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Küldöttközgyűlés választás előtt 

Kissné Anda Klára 

 

2015. február 11-én a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete küldöttközgyűlésre hívta a szerveze-
tek és szekciók képviselőit az Alapszabály egyes 
pontjaiban történő változtatás miatt. Az előző 
módosításra az új Ptk. és a civiltörvény miatt 
került sor 2013-ban. Akkor a teljes átvizsgálása 
megtörtént és a módosító javaslatok figyelembe 
vételével 2013. május 8-án fogadta el a közgyű-
lés, majd benyújtották a Fővárosi Törvényszék-
nek, hogy az MKE újra bejegyezhető legyen. 
Nos, idáig vizsgálgatták a bírák, mígnem 2014. 
november 26-án értesítették az MKE Elnökségét 
és felszólították az Alapszabály néhány pontjá-
ban a Ptk.-hoz történő igazítására.  A negyvenöt 
napos határidőre az Elnökség hosszabbítást kért, 
mert a változást kizárólag a küldöttközgyűlés 
hagyhatja jóvá, és ennek összehívásához is mi-
nimum negyvenöt napos határidő szükséges. 
Sürgősséggel, de kizárólag a megváltozott Ptk.-
hoz történő igazítással kívánt eleget tenni az 
MKE az Alapszabály módosításának, így egyéb, 
a működésével összefüggő változtatásokra nem 
került sor. A hiánypótlást pontról pontra dr. Redl 
Károly alelnök prezentálta.  

Ízelítőként a változásokból: 

- be kellett emelni az alapító személyek nevét és 
lakóhelyét – amely természetszerűleg itt a jelen-
legi elnökség adataiból áll; 

- nevesíteni kellett, hogy vagyoni hozzájárulás a 
tagdíjak közvetlen befizetésével valósul meg; 

- a névsor nem nyilvános melléklet; 

- az Alapszabályban kellett rögzíteni, hogy az 
éves tagdíj egyesületi tagdíj és mennyi a mérté-
ke; 

- a tagdíjfizetés elmulasztásával történő tagság 
megszűnését törölni kellett, helyére az került, 
hogy a tagsági feltételeknek való nem megfelelés 
esetén 30 napos határidővel írásban a tagság 
felmondásra kerül, és az küldöttközgyűlés elé 
kerül; 

- a testületi tag képviselője nem választhat és 
nem választható (mert az igazgatón kívül bárki 
lehet meghatalmazottja); 

- a közgyűlés nem nyilvános; 

- a küldöttközgyűlést az MKE Elnöke hívja ösz-
sze, ő határozza meg a meghívó tartalmát, mikor 
küldi ki stb.; 

- az Ügyrend helyett az Alapszabály tartalmazza 
a küldöttek számának számítási módját. 

Az Alapszabály elfogadásához az egyéni és tes-
tületi küldöttek 2/3-os aránya + egy fő volt szük-
séges, amely megadatott. Február 11-ével tehát 
új, módosított okirata van az MKE-nek, amelyet 
a Fővárosi Törvényszék remélhetőleg már nem 
kifogásol tartalmában. 

A fő napirendi pontot követően Horváth Tamás, 
az MKE választási bizottságának elnöke kért 
szót. Tájékoztatott arról, hogy a jelölési folyama-



tot január 23-án lezárták, minden pozícióra több 
nevet is jelöltek a tagok, így izgalmas vá-
lasztásnak nézhetünk elébe. A jelölteket rövid 
időn belül értesítik, aki március elejéig nyilat-
kozhatnak jelölésük elfogadásáról vagy vissza-
utasításáról. A választásra áprilisban, májusban 
kerül sor. 

Bakos Klára elnök 
asszony tájékoztatott 
arról, hogy a jelenlegi 
Elnökség ideje alatt még 
számíthatunk a Könyv-
fesztiválra, és a Vándor-
gyűlés szervezése is 

folyik. Előbbi április 23-ától lesz látogatható, a 
Könyvtáros Klub programjaira április 24-25-én 
lehet jelentkezni. Utóbbi Szolnokon lesz 2015. 
július 15-18. között, a Szolnoki Főiskola és a 
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési 
Intézmény közös szervezésében. 

November 26-án több társszervezet (IKSZ, 
Pulszky Társaság, Magyar Népművelők Egyesü-
lete, Magyar Levéltárosok Egyesülete, KKDSZ) 
részvételével az OSZK adott otthont A kiszámít-

ható életpálya címmel megrendezett országos 
konferenciának. Az MKE lassan egy éve foglal-
kozik aktívan az életpálya-modell kérdésével. Az 
elnökség most elérkezettnek látta az időt, hogy 
az eddigi munkaanyagok, előtanulmányok alap-
ján szélesebb szakmai körben ismertesse azokat 
a szempontokat, gondolatokat, amelyek a könyv-
tári életpályát kiszámíthatóvá tehetik és bekap-
csolhatják egy átfogó művelődési, kulturális 
életpálya-modellbe.  

A konferenciát Kiss Gábor, MKE alelnök nyitot-
ta meg és moderálta. A minisztériumot dr. Cseri 

Miklós kultúráért felelős helyettes államtitkár 
képviselte. Mint mondta, fontos a kultúra alapfo-
galmának meghatározása. 2014 szeptemberében 
minisztériumi kezdeményezésre létrejött a Kultu-
rális Alapellátás Kerekasztala, amelynek célja, 
hogy a társadalom és az egyén számára minőségi 
kultúrát tegyen elérhetővé. Új kompetenciák 
alakultak ki és kellenek, a digitális kultúra fon-
tos. Komplex megoldások, gyors és proaktív 
szolgáltatások kidolgozását várják. A digitális 

fejlesztést az EFOP 2015 első negyedéves kiírá-
sai segíthetik. Emlékeztetett, hogy a nyilvános 
könyvtárak szakmai követelményeit meghatáro-
zó jogszabály is a társadalmi megbecsülést hiva-
tott fokozni, a Könyvtári Minőségi Díj pedig új 
fokra emeli azok munkáját. 

A könyvtári területet érintő aktuális 
kérdések 

Kissné Anda Klára 

 

A február 11-ei MKE Küldöttközgyűlés Alap-
szabály módosítása előtt Sepseyné dr. Vígh An-

namária, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
Kultúráért Felelős Államtitkárság, Közgyűjte-
ményi Főosztály főosztályvezetője tartott tájé-
koztatót a könyvtári területet érintő legfontosabb 
irányvonalakról. 

Három nagy területre fókuszál a jövőben a mi-
nisztérium: az elektronikus szolgáltatásokra, az 
oktatás és könyvtárak viszonyára, és a könyvtá-
rak szociális funkciójának erősítésére.  Március 
végéig elkészül a könyvtári infrastruktúra-
fejlesztéssel kapcsolatos előterjesztés. Ennek 
lesz célja azt a feltételrendszert tükrözni, ami a 
társadalmi szakadék szűküléséhez kell. Minta-
programot indítanak Nyíregyházán és Salgótar-
jánban. Fontos, hogy a könyvtárnak úgy kell az 
elektronikus információ kapujaként megállni a 
helyét, hogy eközben más tevékenységeit se ha-
nyagolja el. 

Az oktatásban a könyvtárnak a kulcsintézmény 
szerepét kell betöltenie. A kooperációt és a mun-
kamegosztást hangsúlyossá kell tenni. Az iskolai 
könyvtárnak kiemelt szerephez kell jutnia. Ez 
esetben rendszerszerű megújulásról van szó, 
amely magában foglalja a felsőoktatási könyvtá-
rak strukturális újragondolását is párhuzamosan 
a törvényi szinten megfogalmazott elvárásokkal. 
A változások előmozdítóivá kell válniuk 
proaktívan. Ennek a feladatnak a képzésben és a 
továbbképzésben is meg kell jelennie. 

A könyvtárak tanulásban betöltött szerepéről 
szólva elhangzott, hogy az oktatással közös 
munkacsoport alakult, melynek egyik célja, hogy 
bár elméletben mindkét oldal tud mindent, de a 



gyakorlati együttműködés szintjén is eredmé-
nyek kellenek. Többek között erre most közös 
pályázati lehetőségeket dolgoznak ki. A megvál-
tozott tanulási szokások és környezet radikális 
változása miatt - az adott eszközrendszerrel – 
világos célrendszerrel kell fellépni. Ez érvényes 
az élethosszig tartó tanulásra is. 

Felismerték, hogy a gyűjteménymenedzsment 
óriási kihívást jelent az intézményeknek a digitá-
lis gyűjtemény megjelenése miatt. Az irány 
adott, a fejlesztési célok azt vissza is tükrözik, de 
nincs még eredmény. A digitális dokumentumok 
növelik a távhasználatot, és azt teljes körűvé kell 
tenni a minimális használattal szemben. 

A könyvtár szociális funkciója a felhasználó- 
központú szolgáltatás terén lép előtérbe. Vannak 
már jó példák ‒ a biblioterápia csak egy a sok 
közül ‒, de a könyvtárak nem tudják jól, össze-
fogottan a társadalom felé megmutatni, kommu-
nikálni ezt a tevékenységet. Ezen kell változtatni. 

Jövőkép?  Folyamatosan fejlesztett könyvtári 
rendszer + egyéni érvényesülés központi bázisa 
+ a könyvtárak társadalmi szerepvállalása (és ez 
a legfontosabb!). 

A minisztérium már megkezdte a beavatkozást a 
korszerű könyvtárak, a kulturális alapellátás 
megfogalmazása érdekében. Nézzük ezeket rö-
viden: 

- A társadalmi szerepvállalást a jogszabály kor-
szerűsítés során előírták, szigorú, bürokratikus 
számonkéréssel ellenőrzik. 

- A tavaly áprilisi kormányrendeletben és a hoz-
zá kiadott útmutatóval már a nemzeti könyvtár 
teljes feladatrendszere újragondolt. Kötelező a 
társadalmi diszkrimináció miatt a felzárkóztatás, 
és a felzárkóztatás szempontjait szükséges érvé-
nyesíteni. 

- Elindult a szakfelügyeleti rendszer. A miniszté-
rium azt reméli, hogy a valós helyzet mérföldkő 
lesz, de nem áll meg ezen a szinten. Az első fél-
év az előkészítésé (városi, települési, nyilvános 
könyvtárak), a második félév feladata pedig a 
követelményrendszer kidolgozása lesz. 

- A KSZR ajánlások megfogalmazásában jól 
tükröződik a könyvtári feladat erősítése és a ref-
lektálás a helyi közösségekre. A szakterületi cé-
lok az EFOP-ban foglaltak (elfogadása folya-
matban), utána lehet ütemezni a feladatokat. A 
tervezésnél csak a fenntarthatóakat szabad vál-
lalni. 

- Az interaktív közösségi programok, könyvtári 
terek kialakítása, megújult könyvtárak (KSZR) 
terén csak korlátozott előrelépés történt. Vannak 
példák családbarát fejlesztésre. A Könyvtári In-
tézet honlapján modellértékű megoldásokat lehet 
találni. Az NKA-ban kb. 100 millió forint áll 
majd rendelkezésre, hogy az infrastruktúra fej-
lesztésére is sor kerülhessen. Az ÁFA tartalom 
miatt magas szinten folyik az egyeztetés.  

- Finanszírozásban, díjazásban a minisztérium 
értékelni szeretné, ha az intézmény nem áll meg 
a jó eredményeknél, hanem azt képes továbbfej-
leszteni. Tovább kell lépni az NKA támogatású 
programokon, rendezvényeken, hosszú távú fej-
lesztéseket, felhasználóbarát, korszerű és ver-
senyképes innovatív szolgáltatásokat kell a 
könyvtári rendszernek felmutatni. 

- A stratégia megfogalmazódott, de sok a feladat. 
A szerzői jogok miatt a digitális dokumentumok 
együttműködési kötelezettséget jelentenek. Jog-
szabályban rögzített a könyvtár által elektroniku-
san létrehozott dokumentumok beküldése archi-
válás céljára. Érdemi elmozdulás az „Eldorádó” 
lábra állása (heteken belül elindul). A koncepci-
óban foglaltak ezzel részben teljesülnek, és ez az 
irány. 

- A tárca ez évi munkatervében szerepel az elekt-
ronikus kötelespéldány szolgáltatás jogszabály-
tervezete, törvénymódosítás lesz. Várják a mun-
kabizottságba a jelentkezőket, de az MKE-t min-
denképp bevonják a koncepciókészítési folya-
matba. 

- Szintén feladat a teljes közgyűjteményi terület 
szabályozása. A '75-ös jogszabályt már a szám-
viteli kérdések tekintetében is rég módosítani 
kellett volna. A nyilvántartási rendelet a 2015. 
évi jogalkotás része. 



- Nem maradhat el a minőségbiztosítás fejleszté-
se sem. Cél a minőségdíjas könyvtárak számának 
növelése, az NKA-ban lesz lehetőség erre pá-
lyázni. 

- A korszerű, felhasználó központú fejlesztés, a 
stratégiai célok elérése uniós forrásból lesz lehet-
séges. 

- A továbbképzési rendszer bizonyította 2014-
ben, hogy gyorsan alkalmazkodik. A Könyvtári 
Intézet akkreditációs tanfolyamai sorában pár 
hónap alatt jelentek meg az új igényekhez tanfo-
lyami képzésfelhívások és tematikák. A jövőben 
is ez a cél. 

Lesz-e könyvtári életpálya-modell 2016-ban? A 
minisztérium ezt előremutató kezdeményezés-
ként értékeli, ám csak akkor lehet vele besorolni 
a várakozók közé, ha 2016 elejére megfelelő - a 
múzeumi és levéltári felzárkózással – közös kon-
cepció lesz. Közgyűjteményi, komplex anyag 
kell. Akár államtitkári szintű egyeztetésre is nyi- 

tott a minisztérium, ha van rá igény ‒ petíciók 
helyett. 2016-ra legalább részeredményt várnak. 
A költségvetés sem maradhatott ki a tájékoztató-
ból annak ellenére, hogy sajnos nem sok új van 
benne – szinten tartás némi emelkedéssel. A 
nagyságrend jóformán csak a törekvés irányát 
jelzi. Az útmutatót már kiadták a végrehajtásá-
hoz. Minden, ami elvárható, törvényi szinten lett 
megfogalmazva. A települési könyvtáraknál min. 
15 %-ot infrastruktúra-fejlesztésre kell fordítani. 
Ezen a területen az ellenőrzés megerősödik, na-
gyobb figyelmet fordítanak majd a beszámolási 
kötelezettségre. Az ODR-re van forrásbővítés, 
megújítják viszont a szempontrendszert. Emel-
kedett a települési érdekeltségnövelő támogatás, 
de a hatékony felhasználása kiemelt feladat. 

Kudarcként éli meg a tárca a gazdasági terület 
kiszervezését. Tudják, hogy ez beláthatatlan kö-
vetkezményekkel jár, és nehéz végrehajtani. Ép-
pen ezért ezzel kapcsolatban még folynak az 
egyeztetések. 

 

 
 
 


