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Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:
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Ellenőrző bizottság elnöke:
Tanács elnök:
Meghívottak:

Bakos Klára
Barátné Dr. Hajdu Ágnes
Eszenyiné Dr. Borbély Mária
Fehér Miklós
Kiss Gábor
Takáts Béla
Zselinszky Lászlóné, Éva
Dr. Kührner Éva
Szolnok Katalin
Bazsóné Megyes Klára
Molnár Ilona
Dr. Wimmer Éva
Figula Anikó
Szabó Judit
Siposné Major Erika

Dr. Redl Károly alelnök, Biczák Péter elnökségi tag és Dr. Horváth Sándor Domonkos
Ellenőrző Bizottság elnök, Keszi Erika PR munkabizottság vezető jelezte, hogy nem tud az
ülésen részt venni.
Bakos Klára – köszönti a jelenlévőket.
Napirend:
MKE egységes ügyvitel - szabályzattervezet aktuális helyzete, tagdíj opciók
Bibliotéka – díj javaslat (zárt ülés keretében)
Gazdálkodás, költségvetési helyzet. 2013. évi költségvetési terv előzetes
Év fiatal könyvtárosa – kurátor pótlás (Szivi Erzsébet (MKE) mondott le.
HUNRA együttműködés – norvég szerzők a könyvfesztiválon, könyvfesztiváli
részvételünkről állásfoglalás
6. Honlap fejlesztés – Verzo kihelyezés honlapra pályázati forrásból
7. Egri Vándorgyűlés – kapcsolattartó kijelölése, időpont megerősítése
8. OKK tézisek
1.
2.
3.
4.
5.

9. Lengyel könyvtáros delegáció 2013. őszi fogadás előkészítés
10. Győri Vándorgyűlés értékelő lezárása
11. Munkaebéd
12. Egyebek
Januárban 31-én közgyűlés
A januári elnökségi ülésre meghívni az egri kollégákat
EBLIDA tagdíj infók
Az elnökség a napirendet egyhangúan elfogadja.
1. Napirend.
MKE egységes ügyvitel - szabályzattervezet aktuális helyzete, tagdíj opciók
Fehér Miklós – tájékoztat a szabályzat létrehozására alakult munkacsoport
összetételéről:
Pfaffné Lovász Mária
Fehér Miklós
Bazsóné Megyes Klára
Molnár Ilona
Czirok Éva
Földi Erika
Kissné Anda Klára
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Elkészült a szabályzat első változata, ezt a munkacsoport tagok véleményezték. A
felmerült észrevételeket egyeztetjük a könyveléssel és ez alapján elkészítjük az újabb
változatot.
Kiss Gábor – javasolja a titkárságon egy személy megbízását a megnövekedni
látszó majdani köponti ügyviteli feladatok ellátására.
Takáts Béla – ha a szervezeti pénzmozgás külön történik, akkor vigyázni kell, hogy a
teljesítő számlaszáma rajta legyen a számlán. A rendszer kialakulásához tudni kell,
hogyan történik a tényleges pénzbeni teljesítés.
Bazsóné Megyes Klára – tegnapelőtt volt vezetőségi ülésünk (Pest megyei
szervezet), ahol végigvettük a szabályzattal kapcsolatos kérdéseket. Azt látjuk, hogy
a titkársági feladatkör megnő, ezt kezelni kell. Arra jutottunk, hogy az lenne a
megoldás, hogy legalább ideiglenesen vegyünk fel megbízási díjjal egy munkatársat.
A szervezeteket is rá kell venni, hogy a munkát precízebben lássák el, de kell a
központi segítség. Fontos arról is tájékoztatni, hogy hogyan nézzen ki egy számla.
Zselinszky Lászlóné, Éva – ha a szervezetek pénztár programot kapnak, ahhoz,
hogy azt jól kezeljék, és egyenrangú partnerek legyenek a titkársággal, ahhoz olyan
kollegák kellenek a szervezetekben, akik ezt felvállalják.
Kiss Gábor – amiről beszélünk, stratégiai kérdés, mert ettől lesz a rendszer
működőképes. Javaslom, hogy a javaslatba épüljön be, hogy az egyesület pénzügyeit
a titkárságon keresztül kell végezni, hiszen így van biztosítva, hogy a folyamat
átlátható és kezelhető legyen.
Dr. Hajdu Ágnes – az a stratégiai kérdés, hogy ezáltal biztonságos és hosszú távon
gazdaságos működés alakítható ki.
Dr. Wimmer Éva – az nyilvánvaló, hogy kell plusz munkaerő, korábban erre volt is
gyakorlat, de ez a fenntartás – finanszírozás kérdésén bukott meg. Ehhez tehát forrás
kellene, a szervezeteket ebbe be kell vonni!
Kiss Gábor – a tagdíj terhére kell ezt tennünk, mert ez a forrás erre. A könyvelés és
a számlakezeléssel kapcsolatos költség a tagdíjakból kinyerhető.

Dr. Wimmer Éva – a számlák megfelelősége csak pár hónapig jelenthet gondot, ha
ráállunk erre a rendre, és az első időszakban javítjuk a számlákat, akkor 2-3
visszaküldés után rendeződni fognak a dolgok.
Kiss Gábor – mivel választott tisztségviselőkkel működünk, ezért újra és újra
bejönnek olyan szereplők, akik elölről tanulják majd a dolgot, ezért is érvelek a
titkárság funkciójának megtartása, illetve erősítése mellett.
Bakos Klára – a dolgot meg kell lépnünk, a módokon gondolkodunk. A Mingus Bt.-t
(könyvelő irodánk) kell alapul vennünk, kontroll árajánlatot csak felelősen kérhetünk,
ha ennek eljön az ideje. Kell a központba valaki, aki ezt a dolgot viszi, ezt meg kell
finanszírozni, az MKE-nek, beleértve a szervezeteket erre áldozni kell. Nem úszhatjuk
meg azt, hogy leüljünk, és végigvegyük, hogy ez mennyibe kerül. Tehát legyen a
tagság által megfizetett kolléga, és fél éves működés után kialakul majd egy
ügymenet. Mivel kell rendelkezni? Kell, hogy legyen számítógépes hely és ez
többnyire a könyvtár, ehhez kell kérni a könyvtárigazgatók toleranciáját, hogy ezt
fogadják be, mi ilyen értelemben nem gondolkodhatunk szabadon, partnerségi
együttműködéssel kell ezt biztosítani. A képviseleti menetben ez visszaszáll a
könyvtárra és a könyvtári működésre, ez alapján ez a partnerség felvethető. Találjuk
meg a legjobb utat. Pénzünk arra nincs, hogy a központban most munkatársat
fizessünk, a szervezeteket ehhez be kell vonni. Amikor a beszélgetések és
tárgyalások mennek, akkor ezeket a szempontokat figyelembe kell venni.
Egyetértünk-e azzal, hogy a központban kell egy munkatárs, akinek a munkája
díjához a tagszervezetek saját arányukban járuljanak hozzá.
Fehér Miklós – az arányosságot a taglétszám biztosítani tudja, hiszen a tagdíj
bevételek a taglétszám arányában képződnek, az abból átadott források tehát
arányosságot képviselnek.
Kiss Gábor – azt a döntést hozzuk meg, hogy a pénzügyi adminisztrációs ügyek
intézése a titkárságon keresztül történjen, ehhez a titkárság megerősítésére szükség
van.
Bakos Klára – ehhez javasoljuk, hogy a szervezetek ehhez járuljanak hozzá.
Dr. Wimmer Éva – komoly központi költségnövekedést fog okozni a számlavezetés
díja, amit eddig a szervezetek fizettek meg, hiszen az alszámlák a központhoz
kerülnek, ezt is fizetnünk kell.
Molnár Ilona – a pályázatok kapcsán az utalásoknak komoly díja van, ezeket is a
központ kell, hogy kifizesse.
Bazsóné Megyes Klára – ha alszámláról utalunk, akkor az alszámla gazda költsége
lesz a banki összeg, nem a központé.
Zselinszky Lászlóné, Éva – a szervezetek érzik a gazdasági felelősséget, most
vannak a beszámoló taggyűlések, 31-én lesz a Küldöttközgyűlés, sürget az idő, hogy
a bizottság az ajánlást készítse el, hogy legyen idő – mód ennek az anyagnak a
megbeszélésére.
Kiss Gábor – javaslom, hogy az anyagot a Tanácsülés beszélje meg. Továbbá
javaslom, hogy az elhangzott szempontok épüljenek be a bizottsági munkába, tehát a
bizottság ne csak a gazdálkodási rendet, hanem az ehhez kapcsolódó finanszírozási
kérdésekre is tegyen javaslatot.
Az elnökség megerősített azt a határozatát, hogy tagság keletkezésekor, vagy
az elveszett tagkártya pótlásakor az új tagdíjkártya költségét a tag fizesse ki.
Fehér Miklós – amennyiben 2013-ra a tagdíjunk változatlan, akkor azt kell
kimondani, hogy a költségek a szervezetek és a titkárság között megosztódnak és
mindenki taglétszám arányosan állja azokat.
Bakos Klára – Az inflációt követő tagdíj kérdést meg kell gondolnunk.

Dr. Hajdu Ágnes – az egyes költségtényezőket, pl. alszámla díj, stb. stb. terheljük
arra, ahol a költség keletkezik.
Kiss Gábor – tiszta képletet kell csinálni.
Bakos Klára – a mostani küldöttközgyűlésen ne terheljük a tagságot a
tagdíjemeléssel, erre májusban (az évi rendes küldöttközgyűlésen) kerüljön sor.
Összegezve: A könyveléssel kapcsolatos költségeket is számba kell venni és
csatolni a szabályzat tervezethez. A tagdíjkérdést májusban (az évi rendes
küldöttközgyűlésen) vetjük fel 2014-re fizetendő tagdíjként.
Az elnökség döntött arról, hogy a következő elnökségi ülésre január 15-én, kedden
kerül sor.
Az elnökség tudomásul vette Bazsóné Megyes Klára bejelentését, hogy a soron
következő Tanácsülésre 2013. január 10-én csütörtökön kerül sor.
Napirend ezzel lezárva.
2. Napirend
Zárt ülés keretében az elnökség döntött a Bibliotéka díjra történő felterjesztésről.
A jegyzőkönyv készítés idejében (2012.12.17-én) észleltük, hogy megjelent az a
miniszteri rendelet, mely újra szabályozza az adható szakmai díjakat. Ennek
értelmében a Bibliotéka díj megszűnt, így az előterjesztés okafogyottá vált, az
elnökségi döntést a felterjesztésről így nem hajtjuk végre. (Fehér Miklós főtitkár)

3. Napirend
Gazdálkodás, költségvetési helyzet. 2013. évi költségvetési terv előzetes –
tájékoztató
Dr. Wimmer Éva: Hosszú idő óta ez az első olyan évünk, melyet pozitív egyenleggel
tervezhetünk. A működésünk (a központé) kb. 3.5 millió Ft / év, a 2.2 milliós
tagdíjbevételhez viszonyítva, azaz a tagdíjbevétel a működést ebben a formában
nem finanszírozza.
A költségvetés javaslatot részint az előző év alapján, részint a kalkulált költségek
alapján számoltam.
Felülterveztem a működési támogatást, amire pályázunk, ehhez az elszámolást be
kell adnunk és azt el kell fogadni, ez a közeljövőben nem várható.
Pályázatokról – ha csökkentett összeget nyertünk, akkor arányosan kell minden sort
csökkenteni, de ez nem működik, mert vannak sorok, amikor a csökkentés után
maradt összeg már nem elégséges semmiféle teljesítésre. Emiatt módosítást kell
kérnünk – ha engedik.
Bakos Klára: Könyvfesztivállal kapcsolatos infók. Január 18-ig kell jelentkezni, hogy
részt akarunk-e venni. Változik a helyszín (Csodák Palotája lesz az új helyszín).
Kérdés, hogy ki legyen a felelőse, Nagy Anikó-t felkérjük idén is a szervező –
kapcsolattartó együttműködésre.
OKK-n, az informatikai államtitkárnak volt egy felajánlása együttműködésre. A múlt
hét kedden egy konstruktív beszélgetés keretében tudtunk vele egyeztetni. (Dr. Fodor
Péter, Ramháb Mária (IKSZ), Bakos Klára, Eszenyiné Dr. Borbély Mária (MKE) vett
ezen részt. Lesz pályázati forrás lakossági képzés célra. Várhatóan egy három oldalú

együttműködés keretében születik partnerségi megállapodás. Fontos, hogy konkrét
számok alapján támogatnak. 200 gép (laptopok) kerülnek a megyei könyvtárakhoz, a
főváros külön kap forrást, a felsőoktatás képzésben a létszámbővítés indokolt, az
EISZ adatbázisok használata is szóba jött, ezt az MTA magához vonta, de a
tekintetet szívesen odavonják! Digitális írástudás – műveltség terjesztése – fontos és
prioritást kapó kérdés – amiben javasoltuk a könyvtárak maximális bevonását.
Korábban ennek előzménye volt nálunk a képzők képzése program, a WEB-polgár
projekt, az informatikai alapismeretek sugárzása. Ennek adatait kigyűjtjük és átadjuk
az államtitkárnak.
Dr. Wimmer Éva: Látok lehetőséget az FVM háttérintézmény irányában is.
Bakos Klára: Én látok lehetőséget (esélyteremtés, felzárkóztatás, szociokulturális
környezet fejlesztés) a roma fejlesztés keretében is forrás szerzésre.
Kiss Gábor: Lebonyolítót kell a roma fejlesztés projekthez találni.
Bakos Klára: Partner lehet a HUNRA, a könyvtárosok, az önkormányzatok is. Ha
kimondjuk, hogy a projektünk modell értékű, akkor az egy kistérségi projekt keretben
továbbvihető lenne.
Kiss Gábor: Ózd környékén, vagy a Tisza környékén is indíthatnánk a minta
projektet.
Bakos Klára: Első menetben önkéntesek bevonásával tudunk csak élni, szükség van
erre. Fel fogom keresni a helyettes államtitkár asszonyt a nyárra koncentrálva, a
gyerekeket bevonva nyári iskola projektbe.
Zselinszky Lászlóné, Éva: Ferge Zsuzsa koordinálja a gyermek programokat, ehhez
Baktalórándháza kistérségre programelemeket dolgoztunk ki. Tanoda program,
kulturális vidékfejlesztés témakörben.
Bakos Klára: Ferge Zsuzsa elsősorban az iskolákban gondolkodik, mint partner, a
könyvtárak nem merültek fel, de változik a helyzet, próbálkozzunk.
Dr. Wimmer Éva: A kiadásokról. Az iroda bérleti díjat idén letudtuk, a tagkártyák
esetében csak matrica készítési díj lesz. Problémások a tagsági díjak, amiket külföldi
szervezeteknek kell fizetnünk. EBLIDA tagdíj erre az évre 500 EUR lesz, ez igen
kedvezményes díj. 30 e/Ft a Hungarnet. Jövő évtől az EBLIDA 607 Eur díjas lesz
majd. Tárgyi eszközökkel rosszul állunk, de nem mertem többet írni, pedig indokolt
lenne a bővítés.
Bakos Klára: Jó lenne az eszközöket szponzorációból megvásárolni. Kapacitáltam
az INKA-t arra, hogy általuk sikerüljön a fax-os készülékünket lecserélni. Az
informatikai államtitkárnál találkoztam az NIIF vezető Nagy Miklóssal, akivel szintén
egyeztettem a technikai feltételek javításáról.
Dr. Wimmer Éva: Webmagazin – közzététel pályázat, egyben honlap pályázat. 1,7
millió Ft, amiből mintegy 500 e/Ft fordítható a honlap fejlesztésre. a 3 számot 2 havi
megjelenéssel (november, január, március) terveztük. Csakhogy a pályázatot március
végén le kell zárni, de még nincs aláírt szerződés és forrás a pályázat indítására. A
három számnak, amit bevállaltunk, a honlapon a leadási határidővel azonos időben
kell megjelenni, amennyiben január február és március – egy-egy hónap elegendő
egy-egy szám összeállítására, akkor vihetjük a dolgokat.
Molnár Ilona: Felmerült, hogy Gerencsér Judit révén honlapfejlesztő ajánlattal
élhetnénk.
Takáts Béla: A Corvina a Drupál rendszert felinstallálná, ezt én tudom kezelni, tehát
ezt utána átadnák nekünk és tudnánk használni. Tehát a Corvinát csak az
installációra kérnénk.
A kifizetett tárhelyünkön van akkora szabad terület, amire ezt az új honlapot
felhelyezhetjük!
Bakos Klára: Munkatervről is beszéljünk majd, ezt lehet közreadni, hogy kiegészíteni
lehessen. Munkatervi elemként lehet szerepeltetni az OKK eredmények
kamatoztatását.

Dr. Hajdu Ágnes: Az OKK anyagok felkerültek a honlapra. Erről a katalisten hírt
adhatunk. (A híradás a jegyzőkönyv készítés idejében, 2012. december 18-án
megtörtént. F.M.)
Bakos Klára: Nem volt kommunikációja az OKK-nak, kaptunk egy ilyen kritikát. De
mi arról gondolkodtunk Fodor Péterrel, hogy amikor megvannak a tézisek, mi a
sajtónál offenzívát kezdünk. Kezdje az új évet a könyvtárban – szlogennel.
4. Napirend
Év fiatal könyvtárosa díj – kurátor pótlás
Az Év fiatal könyvtárosa díj kuratóriumát fel kell töltenünk, ugyanis Szivi Erzsébet
(MKE) lemondott kurátorságáról. Ezt hivatalosan, 2012. június 8-án kelt levelében
bejelentette. A szabályzat szerint a kuratórium 5 főből áll, melybe 2 főt az IKSZ, 2 főt
az MKE és egy főt a KI delegál.
Jelen pillanatban a tagok:
Ambrus János
G. Szabó Lenke

IKSZ
IKSZ

Hangodi Ágnes

KI

Fehér Miklós

MKE

Tehát nekünk kellene tagot delegálnunk Szivi Erzsébet helyére. Az elnökség
jóváhagyta, hogy Bartos Évát keressük meg, vállalja-e a felkérést. Amennyiben igen,
a januári elnökségi ülésen tudunk a delegálásról dönteni.
5. Napirend
HUNRA együttműködés – norvég szerzők a könyvfesztiválon, könyvfesztiváli
részvételünkről állásfoglalás
Vraukóné Lukács Ilona levele: könyvfesztivál. A HUNRA megkereste (magam is tanácstag
vagyok) az egyesületet, programot felajánlva, együttműködést kérve. Az előkészítés,
Norvégiában nagy ütemben folyik, az itthoni kiadókkal szerződések megkötve. Sajnálnám,
ha nem találnánk partnerre az egyesületben. Ennek lenne folyománya, ugyanezt a
következő években Svédországgal, Dániával, finnekkel szervezve. Pénzt nem kérünk, a
Könyvtáros Klub (reméljük lesz) programját kívánjuk színesíteni, meg az olvasástársaságot
népszerűesíteni. A HUNRA nevében kérném támogatásodat a döntéshozatalnál! Ili
Az elnökség az együttműködést támogatja, a könyvfesztiválon való részvétel
paramétereivel foglalkozik a közeljövőben.
6. Napirend
Honlap fejlesztés – Verzo kihelyezés honlapra pályázati forrásból
Az elnökség meghallgatta Dr. Wimmer Éva tájékoztatóját a pályázatról, a pályázati
források és feladatok köréről, illetve Keszi Erika írásban elküldött véleményét a
helyzetről, amennyiben a nyertes pályázat jelen pillanatig nincs szerződéssel
alátámasztva és a megvalósítás így sok bizonytalanságot hordoz magában. Az
elnökség azt javasolja, hogy tegyünk lépéseket a megvalósítás érdekében, azaz
egyeztessünk a megvalósítást kezdeményező munkacsoporttal és teremtsük elő a
megvalósításhoz szükséges feltételeket.
7. Napirend

Egri Vándorgyűlés – kapcsolattartó kijelölése, időpont megerősítése
A részleteket ebben a vonatkozásban a januári elnökségi ülésen beszéljük meg, a
mostani elnökségi ülésen kapcsolattartó nem lett kijelölve, viszont rögzítettük a
következő elnökségi ülés időpontját (január 15-én), amire meghívjuk az egri
szervezőket és megkezdjük a tárgyalást a Vándorgyűlés szlogenjéről, címéről,
logójáról, központi előadásáról, előadójáról stb.

8. Napirend
OKK tézisek. A Tézisek készülnek, születőben vannak, egyelőre a munkaanyagon a
tézisszerkesztő bizottság dolgozik, pillanatnyilag egyéb információ e tárgyban nincs.
9. Napirend
Lengyel könyvtáros delegáció 2013. őszi fogadás. A kapcsolattartást az elnökség
fontosnak és támogatandónak tartja, ebben örömmel vesz részt a továbbiakban.
10. Napirend
Győri Vándorgyűlés értékelő lezárása
Bakos Klára – Nagyon jó témájú Vándorgyűlést zártunk, a hármas hívószót most is
használjuk. Stabilitás, innováció inspiráció.
A szekciók magas szinten tárgyalták a témát, nagy látogatottsággal bírtak. A
szervezésben apró gondok voltak, ez kikerülhetetlen, de ezzel együtt is jó emlékekkel
élhet bennünk a Vándorgyűlés.
Köszönöm azt a munkát, amit a szervezők végeztek, örülök, hogy ilyen jó szellemű
városban lehettünk, minden tekintetben egy csomó támogatást kaptunk. Ha a szlogen
tovább él és beépül mindannyiunk napi munkájába, akkor ez a siker egy látható
megjelenési formája.
A vándorgyűlés olyan jól sikerült, hogy az egriek azonnal jelentkeztek, viszont ezt
követően Sopron jelentkezett. A sikeres rendezvény példaként szerepel! Ezért is
köszönet.
11. Munkaebéd
Az elnökségi tagok, az általuk készített és otthonról hozott hideg élelmet a meghívott
vendégekkel közösen fogyasztották el.
12. Egyebek
Januárban 31-én közgyűlés lesz, ennek meghívóját közre kell adni legkésőbb
december 17-ig.
A januári elnökségi ülésre meg kell hívni az egri kollégákat. (ez a jegyzőkönyv
készítés idejében már meg is történt. F.M.)
EBLIDA tagdíj infók. Igen jelentős kedvezménnyel tudjuk az eddig elmaradt
tagdíjhátralékunkat kiegyenlíteni. Ez az összeg a költségvetésben
betervezésre kerül.

