
Magyar Könyvtárosok Egyesülete 
Műszaki Könyvtáros Szekció 

A műszaki, természettudományi és orvosi könyvtárosok szervezete 
Adószám: 18054509-1-42   OTP 11708001-20102568 

Levelezési cím: 1149 Budapest Pillangó park 16/d V.29.Telefon: 364 1059 
Elnök: Nagy Zoltán  tel: 224-3800  e-mail: znagy@oszk.hu 
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Kedves Nyugdíjas Kollégák! 

 
Szeretettel meghívjuk Önöket az Országos Széchényi Könyvtár 

"Csillag a holló árnyékában" „Vitéz János és a magyar humanizmus kezdetei” című kiállítás 
szakmai vezetéssel egybekötött megtekintésére és utána a VIII. emeleti klubtermünkben (kávé, 

ásványvíz és süti melletti) beszélgetésre. 
 
Színhely: Országos Széchényi Könyvtár  
Időpont: 2008. 05. 15. 14,00 óra 
Találkozás: 13 óra 45 perc az OSZK  főbejáratánál lévő belső aulában 
 
A program minden kedves tartársunk részére ingyenes. Reméljük, hogy minél több, régen látott kolléga tud 
eljönni egymással és velünk találkozni. 
Kérjük, hogy részvételi szándékát előre jelezze Fenyves Mártánál a 3641-059 telefonszámon, vagy az e-
mail címemen: znagy@oszk.hu  
 
Tisztelettel köszönti kedves mindnyájukat! 
 
Nagy Zoltán 
Elnök, az MKE MKSZ Elnöksége nevében 
 
 
Egy napos kirándulást szervezünk tagjainknak Pécsre, 2008. június 12-ére (csütörtökön) 
 
Szakmai programként megnéznénk a Műszaki Főiskola Könyvtárát, a Klimó gyűjteményt és az 
orvostörténeti kiállításukat. 
A pécsi tartózkodásunk alatt helybeli hölgy fog minket kalauzolni. Kulturális kincsek közül megnéznénk az 
Ókeresztény sírokat, a dzsámit, a Zsolnay múzeumot.  
Információk az útról: 
Indulás: 6,25 – kor a Déliből induló IC (intercity)  vonattal, érkezés 9,41-kor. 
Ott tartózkodás: kb. 14,00 óráig a szakmai programok és a belváros megtekintése. Utána ebéd (egyénileg), 
du. a Zsolnay Múzeum megtekintése. 
Visszaindulás: 18,55- kor induló IC-vel, de mindenki akkor indul haza, amikor jónak látja. 
 
Költségek: 50%-os retúrjegy IC helyjeggyel 4260,-Ft.  
Ebéd: egyénileg 
Múzeumi belépők: kb. 1000,-Ft az aktív dolgozóknak 
A nyugdíjasoknak a költségek valamivel kisebbek. 
 
Szeretnénk felmérni, hogy ilyen költségek mellett hányan tudnánk együtt elutazni Pécsre, ezért kérjük, 
hogy részvételi szándékukat mihamarabb jelezzék  
Fenyves Mártánál: 3641-059 vagy Pastyik Endrénél: hirlapf4@oszk.hu e-mail címen. 
 
A részletesebb programot később adjuk meg. 
Mindenkit szeretettel várunk! 
 
Pastyik Endre, az MKE MKSZ Elnöksége nevében 



 
Beszámoló 

 
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének küldöttközgyűléséről (2008.04.10.) 

 
1. Horváth Sándor Domonkos könyvtáros, szabályozási szakjogász 

A közalkalmazotti törvény módosulása c. beszámolójában kifejtette, hogy a törvénymódosítás 
célja a minőségi munkavégzés elősegítése és a 
költségtakarékosság volt. 
Közalkalmazotti állás csak pályázat útján létesíthető és próbaidőt kell alkalmazni. 
Említést tett a közalkalmazotti minősítés és a leépítés változásairól, új szabályozásáról. 
Előadása végén ígéretet tett arra, hogy előadásának részletes anyagát az MKE honlapján 
hozzáférhetővé teszi. 

2. Bakos Klára az MKE elnöke 
Az MKE közhasznúsági jelentésének és költségvetési beszámolójának megvitatása és 
elfogadása 
A 2007-ben tisztújítás volt az MKE-ben és több tagszervezetében. Az átállás zökkenőmentes, 
folyamatos volt. A szekciók éves beszámolója nem mindenütt készült el, így felhívta a figyelmet 
annak pótlására. Összességében elégedett az MKE éves munkájával. A részletes beszámoló az 
MKE honlapján lesz olvasható. 
Hozzászólás a beszámolóhoz nem volt. 
A Szavazatszámláló Bizottság megállapította, hogy 160 fő küldöttből 84 fő regisztráltatta magát, így 
szavazóképes a közgyűlés. 
A beszámolót a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

3. Biczák Péter az MKE Ellenőrző Bizottság elnöke 
A beszámolóban kitért a szervezeti életre és a szakmai munkára. A szervezet a közhasznúsági 
törvényben előírt, s az alapszabályban vállalt feladatai és programjai szerint működött az elmúlt 
évben is. Az MKE képviselete valamennyi kormányzati, szakmai érdekképviseleti és civil fórum 
felkérésének eleget tett. Kiemelten jó a kapcsolata az egyesületnek az Oktatási és Kulturális 
Minisztériummal. 
A gazdálkodás szabályszerűen, az alapszabály szellemében zajlott.  
A részletes beszámoló az MKE honlapján megtalálható lesz. 
A beszámolót a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta. 

4. Nagy Anikó főtitkár 
Az MKE alapszabályának módosítása 
1. Új székhely: Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

  1827 Budapest, Budavári Palota 
   F.  Épület  

2. Új szakterületi szervezet jött létre MKE Múzeumi Szekció néven, 18 fővel. 
Vezetőség: Matuszka Angéla elnök 

Dr. Krajcez Andrea titkár 
Bukov Pálné 

Mindkét alapszabályi módosítást a küldöttek  egyhangúlag elfogadták. 
 

 
Budapest, 2008. 04. 11. 
 
A beszámolót készítette: Dettai Eleonóra könyvtáros, MKE tanácstag 
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