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2014. szeptember 22-én ismét kirándulni indul-
tak Komárom-Esztergom megye könyvtárosai az 
MKE KEMSZ szervezésében. Az úti cél ezúttal 
Dorog és Nyergesújfalu volt.  

 

A könyvtár belső tere a fogadópulttal 

Buszunk 8 órakor indult Tatabányáról, 9 óra táj-
ban érkeztünk meg a felújított és frissen átadott 
Gáthy Zoltán Városi Könyvtár és Helytörté-
neti Múzeumba, Dorogra. A szép látványt ked-
ves fogadtatás kísérte. Mucha Ildikó könyvtárve-
zető könyvtári séta keretében tartott beszámolót 
arról, hogyan is jutottak el idáig. A városi ön-
kormányzat a könyvtár funkcióbővítésére adott 
be pályázatot még 2012-ben, ennek eredménye 
lett a csodálatosan felújított, a szeptember 6-i 
bányásznapra átadott új épület, amely hajdan a 
Bányakaszinónak adott otthont. Az intézmény 
kibővült szerepét mutatja, hogy a 480 m²-es épü-
let földszintjén az irodák és olvasói terek (folyó-

irat olvasó, internethasználói tér, kézikönyvtár, 
szabadpolcos állomány, helyismereti gyűjtemény 
és kutatótér, gyermekkönyvtár) mellett város-
marketing iroda is üzemel. A kialakított tömör-
raktár következtében az állományrészek elhelye-
zése kényelmesebbé vált.  

Mivel az intézmény egyik célja állandó és idő-
szakos helytörténeti kiállítások és konferenciák 
rendezése, az emeleten kapott helyet a még ki-
alakításra váró helytörténeti múzeum és kiállító-
tér egy raktárral, illetve egy konferenciaterem. 
Ehhez egy főállású muzeológus (muzeológus 
könyvtáros) alkalmazása van tervezve.  

Jelenleg hat szakképzett alkalmazottja van a 
könyvtárnak: két fő olvasószolgálatos, egy fő 
feldolgozó, egy fő gyermekkönyvtáros, egy fő 
helyismereti könyvtáros és a könyvtárvezető. A 
könyvtár nyitva tartása folyamatos, ebédidő 
nincs, a kollégák váltják egymást. 

 

 

Látkép a galériáról a felnőtt könyvtári részre.  
Fotó: Kissné Anda Klára 



A könyvtár ideiglenes helyéről a költözésre csu-
pán egy hónap állt rendelkezésre. Az átmeneti 
időre az önkormányzat épületében kaptak helyet, 
ahol közel egy évig működtek. Nagy segítségük-
re volt a kulturális közfoglalkoztatottak és az 
önkéntesek munkája. A felújítás természetesen a 
régi könyvtári bútorok cseréjét is jelentette. A 
könyvtári polcokat, nagyobb bútorokat egy szé-
kesfehérvári cég készítette - kifejezetten a 
könyvtár igényeit figyelembe véve. Az egyéb, 
kisebb berendezéseket (a gyermekkönyvtár asz-
talait, székeket) pedig az IKEA-ból vásárolták. 
Az új polcok összköltsége mintegy 2 millió fo-
rint volt. A régi, még használható bútoraikat 
(polcok, székek) az önkormányzatnak, iskolák-
nak adományozták. Az épület teljesen akadály-
mentesített, a vakok és gyengén látók számára a 
padlón tájékozódást segítő burkolatsávot alakí-
tottak ki. A belső udvaron kerékpár- és babako-
csi-tároló szolgálja a könyvtárhasználók kényel-
mét. A mozgáskorlátozottak szintén a belső ud-
varról juthatnak az épületbe. 

 

A gyermekkönyvtár. Fotó: Kissné Anda Klára 

A technikai információk után a könyvtárvezető a 
programjaikról, az előttük álló rendezvényekről 
tájékoztatott bennünket. Író-olvasó találkozón 
vendégük volt már többek között Tarján Tamás 
és Kánya Kata. Most elsősorban az októberi 
könyvtári hétre készülnek. A gyermekkönyvtár 
népszerűségét az egyre növekvő forgalom tükrö-
zi. Rendkívül jó kapcsolatot ápolnak a helyi is-
kolákkal, óvodákkal, illetve egyre több család 
költözik a fővárosból és közvetlen környezetéből 
Dorogra és a szomszédos településekre. Nagy 
sikerrel szervezik minden alkalommal a baba-
mama klubot, népszerű volt tavaly a halloweenre 

alapozott „Tök jó nap!” Az iskolai óráik és a 
népmese napi rendezvényeken is sok család vesz 
részt. Az egyik legkedveltebb esemény az ünnepi 
könyvhét: 2008 óta a Dorog főterén felállított 
sátorban helyi kiadványokat árusítanak, és 
multikulturális programokat szerveznek minden 
korosztály számára. 

A dorogi ámulat, bámulat és „irigykedés” után 
Nyergesújfalu irányába folytattuk utunkat. Itt 
Szlávik József, a Kernstok Károly Galéria veze-
tője fogadott és kalauzolt minket. Először a város 
két híres helyi festőművész testvérpárjának, 
Nyergesi Jánosnak és Nyergesi Istvánnak egyko-
ri lakását és alkotóműhelyét tekintettük meg. 
Nyergesi János halála előtt lakását a városra 
hagyta, amely előbb gyermekkönyvtárnak, majd 
sváb tájháznak adott otthont.  Itt helyi relikviá-
kat, háborús emlékeket, címereket, őskori, 
bronzkori leleteket, újságkivágatokat, régi térké-
peket, festményeket stb. láthattunk.  

A tájház után az Ady Endre Művelődési Ház és 
Könyvtárat látogattuk meg. Az intézmény ideig-
lenesen (immár 3 éve!!!) a régi iskola épületében 
működik igen méltatlan körülmények között. 
Itteni „túránkat” Kákonyi Gellért intézményveze-
tő vezette. Tőle megtudtuk, hogy a művelődési 
ház felújítása sajnos még nagyon az elején tart 
(csupán a tetőszerkezet cseréje történt meg), így 
még bizonytalan, hogy mikor költözhetnek „ha-
za”. Mindennek ellenére azonban mind ő, mind a 
kollégái mindent megtesznek az olvasókért. Ezt 
példázza szokatlan nyitva tartási rendjük (hétfő 
17.00-től 20.00 óráig, keddtől szombatig 10.00-
től 20.00 óráig), rendezvényeik és programjaik 
is. A könyvtár teljes állománya szabadpolcon 
található, hiszen raktározásra raktár híján nincs 
lehetőségük.  Minden dokumentum a TextLib 
rendszerben fel van dolgozva, és kereshető.  Ide-
iglenes könyvtárukon kívül az intézmény hat 
telephelyet működtet városszerte.  

A könyvtár bejárása után az emeleten megtekin-
tettük az iskolamúzeumot, a különböző termeket, 
ahol tánccsoportok, művészeti csoportok (pl. a 
nyergesújfalui Ady Endre Művelődési Központ 
Képzőművész Köre) tartják próbáikat, óráikat.   



 

Az iskolatörténeti kiállítást szemlélik a kiránduló 
könyvtárosok. Fotó: Kissné Anda Klára 

 

Ezt követően átsétáltunk az 1998-ban megépült 
szép városházára, melynek alagsorában található 
a Kernstok Károly Galéria.  Most éppen helyi 
iparművészek és egy budapesti festő kiállítását 
nézhettük meg.   

Az ebédidő közeledtével, az étterem felé haladva 
még bekukkantottunk az egykori Kernstok-villa 
mára romos, lepusztult épületébe, majd a hangu-
latos Bali Café-ban költöttük el finom ebédün-
ket.  A hazaúton egy helyi pincészet jóvoltából a 
nyergesi dombok szőlőterméséből készült nedűt 
is megízleltük. 

 

A Kernstok Galériában. Fotó: Kissné Anda Klára 

 
Ismét egy hasznos, kellemes szakmai napot tölt-
hettünk együtt mi, Komárom-Esztergom megyei 
könyvtárosok. Köszönjük ezt elsősorban Kissné 
Anda Klárának a szervezésért, továbbá az időjá-
rásnak is, amely egész nap kegyes volt hozzánk. 

Helyzetkép a könyvtári életpálya-
modellről 

 
Kissné Anda Klára 

 
Az Országos Könyvtári Napok idei programso-
rozata keretében október 13-án az MKE Komá-
rom-Esztergom Megyei Szervezete a könyvtáro-
sokat és a könyvtárban dolgozókat tájékoztatásra 
és közös gondolkodásra invitálta a könyvtári 
életpálya-modellről. A József Attila Megyei és 
Városi Könyvtár igazgatója, dr. Voit Pál köszön-
tötte a vendégeket és a megyebeli hallgatóságot.  

Elsőként dr. Horváth Sándor Domonkos, az 
MKE EB elnöke fogalmazta meg azt az élethely-
zetet, aminek a megváltoztatásra – talán a peda-
gógus életpálya-modell hatására − valami orszá-
gos szinten elindult. Sajnálatos módon senki nem 
úgy gondol ránk, mint stresszel küzdőkre, holott 
nap mint nap szakmai alázattal adjuk tudásunk 
legjavát, közönségkapcsolatokat kezelünk. 
Eközben egy diplomás bére 10-20 év szakmai 
gyakorlattal egy kezdő szintjén áll. Az A1 kate-
góriás minimálbérhez 30-50 %-os különbséget 
kellene végigvezetni a bértáblán.  

Most valami megmozdult: a minisztérium kérte 
az MKE-től az életpálya-modellt, terjed a 
KKDSZ által kidolgozott bértábla – amelyekben 
vannak hasonlóságok. A változás, az esély a 
szakmai közösségtől is függ. Az MKE-nek van 
presztízse, lehetőséghez jutott, munkacsoportot 
hozott létre. Jelenleg egy munkaanyag kerülhet 
csak ismertetésre. Az egyesület előnye, hogy 
máshonnan már adaptálhat gondolatokat, a mo-
dell veszélye viszont, hogy hogyan lehet a nem 
diplomások vagy éppen a szakkönyvtárban dol-
gozók végzettségét pl. egy gyógyszergyári 
könyvtárban többet jelentő vegyész diplomával 
arányosítani. A modell az I és J kategóriákat 
feláldozza, a lobbinak itt is lehet szerepe. Van 
tehát mit vitatni. Ha valamit alkotunk, az viszont 
ágazati, közgyűjteményi szinten fog megvaló-
sulni.  

Turzáné Papp Erika, a Szent Margit Általános 
Iskola igazgatónője a pedagógus életpálya-
modellt ismertette. Meghatározása szerint „az 



életpálya-építés olyan tevékenység, amely arra 
szolgál, hogy az egyén ambícióinak és lehetősé-
geinek megfelelően, tudatosan és tervszerűen 
alakítsa sorsát”. Cél a pálya vonzóvá tétele és a 
jó szakemberek megtartása. A teljesítmény-elv, 
valamint a megfelelő honorárium nem csak mo-
tiváló erő, hanem presztízst ad a szakmának. Az 
igazgatónő szerint egy szakmáját komolyan 
megélő, gyakorló pedagógus számára egyáltalán 
nem jelenthet gondot eljutni a pedagógus II. fo-
kozatig. A minősítő vizsga letétele is csak eddig 
kötelező a pályán eltöltött évekhez megszabott 
időintervallumok szerint. (Egy gyakornok pl. 
már két év után kérheti minősítését, a negyedik 
évben azonban már kötelező.) Specifikumánál 
fogva a mesterpedagógus vagy kutatótanár már 
nem kötelező kategória.  

 

A meghívottak dr. Horváth Sándor Domokos  
előadását hallgatják. Fotó: Török Csaba 

 
Fontos, hogy a minősítési eljárás minden peda-
gógusra egységes feltételeket, szabályokat al-
kalmaz, a pedagógus teljes körű tevékenységét 
vizsgálja, és hogy hogyan teljesíti azt, ami a 
munkaköri leírásában és a jogszabályokban rög-
zített. A minősítési eljárásra, a követelményekre 
és a vizsgára vonatkozó szabályozás is rendelet-
ben meghatározott. A minősítés során nem csak 
a portfóliót (interjút) veszik figyelembe, hanem 
az kiegészül a munkahely vezetőjének, munka-
közösség-vezetők, diákok és a szülők vélemé-
nyével, az országos szakmai ellenőrzés és a fog-
lalkozás megfigyeléseinek eredményeivel, a pe-
dagógus munkájával kapcsolatos dokumentu-
mokkal. A szakfelügyeleti rendszer az idősebb 
pedagógusgeneráció számára nem ismeretlen, a 
minősítőktől pedig komoly jogi és egyéb vizsgá-

kat követelnek meg. Az igazgatónő megpróbált 
ötleteket adni életpálya-modelljük átültetéséhez: 
az önértékelés szakmától független eleme a rend-
szernek, ahogy az intézményvezető szakmai vé-
leménye is (de a látogatói kör és rétegek, a szü-
lők értékelése itt is megjelenik – szerk.); foglal-
kozások, képzések a könyvtárakban is vannak 
(és nagyon sok tevékenység a látogatói kör előtt 
zajlik – szerk.); egy könyvtáros munkáját is kísé-
rik adott esetben tanulmányok, cikkek, egyéb 
dokumentumok. 

Fehér Miklós MKE főtitkár felszólalása két rész-
ből állt. Egyrészt elmondta, hogy az egyesület 
nem most kezdett foglalkozni az életpálya-
modellel, vizsgált már egy francia minősítési 
rendszert (CERTIDOC). Ott a fenntartói szférá-
tól indul ki az értékelés, nem szakminősítést je-
lent. Minden munkatevékenységhez van vissza-
csatolás, minden az életpálya része, legyen az 
egy előadás, egy konferencia megszervezése, 
akár szak- vagy akár gyermekkönyvtárosról le-
gyen szó, de nem tudják igazán szakmaivá tenni. 
Bér nélkül nem megy. Most kimondatott a hely-
zet tarthatatlansága, a változás igénye. Az a kér-
dés, hogy most tudunk-e előrelépni a pedagó-
gusmodellhez hasonlóan vagy a KKDSZ bértáb-
lával, azzal kapcsoltan, vagy attól függetlenül?  

 

Fehér Miklós. Fotó: Török Csaba 

A felszólalás második részében a Könyvtári In-
tézet városi könyvtárakat érintő két olyan vizsgá-
latáról és eredményeiről tájékoztatott, amelyeket 
a könyvtár közösségi szerepe miatt a könyvtári 
életpálya-modellhez kapcsolhatónak vélt. A ta-
pasztalatok közül kiemelhető, hogy  az alapfel-
adatok ellátását gátolja a létszámhiány, a munka-
terhelés nincs arányban a bérszínvonallal, a dip-



lomások létszáma megfelelő ugyan, de a nyelv-
tudás már nem – jelnyelvről pedig már alig lehet 
beszélni. A specifikumok között a 
gyermekkönyvtárosokkal és feldolgozókkal való 
ellátottság a leginkább megfelelő, de még rend-
szergazdával is jobban ellátottak a könyvtárak, 
mint helytörténésszel vagy marketingessel. Ér-
dekes látni, hogy a könyvtárat leginkább a nyug-
díjas és kisiskolás korúak tartják fontosnak, míg 
a sor végén a városvezetők és a vállalkozók áll-
nak. A könyvtárak összevonása jó hatással volt 
ugyan a programokra, az infrastruktúrára, a sta-
tisztikai mutatókra, de sok helyen a létszám-
csökkentést vont maga után. Mindennek ellenére 
a megkérdezettek inkább optimisták a jövőt ille-
tően. A magyar települések legelterjedtebb mű-
ködő intézménye – a kocsmát is megelőzve – a 
könyvtár, a civil csoportok működésének fontos 
színtere, mintegy harmada végez használó kép-
zést is egyéb szerteágazó tevékenységei között. 
Ebben a helyzetben erősíteni és láttatni kell a 
könyvtárak és a könyvtáros helyzetét. 

 

Dr. Kührner Éva. Fotó: Török Csaba 

Dr. Kührner Éva, az MKE életpálya-modell 
munkacsoportjának tagja bevezetőjében az ala-
csony szakmai presztízsre mutatott rá. Elmondta, 
az összevont intézmények esetén szinte mindig a 
közművelődési területről pályázottak kerültek 
vezetői székbe. A versenyszféra és a közszféra 
összehasonlítása során kijelenthető, hogy míg 
előbbi érdekelt a munkaerő értékét, tanulását, 
egészségét, jólétét ápolni, gondozni, teljesítmény 
elismeréssel motiválni, addig az utóbbinak be-
csülete nincs: nem termel, sokba kerül, a befek-
tetés lassan térül meg, béremelésre nincs lehető-
ség, a pályaelhagyás nem ritka. Az informatiku-

sok a versenyszektorban, a pedagógus végzettsé-
gűek az oktatásban igyekeznek elhelyezkedni. 
Minőségi szemléletmódra, a teljesítmény elisme-
résére szükség van. Most bérrendezést sürget a 
minisztérium és a szakmai szervezetek is. 

A munkacsoport szeptember 17-én tartotta ala-
kuló ülését, jelenleg a tapasztalatgyűjtés, a terve-
zet kidolgozása a feladat. A bizottsági tagok (az 
MKE és az IKSZ részéről) hetente találkoznak, 
együttműködnek a szakszervezetekkel, kérték 
őket, hogy összefogással és ne külön-külön ko-
pogtassanak a minisztérium ajtaján. A témában 
országos konferenciára kerül sor november 26-
án. Addig meg kell határozni, hogy az életpálya 
során milyen karrier-változások fordulhatnak 
elő, kiket érint, definiálni kell az egyes elemeket. 
Sokat segíthet a pedagógus, az egészségügyi és a 
közszolgálati modellek vizsgálata. Nagyobb ha-
tásfokkal bír, ha nem könyvtáros, hanem köz-
gyűjteményi modellt készítünk, mintegy négy-
ezer fővel többet jelent a létszám. Persze e nélkül 
is nehéz együtt kezelni a települési könyvtárost 
egy megyei könyvtárban dolgozóval, egy köz-
könyvtári dolgozót egy szakkönyvtárival, vagy 
akár az iskolai könyvtárosokkal. Csak közalkal-
mazotti besorolásút érintsen vagy minden könyv-
tári dolgozót?  

Az új előmeneteli rendszer egyik eleme és alapja 
a társadalmi igények szerinti képzés és tovább-
képzés lenne. A felsőoktatási reform miatt azon-
ban ez most átalakulóban van. Ide tartozik a kö-
telező hétéves továbbképzések kérdése és forrá-
sainak megteremtése is.  

A rendszer másik eleme a teljesítményértékelés. 
A fokozatok kidolgozására új módszerek kelle-
nek. A gyakornok maximum 3 év után köteles 
minősítő vizsgát tenni. A könyvtáros I. kategóri-
ában eltöltött 6-14 év után lehetne továbblépni a 
könyvtáros II. kategóriába, 16-17 év után lehetne 
valaki főkönyvtáros. E fokozatokba való minősí-
tési eljárást a munkáltató kezdeményezhet. Mun-
kavállalói kezdeményezéssel mesterkönyvtáros 
fokozat lenne elérhető, ennek feltétele azonban 
valamilyen tudományos tevékenység, publikáció, 
PhD. A minősítési eljárás során kreditpontokkal 



értékelnének és min. 60 % eredményességgel 
lenne sikeres a „vizsga”. 

A rendszer harmadik pillérre a bérezés. A közal-
kalmazotti bértábla helyett újat dolgoztak ki. az I 
és J kategóriákat elhagynák, a főiskolai és egye-
temi végzettség között az indulás szintjén min. 
húszezer forintos különbség lenne. A három-
évenkénti előmeneteli rendszert megtartanák, de 
a minősítő vizsga letétele után minőségi ugrás 
következne be a bérezésben. A szorzók minden 
kategóriában azonosak lennének, a minimál (dip-
lomás) bérhez viszonyított bérrendszer követné 
az emeléseket. 

A hozzászólások között elhangzott, hogy a fran-
cia CERTIDOC néhány eleme azért adaptálható 
lenne, felhasználható a könyvtári etikai kódex, a 
Kjt.-ben meghatározottak a közalkalmazott mi-
nősítésének szabályai. Történt utalás a szakfel-
ügyeleti rendszerre, vannak könyvtári szakértő-
ink, bár az ő feladatuk jelen esetben a könyvtá-
rak és nem a könyvtárosok minősítése. Az is 
elhangzott – és nem volt négyszemközt vissz-
hang nélküli -, hogy az egyesületi tagság is jelen-
tőséggel bírjon a minősítés során.  

Nehezíti az egységes minősítési eljárás kidolgo-
zását, hogy a képzési rendszerben az általános 
szakmai ismeretek megszerzése után sokan egy 
adott munkakörbe kerülnek, és elveszítik kompe-
tenciájukat a többi területhez. A továbbképzések 
is már egy adott munkaterületre képeznek. A 
helyzetet tovább tarkítja a könyvtárak és szakte-
rületek sokfélesége, közgyűjteményi szinten a 
levéltárosok, a múzeumi dolgozók, és ez utóbbi-
ak szintén eltérő munkakörei. Ugyanakkor a fel-
adatkörönkénti minősítés a lehetetlen határait 
súrolná.  

Volt, aki azt hangsúlyozta, hogy ne automatiku-
san és szimpátia alapon történjen az előléptetés. 
Fontos lenne az is, hogy ne a végzettség legyen 
mérvadó, hanem az elvégzett munka mennyisége 
és minősége is szempont legyen a minősítésben 
─ beleértve a könyvtáros és az olvasó viszonyát 
is.  

Nem új gondolat az sem, hogy megmérettessen a 
könyvtáros pályán való alkalmassága is. Ennek 

szempontjait, mércéjét, mikéntjét megint csak 
nehéz kidolgozni. Ugyanakkor kétségtelen, hogy 
a szakma presztízse, a könyvtárosok megbecsü-
lése megkívánja, hogy csak az maradjon a pá-
lyán, aki oda való. 

Az életpálya-modell nem megkerülhető, a rend-
szert ki kell dolgozni, a forrásokat ─ akár a rend-
szer kidolgozásához, akár a minősítők tovább-
képzéséhez, akár az új bértáblához – meg kell 
teremteni. Ez nem megy máról holnapra, de vi-
gasztalhat a minisztérium pozitív hozzáállása. 
Dr. Horváth Sándor Domonkos óvatosan 2016 
utánra prognosztizálta az eredményeket. Jelenleg 
azzal tehetünk a legtöbbet, ha a megfogalmazott 
ötleteinkkel, gondolatainkkal segítjük a munka-
csoport tagjait egy lehető legjobb modell és mi-
nősítési eljárás kidolgozásában. 

 

Turzáné Papp Erika. Fotó: Török Csaba 
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Szeptember 30-án az OSZK-ban ismét ülésezett 
az MKE Tanácsa. Az ülés az elhunyt tagtársakra 

─ Vajda Erik, Cseriné Szilágyi 
Erzsébet, Asbóth Miklós, 
Fügedi Péterné. Miltényi Sza-
bolcs ─ történő néma megem-
lékezéssel vette kezdetét.  

Fehér Miklós főtitkári beszá-
molójában az április–



szeptember közötti időszakot értékelte, tájékoz-
tatott az eseményekről és az elnökségi ülésekről. 
Az egyesület sikeres működését igazolják a szer-
vezeti kérdésekben történt előrelépések, a szer-
vezeti és összegyesületi működés, gazdasági 
helyzet kiegyensúlyozottsága. Az OSZK új fő-
igazgatójával történt megállapodással a titkársági 
feladatok ellátását sikerült megerősíteni. 

Az Elnökség a beszámoló időszakában öt 
alkalommal ülésezett. Előkészítették és 
szervezték a Könyvfesztivált, a 
Küldöttközgyűlést és a soproni Vándorgyűlést.  
AZ EMMI támogatása és a pályázatok 
(Hungarikum, NEA, EMMI, NKA) miatt 
módosítani kellett a költségvetést. Hiánypótlást 
kért a Bíróság a Küldöttközgyűlésről. 
Meghirdették a szakmai (Szinnyei-, Fitz-, 
Füzéki-) és az MKE-díjakat, a hallgatói 
pályázatokat. Biczák Péter jelezte, hogy a 
Füzéki-díj átadására november 4-én az OSZK 
emeletén kerül sor. 

2013-2014 egyik legjelentősebb szakmai 
programja a Műhelybeszélgetések sorozat volt, 
melynek összegző dokumentuma a 3K áprilisi 
számában jelent meg. 

A soproni Vándorgyűlést június 14-én 
Lakiteleken egy hungarikum konferencia előzte 
meg, a szeptemberi ülésen pedig már egy 
életpálya-modell konferenciáról döntöttek 
(november 26., OSZK) és megalakították a 
témában az MKE─IKSZ közös munkacsoportot, 
melynek elnöke Barátné dr. Hajdu Ágnes.  

A NHIT (Nemzeti Hírközlési és Informatikai 
Tanács) egy könyvtári projekt együttműködést 
ajánlott, amelybe bevonta az IKSZ-et és az 
ELTE-t is. Szakmai és forrástámogatásával az 
Egyesület a vállalkozói szféra digitális 
kompetenciafejlesztésével kapcsolatban szervez 
konferenciát a Közszolgálati Egyetem Ludovika 
Campusán 2014. október. 15-én.  

Az új Ptk. befolyásolja az MKE tisztújítását. A 
szervezeti választásokhoz elegendőek az 
Alapszabály és a szervezeti szmsz-ek 
rendelkezései, viszont az egyesület élére más 
formációt ír elő a Ptk. Dr. Horváth Sándor 

Domonkos és dr. Redl Károly feladata, hogy erre 
a helyzetre javaslatot tegyenek, hiszen a felálló 
jelölő bizottságnak már tudnia kell, hogy 
elnökre, ügyvezetőre, vagy milyen testületre kér 
jelöléseket. Változás esetén a Ptk. minden 
vonatkozó rendelkezését át kell vezetni, azaz a 
választás mellett alapszabályt is kell módosítani. 
A szervezeteknek a Ptk.-tól függetlenül, két 
hónappal a központi választás előtt, azaz 2015. 
január-február hónapban kell a tisztújítást 
lebonyolítani. 

Október elején az EMMI kulturális kerekasztalt 
hívott életre, ahová az MKE is meghívást kapott. 

Aktuális és folyamatos feladat a Könyvtárvilág 
szerkesztése, a részvétel az intézményvezetői 
pályázatok szakmai szakértői bizottságaiban, ami 
ezentúl nem díjmentes.  

Az Alkotó könyvtáros sorozat tizedik állomásá-
hoz érkezett, de gondolkodni kell azon, hogyan 
lehet szélesebbé és markánsabbá tenni a tehetsé-
ges alkotók körét (helyzetek, helyek, helyszí-
nek).  

Az Elnökség Barátné dr. Hajdu Ágnes 
részvételét támogatta az IFLA konferencián. 
Beszámolója sajnos betegsége miatt elmaradt, de 
Bazsóné Megyes Klára tolmácsolta csatlakozási 
felhívását a nemzetközi szervezet 
kezdeményezéséhez egy, a világ gyermek 
képeskönyvének kiadására. Ehhez vár anyagokat 
a hazai könyvtárakból, valamint kérte hozzá a 
Gyermekkönyvtáros Szekció és a KTE ajánlását. 
A felhívást várhatóan a Könyvtárvilágban is 
közzéteszik. 

Biczák Péter a soproni Vándorgyűlést, mint a 
szervező bizottság tagja érté-
kelte. A vándorgyűlésről már 
több beszámoló megjelent 
(3K, Könyvtárvilág), így itt az 
ezt meghaladó részletekre tért 
ki. A plenáris ülést Bakos Klá-
ra fogta össze. A 11+1 szek-
cióülés számban is elég ma-

gas, de magas létszám volt a szekcióüléseken is. 
A vándorgyűlés a szakma legújabb információit 
adja. Ahol hajlandó megjelenni közel 700 ember 



az ország különböző szegleteiből, ahol a plenáris 
ülés, a szekcióülések ilyen nagy létszámúak, van 
érdeklődés, és amíg ez megmarad, addig a meg-
rendezése nem lehet kétséges. Olyan témákat 
kell persze adni, ami közérdeklődésre ad okot. 
Ez az Elnökség feladata.  

A hozzászólók kifogásolták, hogy az ígéretek 
ellenére csak az első nap előadásai vannak meg a 
Videotóriumban, és megfontolás tárgyát képezi 
több hivatásos fotós felkérése. 

A szervezeti élettel kapcsolatos tájékoztatást 
Hantal Zsófia és Molnár Jánosné tartotta. El-
hangzott, hogy a könyvelési átállás jól sikerült és 
gördülékenyen zajlott, de még mindig nem szűnt 
meg mindenkinek az adószáma. A könyvelés 
során előforduló tipikus hibák orvoslásához a 
szerveztek írásos útmutatót kapnak. 

A taglétszám jelenleg 2092 egyéni és 66 testületi 
tag. A Közgyűlés döntése alapján minden új tag 
belépését az Elnökségnek kell jóváhagynia. Ez a 
tény, valamint hogy a plasztik kártyát gyártó cég 
minimum tíz darabhoz köti a megrendelést, 
megnöveli a kártya elkészítési idejét. A tagság-
hoz kötött kedvezmények igénybevételéhez a 
szekció/szervezet elnöke igazolhatja ugyan a 
tagdíjbefizetést, de kétséges, hogy ezt egy múze-
um vagy valamely kedvezményt nyújtó cég elfo-
gadja-e.   

Az új rendszerben a könyvelési díj szervezeten-
ként az éves bevétel mértéke szerint alakul. A 
bevételi oldalon a kirándulások miatt átfuttatott 
többlet, amely a személyszállítási költséggel 
utóbb kiadássá válik, jelentősen megnövelheti a 
könyvelési díjat. Elkülönült kezelése lenne aján-
lott. Az első év közös könyvelésének elvégzése 
után derülhet majd ki, mennyi a tényleges köny-
velés és annak díja. Most 2200 forint az egy 
szervezetre eső átlagos havi könyvelési költség, 
ez összességében nem magas. A Titkárság meg-
próbál majd utólag az átfuttatott összegek miatt 
korrekciót kérni. 

Bazsóné Megyes Klára, a Tanács elnöke a vá-
lasztással kapcsolatban csak kiegészítette a főtit-
kár által elmondottakat. Hivatkozott az szmsz-ek 
fontosságára, és tisztázta, hogy a szervezet jelölő 

bizottságának tagját is lehet a szervezet valamely 
választott tisztségére jelölni, ám ha jelölését vál-
lalja, a szavazatszámláló bizottságban már nem 
vehet részt. A legtöbb vezetőség mandátuma 
áprilisban jár le. Egy feltételezhető áprilisi vagy 
májusi Közgyűlést megelőző két hónappal leg-
alább háromtagú vezetőséget kell választani. 

Végezetül ismét két szervezet, az Olvasószolgá-
lati Szekció, valamint a Mezőgazdasági Szekció 
mutatkozott be. Molekné Kőrösi Beatrix elmond-
ta, hogy a ’73-as indíttatású, még Ifjúsági Szek-
ció néven megalakult szervezet célja máig a kö-
zépiskolás korosztály olvasóvá és könyvtárhasz-
nálóvá nevelése mit sem veszített aktualitásából 
és jelentőségéből. Jelenleg Bokrosné Stramszkí 
Piroska elnökletével számos olvasáskutatással 
foglakozó rendezvényt, konferenciát szerveztek 
és szólították meg a határon túli könyvtárakat. A 
18-34 fő közötti tagságukkal igen büszkék rá, 
hogy a Vándorgyűlésen önálló szekcióülést tart-
hattak.  

Horváth Tamás, a Mezőgazdasági Szekció elnö-
ke 1989-90-re nyúlt vissza, hogy a Műszaki 
Szekción belül megalakult önálló csoport kitelje-
sedését ismertesse. A hajdani 110 tagú taggyűlés 
mára 61 főre apadt, de a mezőgazdasági témával 
foglalkozó könyvtárak sorában van lehetőség a 
testületi tagok számának növelésére. A szekció 
az Országos Mezőgazdasági Könyvtár honlapján 
kapott megjelenési helyet, egymás közt e-mailen 
tartják a kapcsolatot. Előadások, tanulmányutak 
szervezésével nyújtanak többletet tagjaiknak. 
Büszkén említette, hogy 2014-ben először és 
nagy sikerrel szerveztek szekcióülést Vándor-
gyűlésen. 

A hozzászólások kitértek a stratégiára, az önálló 
könyvtári osztály és osztályvezető hiányának 
kezelésére, a szakmai képviseltre, az MKE 
honlapfejlesztési vizsgálatának megismétlésére.  

A Tanács várhatóan 2014-ben még decemberben 
ülésezik, addigra a tisztújítás mikéntjének 
kérdése is eldőlhet. 

 

A fotókat Kissné Anda Klára készítette. 


