MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE (MKE)
A s s o c i a t i o n o f H u n g a r i a n L i b r a r i a n s ●V e r e i n U n g a r i s c h e r
Bibliothekare●
Association des Bibliothècaires Hongrois ● Oбщество Венгерских Библиотекарей
1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület
Telefon/Fax: (36-1) 311-8634; Honlap: http://mke.info.hu ● E-mail: mke@oszk.hu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jegyzőkönyv
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége
2014. december 12-én 10.00 órai kezdéssel tartott

elnökségi üléséről.
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest
Megközelítés Hungária körút felől
Jelen vannak az MKE elnökség tagjai:

Elnökség póttagok:
Ellenőrző bizottság elnöke:
Tanács elnök:
Meghívottak:

Bakos Klára
Barátné Dr. Hajdu Ágnes
Eszenyiné Dr. Borbély Mária
Biczák Péter
Fehér Miklós
Kiss Gábor
Dr. Redl Károly
Takáts Béla
Zselinszky Lászlóné, Éva
Dr. Kührner Éva
Szolnok Katalin
Bazsóné Megyes Klára
Hantal Zsófia titkárság
Molnár Ilona titkárság
Dr. Wimmer Éva
Tompa Zsoltné, Zsófia (Sopron)

Barátné Dr. Hajdu Ágnes és Dr. Redl Károly az első napirendre érkezik. Dr. Kührner Éva és
Tompa Zsoltné, Zsófia (Sopron) a harmadik napirendre érkezik. Dr. Horváth Sándor
Domonkos nem tud részt venni az ülésen.
Bakos Klára köszönti a résztvevőket, ismerteti a napirendet. Az elnökség egyhangúan
elfogadja a napirendet, amely így alakul:
Napirend:
Szervezeti élet információi
Tagfelvételi határozat
Pályázati – pályázat elszámolási információk
Költségvetés – forrás felhasználás
Visszhangok, értékelés a november 26-i Életpálya konferencia kapcsán. További
teendők.
6. MKE 46. Vándorgyűlés – Sopron. A Vándorgyűlés értékelése, a soproni szervezők
köszöntése
7. Egyebek
1.
2.
3.
4.
5.

1./

Szervezeti élet információi
Fehér Miklós tájékoztat a szervezeti elnököket megszólító körkérdésre érkezett
reagálásokról. A körkérdés arra irányult, hogy a szervezetek tájékoztassák az elnökséget
az általuk fontosnak ítélt évközi szervezeti eseményről, esetleges terveikről, vagy az
elnökség figyelmébe általuk ajánlott feladatokról, teendőkről.
Nagy Zoltán a Műszaki Szekció nevében reagált, kérve Tolnai György, a szervezet
szoftver fejlesztő mérnöke honlap jövőjével kapcsolatos írásával az érdemi foglalkozást.
Beniczky Péterné, Zsuzsa a Fejér Megyei Szervezet elnöke szintén a honlap
fejlesztéssel kapcsolatban fogalmazta meg gondolatait.
Kissné Anda Klára a Komárom-Esztergom Megyei Szervezet elnöke is javasolta a
honlappal kapcsolatos állásfoglalás kialakítását. E mellett felvetette, hogy az elnökség
 adjon javaslatot, iránymutatást a szervezeteknek gazdálkodásuk, munkatervük
teljesítéséhez, határidőket is pontosítva
 foglalkozzon újra a PR-kommunikációs bizottság felállításával
 újítsa meg az iratkezelési szabályzatot
 adjon ki felhívást a testületi tagok toborzására
 adjon útmutatást a választást követő esetleges változások miatt hogyan kell
eljárni az OTP-nél a jogosultságok kapcsán
Az észrevételt megfogalmazóknak a titkárság küld ki köszönő levelet. A honlappal
kapcsolatos javaslatok egyeztetésre kerülnek Haraszti Katalinnal, aki a fejlesztési
koncepciót kidolgozta. Az egyéb javaslatokkal kapcsolatban a Titkárság tesz további
lépéseket.
Bazsóné Megyes
aktualitásokról.

Klára

tájékoztat

a

választás

előkészítésével

kapcsolatos

Bakos Klára tájékoztat a Fővárosi Bíróságtól kapott határozatról. A bírósági végzés
szerint 45 napon belüli küldöttközgyűlésre lenne szükségünk, hiszen a végzés szerinti
feladatokat (alapszabály módosítást) a Küldöttközgyűlés hagyhatja jóvá. A határozat
átvétele december 4-én volt. A saját alapszabályi rendelkezésünk szerint is van
küldöttközgyűlési összehívásnak 45 napi határideje, így a küldöttközgyűlés
összehívására haladékot kérünk a Bíróságtól.
Határozat:
Az elnökség döntött, hogy 2015. február 11 szerdára Küldöttközgyűlést hív össze,
melynek egyetlen napirendje az Alapszabály módosítás. A napirendhez szervezett kísérő
program téma javaslata: tájékoztatás a könyvtári jogszabályok változásáról, az új vagy
közelmúltban módosult jogszabályokról.
A határozat hozatalt követően az elnökség döntött arról, hogy az Alapszabály módosítás
szövegezését a főtitkár koordinálja, a munkacsoportban Dr. Horváth Sándor Domonkos
és Dr. Redl Károly vesz részt.
Hantal Zsófia tájékoztat a szervezetek és a titkárság kapcsolatáról. A területi
szervezetek közül 3-an (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Zemplén, Tolna megye) nem adtak
még számlákat, de velük is van kapcsolat. A szakterületi szervezeteknél több gond van
(Múzeumi, Olvasószolgálati szekciók adószám leadással küzdenek. A Zenei szekciónál a
gazdasági ügyeket kézben tartó tagtársunk tragikus elvesztése miatti személyi változás
okoz nehézséget. A közkönyvtári Egylet esetében is állnak a dolgok. A Műszaki Szekció
esetében is van elmaradás. Összesen 3 szervezet Múzeumi, Olvasószolgálati és
Közkönyvtári Egylet rendelkezik még adószámmal.)
Bakos Klára – javasolja, hogy levelet fogalmazzunk meg a szervezetek felé.

Fehér Miklós – tájékoztatja az elnökséget arról, hogy 2017. november 17-én e-mail
megkeresést kapott a korábban MKE tagszervezetként működő, jelen pillanatban
azonban önálló egyesületként tevékenykedő Pécsi és Baranyai Könyvtárosok
Egyesületétől. A nyár folyamán az egyesületté alakulást kérő bírósági végzés jogerőre
emelkedett. Ősz óta tevékenykednek. Jelenleg 60 tagjuk van, köztük sok fiatal
könyvtáros. Továbbra is kapcsolatban szeretnének maradni a Magyar Könyvtárosok
Egyesületével, hiszen nem elvi megfontolások, hanem működésbeli okok vezettek az
önálló egyesület megalapításához. Hamburger Antalné, Eszter, a Pécsi és Baranyai
Könyvtárosok Egyesülete nevében találkozót kezdeményez a kapcsolattartás
részleteinek megbeszélésére. (Elérhetőségük: 7632 Pécs, Apáczai körtér 1. T: 72 / 550637; 20 / 494-76-00 Email: emagassy@freemail.hu). Az elnökség a tájékoztatást
tudomásul veszi. Az elnökség az MKE előtt álló közvetlen feladatok miatt (alapszabály
módosítás, rendkívüli küldöttközgyűlés, választás) azt kéri, illetve javasolja, hogy a két
szervezet közti egyeztetésekre, tárgyalásra az MKE választásokat követően kerüljön sor.
Zselinszky Lászlóné, Éva – javasolja a társult tagi státus tartalmának újragondolását.
Ezzel a napirendi pont lezárásra került.
2./

Tagfelvételi határozat
Fehér Miklós – ismerteti az előterjesztést. 2014. november – december hóban az
alábbi tagjelöltek kérték felvételüket az MKE-be:
Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Név

Szervezet

Berei László
Ritzl András
Baloghné Madar Lívia
Dr. Gyurcsó Júlia
Szász Éva
Somogyi Zoltánné Kónya Ildikó
Vincze Mária
Kis Domokos Dániel, dr.
Dajka Margit
Szabóné Tóth Ildikó
Hartmanné Tóth Katalin
Csikós Zoltán
Vértesi Klára
Hajmáné Kalocsai Éva
Markója Szilárd

Műszaki Szekció
Műszaki Szekció
Hajdú-Bihar Megyei Szervezet
Könyvtáros Tanárok Egyesülete
Könyvtáros Tanárok Egyesülete
Könyvtáros Tanárok Egyesülete
Könyvtáros Tanárok Egyesülete
Műszaki Szekció
Könyvtáros Tanárok Egyesülete
Könyvtáros Tanárok Egyesülete
Könyvtáros Tanárok Egyesülete
Bács-Kiskun Megyei Szervezet
Pest Megyei Szervezet
Komárom-Esztergom Megyei Szervezet
Jogi Szekció

Határozat:
Az elnökség a fenti 15 fő tagfelvételi kérelmét ellenszavazat nélkül jóváhagyja.
Ezzel a napirend lezárásra került.

3./

Pályázati – pályázat elszámolási információk
Dr. Wimmer Éva – tájékoztat, hogy a Norvég Alaphoz benyújtott pályázatunk
elutasításra került. A Vándorgyűléshez elkészült egy költségvetési táblázat, amit majd
a pályázáshoz tudunk használni. Ezt a szolnoki kollégák megkapták. A NEA esetében
most nincs lehetőség pályázni. A Külügyminisztérium honlapján van egy kiírás
(december 18.-ig beadható). A következő év nemzetközi témája a Fejlesztés európai
éve. Ezzel kapcsolatban lehet pályázni.
A kiszámítható életpálya pályázat elszámolása folyamatban van. Az EMMI működési
támogatás elszámolása is folyamatban van. Szőnyi Évától megkaptuk a
könyvkiadással kapcsolatos elszámolás anyagait.
NHIT együttműködés 2015. január – április idejében 4 településen (Miskolc,
Debrecen, Zalaegerszeg és Pécs) konferenciát tartunk KKV témakörben.
Bakos Klára tájékoztat arról, hogy az EMMI rákérdezett külföldiekkel kapcsolatos
együttműködésről. Erre javaslatunk a könyvtáros kompetencia állapotáról, ennek
felsőoktatási - képzési vetületéről egy nemzetközi Uniós konferencia. Ez a téma a
Külügyminisztérium felhívásába illeszthető. Az IFLA megrendezésével kapcsolatos
konzultáció és az ALA alelnök meghívása is rendezendő kérdés, ezt az EMMI-vel
egyeztetnünk kell. Szakál Péterrel a kompetencia keretrendszer kapcsán folyik
egyeztetés.
Barátné Dr. Hajdu Ágnes – felveti az EBLIDA-val való kapcsolatunkat és jelzi, hogy
a szerzői jog és az e-könyvek európai nézőpontból történő tárgyalásával az EBLIDA
foglalkozik, ez a téma illeszthető a programjainkba.

Ezzel a napirend lezárásra került.
4./

Költségvetés – forrás felhasználás
Dr. Wimmer Éva – tájékoztat a pillanatnyi költségvetési állapotról.

Ezzel a napirend lezárásra került
5./

Visszhangok, értékelés a november 26-i Életpálya konferencia kapcsán.
További teendők.
Barátné Dr. Hajdu Ágnes – mint az életpálya munkacsoport vezetője ad
tájékoztatást. Fontos az, hogy a kollégák lássák, hogy milyen háttérmunka folyik
ebben a témában. A konferencia komoly figyelemmel zajlott. Az előadások a
honlapon elérhetőek.
Bakos Klára – a múzeumi terület és a közművelődés ezt követően állítja össze a
saját javaslatát, a konferencia ehhez ösztönzést adott. Ennek egyeztetésére
várhatóan márciusban kerülhet sor.
Kiss Gábor – különböző elképzelések vannak, szakmai karrier utak kiépítése egy
lehetőség, vannak, akik viszont a bértábla rendezésében gondolkodnak.
Szolnok Katalin – a felsőoktatási intézmények kidolgoztak egy bértáblát a saját
területükre. Ezt is figyelembe vehetjük.

Bakos Klára – tájékoztat arról, hogy a konferencia elismerést váltott ki szakmai
tartalma kapcsán.
Eszenyiné Dr. Borbély Mária – a felsőoktatási államtitkársággal egyeztetés folyik
arról, hogy a felvételi követelmények között az emelt szintű érettségi, mint feltétel
megtartása indokolt-e, a felsőoktatási hallgatói arány figyelembe vételével. Sajnos
olyan erősen lecsökkent az alapképzéses hallgatók száma, ami már a jövőt
veszélyezteti.
Ezzel a napirend lezárásra került
MKE 46. Vándorgyűlés – Sopron. A Vándorgyűlés értékelése, a soproni
szervezők köszöntése

6./

Az elnökség köszönetét és elismerését fejezi ki a Vándorgyűlés szervezőinek,
munkatársainak, a résztvevő könyvtáros kollégáknak. Örömmel konstatálja, hogy a
Vándorgyűlés nagyon komoly támogatást kapott a fogadó intézmény, a Nyugat
Magyarországi Egyetem részéről. Az együttműködést az MKE és a NYME is
hasznosnak és kölcsönösen előnyösnek értékelte. Ezt követően a Vándorgyűlésről az
elnökség kötetlen beszélgetést folytat a jelen lévő Tompáné Zsófiával.
Ezzel a napirend lezárásra került

7./

Egyebek




Bakos Klára és az elnökség megköszöni a titkárság és a háttérmunkát végző Dr.
Wimmer Éva éves munkáját.
Az ALA alelnök vándorgyűlési meghívása januárban indokolt. Ehhez a lépéseket az
MKE elnöke, külügyekért felelős alelnöke és a Vándorgyűlés felelős stábja közösen
tesz.
Zselinszky Lászlóné, Éva tájékoztatást ad a Hungarikum Bizottság aktualitásairól, a
bizottsági személyi összetétel változásról, illetve arról, hogy hamarosan új pályázati
kiírás várható.

Ezzel a napirend lezárásra került.

Budapest, 2014. december 12.
Fehér Miklós
MKE főtitkár

