
MKE Hungarikum Munkacsoport  

 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete, mint civil szakmai szervezet fontos feladatának tekinti, 

hogy sajátos eszközrendszerével segítse az egész társadalmat megmozgató hungarikum 

program - a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról megjelent 2012. évi XXX. 

törvény, valamint annak végrehajtását szabályozó 114/2013. (IV. 16.) kormányrendelet -

sikeres megvalósulását. A lokális értékek írott, nyomtatott és digitális dokumentációjának 

fontos gyűjtőhelyei a könyvtárak, a könyvtári rendszer és szaktudás adta lehetőségek 

eredményesen tudják szolgálni a jogszabályokban megfogalmazottak teljesülését.  

 

A téma előzményeként említendő, hogy már a törvény megszületése előtt személyes 

találkozót kezdeményeztünk ez ügyben Lezsák Sándor úrnál, a Parlament Hungarikum 

Bizottsága elnökénél, az Országgyűlés alelnökénél, aki örömmel fogadta szándékunkat, s 

kérésére véleményeztük az akkor még jogszabálytervezetet. 

 

Egyesületünk fontosnak érzi, hogy a törvényben és a kormányrendeletben rögzített célok és 

feladatok végrehajtásának folyamatában a könyvtárak, és a könyvtárosok szerepvállalása 

érdemben jelen legyen. Az együttműködés koordinálása érdekében az MKE Hungarikum 

Munkacsoport felállítását kezdeményezte. A szakmai és területi szervezetek által delegált 

tagok 2013. június 5-én tartották alakuló ülésüket. 

 

Kezdeményezzük - a hungarikum törvény (2012. évi XXX. tv.) 3. § (3) (4), 4. § (3) pontjai, és 

annak végrehajtásáról rendelkező 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet 3. § (1) pontja 

alapján: 

     - a települési önkormányzat által fenntartott könyvtár, könyvtáros, ill. ezen illetékességi 

       területen működő civil szakmai szervezetünk képviseletét a települési/tájegységi/megyei 

      értéktár bizottságokban, 

     - az értéktár bizottság létrehozásakor számoljanak a települési és megyei könyvtárak 

       rendszerezett, feltárt helyismereti gyűjteményének információs szolgáltatásaival. (Ld. 

      1997/CXL. tv. 65. § (2) pontja.) 

    - az ágazati értéktár adatait gondozó illetékes szakbizottságok munkájának segítését, az 

      országos szakkönyvtárak, ill. egyéb szakkönyvtárak szolgáltatásainak igénybevételét. 

 

Az MKE szakmai és területi szervezetei által az MKE Hungarikum Munkacsoportba 

delegált tagok: 

 

 

  1.- MKE elnöksége részéről: Zselinszky Lászlóné,  Mobil: 06-30/558-3739,  

                                 E-mail: zselinszkyne.eva@gmail.com 

  2.- Helyismereti Szekció: Mándli Gyula, igazgató, Vác, Városi Könyvtár, 

                                 Mobil: 06-30/319-6207 

                                 E-mail: mandli.gy@invitel.hu      mandli@konyvtar.vac.hu 

  3.- Jogi Szekció: Juhász András, az OSZK Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó Osztály  

                                 főkönyvtárosa, 

                                 Tel: 06-1/224-3833 

                                 E-mail: aj@oszk.hu 

  4.- Mezőgazdasági Szekció: Lükőné Örsi Gabriella, az Országos Mezőgazdasági  

                                 Könyvtár és Dokumentációs Központ főigazgatója, 

                                 Tel: 06-1/489-4966 

                                 E-mail: glukone@omgk.hu 
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  5. - Tudományos és Szakkönyvtári Szekció: Dr. Szögi László, az ELTE Egyetemi  

                                 Könyvtár főigazgatója, 

                                 Tel: 06-1/411-6500/3415, 06-1/411-6738 

                                 E-mail: foigazgato@lib.elte.hu 

  6. – Baranya Megyei Szervezet: Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka, igazgató, Pécs, Csorba 

                                Győző Könyvtár, 

                                Tel: 06-72/501-500/28003 

                                E-mail: szabolcsinehajni@gmail.com 

  7. - Borsod Megyei Szervezet: Dr. Prókai Margit, igazgató, Miskolc, II. Rákóczi Ferenc  

                                 Megyei és Városi Könyvtár, 

                                 Mobil: 06-70/635-2620 

                                 E-mail: prokai.margit@gmail.com 

  8.                            Halász Magdolna, ny. igazgató, Sárospatak, Városi Könyvtár 

                                 Mobil: 06-30/657-2451 

                                 E-mail: hamagdi@gmail.com 

  9. - Fejér Megyei Szervezet: Beniczky Péterné, Székesfehérvár, Kodolányi János 

                                 Főiskola Könyvtárának ny. vezetője, az MKE megyei elnöke, 

                                 Mobil: 06-30/691-0271 

                                 E-mail: bezsuzsa@t-online.hu 

      10. - Pest Megyei Szervezet: Hajdu Zoltánné, igazgató, Monor, Városi Könyvtár, 

                                       Tel: 06-29/412-585  

                                       E-mail: hajdu.zoltanne@monorkonyvtar.hu 

      11. - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet: Dr. László Gézánéné, főkönyvtáros, 

                                       Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 

                                       Tel: 06-42/598-888 

                                       Mobil: laszlo.gezane@mzsk.hu 
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