
szervezők, polgármester, rektor, protokoll vendég, MKE elnök. 
 
Beszélgetés alakult ki a Kertész Gyula emlékérem átadás idei plenáris ülésre kerülése 
kapcsán. 
 
Szavazás: 
 
Most és ideiglenesen a Kertész Gyula emlékérem átadás kerüljön a Vándorgyűlés Plenáris 
ülésre. Az elnökség erről szavazott, és elfogadta ezt a javaslatot.  
 
VIP fogadás. 18-20.30 között. Kulturális program 21.00-től indul.  
A kormányzati stratégia kapcsán a különböző meghirdetésre kerülő OP-król előadások 
lesznek a kisplenáris ülésen. 9.00-10.30-ig. 
A szekciók keretében a stratégiát tárgyaljuk, az üzenetek is ennek jegyében fogantatnak. 
Fontos tisztázni, hogy ez a stratégia nem az MKE-é, hanem a könyvtárügyé. 
Záró plenárison – ünnepélyes aktusként – aláírásra kerül egy együttműködés a határon túli 
szervezetekkel. Ezen kívül a záró plenárison rövid gondolatokat mond az előző évi 
vándorgyűlés szervezője és az új helyszín képviselője. Erre a felkérő leveleket az elnökség 
küldi ki. 
 
Költségvetést a helyi szervezők és Wimmer Éva fogja sorról sorra átbeszélni. 
 



Kiállítás kapcsán felmerült, hogy „nem szakmai kiállítók” is jöhetnek a kiállításra. Ez azért is 
indokolt, hogy a jelenleg körvonalozódó 11-14 kiállítói számot meg tudjuk emelni. 
Lehetséges turisztikai, wellnesz, borrend stb. kiállítás, hungarikum téma is jöhet. Ebben a 
helyi szervezők léphetnek. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
3./ MKE költségvetés 2013. 
 
Wimmer Éva tájékoztat, hogy a bizonytalan tételek lettek javítva (pl. NEA működési 
támogatás, pályázati döntések stb.) 
A szervezetek esetében a beadott információk nem mindig voltak pontosak, ezeket korrigálni 
kellett. A múzeumi szekció nem küldött információt. A bevételek és a kiadások nem voltak 
több szervezet esetében egyensúlyban, bár a tartalékból ezek fedezete megoldható. 
 
Szavazás: 
 
A 2013-as költségvetés elfogadásáról azzal a kiegészítéssel, hogy egyensúlyt teremtünk a 
bevételek és a kiadások között. 
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az előterjesztést, azaz az MKE 2013-as költségvetését a 
fenti kiegészítéssel. 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
4./ Döntés MKE emlékérmek adományozásáról 
 
Ezt a napirendi pontot az elnökség zárt ülés keretében tárgyalta.  
 
2013-ban 5 belföldi és 1 külföldi személy részesül MKE emlékérem kitüntetésben. 
 
Egy főt pedig posztumusz az MKE elnöke egyedi oklevele kitüntetésben részesítünk. 
 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
5./ MKE bankszámla lehetőségek 
 
OTP-nél tájékozódunk, ha van lehetőség a számlanyitás körüli kérdések rendezésére, a 
hozzáféréshez szükséges adminisztráció egyszerű lebonyolítására, akkor maradunk az 
OTP-nél.  
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
6./ Egyebek 
 

 Beszámoló a Hungarikum Bizottság alakuló üléséről. Zselinszky Lászlóné, Éva ad 
tájékoztatást a munkabizottság megalakulásáról. A jelzett témában minden 
könyvtártípus érintett lehet (szak és közkönyvtárak is). Készült egy megkereső – 
tájékoztató levél a települési önkormányzatoknak az illetékes értéktár bizottságba 
való bekerülésről. Egy általános tájékoztató levél a KATALIST-re is kikerülne és a 



megyei könyvtári levelezőlistára is adtunk tájékoztatást. Kérdésként fogalmazódik 
meg, hogy a tájékoztató levelünknek mi legyen a sorsa. A miskolciak, pécsiek 
bekerültek a megyei értéktár bizottságba. Nincs válasz a BM-ből. Nemsokára 
kiírásra kerülnek majd pályázatok, ezért is fontos, hogy tisztázódjon, hogy a 
könyvtárak milyen szerepet játszhatnak ebben a kérdésben. A közművelődés 
minden megyében szervez ebben a témában fórumot.  
 
Bakos Klára elmondja, hogy az egyesületi szervezeti elnököket tájékoztassuk a 
saját csatornánkon, hogy ebben a témakörben mi is történik. Az EMMI-ből a levél 
a vidékfejlesztési miniszternek elment. 
 
Vegyük fel a kapcsolatot az IKSZ-el és a polgármestereknek küldjünk levelet, mi, 
mint egyesület, a Katalist-re egy rövid tájékoztatás kell csak arról, hogy ezzel a 
témával foglalkozunk. 
Felmerült, hogy a Vándorgyűlés standon legyen a hungarikum témával 
kapcsolatban szórólap. 

 

 Gödöllő, múzeumi belépő – Fehér Miklós tájékoztat a múzeum-
igazgatóhelyettessel történt tárgyalásról 

 
 
Ezzel a napirend lezárásra került. 
 
 
Budapest, 2013. június 18. 


