
 
Elnöki Beszámoló a Magyar Könyvtárosok Egyesülete - Műszaki Könyvtáros Szekciója 

a 2002.december 12. –2006. december 12. közötti időszakban végzett tevékenységéről 
Elhangzott 2006. december 13-án, a beszámoló és vezetőségválasztó taggyűlésen 

 
 
Kedves Kollégák, kedves Tagtársak! 
 
December 7-én volt 30 éve, hogy beléptem a Műszaki Könyvtáros Szekcióba és 15 éve már 
annak is, hogy különböző vezető funkciókat töltöttem be a szervezetben. 
Számomra jubileumi évet zárunk most, és visszatekintve azt mondhatom, hogy mind a 
szakma, mind pedig a szakmai társadalmi közélet szempontjából gazdag és tanulságos éveket 
tudhatok a hátam mögött.  

A 2003-2006 között esztendők, mellyel most második elnöki „korszakomat” zárom, s 
ezennel leköszönök, szintén többfajta tanulsággal szolgálnak, és szintén gazdag 
programokról, eseményekről szólhatunk. Ezt tanúsítják a különféle könyvtáros szervezetek 
rendezvényei, az országos szakmai megmozdulások, rendezvények, mint pl. az MKE 
jubileumi programja az Országházban, „a nagy könyv” mozgalom, a könyvfesztivál, a 
vándorgyűlés és az ország kisebb-nagyobb könyvtáraiban szervezett kulturális és szakmai, 
hazai és nemzetközi programok, amelyek egyúttal a szakmai szervezetek fontos közéleti 
tevékenységét, jelentőségüket is megmutatták és megerősítették.  

Eseménynaptárunk bemutatja, hogy szervezetünk több országos programjával (évente 
minimum 2, valamint vándorgyűléseken önálló szekció) vagy a társszervezetekkel karöltve 
szervezett, vagy „rá”szervezett rendezvényeivel, hogyan és mekkora részt vállalt a szakmai 
közéletből. A visszajelzésekből, az eseményeken megjelentek számából, az érdeklődők 
„sokaságából”, tagként újonnan, vagy újból jelentkezők számából azt állapíthatom meg, hogy 
idén is jó évet zárhatunk. Fontos, hogy megjelenik önállóan a programokban az orvosi 
könyvtáros csoport, valamint a vállalati könyvtárosok műhelybeszélgetése. Mindkét terület a 
könyvtárak speciális csoportját alkotja, itt-ott átfedéssel (pl. gyógyszergyárak könyvtárai). 
Sikerként könyvelhetjük el, hogy valamelyest hatásunkra a Könyvtári Intézet figyelembe vette 
statisztikájában a változásokat, s markánsabban megjeleníthetővé tette a vállalati, orvosi 
könyvtárakat is.  

Néhány kiemelkedő eseményről, valamint az előttünk álló jövő évi feladatokról külön 
szeretnék szólni. 

Fontos eseményei szekciónknak a szakmai, tanulmányi kirándulások, melyeket mindig 
nagy érdeklődés kísér, rendkívül sikeresek, s a szerzett tapasztalatok megjelennek későbbi 
munkánkban, s erősödnek a kapcsolatok a külföldi, elsősorban a határontúli magyar 
szervezetekkel. A tanulmányutak gazdag sorából most egyről, az ebben az évben az 
elsősorban orvosi könyvtárosok részére szervezett párizsi útról teszek említést, mely 
betekintést adott egy másik európai ország teljes orvosi-egészségügyi könyvtári rendszerének 
működésébe, a minisztériumi irányítástól kezdve az orvos képzésen és kutatáson át a laikusok 
tájékoztatásáig. Jó lenne, ha az orvosi könyvtárosok erősítenék francia kollégáikkal a 
kapcsolatot, s létrejöhetne a régen tervezett francia-magyar orvosi könyvtáros konferencia. 

Sajnos el kellett köszönnünk Ottovay Lászlótól, aki nemcsak szervezetünknek és az 
egyesületnek, de az egész könyvtáros társadalomnak fájdalmas veszteség, akinek itt és most is 
megköszönöm mindazt, amit értünk tett. 

Szekciónk, társulva a Bibliográfiai szekcióval és az egyesülettel, magas állami 
kitüntetésre terjesztette föl Vajda Eriket, aki mindannyiunk tanítómestere is, és egyben 
szervezetünk alapító elnöke. Vajda Erik, az Országos Műszaki Információs Központ és 
Könyvtár ny. osztályvezetője, 75. születésnapja alkalmából, a könyvtár- és 



információtudomány fejlesztésének és a számítástechnika területén való hazai alkalmazásában 
végzett kiemelkedő munkájáért a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt 
kitüntetésben részesült. Eriket szervezetünk egy országos konferenciával köszöntötte 
("...hogyan lesz egyformán közel a világ minden pontja?"Az információkereső nyelvek mai 
világáról), melyet a legnagyobb érdeklődés kísért a szakma részéről. 

A vándorgyűlés alkalmával vállaltuk, hogy „Készüljön magyar tudománytörténeti 
összefoglaló munka – a Műszaki Könyvtáros Szekció gyűjtése alapján – a különböző típusú, 
határainkon belül és azon túl megjelent magyar és magyar vonatkozású művekről. A 
könyvtári szolgáltatások alkalmazása során úgy érvényesüljön a szerzői jogok védelme, hogy 
– gyakorlati tájékoztató kiadvány segítségével – hasznosítható legyen könyvtári rendszerünk 
minden típusú intézményében.” – Gödöllő, 37. vándorgyűlés, 2005. Ezeket a feladatokat, 
kiegészítve a Műszaki szekciót bemutató CD-vel, többször tárgyaltuk. Egy saját pályázati 
kiírás keretében, saját forrásból tervezzük megvalósítani, más pályázati forrásokkal 
kiegészítve. Keressük azokat a személyeket, akik részt vennének már a pályázat 
összeállításában, a feladat megfogalmazásában is, és reméljük, hogy egy folyamatos munka 
alapját sikerül megteremtenünk. 

A CD/DVD megjelentetéséhez is keressük a segítő társakat, szeretnénk egy 
szerkesztőséget létrehozni, a megjelentetéshez szükséges anyagi fedezetet biztosítva.  

Ezekmár a tervek. Kiemelkedően fontos feladat lesz ezen kívül minden könyvtár és 
szakmai szervezet számára, a könyvtári stratégia 2007-2013-ra vonatkozó időszaka, melyben 
az általunk képviselt összes könyvtártípus stratégiai elképzeléseinek, céljainak is meg kell 
jelennie, remélhetőleg a szekció is bekapcsolódik a stratégia előkészítő munkáiba, ha másként 
nem, hát tagjainkon keresztül, akik részt vesznek az Egyesület, vagy más könyvtári szervezet 
vezetésében. 

Végezetül szeretném megköszönni minden tagunknak a Szekció iránti 
elkötelezettségét, segítő munkáját, a programokon való megjelenést, a különféle testületekben 
a képviseletet. Köszönöm a vezetőség tagjainak az elmúlt időszakban végzett munkáját. 
Néhány tagtársunknak könyvutalvány-jutalommal is szeretnénk ezt a köszönetet kifejezni. 

Köszönjük Fonyó Istvánnénak és Maráczi Lászlónénak a BME-OMIKK támogatását. 
Egyesületünk elnökének, Bakos Klárának külön köszönet a Tudomány napja 

rendezvény-sorozat szervezéséért és az egyesületben, a könyvtári szakmai, szakmapolitikai 
közéletben végzett eredményes munkájáért. 

Jómagam ugyan leköszönök, mint elnök, de nem elköszönök, mert mint tag szeretnék 
továbbra is tevékenykedni a szekcióban, amelynek további sikereket kívánok az új 
vezetőséggel együtt. 

 
Köszönöm figyelmüket.  
Kérem fogadják el az elmúlt időszakról szóló alábbi beszámolót. 
 
  Balogh Margit elnök 
 



Szervezeti élet 
Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció egy speciális, összetett, szakkönyvtári területet 
képvisel. Bár az elmúlt időszakban nőtt a nyugdíjasok száma, aktív tagjaink, ha csökkenő 
létszámban is, de továbbra is országos intézményekben, a felsőoktatásban, a műszaki-
termelési területeken, kórházakban és egészségügyi intézményekben, különféle gazdálkodó 
szervezetek könyvtáraiban, információs központjaiban fejtik ki szakmai tevékenységüket 
országszerte. A területen működő könyvtári intézmények száma folyamatosan változik, mint a 
végzett tevékenység megítélése is, hol felerősödik, hol pedig elhalványul az információs 
szakember, az „információs tudás” iránti igény. Változnak a szolgáltatások, némely területen 
a kommunikációs eszközök által nyújtott lehetőségek, az e-szolgáltatások igen fejlettek pl. 
banki, irányítási szféra, másutt pedig még a kezdetleges alkalmazások sincsenek bevezetve, 
elsősorban az anyagi fedezet hiánya, s nem a képzett szakemberek hiánya miatt. 

A szekció indulása óta elsődleges feladatának tartja, hogy szakmai rendezvényekkel 
segítse a tagtársakat, egymás számára átjárhatóvá tegye az ismereteket, hogy fórumot 
teremtsen a sajátos szakmai kérdések tárgyalásának. Ezt segítik a műhelybeszélgetések, a 
tudományos konferenciák, a szakmai kirándulások, tanfolyamok, ezt segítik az élénk 
vezetőségi ülések is. Nem tudjuk, hogy tagjainkon keresztül hány könyvtárat képviselünk 
majd jövőre, mert egyre több könyvtár megszűnésével számolhatunk, s nem tudjuk, hogy 
milyen formában jelennek meg az információs piacon a könyvtárosok, de továbbra is 
szeretnénk, mint szakmai civil szervezet, képviselőjükként működni. 
 
TAGSÁG  Nőtt testületi tagjaink száma, s ezáltal támogatottságunk is. Fenyves Márta 
gazdasági felelős állandó kapcsolatot tartott egyéni és testületi tagjainkkal. Néhányan 
megszüntették tagságukat, néhányan átigazoltak más szervezethez, néhány tagunknak pedig 
nemfizetés miatt megszüntettük tagságát. Jelenleg 280 címre postázzuk ki híradónkat.  
Az Egyesület titkárságával tartott szoros kapcsolatnak megfelelően naprakészen állunk a 
tagnyilvántartással, a tagkönyvek érvényesítésével, az újak átadásával is. A tagdíjfizetés 
kiemelkedően jónak mondható. 
 
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG – folyamatosan, egész évben ellenőrizte a vezetőség és a 
szervezet munkáját, mind a gazdálkodás, mind a nyilvántartás, pedig a szervezeti élet 
szempontjából. Tanácsadással segítik a gazdasági felelőst és más szekciókat. 
 



 
Az MKE Mûszaki Könyvtáros Szekció Ellenõrzõ Bizottságának  

jelentése a 2006-ban végzett munkáról 
 
Az EB tagjai rendszeresen részt vettek az MKSZ havonta tartott vezetõségi ülésein, 

ahol módjuk volt a feladatok megfogalmazásába és a programok szervezésébe, céljának 
meghatározásába betekinteni, illetve a végzett tevékenységet ellenõrizni, a róluk készült 
beszámolókat (melyek az MKSZ Híradókban is megjelentek) véleményezni. A folyamatos 
közös munkát és a folyamatos ellenõrzést kiegészítette az MKSZ levelezési címén (1149 Bp. 
Pillangó park 16/d. 5.em.42.) végzett helyszíni ellenõrzés, melynek során:  
 

Az Ellenõrzõ Bizottság betekintett a Fenyves Márta által vezetett naplófõkönyvbe, és 
azt rendben lévõnek és napra késznek találta. (Tagdíj, dologi költségek, személyi költségek, 
egyéb költségek, rendezvények, tanulmányút stb. felbontású rovatok)  

Az Ellenõrzõ Bizottság átnézte a külön vezetett analitikus kartonokat, azokat rendben 
lévõnek és napra késznek találta. Az Ellenõrzõ Bizottság a Szekció és az APEH közötti 
bizonylatolást is rendben lévõnek találta.  Megállapította, hogy a Szekció tagjainak 
nyilvántartása naprakész, mind az egyéni, mind pedig a testületi tagok esetében, a 
tagdíjfizetés korrekt. az Egyesületnek idõben történik az átutalás, a tagdíjkártyák kiállításuk 
után postázásra kerülnek.  
A Híradók kiküldéséhez szükséges levelezési címlista folyamatosan karbantartott, postai 
levelezésben érintettek köre a tagok jelentõs részének internetes elérhetõségei miatt változott.  
Összességében megállapítható hogy a szervezet az alapszabályban foglaltak megfelelõen 
mûködött és pénzügyi, számviteli és tagnyilvántartása rendezett, jelentési kötelezettségeinek 
idõben eleget tett. 
 
Budapest, 2006-12-12.   Földi Erika sk. Rettich Béla sk. 

MKSZ EB-tag  MKSZ EB elnök  
 
 


