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Tudósítás az MKE áprilisi tanácsüléséről
Az MKE Tanács legalább negyedévente ülésezik, ahol
minden szervezet (tanácsi képviselője révén) képviselteti
magát. Minden szakmát átfogó, tagságot, alapszabályt
érintő, pénzügyi-gazdasági kérdést, az egyesület munkatervét, a szervezésre kerülő programok és rendezvények
részleteit, a határidőhöz kötött javaslatokat megvitat.
Állásfoglalásait az Elnökség elé tárja, így dolgozik az
egyesület alulról felfelé, alakul a munkafolyamat,
fogalmazódnak meg a célok, de akár kritika is. Legutóbb
2012. április 12-én – már a májusi küldöttközgyűlésre
készülve – az OSZK-ban kerültek terítékre az aktuális
kérdések: főtitkári és szervezeti beszámolók értékelése,
érdekképviseleti tevékenység, munkaterv, az MKE új
jogszabályi változásoknak megfelelő működési kérdései,
Alapszabály-módosítási javaslatok, a Műszaki Szekció
bemutatkozása. Külön napirendi pontban hangzott el
tájékoztatás az új jogszabályi változásoknak megfelelő
pénzügyi-gazdasági működés feltételeiről. Az ülést
Bazsóné Megyes Klára, a Tanács elnöke nyitotta meg és
vezette le.
Elsőként Fehér Miklós főtitkár számolt be
az Elnökség elmúlt negyedéves tevékenységéről, munkatervéről.
Az MKE honlapján, a dokumentumok
között elérhetővé vált a Határozatok tára, az
elnökségi ülések jegyzőkönyvei, az Ellenőrző Bizottság anyagai, munkatervek,
küldöttközgyűlési anyagok.
A vándorgyűlés elnökségi kapcsolattartójának
Biczák Pétert jelölték ki (és már lehet tájékozódni
http://vandorgyules.sze.hu webcímen).
A civil szervezetek működését, közhasznú jogállását, gazdálkodását, bírósági nyilvántartásba vételét január 1-jétől
új jogszabályok határozzák meg (2011. évi CLXXV. tv., a
350/2011. (XII. 30.) Korm. rend., a 2011. évi CLXXXI tv.).

Tetten érhető a szigorítás, de a nyitás is, például a valójában
nem működő egyesületek nem vehetik el a pályázati
lehetőséget mások elől, működhet civil szervezet
bejelentés nélkül is.
Az új szabályozás miatt munkabizottság alakult az
Alapszabály átdolgozására dr. Redl Károly vezetésével.
Az MKE esetében újra kezdeményezni kell a
nyilvántartásba vételt, az elnökségi költségvetést ki kell
egészíteni a szervezetek költségvetésével. Az EB felhívta a
figyelmet az átlátható struktúrára, a költségvetési hiány és
„lyukak” nélküli tervezésre. Az MKE közhasznúsági
státuszát veszélyezteti, ha a szervezetek nem küldik el
beszámolóikat, költségvetési tervüket. Az Elnökség igény
esetén segítséget nyújt azok elkészítéséhez.
Az MKE évek óta görgetett működési hiánya a megszűnt
NKA támogatás miatt tavaly már nullszaldóssá vált. Most
azonban a vándorgyűlés pályázati elszámolásában az NKA
eljárási hibára hivatkozva (a Kodály Központ bérleti
díjának közvetett – a pécsi Tudásközponton keresztül
történő – kifizetése miatt) 1,3 millió forint visszafizetésére
kötelezte az egyesületet. Minden kifizetés számlákkal
igazolható, az indokokat figyelembe véve ötszázezer
forintot engedtek el, még folyamatban van az eljárás.
A szervezetek már megkapták a meghívót a május 9-ei
küldöttközgyűlésre. Napirend a közhasznúsági jelentés
elfogadása, az Alapszabály módosítása a névhasználat, az
összeférhetetlenségi kérdések és a kötelező jogszabályi
hivatkozások tekintetében. A tagdíjakat az őszi
küldöttközgyűlés tárgyalja. (Legyen-e új kategória, a
nyugdíjasok tagdíját közelítésük-e az aktívakéhoz, a tagdíj
és regisztrációs díj megosztási arányán változtassunk-e?)
Az Elnökség érdekképviseleti tevékenysége kapcsán a
megyei könyvtárak fenntartását meghatározó jogszabályi
változások kerültek kiemelésre. Az eddig önállóan gazdálkodó és működő könyvtárak ezt a státuszt visszakapják.

16

Egyesületi élet
Működtetésük és fenntartásuk, a városokhoz adás tulajdonjogi kérdéseket is felvet: a gyűjtemény, az épület, a telek,
a szervezeti tudásbázis kié lesz? Érzékelhető nyomás, hogy
nem kell a megyei könyvtár mellé városi is. Az 1997. évi
CXL törvénytervezet módosításának véleményezésében
az MKE jelezte, hogy a jogszabály mely rendelkezéseit
támogatja, és hol lát nehézségeket, szabályozással
kezelendő további kérdéseket (pl. esetleges összevonással
kapcsolatos garanciák).
A titkárság április végéig várja a felterjesztéseket a
Széchényi- és Szinnyei-díjra, az MKE-emlékéremre. A
Fitz-díj munkabizottsága is hamarosan megkezdi a
munkát. Az MKE honlapjára felkerült „Az év fiatal
könyvtárosa díj” pályázati kiírása.
Az Elnökség munkatervében (http://mke.info.hu/wpcontent/uploads/2012/03/Munkater v_2012.pdf)
hangsúlyos az Országos Könyvtárügyi Konferencia
megszervezése, amelynek „ütős” tartalmi összeállításához
várják az alulról jövő kezdeményezéseket. Az OIK-kal
együttműködve, a szerveztek javaslataival folyik tovább
„Az Alkotó könyvtárosok” kiállítás. A következő
bemutatkozó Mándli Gyula lesz, fotóival.
Dr. Redl Károly a szervezetfejlesztési munkabizottság
munkájáról és az alapszabály módosításának előkészítéséről számolt be.
A „Kárpátaljai fiatal könyvtárosok találkozójá”-t idén is
megrendezik „Könyvtár, ami összeköt” címmel. Felmerült a
gondolata, és már megkezdte egy programbizottság egy
„magyar könyvtárosok világtalálkozó” részleteinek
kidolgozását. A Parlamentben, az Országgyűlés anyagi
támogatásával és Kövér László fővédnökségével
szerveznék meg.
Az Alapszabály szükséges módosításának
szövegezését Aczél-Partos Adrienne
vállalta és ismertette. A három új jogszabály
következtében az ügyészség látja el az
egyesületek törvényességi felügyeletét, a
közhasznúság egyfokozatú rugalmas lista lett a
közfeladatok kötelező feltüntetésével, a közhasznúsági
jelentés közhasznúsági mellékletre módosult.
Az egyesület különös formája a (min. két jogi
személyiséggel bíró) szövetség, így az MKE nevében is
tartalmaznia kell a szövetség kifejezést.
Az Alapszabály szövegében mindenhol módosítani kell a

nevet, a címet, fel kell tüntetni a jogszabályi hivatkozásokat.
Az EB összeférhetetlenségi kérdésként vetette fel azt a
kérdést, hogy egy személy egy vagy több választott
tisztséget tölthet-e be.
A mellékletből már kimarad a megszűnt FITT Szekció,
újként pedig bővül a Jogi és a Tudományos és
Szakkönyvtári Szekcióval.
A küldöttközgyűlés elé tárt változat elkészítéséhez a
szervezetektől április 25-éig várják a javaslatokat. Az
Alapszabályt a törvényszéknek kell megküldeni.
Várható vita a névhasználat esetében. A szövetség
kifejezéstől az elnökség tart annak
ellenére, hogy jelenleg nem a korábbi
(pl. az MLSZ-hez hasonló) „ernyő”
kategória szerint kell értelmezni. A
Műszaki Szekciót (MKSZ) közvetlenül érinti a kérdés, bár az MKE
szintén több intézmény nevének rövidítésével volt azonos.
A hozzászólások során tisztázódott, hogy a szervezetek
adatainak is nyilvánosnak kell lenniük; továbbra sem
pályázhat, aki nem önálló jogi személy; az egyesület ezután
csak szövetségnek kiírt pályázatokon vehet részt; a
módosítások a tagszervezetek számára szintén névváltozást és az alapdokumentumaik (SZMSZ) változtatását
követelik meg.
Keszi Erika a PR-munkabizottság tevékenységéről
számolt be. A bizottság munkatervét az Elnökség a
februári ülésén elfogadta. Elkészítették a protokoll-listákat.
Az elégedettségi és szellemi felkészültségi szint felmérésére
kérdőívek készültek, az Elnökség jóváhagyása után
felteszik a szervezeti levelezőlistára.
Az MKE-honlap problémamentes működésének
megoldására április végéig az új megbízott Takáts Béla
vállalt kötelezettséget, de mindenképpen köszönet illeti
Dávid Boglárkát, aki szinte azonnal frissíti a felületet a
szervezetek híreivel, valamint az aktualitásokkal. A PRmunkabizottság tagjai töltik majd fel hírekkel, információkkal.
A bizottsági tagok feladatokat vállaltak a könyvfesztivál
ügyeletében. Alakult egy (MKE) hírlevelet szerkesztő
bizottság, belső továbbképzéseket terveznek.
Áttekintő felmérés készült a szervezetek média megjelenéseiről. A szervezetek összességét ez még nem fedi le, de
nyilvánvaló az online megjelenés elsőbbsége.
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A saját honlapokon különösen fontos a feltüntetésük.
Ezzel összefüggésben a médiakapcsolati lista összeállítása
hasznos mankó lehet. Mindez jelentősen segíti a szponzorszerzést, a köztudatba könnyebben épül be az egyesület,
egy szervezet léte.
Elkészült az egyesület nyilatkozatrendje, a szóvivő Fehér
Miklós főtitkár. (A közeljövőben felkerül a honlapra.)
A bizottság két továbbképzésre nyújtott be pályázatot az
NKA-hoz: a PR és protokoll tanfolyam (szeptember/október, OSZK), játéktan tanfolyam (november,
Pécs), közel száz-száz fő jelentkezett.
Nagy Anikó az idei könyvfesztivál előkészítési munkálatairól, szervezési nehézségeiről és a végül kialakult – akkor még
nem lezárt – programokról tájékoztatott.
Az önálló honlap folyamatosan frissül.
Megköszönte a szervezetek anyagi segítségét.
A szervezés január végén indult, mára a „könyvtáros klub”ba kilenc szervezet és hat kiadó összesen tizennyolc
programmal jelentkezett. Három előadás más szervezetekkel közösen valósul meg (Magyar Periodika Kör, Belső
Látás Alapítvány, Bod Péter Társaság). Ezek közül
valamelyik testületi tag, más patronált civil szervezetként
tud megjelenni a fesztiválon. Ez a tény az egyesületnek
anyagi hátrányt nem jelent.
Elmondta, hogy a stand mellett jelenik meg a Magyar
Elektronikus Könyvtár, kiemelt néhányat a programok
közül (pl. MANDA bemutatkozása, Márai 2. program),
tájékoztatott a könyvtárosok belépéséről és megköszönte
mindenkinek a segítséget.
A tanácsüléseken bevezetett szokás,
hogy alkalmanként egy-két tagszervezet is bemutatkozik, az egymás
megismerésén túl ötletadó, mások
működését segítő napirendi pontként.
Ezúttal Dettai Eleonóra a negyven éves
Műszaki Szekciót mutatta be.
149 egyéni (túlnyomórészt nyugdíjas), hét testületi tag
mellett egyedi, sávos tagdíjrendszerük évek óta jól
működik, a taglétszám csökkenését nem idézte elő. A
nyugdíjasok regisztrációs díját ötszáz forintról ezer forintra
emelték, az aktív dolgozók 4–6–10 ezer forintot fizetnek
bruttó fizetésük alapján. Más fényt vet a tagdíjakra, ha

kiszámoljuk, hogy havonta mekkora összeget (ez esetben
83 forint) jelent.
Minden hónapban van valamilyen szakmai rendezvény
vagy műhelybeszélgetés, megtekintik az OSZK kiállításait,
kirándulnak (többnyire határon túli területre, a Felvidékre),
a vándorgyűléseken több, önálló programmal jelennek
meg. Van rendezvénynaptáruk. Rendezvényeiken általában
negyven fő vesz részt.
Új titkárjuk Wittinghoff Judit lett, a vezetőség havonta
ülésezik. Három bizottságban van delegáltjuk. Saját
levelező listával, honlappal rendelkeznek, folyamatos a
megjelenésük az MKE honlapján, saját hírlevelüket évente
négyszer elektronikusan továbbítják, de a nyugdíjasoknak
postán küldik meg.
Az év végi közgyűlésen a beszámolókat Luca-napi
rendezvénnyel, a kirándulásokról készült filmek vetítésével
kötik össze.
Nagy Zoltán hozzászólásában jelezte, hogy a Műszaki
Szekció honlapjának működési problémái megoldódtak, a
Windows XP és az e fölötti verziók támogatják
(http://mke.info.hu/muszaki/).
A határon túli könyvtárak meglátogatása helyi szinten a
média figyelmét magára vonja, a köztudatba kerülés
számukra nagyon sokat jelent.
A következő tanácsülésen a Zenei Szekció mutatkozik be.
Bazsóné Megyes Klára a szervezetek beszámolóit
értékelte. Tizenhat megyei, kilenc szakmai, a társult önálló
szervezetek közül mindhárom küldött beszámolót.
A taglétszám természetesen változó (18–149 fő),
nagyságrendileg is különböző. Javasolni kell a területi
mellett a szakmai regisztrációt és fordítva. Az eddig
stagnáló létszám növekedésnek indult, de fiatalítani kell. A
múzeumi belépők jelentette belépés miatt fel kell hívni a
figyelmet arra, hogy ez egy szakmai szervezet, itt
tevékenykedni is kell!
Hiányos a szabályzatok megléte. SZMSZ több helyen van,
de pénzkezelési, iratkezelési szabályzat alig. Ezek
elkészítéséhez segítséget kérhetnek a szervezetek.
Szinte mindenütt elektronikus formában történik a
kommunikáció, több helyen van önálló honlap. A média
megjelenésekre kevesen figyelnek oda.
Az önálló díj kevés (Kertész Gyula Emlékérem, Vándor
Bagoly-díj, Csendes Sándor-díj, Nagy Ferenc-díj, Téka-díj
stb.).

18

Egyesületi élet
Érdekképviseleti munka kevés helyen folyik, pedig helyi
szinten a változó körülmények között is (pl. a megyei
irányító szerveknél) meg lehetne találni a lehetőségeket.
Jók a szervezetek közötti kapcsolatok, de akad példa más
szakmai és egyéb szervezetekkel (IBBY, Irodalomtörténeti
Társaság, Volán) kialakított együttműködésre is.
A programok mindenütt tartalmasak, izgalmasak, nagy
részük szakmai. A beszámolók résztvevőként és
házigazdaként egyaránt kiemelik a vándorgyűlésen és a
könyvfesztiválon történő megjelenést. A kirándulások
között komoly tanulmányutak szerepelnek. Van, ahol
többnapos konferenciát rendeznek (pl. zenei vagy
helyismereti).
Kritikaként hangzott el, hogy a visszajelzés hiánya, a
határidők nem tartása, az utalásra vonatkozó információk
problémát okoznak. Külön elhangzott az aktuális díjak és
kitüntetések jelölésére vonatkozó alapvető információ.
Parázs vita alakult ki arról, hogy miért léphet be bárki az
egyesületbe? A múzeumi belépés kedvezménye miatt
indokolt, hogy csak szakmabeli és nagykorú lehessen tagja.
Változnak ugyan az intézmények, a munkaköri leírások, a
foglalkoztatás, ha valaki erkölcsileg, szakmailag megfelel,
azt ne zárjuk ki. Mindazonáltal ezt az Alapszabályban
tisztázni kell, ahogy adott esetben a jelentkezés
visszautasításának feltételeit is.
A tagdíjrendszeren a közgyűlés változtathat. Egyszerűbb
lenne, ha az Elnökség fogalmazna meg egy több pontból
álló javaslatot, alternatívákkal – a küldöttközgyűlés
hozzájárulása nélkül – néhány százalékos emelési joggal,
de alapszabályban rögzítetten.
Az önkéntességet is napirendre kell tűzni, az alapszabályba
is bele kell fogalmazni.
Fehér Miklós megerősítette, hogy az érdekképviselet
kérdésében az egyesület több szinten jelen van:
rendszeresen véleményezi a készülő jogszabályokat és a
jogszabálymódosítási javaslatokat, az egyes szakmai
kérdéseket az arra szerveződött fórum(ok)on az ágazati
vezetőkkel és társadalmi szinten is megvitatja. Ez utóbbi
miatt fontos fórum pl. a vándorgyűlés, a könyvfesztivál, de
ilyennek tervezett az Országos Könyvtárügyi Konferencia
is. Regionális ügyekben (pl. igazgatóválasztáskor, helyi
fórumokon) a területi, szakmai kérdésekben a szakterületi
szervezetek kompetenciája meghatározó. Mivel az elnök
felkészültsége természetszerűleg nem minden területen

egyforma mélységű, az adott szekciók, kollégák feladata őt
erősíteni a megfelelő képviselet érdekében.
A múzeumok részéről a belépés ingyenességének
megtagadásával kapcsolatos kérdésekben Fehér Miklós
fogadja a visszajelzéseket és jár el hivatalosan a szervezet
nevében.
Az egyesület gazdálkodása, költségvetése is változik az új jogszabályi
előírásoknak megfelelően.
Miszori Ildikó, az egyesület könyvelését ellátó cég képviselője szerint a
legfontosabb és legelső kérdés, hogy
szervezetenként döntsünk az önálló jogi
személyiségről történő lemondásról
vagy fenntartásáról. 300.000–400.000
forint bevétel esetén szükséges-e
adószám fenntartása? El tudja-e készíteni egy szervezet az
előírt kettős könyvelést? (Ehhez már számítógépes
program kell!) Meg kell oldani, hogy az egyesületnek ne
húsz–harminc beszámolója legyen, hanem csak egy. Az
MKE számára a szervezetek hiányosságai rizikófaktort
jelentenek, a központ a tagszervezeteiért vállalt felelőssége
nagy.
A beérkezett adatok alapján a bevétel alapja a tagdíj (51 %),
egyéb külső forrás alig van, tízmillióból négymillió
részvételi támogatásként folyik be. Pénzvagyonon kívül
szinte nincs más (eszköz stb.) vagyon, adókötelezettségről
csak a tiszteletdíjat fizető néhány eset tanúskodik,
majdnem mindenki ÁFA-mentes. Az egyesület részeként a
tagszervezetek is közhasznúak lesznek.
A tagszervezetek működési önállóságát a közös pénzügyi
szabályozás keretében is lehet biztosítani, de az
adminisztráció, az adóbevallás számára megfelelő formát
kell találni. A törvény két év türelmi időt ad, de a
beszámolók időkorlátaira tekintettel 2012-ben meg kell
oldani a törvényből eredő átszervezést.
Jelenleg három-négy szervezet érett a jogi önállóságra. A
kisebbek közös könyvelése közös programmal talán
kliensgépeken oldható meg, alszámlák nyithatók, ami felett
önállóan rendelkezhetnek, akár ellátmányként is
hozzájuthatnak pénzükhöz, az egyesület adószáma lenne
használható mindenki számára, bizonyos hatásköröket a
központ leoszthat a szerveztek szintjére, az önálló
működés helyi szinten nem sérülne. Ami nem működik,
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hogy mindenki „csinál valamit”, s azt a végén összeadjuk.
Ki kell dolgozni, hogy a tagdíjat milyen bizonylaton vegyük
át, az útiköltség hogyan legyen elszámolva stb. A
részletekre, a technikai kivitelezésre több megoldás is
létezik. Ha szükséges a szoftverfejlesztés, az MKE teljes
vagyonából kell megoldani.
A hozzászólásokból kitűnt a bizonytalanság és a félelem. A
szervezetek önállóságukat féltik, a könyvelő cég pedig attól
fél, hogy minden szervezet rázúdítja a számláit.
Mindazonáltal tudomásul kell venni, az MKE nem
szervezetek szövetségeként működik tovább, hanem
szövetségként, amelynek vannak önállóan működő

egységei. A jogi kérdéseket kell előbb tisztázni. Végig kell
gondolni, el kell dönteni, hogyan kívánjuk rendezni a
helyzetet. Amelyik szervezet nem tesz eleget az
adatszolgáltatásnak, nem küld beszámolót, azokkal
szemben szankciókat kell megfogalmazni, akár
felszámolásukat kell kilátásba helyezni, az Ellenőrző
Bizottság helyszíni ellenőrzéseket kezdeményezhet. Az
együttműködés mindannyiunk érdeke.
A Komárom-Esztergom Meg yei Szer vezetet a
tanácsülésen Kristófné Szabó Szerafina tanácsi képviselő
és Kissné Anda Klára titkár, gazdasági ügyintéző
képviselte.
Kissné Anda Klára titkár (MKE KEMSZ, Tatabánya)
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