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Beszámoló és Jegyzőkönyv  
az MKE MKSZ 2018. évi évzáró taggyűléséről és  

Luca napi rendezvényéről 

 
Időpont: 2018.december 13. 14 órától 
Helyszín: OSZK V. em. 516. Főigazgatói Tanácsterem 
Téma: I. Évadzáró taggyűlés  
            II. Luca napi kulturális program 16 órától 
 

I. Taggyűlés.  

14 órakor a megjelentek száma nem határozatképes.  
Nagy Zoltán elnök 14 óra 30-ra újból összehívta a taggyűlést.  
Köszöntötte a megjelent tagságot és előjáróban az Adatkezelő lapot és annak kitöltését ismertette. 
Majd felkérte:  

Taggyűlés levezető elnökének: Dr. Füredi Mihályt 
Jegyzőkönyv vezetésére: Antal Lajosnét 
Jegyzőkönyv hitelesítésre: Balázs-Arth Valériát és Rettich Bélát   
Mandátumszámláló Bizottság vezetőjének Fazekas Gábornét 
Mandátumszámláló Bizottság tagjainak: Kiss Jánost és Mazula Károlynét 

Kezdéskor a Mandátumszámláló Bizottság 16 fő MKSZ tagot számolt - A jelenléti ív szerint a taggyűlés 
alatt 26 főre gyarapodott a létszám. 
 A megjelentek nyílt szavazással megszavazták a felkért személyeket. 
A levezető elnök felkérésére a következő beszámolók hangzottak el:  

- Pastyik Endre titkári beszámolója 
- Nagy Zoltán elnöki értékelő beszámolója 
- Farkas István Ellenőrző bizottsági beszámolója 
- Pastyik Endre MKE Tanácsi beszámolója 

 
1. Pastyik Endre titkár beszámolójából megtudtuk: 2018-ban 144 regisztrált tagunk volt. Ebből 

46 aktív, a többi nyugdíjas, ezen felül van 10 testületi és 5 tiszteletbeli, valamint 2. regisztrációs 
tagunk is 3 fő. Törlésre kerültek nyilvántartásunkból a tagdíjat nem fizetők. 

Részletesen beszámolt a szekcióban végzett munkáról. A havi vezetőségi üléseken keresztül 
valamennyi eseményt megemlítve. A vezetőségi tagok neve mellet elhangzott ki, mivel mozdította 
előre a szekció munkáját, valamint részletesen ismertette az év folyamán szervezett programjainkat, 
amelynek szervezését és lebonyolítását, nagyobb részt Nagy Zoltán elnök végezte. 
Endre előadása végén tételesen felsorolta mikor, milyen megmozdulásokon vehettünk részt az idei 
év folyamán: 
 
2018. január 25. 
A Magyar Kultúra Napja az OSZK-ban. Itt megtekintettük Vitray Tamás Csak ülök és mesélek 
visszaemlékezését Tv műsorokra, kvízekre. 

2018. február 15.  
A Könyvtárlat sorozaton belül megtekintettük Lackfi János irodalmi műsorát valamint a Sebő Ferenc 
megzenésített verseit 
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2018. március 10. 
Szénássy Árpád emlékülés Komáromban, születésének 65. halálának 10 évfordulóján 
 
2018. április 5. 
Erdély kolozsvári szemmel fotótárlat megtekintése, Csillag Katalinnal szakszerű körbevezetésével. 
 
2018. április 20. 
Nemzetközi Könyvfesztivál, mely keretein belül 2 könyvet mutattunk be Féja Géza Atyámfiait és a 
Mein Budapestet Magyar Kázmértól 
 
2018. május 11. 
MKE Közgyűlés 
 
2018. május 24-25. 
Egészség- Információ- Könyvtár, MOKSZ- Konferencia, Palotai Marika szervezésében 
 
2018. június 7. 
Műhelybeszélgetés volt a GDPR-ról az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont könyvtárában 
 
2018. július 3-6. 
Keszthelyen a z 50-ik jubileumi Vándorgyűlés, melyre Fotótárlat és vetített képkiállítás készült az 
MKSZ szerkesztésében. 
 
2018. november 28. 
Konferencia és workshop, melynek témája az adatvédelem volt 
Ugyanezen a napon Corvina-kiállítás az OSZK-ban, amelyen csoportos szakvezetéses látogatással vett 
részt az MKSZ 
 
2018. december 5. 
Bécsi adventi kirándulás a Monet kiállítás megtekintésére 
 
2018. december 6. 
Vállalti Könyvtárosok Műhelybeszélgetése az új Telecom székházban 
 
2018. december 13.  
Luca-napi taggyűlésünk és könyvbemutató meghívott vendégekkel  
 
Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a szekció híreiről, szervezéseiről a hírlevelekből (nyomtatott és 
elektronikus formában), illetve a Honlapunkon (https://mke.info.hu/muszaki/) szerezhetnek 
tudomást. 

2.  Nagy Zoltán elnöki beszámolójában hivatkozva a titkári beszámolóban is elhangzott eseményekre 
kijelentette, a 2018-as év sem volt könnyebb az előzőnél. 
Értékelte és megköszönte a vezetőségi tagok munkáját.  

Méltatta, Pastyik Endre munkáját, aki 2017 végén vette át Bolváryné Kiss Annamáriától a titkári 
feladatokat valamint a tanácsüléseken is ő képviseli szekciónkat. Neki kell kézben tartania az MKSZ 
irattárát, iktatást, és az archiválást egyaránt. Másik fontos feladata a MUSZKON hírportál kezelése, 
amely az év második felére helyre állt, az új tagok beregisztrálása is megtörtént. Ő készíti a havi 
vezetőségi tájékoztatókat és emlékeztetőket. 

Annamária képviselte az orvosi –egészségügyi csoportot is a szekción belül, ami Annamária 
távozásával Antal Lajosnéra hárult. Ezt a Pénzügyi EB Bizottsági munkája mellett is rendesen végzi, 
amíg a MOKSZ és az érintett nagy könyvtáraknak nem sikerül delegálniuk új szakmai képviselőket. 
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Egyébként a MOKSZ elnöke dr. Palotai Mária szervezésében Egészség- Információ- Könyvtár, 2018. 
konferencián vettünk részt májusban. 

A Hírlevél szerkesztését Barton Dávidtól Bálint Dániel vette át, de nem tudta a munkát, 
betegsége miatt folytatni. Az utóbbi időben a hírlap szerkesztésébe besegített egyik vezetőségi 
tagunk lánya Fazekas Andrea is.  

A Honlapunkon - amely rövidebb szövegekkel és sok színes képpel számol be a 
tevékenységünkről - igen jelentős fejlesztés következett be, amelyet még Barton Dávid végzett 
közösen Tolnai György kollégánkkal. Idén - Barton Dávid kiválásával -Nagy Zoltán tartalmi és Tolnai 
Gyuri technikai szerkesztésében ketten végezték a Honlap kezelését, frissítését. 

Megjegyezte, hogy az MKE Honlapja még mindig elmarad attól a fejlesztéstől, amelyet mi 
kezdeményeztünk.  Ez év legvégén végre egy Honlap bizottsági telekonferenciára kerül sor Buzai 
Csaba MKE elnökségi tagunk szervezésében, mely a megújítás szándékát jelzi. 

A központi könyvelésre való áttérés erre az évre már egy rendezett gyakorlattá alakult 
szervezetünk és az MKE központi irodája között, ezt bizonyítja Fazekas Judit gazdasági felelősünk és 
Hantal Zsófi irodavezető folyamatosan jó együttműködése is. 

Fazekas Judit, már több mint 3 éve vette át a munkát Fenyves Mártától, idén is sokat és 
eredményesen dolgozott: a számlák - és pénzkezelésben, a tagdíjak beszedésében, a kirándulások 
szervezésében, a tagok kiértesítésében. 

Nagy Zoltán fontosnak tartja, hogy az irántunk aktívan érdekelődő nyugdíjas tagjainkra is 
folyamatosan számíthatunk. Megköszönte a szervezetünk nevében, hogy idén is számíthattunk 
Fenyves Márta közreműködésére. 

Farkas István a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságunk vezetőjének ez évet záró jelentése is 
alátámasztja, hogy gazdálkodásunk jó mederben folyik. Ő jelentős segítséget nyújt tapasztalatai és 
gazdálkodási ismereteinek átadásával az MKSZ napi munkafeladatainak megoldásához is. 

Értékelve a jelenlegi taglétszámot kiderült, hogy idén kismértékű csökkenést mutat, de 
összetételét nézve, nyugdíjas tagjaink helyébe több aktív dolgozó lépett be a szekcióba.  

Méltatta országos nagy könyvtárszakmai rendezvényeken való rendszeres részvételünk szerepét 
is: Könyvfesztivál, a Vándorgyűlés, a MOKSZ és az MKE új könyvtártudományi és az IFLA működését 
annak modernizációs EU fejlesztési trendjeit feltáró konferenciáit is, ahol egy-egy új tag jelentkezését 
is el tudtuk érni.  

Ehhez igen jelentős mértékben járulnak hozzá testületi tagjaink. Külön is kiemelte, hogy a 
gazdálkodásunk és az ahhoz kapcsolódó ismereteink területén támaszkodhatunk többek között a 
PEDRO Tanácsadó Kft-re és a Xantus Könyvesházra is.  Bihari Zoltán összefogja a határon túli 
könyvkiadókat és forgalmazza könyveiket. Ő a szerkesztője és összeállítója a taggyűlés után 
bemutatásra kerülő Magyar cukrászdák és kávéházak c. könyvnek. 

 
Célkitűzésünk, hogy a jövő évben további testületi tagokat vonjunk be a Műszaki Szekció életébe. 

Jelentős feladatunknak tekintettük 2018-ban is a határon túli könyvtárak és más, a magyar 
kultúrát szolgáló intézmények könyvállományának gyarapítását, szakmai munkájának segítését. 

Ennek során a Balassi Kiadótól újabb, most már közel 15.000 kötetet vettük át idén, hogy minden 
határon túli területre szétosztva eljuttassuk azokat a rászoruló könyvtáraknak. Így Erdélybe, a 
Kárpátaljára, a Délvidékre a Vajdaságba, a Muravidékre, az Őrségbe, s a Felvidékre is.  

Kiemelte értékelésében a Kóródy Judit által – már egy évtizede - évi két alkalommal szervezett 
vállalati könyvtárak információs kéréseit megvitató Műhelybeszélgetéseket, a Könyvtárvilág 
szerkesztése területén végzett eredményes munkáját, valamint az MKE elnökségének munkájában 
való aktív részvételét is. 

Kitért arra is, hogy országos könyvtár-szakmai konferenciákon való részvételeink is hatalmas 
feladatot jelentettek. Idén a Keszthelyen lezajlott Vándorgyűlésen, Nagy Zoltán és Farkas István 
szervezése mellett közös programot hoztunk létre a Helyismereti Könyvtárosok szervezetével együtt 
a Hableány nosztalgia gőzösön megtartott délutáni előadásokkal.  
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Jelentős esemény volt idén az MKE Vándorgyűlések 50 éves jubileumának megünneplése, 
amelyre az OSZK-ban Nagy Zoltán által szerkesztett tabló-kiállítással és Karasz Lajos az OSZK 
munkatársával közösen kivitelezett non stop vetített képes bemutatóval készültünk fel.  
Mindkettővel kiemelkedő sikert értünk el a vándorgyűlés 3 napja alatt. 

Idén sajnos az őszi szakmai út - Pozsereváci Béke jubileuma kapcsán a Délvidékre utaztunk volna  
különböző okok miatt meghiúsult. December elején azonban szerveztünk egy sikeres Bécsi és 
Sopront is érintő szakmai napot, elsősorban a világhírű Claude Monet nemzetközileg kiemelkedő 
kiállításának megtekintésére.  

Erről most az évzáró Luca napi taggyűlésünkön Tolnai György kollégánk vetít képes beszámolót.  
Folyamatosan jól együtt tudunk működni az MKE központi szervezeteivel is. Így napi jó 

munkakapcsolatban vagyunk a Titkársággal, Molnár Ilivel és Hantal Zsófival, az MKE 
Irodavezetőjével. Az elnökséggel és a szervezet elnökével, Barátné Hajdu Ágnessel is folyamatosan 
jól tudunk együttműködni, akivel a munka kapcsolatot az MKSZ részéről Nagy Zoltán elnök tartja. 

Vannak olyan területek, ahol nem tudunk újabb eredményekről beszámolni. 
- Nem jutottunk el a tervezetett kecskeméti Mercedes gyárlátogatásra. 
- Nem növekedett a testületi tagjainknak a száma. 
- Nem tudtuk megvalósítani idén a könyvtáraink által igényelt Korszerű nemzeti digitalizálási és 
dokumentum feldolgozási szakkonferenciánkat, mert maga az ennek alapját képező OSZK projekt is 
csak 2018 végére ált össze. 
- Elmaradt a már említet őszi délvidékre tervezett tanulmányút 
 

Jövő évi terveinkben, azonban előre fogjuk sorolni ezeket, és igyekszünk már az év első felében 
megvalósítani. 

 
A 2019. évi előzetes munkatervünk, amelyhez január végéig újabb javaslatokat várunk. 

Január: Részvétel a Magyar kultúra napja rendezvényen, nyugdíjasaink klubestjével együtt 

 Február: a digitalizálási korszerű módszerei c. szakmai sorozatunk indító előadása, látogatás a 
Mercedes Autógyárban Kecskeméten (január vagy február folyamán) 

Március: az MKSZ négyéves cikluszáró és tisztújító taggyűlése  

Április: Nemzetközi Könyvfesztivál - részvétel az MKE Könyvtáros klub programjában. 

 Május: Műhelybeszélgetés sorozat előadása 

Június: MKSZ kihelyezett ülése valamelyik Megyei Szervezettel 

Július: Részvétel Székesfehérváron az MKE Vándorgyűlésen önálló MKSZ programmal 

Szeptember: A digitalizálás korszerű módszerei c. sorozat záró szakmai napja 

Október: Szokásos őszi tanulmányút: Barangolás a magyar emlékek nyomában… 

November. rendezvény a Magyar Tudomány napja alkalmából 

December: Az MKSZ Luca-napi beszámoló taggyűlés előkészítése és lebonyolítása 

 
3.  Farkas Istvánt a Felügyelő Bizottság elnöke ismertette a 2018 évi tevékenységéről és a szekció 
gazdálkodásáról szóló jelentését. 
Az Ellenőrző Bizottság a havi vezetőségi üléseken részt vesz, az ellenőrzés folyamatos. A gazdálkodás 
stabil.  

- a Fazekas Jutka által vezetett pénzügyi és gazdálkodási nyilvántartásait, jelentéseit, rendben 
és napra késznek találta (tagdíj, dologi költségek, személyi költségek, egyéb elszámolások) 
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- átnézte a külön vezetett analitikus nyilvántartásokat, azokat rendben lévőnek és napra 
késznek találta, 

- a Műszaki Könyvtáros Szekció és az Egyesület közötti bizonylatolást rendben lévőnek találta, 
- megállapította, hogy a Szekció tagnyilvántartása naprakész, illetve változáskövető az egyéni 

és a testületi tagok esetében, a tagdíjfizetés pontosan nyilvántartott, vezetett,  
- megállapította, hogy a fizetendő számlák kiegyenlítése és az Egyesületnek történő utalás is 

időben történik, a tagdíjkártyák kiállításuk után postázásra/átadásra kerülnek,  
- megállapította, hogy a tagság korrekt tájékoztatásához szükséges levelezési címlista 

folyamatosan karbantartott. 
 

A szervezet az alapszabályban foglaltaknak megfelelően működött és pénzügyi, számviteli, 
valamint tagnyilvántartása rendezett, pontos és áttekinthető, a Műszaki Könyvtárosok Szekciója 
jelentési kötelezettségeinek időben eleget tett. 
 
MKE-MKSZ  2018. évi gazdálkodásának főbb adatai 

2018. január 1. és november 30. között 

Nyitó pénzügyi eszközök, folyószámla: 

2018.01.01.:   969.457,-Ft 
Bevételek:         513.002,-Ft 
Összesen:          1.482.459,-Ft 
Kiadások:   238.500,-Ft 
Egyenleg, 2018.11.30. :     1.243.959,-Ft   
 
Nyitó pénzügyi eszközök házi pénztár: 
2018.01.01.:                  9.815,-Ft 
Bevételek:              521.800,-Ft 
Összesen:              531.615.-Ft 
Kiadások:              496.770.-Ft 
Egyenleg, 2018.11.30. :    34.845.-Ft  

Számlaegyenlegünk 18%-al magasabb, mint 2017 hasonló időszakában 

MKE-MKSZ tagok száma és összetétele 2018.január – október: 
Testület:    10 
Egyéni tagok:  
Aktív dolgozó:                46 fő 
Nyugdíjas:                72 fő 
Tiszteletbeli tag:    5 fő 
2.regisztrált:                  3 fő 
Összesen:   126 tag + 10 Testület= 136 
 
A nem fizetők, illetve a tagságukat egy évre szüneteltetők száma: 20 fő 
2018-ban regisztrált új tagok száma: 7 fő (ebből 5 Aktív és 2 Nyugdíjas) 
 
 A taglétszám alakulásában 2017 évhez képest hozzávetőlegesen 5%-os csökkenés tapasztalható. 

4. Pastyik Endre beszámolója a 2018 évi Tanácsi Munkájáról 
- Bazsóné Medgyes Klára, Szólás Péter 
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- Vándorgyűlés megszervezése, könyvfesztivál, kiállítások 
- GDPR – Adatkezelési lap kitöltése 
 
2019. ben a Tanács munkája előzetesen:  
- Vándorgyűlés - Székesfehérvár 2019. június3-5. 
  Megalakult a Könyvtárszakértői Bizottság: 8 munkatárssal dolgozik.  
  Feladatuk: Új könyvtári stratégia kidolgozása 
 
2019-ben MKE tisztújításra készül –a Műszaki szekciót az orvosi-egészségügyi könyvtáros csoportból 
Kovács Beatrix képviseli a bizottságban 
Komp. konferencia, könyvfesztivál, Corvina kiállítás érvényes tagkártyával továbbra is ingyenesen 
látogatható 

A levezető elnök Dr. Füredi Mihály felkéri a jelen lévő tagokat, amennyiben szeretnének 
beszámolókhoz hozzászólni, tegyék meg, majd egyenként megszavaztatja az elhangzott 
beszámolókat:  
 
A négy beszámolót a taggyűlés ellenszavazat nélkül 1-1 tartózkodással elfogadta.  
 
Dr. Füredi Mihály befejezi a levezető elnöki tevékenységét, s átadja a szót az MKSZ elnökének, Nagy 
Zoltánnak. 

Nagy Zoltán megköszönte Dr. Füredi Mihálynak a taggyűlés precíz levezetését, a tagtársaknak az 
éves rendezvényeinken való részvételét, közreműködését a Vezetőségi, az Ellenőrzési Bizottsági 
tagok és póttagunk munkáját. 

A vezetőségi tagok kiemelkedő munkáját 1-1 ajándékkönyvvel jutalmazta. 

II. Luca napi kulturális program 

16 órától Luca napi ünnepség keretében Bihari Zoltán bemutatta az általa összeállított Magyar 
cukrászdák és kávéházak című könyvét. 

A bemutatót két, a könyvben is szereplő neves cukrász Kara Józsefné a Kesztölci Erika cukrászda 
vezetője és Kemenes Edith a Kemenes Cukrászda vezetője egészítette ki rövid bemutatkozással, és 
tette még élvezetesebbé, hogy készítményeik a helyszínen is megkóstolhatók voltak.  

Élménybeszámolók 
1. Keszthelyen az MKE vándorgyűlésen a Hableány  nosztalgia hajón  tartott programunk 

élményeiről Farkas István készített videofilmes élménybeszámolót  
2.   Tolnai György képes és Nagy Zoltán hangos beszámolója a bécsi szakmai napról 
 
Egy szerény büfé és a tagtársak által hozott sütemények is fokozták a megjelentek komfortérzetét. 
Budapest, 2018. december 13.  

Antal Lajosné 

 

 


