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MKE küldöttközgyűlés – jegyzőkönyv 
OSZK VI. emeleti előadóterem 
Budapest, 2009. május 7. 10.00-13.00.  
 
Bakos Klára elnök köszönti a küldöttközgyűlést, a résztvevőket, a vendégeket: 
Köszönti a társszervezetek képviseletében Dippold Pétert (IKSZ), a könyvtáros egyesületek 
képviseletében Lázárné Szanádi Csillát (KTE), Oros Sándort (CSMKE) és Szabó Juditot 
(KKKE). A szaksajtó képviseletében Fülöp Ágnest (KLL). Megköszöni Monok Istvánnak, az 
OSZK főigazgatójának, hogy helyt ad az MKE közgyűlésének. 
Kiss Gábor alelnököt felkéri levezető elnöknek. 
 
Kiss Gábor bejelenti, hogy a közgyűlés a közhasznúsági jelentés elfogadására ült össze.  
♦ Az MKE ügyrendjének megfelelően az elnökség felkért 5 tagtársunkat, hogy végezzék el a 
mandátumok megszámlálását. 
Kiss Gábor kéri a küldöttközgyűlést, fogadják el a Mandátumszámláló bizottság tagjaiként: 
Balogh Margitot, Bárdosi Mónikát, Bazsóné Megyes Klárát, Gazdag Tibornét és Horváth 
Tamást. 
Szavazás a küldöttigazolvánnyal. Elfogadás látható többséggel. 
A küldöttközgyűlésről jegyzőkönyv készül, a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Villám Juditot – 
hitelesítők: Vasné Mészáros Katalin, Oros Sándor. 
Szavazás a küldöttigazolvánnyal. 
Elfogadás látható többséggel. 
 
Kiss Gábor kéri hogy a mandátumvizsgáló bizottság Balogh Margit vezetésével számolja 
össze a küldötteket a jelenléti ív alapján. 
 
Balogh Margit bejelenti, hogy a küldöttközgyűlésre 162 küldött kapott meghívót. Az MKE 
alapszabálya szerint a küldöttközgyűlés határozatképes, ha a küldöttek 50%-a + 1 fő jelen 
van. A mandátumvizsgáló bizottság megállapította, hogy 86 küldött jelent meg, tehát a 
küldöttközgyűlés határozatképes.  
 
♦ Kiss Gábor ismerteti a napirendet: 
 
1. A Könyvkockától a Párhuzamos Archívumig. Az OSA Archívum legújabb projektjeiről. 
 Előadó: Dobó Katalin főkönyvtáros, OSA Archívum 
 
2. Az MKE közhasznúsági jelentésének és költségvetési beszámolójának megvitatása és  

elfogadása 
Előterjeszti: Bakos Klára, az MKE elnöke 
 

3. Az MKE Ellenőrző Bizottsága elnökének beszámolója 
Előterjeszti: Biczák Péter, az MKE Ellenőrző Bizottságának elnöke  
 

4. Egyebek 
Pályázatok, projektek, könyvfesztivál 
 

♦ Kiss Gábor megkérdezi, hogy van-e még valakinek további napirendi javaslata. 
Nincs, tehát kéri a küldöttközgyűlést, hogy szavazzák meg a napirendet. 
Szavazás a küldöttigazolvánnyal. 
Elfogadás látható többséggel. 
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♦ Kiss Gábor felkéri Dobó Katalint, az OSA Archívum főkönyvtárosát, hogy tartsa meg 
előadását. 
 
 

1. Dobó Katalin előadása az OSA archívum új projektjeiről 
 

Előadásának kezdetén röviden beszélt az intézményről, annak létrejöttéről és tematikus 
gyűjteményeiről. 1994-től a hidegháborúval kapcsolatos dokumentumok mellett emberi jogi 
gyűjteményt is gondoznak. Ezeken kívül a CEU és a Soros Intézet hivatalos archívumaként 
működnek. 50 évre a Szabad Európa Rádió anyagait letétbe kapták, ebben a tematikus 
sajtóanyag mellett a rádiófigyelési gyűjtemény is van. KOMINTERN adatbázissal is 
rendelkeznek. Az emberi jogi gyűjteményben a Jugoszláv háború médiájának archívumán 
kívül pl. a csernobili túlélőkkel készített interjúk is helyet kaptak. MARTUS rendszerű 
adatbázisukba bárki feltehet tiltott anyagokat, felvételeket emberi joggal kapcsolatos 
dokumentumokról, ill. az emberi jogellenes cselekedetekről. Különféle kiállításokat is 
rendeznek e témakörben. Emberi jogi filmgyűjteményük egyedülálló a világon, az általuk 
készített tartalmi összefoglalók segítségével bárki számára kutatható.  
 Az új projektek: 

a) könyvkocka 
Százezer kötet könyvet örököltek, feldolgozták, válogatták, egy részük a CEU Könyvtárba, 
más részük az OSA könyvtárba került. A maradékot átválogatták, meghirdették, és a 
megmaradt 20 ezer kötetből műalkotásokat hoztak létre, pl. 20 db 60 kilós műanyagba öntött 
könyvkockát, ennek birtoklására pályázni lehet. Mindenkinél 1 évig maradhat a könyvkocka, 
feltétel, hogy olyan eseményeket kell szervezni a könyvtárban, amire a média is érdeklődést 
mutat. 

b)  2009. január elsejétől indult az 1989-es digitális archívum. Gazdag tartalma az MTI, a 
Magyar Országos Levéltár, az 56-os intézet, az Állambiztonsági Szolgálat Levéltárának 
összefogásával jött létre. 

c) A Párhuzamos Archívum olyan levéltári dokumentumokat tartalmaz, mely a volt 
Szovjetunió, vagy Románia levéltáraiból nehezen hozzáférhető, vagy egyáltalán nem 
szerezhető már meg. Bárki, bármilyen dokumentumot föltölthet, csak meg kell nevezni az 
eredeti fellelhetőséget. 
Milyen irányban szeretnének továbbfejlődni? Pályázatok segítségével szeretnék fenntartani 
magukat, különféle újításokat szeretnének bevezetni, pl. az automata fordítási lehetőséget, ill. 
hogy anyagaik a távoktatásban is felhasználhatók lennének. 
 
♦ Kiss Gábor megköszöni az előadást, felkéri Bakos Klárát, az egyesület elnökét, hogy 
közhasznúsági beszámolóját tartsa meg. 
 
 

2. Bakos Klára megköszöni az előadást. Az éves tevékenységről a beszámolót írásban 
megkapták a küldöttek (melléklet 1.), azonban szeretné kiegészíteni azt. A közhasznúsági 
tevékenység az MKE központi tevékenységéről szól, melyet a 2008-as évben is a tudatos és 
felelősségteljes munka jellemzett. Alapos tervezési munka előzte meg a programokat és a 
szakma társadalmi jelenléte erősödött. A „Versenyképes ország versenyképes könyvtárossal” 
projekt roadshow formában a következő kérdéseket tárgyalta: mit tehet a szakma az 
országfejlesztésben, milyen elvárás van a könyvtárossal szemben, hogy a látogató elégedetten 
távozzon. A könyvtáros kvalitásokat és kompetenciákat is vizsgálták előadások és saját 
rendezvények formájában. Továbbépítik a versenyképes projektet, más oldalát fogják 
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vizsgálni. A Könyvtári Intézet és a CERTIDOC közötti megállapodás előremutat a további 
lépésekhez, hogy az egyesület be tudjon kapcsolódni az európai rendszerbe. A 
versenyképesség, kompetenciavizsgálatok mellett a roadshow a TÁMOP és TIOP pályázattal 
kapcsolatos kommunikációt is elősegítette, a felvetődött kérdésekre választ kapott a 
hallgatóság. A szolgáltatás-fejlesztés témakörben a digitális műveltség tanfolyam, és a 
pályázatíró tanfolyam volt jelentős. Csatlakozott az egyesület a reneszánsz évhez is, 
vándorgyűlése témája erről szólt. A vándorgyűlésen szolgáltatási-digitalizálási-elektronikus 
fejlesztési témában az egyesület új szekciója, a FITT óriási dinamizmussal állt munkába.  

A kultúra modernizációja és az új tudással kapcsolatos OKM dokumentumból 
kifelejtődött a könyvtár, pedig a könyvtárnak a pénzügyi forrás mellett elméleti koncepcióba 
ágyazott támogatást is kell kapnia. Ezt nem jól oldotta meg a minisztérium. Az egyesületnek 
viszont ki kell állnia amellett, hogy a koncepciókban is megjelenjenek a könyvtárak, mint a 
kulturális közszolgáltatás alapintézményei.  

Sok jogi kérdés is felvetődött 2008-ban. Véleményezni kellett a szerzői joggal és a 
Kjt.-vel kapcsolatos törvénymódosítás javaslatát. Mindig kevés idő áll rendelkezésre erre, 
ezért is köszöni az ezzel kapcsolatos munkákat. 

Az MKE-nek 1881 tagja van, de lehetne több is, a szakmai érdekképviselet 
eredményessége függ a nagyobb, tömeges létszámtól. A civilség által biztosított jogainkat 
érvényesítenünk kell. 

Gazdasági és pénzügyi háttér 
Fő bevétel a tagdíjakból és a szponzori támogatásból származik. 2007-ben beindították a 
vállalkozói tevékenységet az IT Mentorképzéssel, mely sikeres volt. 2008-ban már tudatos 
vállalkozói tevékenységet is folytatott az egyesület. Az MKE képzések sikeresek voltak 
(pályázatírói, digitális műveltségfejlesztési tanfolyam, könyvtári turizmus tevékenység). Az 
utóbbi témával 2006-ban sikertelenül pályázott az egyesület, de kész az akcióterv, és folytatni 
akarják. Több évre tervezik a projektet, a cél a szakmai haszon mellett a működési, gazdasági 
háttér és a társadalmi jelenlét biztosítása.  
 Az MKE kiváló marketinget kellett volna állítson a sok munkának. Hiányosságnak 
tartja, hogy még mindig nem tudjuk jól bemutatni tevékenységünket a könyvtáros és 
informatikus szakmának és a nagyközönségnek. Akkor tudják igénybe venni az egyesület 
szolgáltatásait, ha ismerik azt. Sokkal jobb kommunikáció kell pl. a sajtóval. Tárgyalásokat 
folytatnak, hogy az egyesület eredményeit közöljék a jövőben. A jobb marketing, a 
kommunikáció erősítése következményeként remél egy jobb társadalmi elismertséget. 
 Az MKE gazdálkodásáról. A gazdálkodásban nehézség, hogy kevesebb a működésre 
fordítható NCA támogatás. A pályázatok adott feladatra koncentrálódnak, és a célfeladatokra 
fordítódnak csak vissza. Az egyesületnek köztartozása nincs, az adózás folyamatos. A befolyt 
pénzt az alapszabályban meghatározott feladatokra fordították. Takarékosan gazdálkodtak, jó 
célokra használták fel a pénzt. A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvánnyal kötött 
együttműködési szerződése eredményeképpen 60 számítógépet osztottak szét 3 megyében 
(Szolnok, Veszprém, Borsod), az akcióban a FITT szekció tagjai segítettek.  
 Kéri a közgyűlést, hogy ez elnökség által beterjesztett beszámolót fogadja el. 
 
Kiss Gábor alelnöki kiegészítése:  
Hihetetlenül fontos, hogy a kommunikáció és a marketing minél pozitívabb legyen, hiszen a 
társadalomnak még mindig konzervatív véleménye van a könyvtárról (kölcsönzőkönyvtár), és 
a döntéshozók fejébe is nehéz beletölteni, hogy ma már a könyvtári rendszer fejlett 
szolgáltatásokat nyújt. Mindenkinek minden alkalmat meg kell ragadni, hogy pozitív képet 
sugározzon a könyvtárakról, a könyvtárosokról. Az egyesület belső viszonyával kapcsolatban 
elmondta, hogy az egyesület elnöksége és a szervezetek között összehangolt a munka. A 
jogszabályban előírtaknak, nem minden feladatnál tudunk 100%-osan megfelelni, de jó 



Jegyzőkönyv - 4 - 2009. május 07. 

színvonalú a munka minden területen. A pályázatoknak nagy szerepe van a munkában, sőt 
egyre nagyobb szerepe van abban. Az egyesület mint jogi személy pályázhat, a szervezetek 
csak együttműködőként vehetnek ebben részt. A versenyképes projekt volt a legjobb minta az 
együttműködésre. Több rendezvény ebben az évben is a szervezetek segítségével szerveződik, 
pl. a pécsi találkozó, vagy a széphalmi magyar nyelv ünnep. Fontos az is, hogy a Tanács 
valódi, konzultatív szerepe erősödjék. 
 
♦ Kiss Gábor megkérdezi a küldöttközgyűlést, van-e hozzászólás. 
 
Hozzászólás: 
Nagy Zoltán (Műszaki szekció) 
Fontos, jó volt a két kiegészítés. A Műszaki szekció vezetősége értékelte a beszámolót, amit 
elfogadásra javasol. Az MKE széles körben átfogja az országot határon innen és túl. A 
pályázatok is nagyon fontosak. A tagdíjak reprezentálják a részvételt. Fontos a nemzetközi 
munka szerepe is, pl. erre a KAPOCS, amiben évente lehetőség nyílik az együttműködésre az 
MKE-vel.  A Műszaki szekció elnöksége szerint a beszámolóban pontosabban kellene 
reprezentálni a szekciók létszámának arányait. Konkrét javaslatuk, hogy jelenjen meg a 
beszámolóban, hogy a különböző szekcióknak milyen létszáma van. A beszámoló csak az új 
szekciókat emelte ki, holott a nagy létszámú szekciók adják az alapot az egyesület 
működéséhez. A szervezeti élethez is kell egy fejezet a szekciók működéséről, példa erre a 
Műszaki szekció web 2.0-s konferenciája, ahol pl. az ifjúsági csoport létrehozását határozták 
el. Javaslata, hogy a titkárság folyamatos működésének biztosítása érdekében az egyesület 
pályázzon a Miniszterelnöki Hivatalhoz.  
 
Bakos Klára reflexiója 
 
Lehet csatolni a beszámolóhoz a szervezetek létszámát, de a honlapról is le lehet tölteni azt. A 
beszámolóban nem tartaná jónak a szervezetek programjainak ismertetését, igyekszik azonban 
a tendenciákat belefogalmazni.  
 
Nagy Zoltán elégedett a válasszal. 
 
♦ Kiss Gábor felkéri Biczák Pétert, az MKE EB elnökét, hogy ismertesse beszámolóját. 
 
 

3. Biczák Péter Ellenőrző Bizottsági elnök szóbeli kiegészítése 
Az Ellenőrző Bizottság beszámolóját megkapták írásban a küldöttek (melléklet 2.) 
Az MKE elnöksége az alapszabálynak megfelelően működött. A Tanács informálta az 
elnökség munkájáról a tagságot. A honlap fontos, informatív, tartalmában gazdag. A főtitkár 
az elnökség döntéseit határozatok tárában foglalja össze, mely áttekinthető, megtekinthető. A 
tagdíjrendszerrel elégedettek a tagok. Az egyesület képviseletében kiemelt partner az OKM. 
Jó a kapcsolat az IKSZ-szel, a Gazdasági Minisztériummal, az OIK-kal. 
 A gazdálkodással kapcsolatos dokumentumokat ellenőrizték, mindent rendben 
találtak. A pályázati elszámolásoknak pontos, precíz könyvelése, kiemelte Wimmer Éva nagy 
szaktudással, hatékonyan végzett munkáját. A titkárságon az adminisztrátor munkája 
végkielégítéssel szűnt meg. Az adminisztráció rendben van, a levelek, jegyzőkönyek 
visszakereshetőek. A munkaterv készítése rendben volt. Horváth Sándor Domokos 
elkészítette az MKE iratkezelési és pénzügyi szabályzatát.  
 Az MKE elnöksége a munkát szabályszerűen, alapszabály szerint végezte. 
Az Ellenőrző Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja. 
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Bakos Klára az MKE elnöke 
Köszöni az elnökség, a tanács, a szervezetek, és a tagok munkáját. Köszöni az egyesület 
partnereinek is az együttműködést. 
 
Kiss Gábor megkérdezi a küldöttközgyűlést, hogy van-e hozzászólás? 
Nincs. 
 
Kiss Gábor megkérdezi a küldöttközgyűlést, hogy elfogadja-e a közhasznúsági jelentést, a 
gazdasági mérleget, és az Ellenőrző bizottsági beszámolót? 
Szavazás a küldöttigazolvánnyal. 
Elfogadás látható többséggel. Ellenszavazat: nincs, tartózkodás: nincs. 
 
 
4. Egyebek 
 

Bakos Klára a 2009-es pályázatokról szólt. A Miniszterelnöki Hivatalhoz a NETre 
kész és a digitális műveltség elsajátítása, az NKA-hoz a vándorgyűlés és a roma fiatalok 
támogatása témában adtak be pályázatokat. Sikeres volt a könyvfesztiválon az MKE 
rendezvény, a „Könyvtáros Klub”.  

Dávid Boglárka elnökségi tag a vándorgyűléssel kapcsolatban szólalt fel. A július 9 és 
11 között Debrecenben rendezendő vándorgyűlésre egyelőre meglehetősen kevesen 
jelentkeztek, kéri, hogy május 10-ig ezt történjen meg, hogy a szállásokat le tudják foglalni. A 
résztvevők listája és a szekcióprogramok a vándorgyűlés honlapján megtalálhatók.  

Guszmanné Nagy Ágnes a Tanács elnöke a Fitz-díj előkészítő munkájáról szólt. 
Ismertette, hogy mely szervezetek vesznek ebben részt: A Társadalomtudományi, a 
Gyermekkönyvtári, a Pest Megyei és Tolna Megyei szervezet egy-egy tagja mellett a Tanács 
elnöke választja ki azt a 20 könyvet, amelyet a honlapon tesznek közzé. Kéri, hogy a 
küldöttek segítsék a bizottság munkáját, szavazzanak a legjobbnak tartott könyvekre. 

Balogh Margit a Műszaki Szekció június 18-i rendezvényére hívja fel a figyelmet. 
 
 
Budapest, 2009. május 10. 
 

A jegyzőkönyvet készítette:  …………………………………………………. 
      Villám Judit 
 
 
A jegyzőkönyvet hitelesítette: ..……………………………………………….. 
      Vasné Mészáros Katalin 
 
     ……………………………………………….. 
      Oros Sándor 
 
 


